Praktiske Oplysninger

Værløse VinVenner-2021-23

Foreningen er selvfinansierende
gennem et kontingent, der for
sæsonen 2021/2022 er fastsat til
ca. 1.050 kr. pr. medlem.
For dette beløb er der fri adgang
til foreningens ordinære arrangementer gennem sæsonen.
Foreningen er åben for tilgang af
nye medlemmer.
Nye medlemmer betaler forholdsmæssigt for resten af sæsonen.
Gæster kan deltage mod betaling
ca. 300 kr. pr. arrangement
Klippekort med rabat kan købes af
foreningens medlemmer
– se hjemmesiden.

Formand:

Alice Rudkjær – 30 28 27 96
mail: ar@vinvenner.dk

Kasserer:

Jens R. Rasmussen – 24 40 87 22
mail: jrr@vinvenner.dk

Hjemmeside:

www.vinvenner.dk

Bank:

Danske Bank 1551-3719391516

Værløse Vin Venner (VVV) er en forening af vininteresserede
og glade mennesker.
Foreningen blev stiftet i efteråret 1994.
Der stilles ingen krav til medlemmernes vinkundskaber.
Foreningens primære formål er at give medlemmerne nogle gode
vinoplevelser kombineret med faglig viden og hele tiden sikre, at
hyggen og det sociale fællesskab holdes højt.
Foreningens aktiviteter består primært i:
• at afholde 8-10 ordinære vinsmagninger om året,
• at holde medlemmerne orienteret om eksterne smagninger
• at indhente gode vintilbud.
Smagninger foregår oftest kl. 19:00-21:30 i Satellitten, Bymidten 46
i Værløse. Men undertiden er vi ”i byen”.

Foredrag og smagning

Årets gang hos Værløse VinVenner

En vinsmagning foregår normalt sådan:

Eksempler på afholdte arrangementer:

Vi hører foredrag, ser billeder og smager på forskellige vine, og der
er altid lidt godt at spise til. Det kan være patéer, oste, Serranoskinke, eller hvad vor madansvarlige nu har købt på torvet eller
bragt med hjem fra udlandet. Og så er der naturligvis masser af
brød og postevand til!
Foredragsholderne er oftest professionelle, dvs. vinkøbmænd, vinbønder, importører eller nogle, hvis hobby er vin, og derfor ved en
masse om et eller flere emner. Der er dog også smagninger, hvor vi
nøjes med en eller flere fra bestyrelsen, som efter bedste evne
leder forsamlingen gennem de typisk 8 vine, vi smager.
Ved de fleste professionelle smagninger kan man efterfølgende
købe aftenens vin med stor rabat.
Vi er en social forening
Klubbens medlemmer hjælper til. Nogle kommer en halv time før
og hjælper med at dække borde, og andre bliver en halv time efter
og hjælper med at vaske op – samt hjembringer eventuelle sjatter!
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25/8-21-Tyske vine – Manfred &Co.
20/9 Generalforsamling / Piemonte - Wine2us
11/10 Sydafrikanske vine – Tedeum vin
29/10 Gambero Rosso - ude af huset
11/11 Portvin - Vinho
6/12 Ferieminder – Lars og Thomas fra VVV
12/1-2022 Cocktails – Alice fra VVV-aflyst
10/2 Genereux – Loire og Sydfrankrig
10/3 Riesling-Great Wine
26/3 Terroir to Table – film og vin mm. i Bremen teater
22/4 Portugisisk vin-Vinho
30/4 KOBAJhagen vinfestival- ud af huset
17/5 Mauro-Vinbonde fra Langhe/Italien
10/6 Vinmiddag m. asparges-Rudersdal Vine -egen betaling-

Arrangementer i sæson 2022/2023
• 24/8 Besøg hos Kelleris i Kvistgård
• 22/9 18.00 Generalforsamling 19.00 bestyrelsens sommervine
• 24/10 Ungarske vine
• 21/11 Rhone vine
• 13/12 Julevine
• 11/1 -23 Nytårstaffel med drinks og lækre snacks
Øvrige datoer i 2023
6/2 – 2/3 – 13/4 – 9/5 – 9/6
Her arbejder bestyrelsen med vinsmagninger fra Østrig,
Nordmakedonien og Føtex vine, samt ”ud af huset arrangementer”

