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VinNyt nr. 223 – Februar 2020 

 

 

Kære vinven 

 

1. Generelt. 

Næste vinarrangement i vinklubben bliver en smagning med portugisiske vine. Da 

tilmeldingsfristen er meget kort og næste uge er vinterferie, så må I meget gerne tilmelde 

jer denne fantastiske vinsmagning hurtigt.  

 

2.   Kommende VVV-arrangementer  

 

2.1 Arrangementer åben for tilmelding 
 

Torsdag 20/2-2020 kl. 19:00-21:30: “Portugisiske vine”, afholdes i Salen, Satellitten, 

Bymidten 46, 3500 Værløse.  

Tilmeldingsfrist senest søndag d. 16/2-2020 – Pris: Medlemmer gratis, Gæster 300 kr.  

 

Her har vi inviteret Flemming Møller fra Vino Gaudium til at servere nogle af sine 

portugisiske vine. 

Flemming har tidligere besøgt vinklubben i 2014, så nogle kender ham måske, andre kan se 

frem til endnu en hyggelig aften i vinklubben med gode vine. 

Vino Gaudium, der blev grundlagt ultimo 2011 af Flemming Møller, importerer og 

videresælger kvalitetsvine og olivenolier fra Portugal. 

Vino Gaudium importerer direkte fra producenterne for at minimere omkostninger , så du i 

den sidste ende kan få mere vin for pengene. 

 

 

2.2 Arrangementer under planlægning 

 
Datoer for sæsons kommende arrangementer (med forbehold for ændring af enkelte 

datoer): 

 

2020:  

▪ Torsdag d.19/3 –Vinsmagning v/Pondus vin 

▪ Mandag d.20/4 – (under planlægning, mulig ændring af datoen) 

▪ 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 

https://aov.dk/
https://www.kultunaut.dk/
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”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!) 

https://www.vinavisen.dk/
mailto:jrr@vinvenner.dk
mailto:jrr@vinvenner.dk?subject=Afmeld%20mig%20fra%20Værløse%20Vin%20Venners%20Vinnyt.%20Tak

