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VinNyt nr. 192  –  18. april 2017 
 

Kære vinven  

 

 

1. Generelt. Jeg beklager den sene udsendelse af VinNyt. Tilmeldingsfristen for 

arrangementet den 9/5 er derfor udsat 2 dage til den 20/4.  
 

 

2. Kommende VVV-arrangementer  

 

2.1 Åbne for tilmelding  

Tirsdag d. 9. maj 2017 kl. 17:30 – eller kl. 19 for dem som undlader cykelturen. 

Ekstraordinært arrangement: København i forandring, egenbetaling 200 kr. for 

medlemmer; gæstepris: 350 kr. Tilmelding senest den 20. april. 

 

Der er sket en enorm forandring i det københavnske havnemiljø i de senere år. Vi 

skal dels se noget af det nye og noget af det, der snart er væk. Vi mødes i Nyhavn/-

Havnegade og cykler over den nye inderhavnsbro, hvor der er udsigt til Papirøen, 

som jo snart forsvinder. Vi fortsætter langs Christianshavns kanal og Bryggen med 

pitstop, hvor vi lader op med lidt til ganen, inden vi fortsætter til Sydhavnen, Slu-

seholmen, Fiskerihavnen for til sidst at slutte ved Sejlklubvej. Undervejs skal vi se 

og høre om kyssebroen, fiskeriudsalg, bådcafeer, de nye boligkvarterer, Fisketor-

vet, havnebade mv. 

 

Godt mætte af syns- og høreindtryk fra havnen skal vi slutte af med kræs for lugte-

, smags- og synssansen, idet 2. del af turen består af en vinsmagning med en mid-

dagsanretning. Vinsmagningen vil bestå af både liflige og fadlagrede hvidvine, 

frugtagtige og tunge (Priorat) rødvine, en portvin samt en likør til kaffen. 

  

Hvis du kun ønsker at deltage i vinsmagningen, er det muligt at støde til os, når vi 

når dertil. Tidsplanen er: 

16:50 – 17:17  S-tog fra Værløse Station til Østerport station 

17:20 – 17:30  Cykeltur fra Østerport Station til Nyhavn 

17:30   Vi mødes i Nyhavn på hjørnet af Havnegade 

17:30 – 19:00 Vi kører gennem havneområdet 

Ca. 19:00 – ca. 21:00 Middag med vinsmagning på S/F Mellemfortet Tutten,  

  Sejlklubvej nr. 6 
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Såvel den guidede cykeltur som den efterfølgende vinsmagning ledes af Henning 

Nielsen, der er direktør i firmaet Cultwine.dk 

Dette er et ekstraordinært arrangement, hvorfor der er en egenbetaling! Prisen in-

kluderer guidet havnetur med forfriskninger undervejs samt middag med vine. Du 

skal selv sørge for at medbringe cykel – eller også skal du være iført kondisko – 

og kunne løbe hurtigt . NB: Der deltager ca. 25 gæster fra Ingeniørforeningen. 

Tilmelding på: http://www.vinvenner.dk/tilmelding.asp  

 

2.2 Arrangementer under planlægning 

02.06.17 Vinmiddag i VIP Lundgren på Gothersgade.  
 

3. Eksterne arrangementer (bringes til orientering. VVV har ikke noget med disse 

arrangementer at gøre) 

 

Kære vinklub 

Jeg har hermed fornøjelsen på vegne af VinNatur at invitere jeres vinklub til smagning 

i Papirhallen, København, søndag d. 29. maj 2017. 

Find vedhæftet invitation med nærmere information. Send den gerne videre til jeres 

medlemmer. 

Vi lukker 300 gæster ind, sådan at der bliver plads og tid til alle, der deltager. 

Med venlig hilsen 

Stefan Outzen 
 

Vinnatur-invite-Priv-DK  
 

4. Links 

Følg med i https://www.foetex.dk/vin-spiritus/vores-egen-vinkaelder/vores-egen-vinkaelders-

webtv/c/vores--egen-vilkaelders-webtv, med Maria Ahm. Der er superrelevante faktabokse, 

hvor der itv. er frigivet 11 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. 

 

http://www.vinvenner.dk/tilmelding.asp
https://www.dropbox.com/s/72rfy462cwf5ska/Vinnatur-invite-Priv-DK%20kopi.pdf?dl=0
https://www.foetex.dk/vin-spiritus/vores-egen-vinkaelder/vores-egen-vinkaelders-webtv/c/vores--egen-vilkaelders-webtv
https://www.foetex.dk/vin-spiritus/vores-egen-vinkaelder/vores-egen-vinkaelders-webtv/c/vores--egen-vilkaelders-webtv
http://aov.dk/
http://www.kultunaut.dk/
http://www.vinavisen.dk/

