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VinNyt nr. 152  –  25. januar 2014 
 

Klik her for at læs dette nyhedsbrev i din browser 

  
Kære Vinven
 
 

 

1. Generelt 
 

Bestyrelsen ønsker dig og dine kære et rigtigt godt nytår. Nu kan vi lægge stærke jule-
rødvine og søde champagner bag os og glæde os til forårets arrangementer i VVV. 

 

2. Kommende VVV-arrangementer 
 
2.1 Åbne for tilmelding 
 
Mandag 24. februar 2014 kl. 19:00 – Sangiovese v/Thomas Olrik, Dronningegaard Vinimport 
– Salen/Satellitten, Bymidten 46, 3500 Værløse – Tilmelding senest 18/2 – Gæstepris 200 
kr. 
 
Da det udelukkende handler om sangiovese, vil vi naturligvis udelukkende holde os til vine 
fra Toscana fra følgende områder: Chianti Ruffina, Chianti Classico, Montalcino og 
Montepulciano. På nuværende tidspunkt kan firmaet stille med vine fra 4 vinhuse i området.  

(CO) 
Til-/framelding nu 
 
 

 
2.2 Under planlægning (ikke åbne for tilmelding – datoer, priser, indhold m.v. kan 
ændres) 
 

18. marts: Portugal v/Flemming Møller, Vino Gaudium, Satellitten, Bymidten 46, 3500 
Værløse - Tilmelding senest d. ?/? - Gæstepris ??? kr. 
 
Flemming Møller startede for lidt over et år siden import af vine hovedsageligt fra Portugal 
efter at have været på ferie i Portugal gennem adskillige år.  
  
Firmaet repræsenterer pt. 4 vinhuse fra Alentejo-, Douro- og Vinho Verde-regionerne med 
ca. 20 vine og forhandler både rose, hvid, rød, moscatel samt en Vinho Licoroso (en slags 
portvin). Priserne starter ved 65 kr. og opefter. Se mere om firmaet på www.vinogaudium.dk. 
Bemærk den ændrede dato. 

(KM) 

 
29. april: H.J. Hansen + bytur  

(HN) 

http://vinvenner.dk/dokumenter/vinnyt152.pdf
http://vinvenner.dk/dokumenter/vinnyt152.pdf
http://www.vinvenner.dk/tilmelding.asp
applewebdata://C102D070-190C-4251-BACF-D84243763652/www.vinogaudium.dk
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20. maj: fra Bagsværd til New Zealand v/Vagn Westergaard – Satellitten, Bymidten 46, 3500 
Værløse - Tilmelding senest d. ?/? - Gæstepris ??? kr. 

 (CO+HN) 

 
13. Juni, kl. 18:00: Vinmiddag 2014 v/Flemming og Christian,  Alverdens Vine Aps. Farum 
Hovedgade 36, 3520 Farum – Tilmelding senest ?? – Pris: Hvad du synes. 
 
Vinmiddag er et ekstraordinært arrangement og derfor ikke dækket af medlemskontingentet.  
 
Vi har fået lov til at gentager successen fra 2013 og holder derfor årets vinmiddag hos 
Flemming og Christian i deres butik i Farum. Menuen er endnu ikke fastlagt – men vinvalg 
og betaling er som sidste år. Du vælger selv fra hylderne og betaler det du synes aftenen 
har været værd, når du går. 
 
Og du slipper ikke for quiz og sange – det er jo en del af traditionen. 

(JRR) 
 

20. august Grill – Syvstjerneskolen 
(JRR) 

23. september Generalforsamling 
 
 
 
3. Eksterne arrangementer (bringes til orientering. VVV har ikke noget med disse 
arrangementer at gøre.) 
 
 
3.1 Links 

Følg evt. med i  
- Alt om Vin 
- Kultunaut  
- Vinavisen 

 
 
3.2 VIN MED MERE .DK 

Kære Værløse VinVenner, 
 
Jeg kontakter Jer herigennem, da min kompagnon og jeg har startet en helt ny vinshop på 
nettet. Navnet er VIN MED MERE .DK. 
 
Vi har mange rigtig spændende vine, og vi får hele tiden flere til. Vi vil gerne udvide 
kendskabet til vores shop, og derfor vil vi rigtig gerne tilbyde Værløse VinVenner 15% rabat 
hver gang I handler hos os. 
 
I skal blot skrive rabatkoden til sidst i indkøbsvognen, så fratrækkes der automatisk 15%. 
 
Rabatkoden: vinklub 
 
Jeg håber meget at I vil besøge vores shop, og at I vil benytte os i fremtiden. 
 
Mange hilsner og rigtig godt nytår fra os. 

http://www.aov.dk/
http://www.kultunaut.dk/
http://www.vinavisen.dk/
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http://www.vinmedmere.dk 
 
 
3.3 Åbn vin med en sko! 

Se hvordan du kan åbne en flaske vin uden problemer med en sko. 
http://www.youtube.com/watch?v=u1wROm-OF9w 

 
 
3.3 TEST DINE VINKUNDSKABER 

 
Kan du smage, hvor en vin kommer fra og på hvilken drue, den er lavet? Hvis bare du har 
en interesse for vin, har du nu mulighed for at teste dine vinkundskaber mod en professionel 
vinsmager. Det er lige meget, hvor meget vinerfaring du har - de første 20 tilmeldte er med i 
konkurrencen. Klik her for mere information. 
 

 
 
Med venlig hilsen 

 
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 
denne mail med besked herom. 

http://www.vinmedmere.dk/
http://www.youtube.com/watch?v=u1wROm-OF9w
http://www.vinvenner.dk/dokumenter/HF_vinkundskaber_CCWE14_PM.docx

