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VinNyt nr. 231 – Maj 2021 

 

Kære vinven 

1. Nyt fra bestyrelsen 
 

Kære Vinklub medlem. 

Så ser det endelig ud til at lysne med hensyn til Corona situationen. 

Vi er derfor utrolig glade for kunne invitere til en vinsmagning samme dag som det 

indendørs forsamlingsforbud hæves fra 25 til 50 personer – nemlig fredag d.21/5-2021. 

Vi kan selvfølgelig aldrig helt gardere os mod en pludselig lokal nedlukning pga. Corona, 

men mon dog - vi er optimister       

Se nærmere detaljer nedenfor. 

2.   Kommende VVV-arrangementer  
 

2.1 Arrangementer åben for tilmelding 
 
Fredag d. 21. maj 2021 kl. 19:00 -21:30: Vinsmagning  ”Bordeaux vin” v/Jesper 

Winther fra Winther Vin, afholdes i Salen, Satellitten, Bymidten 46, 3500 Værløse. 

Tilmeldingsfrist senest fredag d. 14. maj 2021 – Pris: Medlemmer gratis, Gæster 275 kr. 

 
Oprindelig planlagt til vores smagning i januar 2021, glæder det os nu at kunne invitere til 

smagning af 8 – forhåbentlig - spændende Bordeaux vine. 

Bordeaux vin kan virkelig dele vandene, på en gang meget klassik vin, men også til tider 

svært tilgængelig og dyrt hvis det skal være rigtig godt. 

Efter en længere årrække hvor især Kineserne var med til at drive priserne op på de gode 

Bordeaux vine til uhyrlige højder, og hvor de vine som var til at betale ofte var ganske 

ordinære og kedelige. Ja så er det som om Franskmændene igen har fundet melodien og nu 

er begyndt at producere mere ”almindelig” Bordeaux vin som både er spændende og til at 

betale. 

Denne aften skal vi smage 1 hvid, 1 rosé og 6 røde – og Thomas vil sørge for lidt god tapas 

og brød, som vi plejer at få. 

 
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 og har gyldigt 

Corona pas, dvs. enten er Corona vaccineret eller har en negativ Corona test som er max 72 

timer gammel. 

 

HUSK at medbringe egne smageglas og service.  

https://www.vinvenner.dk/tilmelding.asp
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Har man ikke mulighed for dette eller glemmer det, vil det fortsat være muligt at låne af 

VVV, med afsluttende ”selv-opvask”. 

Medbring også gerne din egen håndsprit til brug ved bordet. 

 

 

 
 

 

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:  

Fredag d. 11/6-2021:  Afslutningsmiddag (med delvis egen betaling) 

 

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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