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VinNyt nr. 217 – Juli 2019 
 
 
Kære vinven 
 

1. Generelt. 

Den nye Vinsmagnings sæson 2019/2020 er som bekendt startet d. 1. juli. 
Der betyder at du skal forny dit medlemsskab for den næste sæson, for ikke at skulle betale 
gæstepris til de kommende arrangementer. 
Kontingentet er indtil videre 950 kr. for et år, som indbetales til vor konto i Danske Bank: 
Registreringsnummer: 1551 Kontonummer: 3719391516 
 
 

2.   Kommende VVV-arrangementer  
 
2.1 Åbne for tilmelding 
 
Tirsdag d. 13. august 2019 kl.18:00:  ”Languedoc er på Gisselfeldtengen” v/Inge 
Nielsen (druerne.com); Shelterplads på Gisselfeldtengen (55°45'52"N 12°22'50"E) 
Tilmeld senest tirsdag d.6/8 – Pris: 0 kr./medlem og 250 kr./gæst 
 
Årets skovtur går til Gisselfeldtengen i Hareskoven, hvor Inge Nielsen fra druerne.com vil 
præsentere en række gode vine fra Languedoc og vi tændter op i grillen og tilbereder 
hakkebøffer & pølser. 
 
Hvordan kommer man så til shelteren på Gisselfeldtengen? Hvis du tager S-toget til 
Hareskov Station, er der ca. 30 min gang hhv. 8 minutter med cykel gennem skoven. Se 
vedlagte, som dog ikke viser skovstierne! Du kan også kører i bil og parkere lige efter 
Skovlyst th. inde i skoven (markeret med et stort klodset gult P), - der er en stor 
parkeringsplads – og herfra er der kun 5-8 minutter gang til shelteren. Som det ses af kortet, 
kommer du lige forbi bryggeri Skovlyst – så hvis du tager lidt før hjemmefra, kan du jo tanke 
op her ☺. 
 
Der er mulighed for at overnatte i shelteren, som vi har til næste morgen kl. 08. Tag 
sovepose med. Hvis du ikke overnatter, så husk lygte, så du kan finde tilbage til Hareskov 
Station. Jeg husker et tidligere besøg, hvor en lille gruppe gæster hårdnakket påstod, at 
nogle havde flyttet Hareskov Station, siden de ikke i første forsøg kunne finde den på 
hjemturen efter vinsmagningen ☺. 

Men det vigtigste er jo vinen, og om den fortæller Inge Nielsen: Vi har 2 roséer, 1 hvid, 1 rød 
uden fad, 1 supergod fra fad og en OVERfantastisk fra fad. 

Vinene er fra Languedoc, nærmere betegnet fra St. Christol i Herault (et anerkendt 
mikroklima) og Sommière i Gard. 

  

Fra Sommières i Gard: 

Tibérius, rosé, en sympatisk "bælle-terrasse vin" 

Viognier, hvid, noter af fersken, flot sødme-/syrebalance 

Les Romanes, rød, god aromatisk frugt 

  

Fra St. Christol i Herault: 
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Le rosé, elegant med flot afbalanceret sødme/bitterhed 

Grès de Montpellier, rød fadlagret, flot balance syre/frugt/blødhed  

  

Fra Pic st. Loup i Herault: 

Carpe Diem, rød fadlagret med gennemført power og finesse. Stort gemmepotentiale.

 
 
Tilmelding på: https://www.vinvenner.dk/tilmelding.asp   Husk at logge ind først! 

 
 

  

https://www.vinvenner.dk/tilmelding.asp
https://www.vinvenner.dk/tilmelding.asp
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2.2 Arrangementer under planlægning 
 
Datoer for næste sæsons arrangementer (med forbehold for ændring af enkelte datoer): 

 
2019: 

▪ Torsdag d.26/9 – Generalforsamling og 25 års Jubilæumsarrangement 
▪ Torsdag d.31/10 – Holte Vinlager (i Kirke Værløse!) 
▪ Mandag d.18/11 - Vinbonden Mauro fra italien (mangler bekræftelse, forbehold for 

ændring af datoen)  
▪ Mandag d.9/12 – Julevin ved Winther Vin, Bregnerød  

 
2020:  

▪ Onsdag d.15/1 – Gambero Rosso smagning (under planlægning, forbehold for 
ændring af datoen)  

▪ Torsdag d.20/2 – (under planlægning) 
▪ Torsdag d.19/3 – (under planlægning) 
▪ Mandag d.20/4 – (under planlægning) 
▪ Tirsdag d.12/5 – (under planlægning) 
▪ Fredag d.12/6 – Afslutning (under planlægning) 

 
 
 
3.   Eksterne arrangementer (Bringes til orientering, VVV har ikke noget med 
disse arrangementer at gøre) 
 
 
4.   Links 
Se også: 
”Alt om Vin”:  https://aov.dk 
”KultuNaut”: https://www.kultunaut.dk 
”Vinavisen”: https://www.vinavisen.dk 
 

 
Med venlig hilsen 
Janus Hertz 
Næstformand & Vinnyt redaktør 
Værløse VinVenner 
 

~ o ~ 
 
PS: Hvis du ikke længere ønsker at modtage dette nyhedsbrev – eller hvis du har en god ven, der 
uforpligtende vil med på mailinglisten, så send besked til VVV's webmaster Jens R. Rasmussen: 
jrr@vinvenner.dk (Unsubscribe / Afmeld – klik her!) 
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