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VinNyt nr. 155  –  29. april 2014 
 

Klik her for at læs dette nyhedsbrev i din browser 

  
Kære Vinven
 
 

 

1. Generelt 
 
1.1 Årets vinmiddag nærmer sig 
Men vær opmærksom på, at dels er vinmiddagen et ekstraordinært arrangement, dels er der 
begrænset plads, hvorfor det er tvivlsomt om gæster kan få plads, da de kommer sidst i 
køen. Så er du ikke medlem, skulle du måske skynde at melde dig ind . Medlemskab for 
resten af sæsonen er kun 250 kr. 
 
1.2   Ansvarlig 
Måske har du bemærket, at der i VinNyt efter hvert arrangement nu er indført initialer til sidst 
ude til højre for den, der står for arrangementet. Så har du spørgsmål eller bemærkninger til 
et arrangement, ved du hvem du kan henvende dig til. 
 
1.3 Husk anmeldelser 
Portugalarrangementet har itv. fået 2 anmeldelser med gennemsnitskarakteren 8,5 samt 
gode kommentarer, som bestyrelsen kan bruge ved valg at nye arrangementer. Og nu varer 
det ikke længe før end efterårsarrangementerne bliver valgt – så giv endelig din mening til 
kende om arrangementerne. Man kan anmelde alle afholdte arrangementer – også selv om 
det er flere år siden, de blev afholdt. 
 
1.4 H.J. Hansen 
Hvis du tog billeder i går, må du meget gerne sende dem til Henning (HN@vinvenner.dk), 
så vi kan forevige stemningen dels i Kongens Have, hos David og i butikken.  
Alle de tidligere billeder kan du fortsat se på hjemmesiden under Arkiv/Billeder. 
 
 
2. Kommende VVV-arrangementer 
 
2.1 Åbne for tilmelding 
 
Onsdag 21. maj: Fra Bagsværd til New Zealand v/Vagn Westergaard – Hareskov Bibliotek, 
Poppel Allé 12, 3500 Værløse - Tilmelding senest d. 14/5 - Gæstepris 250 kr.  
 

Hjemmebryg på godt og ondt. Vagn Westergaard vil fortælle om sine erfaringer med 
at brygge (hvid)vin både fra egne druer og fra druekoncentrat. Der vil være smagsprøver af 
4 hjemmelavede vine og vist billeder af hele processen.  
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Samtidig skal vi smage på 6 professionelle hvidvine fra New Zealand - heraf 2 lavet på 
druen Pinot Noir. Disse 2 vine beskrives som kultvine, så det bliver rigtig spændende at 
prøve dem – og at se, om de kan hamle op mod Vagns egne . Som sædvanlig vil der 
være lidt mundgodt dertil. Til afslutning vil der være en lille surprise. 
 
Grundet mødestedet skal man selv medbringe glas, hvis man ikke vil nøjes med plastikglas. 
 

 (HN) 

 
Til-/framelding nu 
 
 
 
2.2 Under planlægning (ikke åbne for tilmelding – datoer, priser, indhold m.v. kan 
ændres) 
 
 
Fredag 13. Juni, kl. 18:00: Vinmiddag 2014 v/Flemming og Christian,  Alverdens Vine Aps. 
Farum Hovedgade 36, 3520 Farum – Tilmelding senest 6/6 – Pris: Hvad du synes. 
 
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. 
 
Vinmiddag er et ekstraordinært arrangement og derfor ikke dækket af medlemskontingentet. 
Da der kun er 30 pladser, har medlemmer fortrinsret i den rækkefølge, de tilmelder sig, og 
gæster vil først blive accepteret ved tilmeldingsfristens udløb, såfremt der er ledige pladser. 
 

(JRR) 
 

20. august Grill  
 
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 
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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. 


