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VinNyt nr. 228 – September 2020 

 

Kære vinven 
 

1. Nyt fra bestyrelsen 
 
Oven på den veloverståedede generalforsamling har bestyrelsen planlagt konstituerende 

bestyrelsesmøde d.25/10-2020. Mere om dette i næste udgave af vinnyt. 

 

2.   Kommende VVV-arrangementer  
 

2.1 Arrangementer åben for tilmelding 
 

Mandag d. 5. oktober 2020 kl. 19:00 -21:30: Vinsmagning ” Kontinenternes kamp – 

Frankrigs klassikere vs. De Oversøiske charmevine” v/Lars Møller fra The Wine 

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

senest onsdag d. 30/9-2020 – Pris: Medlemmer gratis, Gæster 300 kr. 

 

   
 

Kontinenternes kamp – Frankrigs klassikere vs. De Oversøiske charmevine 

 

Kan Frankrigs klassikere klare konkurrencen fra de oversøiske lande. Her sætter vi 

australske og amerikanske vine op imod Frankrigs fra f.eks. Rhône, Loire og Bourgognd og 

tester hvilke lande, som klarer sig bedst.  

 

Smagningen vil blive krydret med eksempler på en af de hotteste tendenser indenfor vin pt., 

nemlig økologisk producerede vine. 

 

Til at lede os igennem smagningen har vi inviteret vinimportør Lars Møller fra The Wine 

Company. På smagningen vil vinene blive kommenteret ligesom historien om de enkelte 
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vinhuse vil blive beskrevet. Der vil naturligvis blive sat fokus på forskellighederne mellem 

kontinenternes vine og deres stil, produktionsmetoder og klima. 

 

Der vil blive givet gode råd om servering og opbevaring af vin, sammen med anbefalinger af 

passende mad til vinen. Endelig får deltagerne et godt tilbud på de smagte vine, så 

oplevelserne kan bringes med hjem. 

 

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

 
Vi indskærper at man kun må møde op hvis man er fuldstændig symptomfri! 

Der vil være håndsprit til obligatorisk afspritning af hænder, inden man går ind i lokalet. 

Medbring gerne selv din egen håndsprit til brug ved bordet. 

 

HUSK at medbringe egne smageglas og service.  Har man ikke mulighed for dette eller 

glemmer det, vil det fortsat være muligt at låne af VVV, med afsluttende ”selv-opvask”. 

 

 

2.2 Arrangementer under planlægning 
Datoer for den kommende sæsons arrangementer, som altid med forbehold for ændring af 

enkelte datoer og indhold: 

 

Datoer sæson 2020/2021:  

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

7/12-2020: Christians jule- og nytårsfavoritter, v/Christian Kjeldberg, Pondus Vin 

13/1-2021: Bordeaux vin 

9/2-2021: Cocktails 

9/3-2021: ”På tur med Grenache”, v/Stig & Janus, bestyrelsen 

6/4-2021: Portugisisk vin 

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 ~ 
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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!) 

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

