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VinNyt nr. 186  –  26. oktober 2016 
 
 
Kære vinven 
Arrangementet 10.11.16 Mortens aften v/Philipson Wine er udskudt til foråret. I stedet bliver 
novembers arrangement holdt den 19. med Piemontevine, som det ses under PKT. 2.1. Og vi starter 
tidligere end ellers, da det er en lørdag! 
 

1. Generelt  
 
1.1 Spam 
VinNyt udsendes som en massemail til alle registrerede modtagere. Det sendes til den e-mail-
adresse, I selv vedligeholder på Mine Data under Foreningen. Jeres mailsystemer er gennem årene 
blevet mere om mere fintfølende til at detektere og afvise spam; e-mail som jeres mailsystem vur-
derer som uønsket reklame. Desværre sker det fra tid til anden, at en potentiel modtager af Vin-
Nyt skriver og spørger hvorfor han ikke længere modtager VinNyt. Og forklaringen er som oftest, 
at VinNyt er blevet sendt til ham, men er havnet i hans mappe, som hedder spam, uønsket mail, 
junk mail el.lign. Hvis VinNyt derfor udebliver, så kig i din spammappe. Find VinNyt og højre-
klik på den, og vælg så Godkend som ikke spam el.lign. Herefter vil dit mailsystem aldrig mere 
sende VinNyt i spammappen ☺ 
 
1.2  Mad og vin 
Vi har de senere år oplevet, at den mad, der serveres ved vore vinsmagninger, er blevet betydelig 
bedre end fordum tiders. Det har fået nogle til bekymret at sige, at vi skal huske, vi er en vinklub 
og ikke en gourmetklub; idet de antager, at der nu bruges flere penge på mad end tidligere. Men 
det er ikke tilfældet. Vi har de senere år brugt 100 kr. af pengene på vin og 25 kr. på mad. For-
skellen er bare, at vi - først med Henning og senere med Vagn - har fået ”cateringfolk”, der virke-
lig kræser om os, og som laver meget af maden selv.  
 
1.3  Tilmelding/framelding 
Vi har den regel, at alle medlemmer til hvert arrangement skal angive om de kommer eller om de 
ikke kommer. Og det gør de fleste da også. Men indimellem sker det, at nogen ikke kan huske, 
om de har eller ikke har meldt til eller fra. Vor hjemmeside er dog indrettet, så man altid kan se, 
hvad man senest har tilmeldt/frameld sig. Det står nemlig nederst på siden ”Mine Data”, så tjek 
den hvis du er i tvivl. 
 
Endvidere er tilmeldings/frameldingssiden indrettet så viseligt, at man uden problemer kan melde 
sig til eller melde sig fra lige så mange gange man lyster til samme arrangement. Og det er altid 
den seneste til/framelding, der er gældende. Og hvorfor har vi så denne regel? Det skyldes, at vi 
tæller antallet af tilmeldinger op, så snart tilmeldingsfristen er overskredet og bestiller vin og mad 
efter dette tal. Dukker der så ikke-tilmeldte op, ja så har vi jo købt for lidt vin/mad. I bedste fald 
er der ingen rester til opvaskeholdet – i værste Fald er der ikke vin nok ved bordene. " 
 
Men hvorfor skal man så melde fra, hvis man ikke kommer. Det skyldes bl.a. ovennævnte 
problem med spam. Vi undrer os nemlig, hvis antallet af tilmeldinger og antallet af frameldinger 
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ikke er lig medlemsantallet. Og ser vi, at samme person flere gange hverken melder til eller 
melder fra, kontakter vi vedkommende for at høre, om der er noget galt. 

 
 
 
  

2. Kommende VVV-arrangementer  
 
2.1  Åbne for tilmelding	   
Lørdag d. 19. november 2016 kl. 17:30 – Piemonte v/Mauro Dogliani, Doglianivini – Salen, 
Satellitten, Bymidten 46, 3500 Værkøse - Gæstepris: 225 kr. – Tilmelding senest den 11. 
november 
 
Vi får besøg af vingårdsejeren Mauro Dogliani fra Piemonte. Han medbringer sine egne vine og 
medbringer også passende let tapasanretning. Mauro er meget ligefrem og hans vine er virkelig 
gode – for blot at nævne i flæng er der Barbaresco, Nebbiolo d’Alba og Barbera d’Alba. Mauro 
taler ikke dansk, selvom han kender flere danskere. Hans engelske er dog udmærket og let for-
ståelig. 
Dette er (vist) første gang vi i VVV har besøg af en vaskeægte vinbonde – så glæd jer. Vi starter 
lidt tidligere end ellers, så ”festaberne” kan nå at komme i byen bagefter ☺ Der vil være mulig-
hed for at købe vine samme aften – men også efterfølgende, da hans danske kontakt, Pia Schar-
ling, fra tid til anden tager mod bestillinger. 
Se mere på www.doglianivini.com 
 

 
Vinen – kælderen – de 3 generationer af Dogliani 

 
 
Tilmelding på: http://www.vinvenner.dk/tilmelding.asp  
 
2.2 Arrangementer under planlægning 
Torsdag d. 1. december 2016 kl. 19:00 – Rundt i Veneto v/Palle Bech, Allerød Vinhandel – 
Salen, Satellitten, Bymidten 46, 3500 Værkøse - Gæstepris: 225 kr. – Tilmelding senest den ??? 
 
Palle Bech holder foredrag om Veneto – dets områder, dets druer, dets statistik etc. Det krydrer 
han med historier om vinhusene og viser billeder fra familiealbummet. Og minsandten om han 
ikke også medbringer vi fra området – både en hvid på Pinot Grigio samt 7 røde på områdets 
andre druer. 
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11.01.17 Den søde tand v/Henning og Jacob 
09.02.17 Vinquiz v/Janus og Lars 
07.03.17 Vinquiz v/Janus og Lars 
10.04.17 Nugan’s Shiraz 
16.05.17 København i forandring (Sydhavnen) v/Henning 
09.06.17 Vinmiddag i VIP Lundgren på Gothersgade. 
 
3. Eksterne arrangementer (bringes til orientering. VVV har ikke noget med 
disse arrangementer at gøre) 

 
 
4. Links 
Følg med i https://www.foetex.dk/c/vin , 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. 
 
 


