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VinNyt nr. 233 – August 2021 

 

Kære vinven 

1. Nyt fra bestyrelsen 
 

1.1 Medlemskontingent for sæsonen 21/22 
 

Den nye vinsmagnings sæson 2021/2022 er som bekendt startet d. 1. juli. 

Der betyder at du skal forny dit medlemskab for den næste sæson, for ikke at skulle betale 

gæstepris til de kommende arrangementer. 

Kontingentet er indtil videre 1050 kr. for et år, som indbetales til vor konto i Danske Bank: 

Registreringsnummer: 1551 Kontonummer: 3719391516 

 

1.2 Klippekort 
 

I lighed med de sidste to sæsoner tilbyder vi klippekort for medlemmer, som med rabat kan 

bringe gæster med til smagninger. 

Vi har sænket prisen for klippekortet en smule, så 3 klip nu koster 630 kr., gældende til 

ordinære smagninger. Da normal gæstepris er 300 kr. er der altså tale om en rabat på 90 kr. 

pr. smagning. - Klippekortets gyldighedsperiode følger regnskabsåret (1/7-2021 - 30/6-

2022). Dvs. at evt. ubrugte klip efter 1/7-2022 hverken kan refunderes eller bruges i den 

efterfølgende 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. 

2.   Kommende VVV-arrangementer  
 

2.1 Arrangementer åben for tilmelding 
 
Onsdag d. 25. august 2021 kl. 19:00 -21:30: Vinsmagning  Tyske Mosel vine v/Manfred 

vine, afholdes i Salen, Satellitten, Bymidten 46, 3500 Værløse. Tilmeldingsfrist senest 

onsdag d. 18. august 2021 – Pris: Medlemmer gratis, Gæster 300 kr. 
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Sæsonens først vinsmagning byder på Tyske vine præsenteret Manfred & Co. 

Vi skal smage 1 mousserende, 2 røde, 4 hvide og en dessertvin 

 

Manfred & Co er en lille familiedrevet online vinbutik, der har speciale i tyske vine. Alle 

vores vine kommer fra mindre familiedrevne vingårde. Vores vine er både økologiske og 

konventionelt produceret. Derudover har vi også naturvine. Kendetegnende for alle vores 

vine er, at de er nænsomt håndhøstet og så vidt muligt produceret med et absolut minimum 

af tilsætningsstoffer. Vores vine vil typisk variere i smag fra år til år, da klimaet har stor 

betydning for, hvordan de færdige vine ender med at smage. Vi er ene-distributører af alle 

vores vine i Danmark. I kan læse mere om os på manfredogco.dk og følge os på Facebook 

og Instagram. 

 

 
(Sebastian Manfred Streyffert og vinbonden Andreas Hemer, der står og ser på vindruerne 

på vingården Hemers marker) 

 

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.  

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. 

 

 

https://www.vinvenner.dk/tilmelding.asp
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2.2 Arrangementer under planlægning 
Datoer for den kommende sæsons arrangementer, som altid med forbehold for ændring af 

enkelte datoer og indhold: 

 

Datoer sæsonen 2021/2022: 

 

• Mandag d. 20/9 - Generalforsamling og vinsmagning Piemontevine 

v/Wine2us.com 

• Mandag d. 11/10 – Vinsmagning Sydafrikanske vine v/Tedum vin 

• Torsdag d. 11/11 – Mauro – ”vores” Piemonte vinbonde (under planlægning) 

• Mandag d. 6/12 – Vinsmagning ”Ferieminder” 

• Onsdag d.12/1 – Vinsmagning (under planlægning) 

• Torsdag d. 10/2 – Vinsmagning (under planlægning) 

• Torsdag d.10/3 – Vinsmagning (under planlægning) 

• Tirsdag d.12/4 – Vinsmagning (under planlægning) 

• Tirsdag d.10/5 – Vinsmagning (under planlægning) 

• Fredag d.10/6 – Afslutningsmiddag – ekstraordinært arr. med egenbetaling 

(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!) 

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

