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VinNyt nr. 185  –  29. september 2016 
 
 
Kære vinven 
 
1. Generelt  

 
1.1 Ved sidste arrangement Vildt og svampe blev der lovet at man stadig kunne bestille ud fra 
smage & bestillingsskemaet. Tilbuddet gælder til og med den 3 oktober  
 
https://www.dropbox.com/s/4dzzl8yuamf62ii/Smageskema%2520vildt%2520og%2520svampe
%2520vvv%2520kopi.doc?dl=0  
 
1.2  Årets Forening 
  
VVV er nomineret som årets Forening. For at komme i betragtning skal så mange som muligt stemme 
på, at netop VVV er en god forening. De 17 foreninger, der får flest stemmer, går videre til en 
dommergruppe, der så vurderer hvem der er bedst. 
  
Så gå ind på http://støtdelokale.nu/forening/V-rl-se-VinVenner-458 og afgiv din stemme. Og er du på 
facebook, twitter eller andre sociale medier, så spred nyheden om at man kan stemme på os. Vinderne 
får pengegaver til at gøre deres virke endnu bedre/billigere - så alle både medlemmer og gæster har en 
interesse i, at vi kommer til tops. 
  
2. Kommende VVV-arrangementer  
 
2.1 Åbne for tilmelding NB! Husk at der er 2 arrangementer åbne !  
 
Torsdag d. 6. oktober 2016 kl. 17:30 - Skjold Burnes Vinfestival - Ringager 6, 2605 Brøndby – 
Gæstepris: 200 kr. - Tilmelding senest 5/10. 
Skjold Burne har sammensat et imponerende smagekatalog med over 250 varer og byder inden for i 
lokalerne. Her vil 32 af deres største leverandører fra hele verden stå klar til at skænke ud af deres vin 
og viden. Desuden er der mulighed for at få en rundvisning i deres topmoderne produktion og lager. 
OBS - der kører en minibus mellem Glostrup Station og Vinfestivalen under hele arrangementet, så I 
nemt og sikkert kan komme frem og tilbage. Bussen vil køre i pendulfart, og I kan stige på bussen på 
pladsen foran Glostrup Station. 
Se mere om festivalen og det sortiment vi skal igennem på http://www.skjold-
burne.dk/sortiment/vinfestival-den-6-oktober-2016-2922119.aspx 
Hvis I melder jer til kan vi enten mødes kl. 17:30 på adressen, eller I kan hente jeres adgangsbillet 
hos Jens (Hejrebakken 66 – ring først for at sikre at der er nogen hjemme 44 47 51 53), så kan I 
komme når det passer jer mellem 17:30 og 21:00 
Tilmelding på: http://www.vinvenner.dk/tilmelding.asp  
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Onsdag d. 19. oktober 2016 kl. 19.00 – Sydafrika v/Knud Erik Henriksen, Pinotageshoppen – Salen, 
Satellitten, Bymidten 46, 3500 Værkøse, - Gæstepris: 220 kr .– Tilmelding senest den 12 oktober 
 
Vores næste smagning omhandler Sydafrikanske vine. 
Her er der gensyn med Knud Erik Henriksen fra Pinotageshoppen, som kommer og præsenterer nogle 
af de vine han importerer. 
Vi skal primært smage Pinotagevine, en hvid og 3 røde, men også 2 vine på andre røde druer, som er  
på mindre kendte druer. Vi afslutter med en sydafrikansk portvin og likør. 
Så I kan igen se frem til en hyggelig aften med gode vine og lidt passende godt at spise til. 
Vi glæder os til at se jer. 

 

 
 
Tilmelding: http://www.vinvenner.dk/tilmelding.asp  
 
2.2 Arrangementer under planlægning 
 
10.11.16 Mortens aften v/Philipson Wine og Alice 
01.12.16 Rundt i Veneto, v/Palle Bech, Allerød vinhandel, Janus & Lars. 
11.01.17  NB! Bemærk ny dato 
09.02.17 
07.03.17 
10.04.17 
16.05.17 København i forandring (Sydhavnen) ved Henning. 
09.06.17 Evt. Afslutning med vinmiddag 
 
3. Eksterne arrangementer (bringes til orientering. VVV har ikke noget med disse 
arrangementer at gøre) 
 
3.1 VVV har fået tilbudt gratis at komme ind til nedenstående arrangement den 1 oktober se 
linket 
 
NB! Det er allerede i overmorgen, og man skal bare møde op. 
 
Mother celebrates 6 th birthsday with free pizza, wine and live music.  
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Se mere: 
https://www.dropbox.com/s/tfcy7knwyfibygr/Pressrelease%2520Mother%2520sharing%2520is
%2520caring%2520party.pdf?dl=0  
	  	  	  
 
4. Links 
Følg med i https://www.foetex.dk/c/vin , med Maria Ahm. Der er superrelevante faktabokse, hvor der 
itv. er frigivet 9 ud af 12 videoer. Lækker fotografering, seriøst indhold. 
 
 
Se også 

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

 
 

- O - 
 
Med 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. 
 
 


