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VinNyt nr. 193  –  14. maj 2017 
 
 

Kære vinven  
 

1. Generelt  

Vi har i bestyrelsen længe drøftet, hvordan vi kunne udvide aktiviteterne, så de ikke 

blev for ensformige. Seneste arrangement var et ekstraordinært arrangement med 

tillægsbetaling (200,-), hvor vi cyklede gennem ”det nye København” for til sidst at 

ende på cafe Tutten i Fiskerihavnen.  Her er billeder fra turen: billeder  

 

Med hensyn til tillægsbetaling kan du jo, når du anmelder arrangementet, skrive om du 

syntes, det er en god eller dårlig ide. Husk dog, at VVV lover 8 ordinære smagninger 

om året, så selv om vi har et eller to ekstraordinære smagninger med tillægsbetaling 

opfylder vi det lovede. Andre ekstraordinære arrangementer med tillægsbetaling kunne 

være luksusvine, hvor der vil være vine, hvor flaskeprisen ligger væsentlig over hvad 

vi plejer at drikke.  
 

 

2. Kommende VVV-arrangementer  

 
2.1 Åbne for tilmelding  

Sæsonafslutning for Værløse vinvenner, ekstraordinært arrangement 

Fredag d. 2. juni kl. 18:30 hos Lundgren V.I.P. Gothersgade 89. 1123 Kbh. K 

Menuen er tapas: 2 slags røget skinke, 4 forskellige spegepølser, 4 oste og alt det lækre 

tilbehør man kan tænke sig til inkl. hjemmebagt brød. Hertil præsenterer Jacob fra 

Lundgren V.I.P. en hvidvin og 7 rødvine.  Hvilke ved vi ikke, men Lundgren har 

californiske vine som tema i maj og juni, så mon ikke der sniger sig mindst en af disse 

ind i programmet. 

Vinsmagningen efterfølges af kaffe og kage med en lille Avec. 

Under middagen sniger der sig måske også en lille konkurrence ind. Det er jo et af Jens 

specialer. 

Bestyrelsen håber hermed, at vi får en dejlig aften, som afslutning på en 

begivenhedsrig vinsæson. 

 

Pris for medlemmer er 400 kr. og for gæster 600 kr. som indbetales på foreningens 

konto ved tilmelding 

Tilmeldingsfristen til dette arrangement er senest søndag den 28. maj. 

 

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

 

https://www.dropbox.com/sh/c5x6simwm0it2hf/AADxMql3MhjW77afoD0AFz9Da?dl=0
http://www.vinvenner.dk/tilmelding.asp
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2.2 Arrangementer under planlægning 

16.08.2017 – Vinsmagning  i Satellitten  

18.09.2017 – Satellitten: Generalforsamling samt efterfølgende vinsmagning med 

vinquiz. 

17.10.2017 – Vinsmagning  i Satellitten 

09.11.2017 – Vinsmagning  i Satellitten 

30.11.2017 – Vinsmagning  i Satellitten 

10.01.2018 – Vinsmagning  i Satellitten 

13.02.2018 – Vinsmagning  i Satellitten 

marts 2018 – Vinsmagning  i Satellitten 

april   2018 – Vinsmagning  i Satellitten 

15.05.2018 – Vinsmagning  i Satellitten 

 
 

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

arrangementer at gøre) 

 
3.1 Vedr. Havneringen   
Hvis du var tilfreds med arrangementet om ”Det nye København”, kan du jo anbefale 

det til din arbejdsplads eller forening, hvor prisen vil være ca. 345,- pr. person. 

Henvendelse til salg@cultwine.dk som tager sig af arrangementet.  
 

3.2 VinNatur 
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 

mailto:salg@cultwine.dk
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/
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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. 

 

 


