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VinNyt nr. 219 – Oktober 2019 
 
 
Kære vinven 
 

1. Generelt. 

1.1 Ekstra kontingentbetaling 
Som vedtaget på generalforsamlingen hæves kontingentet til 1050 kr. for et år.  
Dvs. at medlemmer, som HAR betalt kontingent på 950 kr., skal indbetale yderligere 100 kr. 
vor konto i Danske Bank: 
Registreringsnummer: 1551 Kontonummer: 3719391516 
 

2.   Kommende VVV-arrangementer  
 
2.1 Åbne for tilmelding 
 
Torsdag d. 31. oktober 2019 kl.19:00:  Italien rundt ved Claus Nielsen, Holte 
Vinlager, Lejrvej 7, Kirke Værløse! 
Tilmeld senest onsdag d. 23/10 – Pris: 0 kr./medlem og 275 kr./gæst 

 

Vi skal genbesøge Holte Vinlager, der som bekendt har vinlager i Kirke Værløse! Den 
oprindelige ejer og ham, der forrige gang holdt smagningen, Karlin, er gået på pension; men 
hans søn Claus har taget over. Han prøver at lokke faderen med denne aften. 
 
Temaet er "Italien rundt", hvor vi skal smage både traditionelle italienske men også nogle 
nye. Og som forrige gang dækkes der op midt i lageret ved et langbord. 
 
Transport: Vi skal med bus 151 fra Værløse Station kl. 18:48 - for så at være fremme kl. 
19:05; så hvis I løber kan I nå det til kl. 19:00 :-)  - alternativt kan I tage en bus ½ time før, 
hvis I er meget langsomt gående. Hjemturen starter 21:42 (eller 20:42). Jeg husker ikke lige 
gadebelysningen på Lejrvej; men at tage en lommelygte med til hjemturen skader jo ikke. 
 
Tilmelding på: https://www.vinvenner.dk/tilmelding.asp   Husk at logge ind først! 

 
2.2 Arrangementer under planlægning 
 
Datoer for næste sæsons arrangementer (med forbehold for ændring af enkelte datoer): 

 
2019: 

▪ Fredag d.15/11 - Vinbonden Mauro fra italien (Datoen er ændret!)  
▪ Mandag d.9/12 – Julevin ved Winther Vin, Bregnerød  

 
2020:  

▪ Onsdag d.15/1 - Vinrejsearrangement – Priorat-smagning (ekstraordinært arr.) 
▪ Onsdag d.5/2 – Gambero Rosso smagning i København (NY DATO, under 

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

 
3.   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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