VinNyt nr. 206 – juli 2018
Kære vinven
1. Generelt
Den nye sæson 2018/2019 er som bekendt startet d. 1. juli. Og der betyder, at du skal forny dit
abonnement for ikke at skulle betale gæstepris til de kommende arrangementer.
Kontingentet er itv. 950 kr. som indbetales til vor konto
Danske Bank
Registreringsnummer: 1551
Kontonummer: 3719391516
2. Kommende VVV-arrangementer
2.1 Åbne for tilmelding.
Onsdag d. 15 august 2018 kl. 19:00 – Sauvignon Blanc ved/Henrik Albeck – Salen, Satellitten,
Bymidten 46, 3500 Værløse
Sauvignon Blanc er efter manges mening verdens bedste hvidvinsdrue. Og specielt New Zealand har
fået det bedste frem i denne drue. Så denne aften er helliget Sauvignon Blanc. De fleste af de 9 vine
vi skal smage kommer fra New Zealand - men der er også vin fra både Tyskland og Sydafrika.
Foredragsholderen er en gammel kending i klubben, da han var medlem for et par år siden. Han er
amatør med en kolossal viden om vin - viden som han denne aften deler med os.
Tilmelding senest d. 12/8 – Gæstepris 250 kr.
Tilmelding på: https://www.vinvenner.dk/tilmelding.asp husk at logge ind først!
2.2 Arrangementer under planlægning
27-31. august: Vinrejsen udsolgt! Vi er nu så mange tilmeldt vinrejsen, at prisen kun bliver
5.600. Eneværelse er stadig med merpris på 1.340 kr.
27. september: generalforsamling – Bestyrelsens vine
16. oktober – åben endnu – måske Loire vine
Slut november: Piemonte – vinbonden Mauro inviteres igen
12. december: Mallorca vine
23. januar: Mexikansk vin
12. februar: Israelsk vin
20. marts: ej planlagt
25. april: ej planlagt
20. maj: ej planlagt
14. juni: afslutning
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3. Eksterne arrangementer (bringes til orientering. VVV har ikke noget med disse
arrangementer at gøre)
4. Links
Se også
- http://aov.dk
- http://www.kultunaut.dk/
- http://www.vinavisen.dk
-OMed 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.
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