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VinNyt nr. 224 – Marts 2020 

 

 

Kære vinven 

 

1. Generelt.  

Bestyrelsen har som nævnt på sidste smagning besluttet at prøve en ny tilgang til vinglas 

ved smagningerne. 

Specielt når vi er mange har vi ikke nok ens glas og er der nogen, der skal drikke rødvin af 

hvidvinsglas og omvendt. Det kan gøre en forskel for oplevelsen af vinen. 

 

Derfor vil vi opfordre til at medbringe et eksemplar – evt. 2 – af sit eget foretrukne vinglas til 

klubbens smagninger. 

Der vil foreløbigt fortsat være mulighed for at låne et af klubglassene.  

 

Vi vil selvfølglig løbene evaluere dette nye tiltag og modtager også meget gerne feedback 

fra jer. 

Bliver dette en permanent ordning vil vi også forsøge at få arrangeret en ”glas smagning”, 

som der også har været på tegnebrættet tidligere. 

  

/Bestyrelsen 

 

 

2.   Kommende VVV-arrangementer  

 

2.1 Arrangementer åben for tilmelding 
 

Torsdag 19/3-2020 kl. 19:00-21:30: “Christians favoritter” v/Christian Kjeldberg, 

Pondus Vin, afholdes i Salen, Satellitten, Bymidten 46, 3500 Værløse.  

Tilmeldingsfrist senest torsdag d. 12/3-2020 – Pris: Medlemmer gratis, Gæster 300 kr.  

 

Vi har inviteret Christian Kjeldberg fra Pondus Vin til at servere nogle af sine personlige 

favoritter, som alle er kendetegnet ved Value for Money og god kvalitet. Præcis hvilke vine vi 

skal smage er endnu ikke fastlagt, men vi har flere gange tidligere smagt vine fra Pondus og 

der plejer altid at være stor tilfredshed med vinene.  

 

 

2.2 Arrangementer under planlægning 

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

datoer): 

 

2020:  

▪ Mandag d.20/4 – (under planlægning, mulig ændring af datoen) 
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▪ Tirsdag d.12/5 – Tysk vinsmangning (under planlægning) 

▪ Fredag d.12/6 – Afslutningsmiddag med smagning (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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