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Kære vinven
1. Generelt
1.1 Hjemmesiderne
Du har måske bemærket, at flere af siderne på www.vinvenner.dk løbende har ændret format de sidste par måneder. Det skyldes en revision for at gøre siderne mobilvenlige. Det skulle meget gerne betyde, at du fra nu af kan se alle siderne på din smartphone uden problemer.
Der er mange forskellige smartsphones, men det er kun Jens' egen (Galaxy S4), som siderne er testet
op imod. Du må derfor meget gerne sende Jens en e-mail, hvis du oplever problemer, uhensigtsmæssigheder eller ligefrem fejl.

2.1 Åbne for tilmelding
10. marts 2016 kl. 19.00 - Sydamerika v/ Daniel Fink fra H.J. Hansen Vin A/S, København - Salen,
Satellitten, Bymidten 46, 3500 Værløse - Tilmelding senest 3/3-2016 - Gæsteentré 50,-. Gæstetillægspakke for mad og vin: 200 kr.
Argentina og Chile har i mange år kæmpet indbyrdes om hvem der laver de bedste vine. I Chile er det
jo vine fra Carmenere druen, de er kendt for, og i Argentina er det Malbec druen. Men der er andre
druer fra området, der er interessante. Hvorom alting er, så importere Danmark altså mere vin fra Chile end fra Argentina. Men kom selv og bedøm vinene, når Daniel Fink fra H.J. Hansen Vin A/S – København præsenterer et udvalg af vine fra området.
Til-/framelding nu
2.2 Kommende arrangementer
11. april 2016 kl. 19:00 Terrasse- og sommervine v/ Christian fra Pondus Vine - Salen, Satellitten,
Bymidten 46, 3500 Værløse – Tilmelding senest: ? - Gæsteentré 50,-. Gæstetillægspakke for mad og
vin?.
17. maj 2016 – ikke fastlagt program
3. juni 2016 kl. 19:00 – Vinmiddag 2016 v/bestyrelsen – Alverdens vine, Farum Hovedgade 36,
3520 Farum – Tilmelding senest: ? – Gæstepris. ?
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Vinmiddagen afholdes i år hos Alverdens Vine i Farum, hvor vi har været 2 gange tidligere. Kokken
er bestilt, og han glæder sig til at se os igen og vil forhåbentlig lave noget lækkert mad til os. Vinene
står vi selv for, idet vi henter fra hylderne og betaler selv ved kasse 1for mad og vin + det vi måtte
have købt. Begrænset deltagerantal.
3.1 Links
Følg evt. med i Føtex vin-hjemmeside, med Maria Ahm. Der er superrelevante faktabokse, hvor der
itv. er frigivet 4 ud af 12 videoer. Lækker fotografering, seriøst indhold.

Se også
- Alt om Vin
- Kultunaut
- Vinavisen
3.2 Rejser
Vi har modtaget tilbud på en vinrejse til Italien

-OMed venlig hilsen

Henning Nielsen
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.
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