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VinNyt nr. 239 – Februar 2022 

 

Kære vinven 

1. Nyt fra bestyrelsen 
 

Intet nyt er godt nyt!       

 

2.   Kommende VVV-arrangementer  
 

2.1 Arrangementer åben for tilmelding 
 

Torsdag  d. 10/3-2022 kl. 19:00 -21:30: Vinsmagning ” Riesling – ikke bare fra 

Tyskland” v/Thomas Birck fra GreatWine, afholdes i Salen, Satellitten, 

Bymidten 46, 3500 Værløse. Tilmeldingsfrist senest torsdag d. 3. marts 2022 – 

Pris: Medlemmer gratis, Gæster 300 kr. 

 

Thomas Birck Fra Greatwine leder aftenens smagning af vine - næsten alle sammen 

baseret på Rieslingdruen. De fleste er (selvfølgelig) fra Tyskland - men andre lande 

kan også producere god Riesling, som aftenens smagning vil vise. 

 

Greatwine blev grundlagt i 2012 af ejer og vinelsker Thomas Birck. Thomas er 

opvokset i en familie med stor passion for vinens verden, og derfor har han altid haft 

en stor viden og interesse for området. Familien har rejst verden rundt for at gå på 

opdagelse blandt lokale vingårde, finde nye udsøgte kvalitetsvine og få større viden 

og kendskab til vinenes oprindelsessteder. De har i en årrække boet i Sydfrankrig, 

og her er passionen og interessen for vinuniverset blot blevet endnu større. 

Greatwine startede fordi, Thomas i 2012 havde været en kende ihærdig i en 

bestilling af Amarone vin hvilket resulterede i, at han modtog 2 paller vin foran sin 

hoveddør. Thomas indså hurtigt, at han ikke kunne drikke 1000 flasker Amarone 

alene, heller ikke med hjælp fra familie, venner og naboer. Derfor startede han en 

B2B-forretning, som primært solgte vin til TV-udsendelser, større catering-

arrangementer og restauranter, og inden for de sidste år er Greatwine gået over til at 

sørge for god kvalitetsvin primært til privatkunder. 

I dag er Greatwine en familieejet virksomhed, da Thomas’ far Finn Christensen 

trådte til som COO i 2020 for at tage ansvaret for lager, logistik og vinsmagninger. 

Siden er der kommet flere til, og virksomheden tæller i dag 5 medarbejdere, der 

hver især har deres ekspertise på området. 
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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: 

 

• Lørdag d.26/3 - Vin & Bio (ekstra arr. , mangler endelig bekræftelse) 

• Fredag d.22/4 – Portugisiske vine 

• 23/5 eller 24/5 – Mauro – ”vores” Piemonte vinbonde (under 

planlægning, datoen i maj ligger ikke helt fast endnu!) 

• Fredag d.10/6 – Vinmiddag 2022 (under planlægning, men vi forventer 

v/Rudersdal vine – Aspargesteam).  Ekstraordinært arr. med 

egenbetaling. 
 

 

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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