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VinNyt nr. 235 (v.2) – Ultimo September 2021 

 

Kære vinven 

1. Nyt fra bestyrelsen 
 

Oven på den veloverståede generalforsamling Mandag d. 20. september 2021, 

planlægger bestyrelsen at holde konstituerende bestyrelsesmøde mandag d.4/10-

2021. Den nye bestyrelses fordeling af posterne vil blive meddelt i næste nr. af 

vinnyt. 

 

2.   Kommende VVV-arrangementer  
 

2.1 Arrangementer åben for tilmelding 
 

Mandag d. 11. oktober 2021 kl. 19:00 -21:30: Sydafrikanske vine v/ Erik 

Ahlmann Larsen fra Tedeum Vin, afholdes i Salen, Satellitten, Bymidten 46, 

3500 Værløse. Tilmeldingsfrist senest mandag d. 4. oktober 2021 – Pris: 

Medlemmer gratis, Gæster 300 kr. 

 

Erik Ahlmann Larsen grundlagde i 1993 Tedeum Vin, som er importør eller agent for 

en stor del af de sydafrikanske vine, der kommer til Skandinavien. 

Erik har besøgt Sydafrika hele 189(+) gange, og kender landet som få andre gør det. 

Igennem flere rejser i det sydlige Afrika lærte han allerede i midten af 1980’erne de 

fleste og bedste vingårde at kende, og da sanktionerne i 1993 faldt, og handlen med 

Sydafrika blev tilgængelig, grundlagde han sit importfirma. 

Tedeum Vin har i dag et nært samarbejde med de mest kendte og prestigefyldte 

vingårde i Sydafrika som Kanonkop, Neil Ellis, Hartenberg, Vriesenhof, Rustenberg, 

Thelema, Beyerskloof, Mulderbosch, De Wetshof og Bouchard Finlayson for blot at 

nævne nogle. 

Tedeum Vin indgår i dag i produktionen på de fleste af de vingårde, hvorfra der 

importeres vin. Tedeum Vin har kontor i både Danmark og Stellenbosch. 

 

Vi skal smage følgende spændende vine:  

 

Villiera MCC Brut Rose  (Sparkling) 

Rustenberg Estate Chenin Blanc 

Bouchard Finlayson Chardonnay 
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De Wetshof, Danie de Wet Pinot Noir 

Neil Ellis Cinsault 

Vriesenhof Grenache 

Neil Ellis Shiraz 

AA Badenhorst Secrateurs Red 

Kanonkop Pinotage 

 

Erik vil naturligvis undervejs fortælle om de enkelte vine, Vinhusene og om 

Sydafrikas historie, fra da Vasco da Gama, som den første sejlede rundt om The 

Cape  

I 1492, Hollændernes oprettelse af Fortet i Cape Town i 1652, de første vinstokke, 

de blev plantet i 1654 og op til i dag 

 

http://www.tedeum.dk/ 

 

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

 

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 sæsonen 2021/2022: 

 

• Torsdag d. 11/11 – Portvin 

• 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 – Mauro – ”vores” Piemonte vinbonde (under 

planlægning, datoen i maj ligger ikke fast endnu!) 

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

egenbetaling (under planlægning) 
 

  

3.   Links 
Se også: 

 

”Alt om Vin”:  https://aov.dk 

 

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

