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VinNyt nr. 176  –  12. december 2015 
 

Klik her for at læs dette nyhedsbrev i din browser 
  
 
Kære vinven 
 
 
1. Generelt 
Som I har oplevet ved de seneste 2 smagninger, er I blevet bedt om at evaluere 
arrangementet. Det har man ganske vist kunne gøre de seneste mange år - men nu 
bliver I altså automatisk bedt om det - og som I alle kan se på hjemmesiden (under 
arkiv/arrangementer) har det fået antallet af evalueringer til at stige kraftigt. Det er 
bestyrelsen glad for, idet vi bruger det ved planlægning af nye arrangementer, når I 
har givet udtryk for, hvad der var godt og hvad der var skidt. 
 
2. Kommende VVV-arrangementer 
 
2.1 Åbne for tilmelding 
5. januar 2016 kl. 19:00 – Robert Parker – Salen, Satellitten, 
Bymidten 46, 3500 Værløse - Tilmelding senest d. 28/12 – 
2015 Gæstepris 375 kr. 
 
Vinvenner har samlet en masse gode vine sammen, som 
alle har Robert Parkers point. Vi skal smage vine helt op til 
100 point! 
 
Robert Parker er den mest velsete og uvildige af alle 
vinanmeldere, bl.a. bedømmer (og fremhæver) han aldrig 
sine egne vine. Vi skal bl.a. smage En dejlig Rioja fra 2001, 
Rhone, Priorat, Brunello, Portvin og vi er stadig på udkik 
efter et par stykker mere. 
 
Til desserten skal vi smage en 23 årig gammel rom, som af 
mange er kaldt en af verdens bedste rom. 
 
 
 
Til-/framelding nu 

(JRR) 
 
2.2 Kommende arrangementer 
10. februar Portvin 
10. marts Sydamerika 
 

 

http://vinvenner.dk/dokumenter/vinnyt176.pdf
http://vinvenner.dk/dokumenter/vinnyt176.pdf
http://vinvenner.dk/dokumenter/vinnyt176.pdf
http://vwww.vinvenner.dk/arkiv.asp
http://www.vinvenner.dk/tilmelding.asp
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3. Eksterne arrangementer (VVV har ikke noget med disse arrangementer at gøre, så 
de bringes udelukkende til orientering.) 
 
 
3.1 Links 
Følg evt. med i  

- Alt om Vin 
- Kultunaut  
- Vinavisen 

 
 

- O - 
 
Med venlig hilsen 

Henning Nielsen vinvenner 

 
 
 
Værløse VinVenner 
PS: Hvis du ikke længere ønsker at modtage dette nyhedsbrev og dermed ønsker at blive inaktiveret 
i vor database – eller hvis du har en god ven, der uforpligtende skal på mailinglisten, så returner 
dette nyhedsbrev med besked herom. 
 
 

http://www.aov.dk/
http://www.kultunaut.dk/
http://www.vinavisen.dk/

