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VinNyt nr. 236 – October 2021 

 

Kære vinven 

1. Nyt fra bestyrelsen 
 

Referatet fra generalforsamlingen, nu ligger på VVV’s hjemmeside. 

Bestyrelses her afholdt konstituerende bestyrelsesmøde og besluttet af fortsætte 

med samme fordeling af posterne som i den forgange sæson, så ingen ændringer. 
 

Bestyrelsen består af: 

 

Alice Rudkjær – formand og PR-ansvarlig 

Jens R. Rasmussen – Kasserer og WEB-master 

Janus Hertz– Vin-Nyt redaktør 

Thomas Larsen - Forplejningsansvarlig, sekretær 

Alan Willumsen – Lokale- og materialeansvarlig. 

 

Suppleanter: 

Stig Kjeldsen – 1. suppleant 

Carit Wain - 2. suppleant 

 

2.   Kommende VVV-arrangementer  
 

2.1 Arrangementer åben for tilmelding 
 

2.1.1 

Fredag 29/10 kl 16-19 Gambero Rosso “walk-around”- vinsmagning 

Odd Fellow palæet, Bredgade 28, 1260 Kbh. K 

Tilmeldingsfrist senest fredag d. 22. oktober 2021 – Pris: Medlemmer gratis, 

Gæster 50 kr. 

 

Vi skal - traditionen tro - smage mange af de vine, som har fået topkarakter i årets 

vinbog Gambero rosso. Eller som de selv siger "Gambero Rosso is pleased to invite 

you to the most exciting tasting of the year, presenting a unique selection of Italian 

wines, awarded with the prestigious Tre Bicchieri rating in the Vini d'Italia 2022 

guid".  
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Smagningen starter kl 16 - men man kan godt komme lidt senere og blot ved 

indgangen fortælle, at man kommer fra Værløse Vinvenner. 

 

Og traditionen tro plejer vi at spise sammen (for egen regning) bagefter kl 18:30 på  

La Vecchia Signora, Grønnegade 12 

Dog giver vinklubben et velskomstglas Prosecco. Send en mail til Jens@tvegaard.dk, 

hvis vi skal reservere plads til dig på restauranten. 

 

2.1.2 

Torsdag d. 11. november 2021 kl. 19:00 -21:30: Portvinssmagning v/Torben 

Ryttersgård fra Vinho, afholdes i Salen, Satellitten, Bymidten 46, 3500 Værløse. 

Tilmeldingsfrist senest torsdag d. 4. november 2021 – Pris: Medlemmer gratis, 

Gæster 300 kr. 

 

Livet er for kort til dårlig vin og portvin. Det kunne være indgangsbønnen til 

forretningen Vinho. Vi er specialiseret i vin og portvin fra Portugal og når vi den 11. 

november gæster Værløse Vinklub glæder vi os til at give prøver på dette speciale. 

Vores portvine kommer alle fra huse der kontrollerer hele processen fra Mark til 

flaske – og vi er ikke bange for at påstå at det er smagbart. Vi dyrker små 

producenter der laver vine af meget høj kvalitet, og har et bredt udvalg af vine fra 

alle tre portvinstyper: Ruby, White og Tawny. Den 11 vil vi have et lille udsnit af 

vores i alt 47 forskellige portvine med og måske en lille hedvins overraskelse der 

ikke er fra Douro. 

 

www.vinho.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: 

 

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

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

• Torsdag d. 10/2 – Amerikanske vine på cognac-fade (under 

planlægning) 

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

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

• Tirsdag d.10/5 – Mauro – ”vores” Piemonte vinbonde (under 

planlægning, datoen i maj ligger ikke fast endnu!) 

http://www.vinho.dk/
https://www.vinvenner.dk/tilmelding.asp
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• 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

