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VinNyt nr. 225 – Juni 2020 

 

Kære vinven 
 

1. Nyt fra bestyrelsen 
 

Kære vinvenner 

 

Vi håber I og jeres kære alle er kommet helskindet igennem Corona-krisen. 

 

Oprindelig havde vi reserveret fredag d. 12. juni til et ekstraordinært afslutnings 

arrangement med middag på restaurant og egenbetaling. Men dels pga. Corona 

situationen og tildels da vi jo ikke har kunnet afholde ordinære vinsmagninger de 

sidste par måneder, har vi besluttet at sæsonens sidste arrangement skal være en 

vinsmagning (gratis for medlemmer). Det har ikke været muligt at booke Satellitten 

eller andre egnede lokaler fredag d.12, men det er lykkedes at få vores sædvanlige 

lokale tirsdag d.16. juni, samt at Bjørns vinhandel kommer og afholder Rosé-

smagning for os. 

 

Gennemførelse af vinsmagningen tirsdag d.16 juni er selvfølgelig også betinget af, at 

myndighederne hæver forsamlingsforbuddet til min. 30 helst 50 personer. 

  

Bestyrelsen glæder sig rigtig meget til forhåbentlig snart at se jer alle igen       

 

 

1.1 Klippekort 
 

I VinNyt nr. 220 annoncerede vi klippekort for medlemmer, som med rabat kan 

bringe gæster med til smagninger. Klippekortet med 3 klip koster 675 kr.,  og 

gælder til ordinære smagninger. Da normal gæstepris er 300 kr. er der altså tale om 

en rabat på 75 kr. pr. smagning. - Klippekortens gyldighedsperiode følger 

regnskabsåret (1/7-30/6). Dvs. at evt. ubrugte klip efter 1/7 hverken kan refunderes 

eller bruges i den efterfølgende sæson. 

 

Ordningen er nu automatiseret, og bestyrelsen har vedtaget, at ubrugte klip her 

første år (pga. Corona situationen) ikke nulstilles nu til sommer, men kan bruges 
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indtil 30/6-2021. Dvs. du kan allerede nu købe, selvom du først vil bruge kortet i 

den kommende sæson. 

 

Køb 

Man køber klip under "Min profil", hvor man også kan tjekke, hvor mange klip man 

har tilbage. Man kan kun købe 3 klip ad gangen; men da man kan gentage det 

uendelig mange gange, kan man få 3, 6, 9, 12, ... klip på sin konto. Klippene kan 

bruges straks efter køb. 

 

Brug 

Hvis man har klip tilbage, vil en ekstra linje dukke op under tilmelding, hvor man så 

kan vælge at tilføje et antal gæster. 

 
 

1.2 VVV’s historie 
 

VVV rundede som bekendt de 25 år i efteråret 2019 uden de store taler       

Bestyrelsen synes dog, at vi trænger til at få nedskrevet historien om VVV.  

Der er nu sket især takket være vores kasserer, web-master og mangeårige medlem 

Jens R Rasmussen. 

Du kan på hjemmesiden nederst under fanebladet "Foreningen/Om VVV" læse, hvad 

vi har fundet frem. Det skrevne er, hvad vi har kunnet støve op - og vi ser meget 

gerne, at du kommer med rettelser/tilføjelser, så beskrivelsen kan blive så 

fuldstændig og så retvisende som muligt. Giv dine kommetarer i vores chatforum på 

hjemmesiden. 

 
 

1.3 Smageglas 
 

Bestyrelsen har som nævnt i vinnyt 224 besluttet at prøve en ny tilgang til vinglas 

ved smagningerne. Et tiltag som er blevet endnu mere aktuelt pga. Corona 

situationen. 

 

Vi vil kraftigt opfordre til at medbringe et eksemplar – evt. 2 – af sit eget foretrukne 

vinglas til klubbens smagninger. 

Har man glemt egne glas eller er det ikke praktisk mulig at medbringe, 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 også har været på tegnebrættet tidligere. 
 

2.   Kommende VVV-arrangementer  
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2.1 Arrangementer åben for tilmelding 
 

Tirsdag d. 16/6-2020 kl. 19:00-21:30: Rosé smagning v/Bjørns vinhandel, 

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

Tilmeldingsfrist senest tirsdag d. 9/6-2020 – Pris: Medlemmer gratis, Gæster 

300 kr.  
 

Lars Bjørn vil præsentere rosévine fra Roussillon, Provence, Tavel og Pic St. Loup, det 

karakteristiske lille bjerg i Languedoc, som er kendt for druer med god kraft og  mineralitet.  

 

Vi vil sikre ekstra plads og afstand ved bordene, samt indskærper at man kun må møde op 

hvis man er fuldstændig symptomfri. Vi vil også forsøge at fremskaffe håndsprit til 

obligatorisk afspritning af hænder, inden man går ind i lokalet. Medbring evt. gerne selv din 

egen håndsprit. 

 

HUSK at vi gerne ser, at man medbringer egne smageglas og pga Corona evt. også 

service til eget brug.  Har man ikke mulighed for dette, vil det dog fortsat være 

muligt at låne noget af VVV. 

 

 

2.2 Arrangementer under planlægning 
 

Hvidvinssmagning d. 19. august kl. 19:00 i Satellitten, hvor vi skal smage på 

hvidvine fra Tyskland. 

Vi skal rundt i det dejlige tyske landskab og smage 8 lækre vine fra flere forskellige 

tyske distrikter, både kendte druer og nogle mindre kendte. De tyske vine har fået 

en renæssance, og på hvidvinssiden er det specielt den tyske Riesling driver værket, 

mens Grauburgunder (Pinot Gris) og Sauvignon Blanc også har markeret sig i 

kampen.  

Til at guide os igennem smagningen har vi inviteret Tysk Vin Klub v/Ole Porsvig, som 

kommer med: 

1. Deutschherrenhof Grauburgunder, Mosel   

2. Krebs Sauvignon Blanc, Pfalz   

3. Franken Scheurebe, Franken   

4. Alter Frankischer Sats, Franken   

5. Krebs Riesling, Pfalz   

6. Deutschherrenhof Alte Rebe Riesling, Mosel   

7. Allendorf Riesling GG, Rheingau  

8. Hex Gewürztraminer Spätlese, Baden   

 

Alle vinene er tørre på nær den sidste Gewürztraminer. 
 

2.3 Datoer for den kommende sæsons arrangementer 
- som altid med forbehold for ændring af enkelte datoer og indhold: 

 

Datoer sæson 2020/2021:  

19/8-2020:  Tysk hvidvinsmagning 
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21/9-2020:  (Under planlægning) 

5/10-2020:  (Under planlægning) 

12/11-2020: Piemonte vinbonde (forbehold for datoændring) 

7/12-2020:  (Under planlægning) 

13/1-2021:  (Under planlægning) 

9/2-2021:  (Under planlægning) 

9/3-2021:  (Under planlægning) 

6/4-2021:  (Under planlægning) 

6/5-2021:  (Under planlægning) 

11/6-2021:  Afslutningsmiddag (m/egne betaling) (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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