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VinNyt nr. 243 – ultimo maj 2022 

 

Kære vinven 

1. Nyt fra bestyrelsen 
Bestyrelsen har på sidste bestyrelsesmøde besluttet at forlænge gyldigheden af 

gæste klippekort fra 1 sæson til 3 sæsoner (altså op til 3 år), i lighed med normal 

praksis for gavekort og tilgodebeviser. 

 

2.   Kommende VVV-arrangementer  
 

2.1 Arrangementer åben for tilmelding 
Fredag d. 10/6-2022 NB! kl. 18:00 – 21:30: Ekstraordinært VVV afslutnings 

arrangement med aspargesmiddag med tilhørende vine. Afholdes i Salen, 

Satellitten, Bymidten 46, 3500 Værløse. Tilmeldingsfrist senest mandag d.30 

maj 2022. Pris: Medlemmer 445 kr., Gæster 650 kr. 

  

Rudersdal Vin glæder sig til at præsentere de skønne vine fra Weingut Philipp Lang, 

Freiburg Baden for os. De har lovet at tage lidt asparges med herop – egen avl – 

biodynamisk dyrket fra farens landbrug samme sted – så afhængig af høsten har de 

sammensat følgende menu: 

  

-Velkomst                                                                                                                           

-3 anretninger med friske asparges (hvide og/eller grønne)           

-salciccia pølse med linse og tomatsauce                                                     

-farseret perlehøne med tilbehør                                                                       

-desserttallerken 

 

Vinene - 7-8 stk. hertil vil være: 

Philipp Lang Sekt 

Riesling /Grauburgunder 

Spätburgunder Trocken Kabinett 

Spätburgunder Spätlese (fadlagret) 

TBA TrockenBeerenAuslese 

  

Kokken Jan Jens er med og vil selv præsentere sine retter – Christian fra vingården 

og Jesper fra Rudersdal Vin vil tage os igennem aftenen med information om 

vingård, vine og et par anekdoter. 
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Derudover vil vi, som tidligere år, blive præsenteret for en spændende vinquiz. 

 

 

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: 

 

Foreløbige datoer for sæsonen 2022/2023: 

 

• 24/8-2022 – Besøg på Kelleris Vingaard med rundvisning og smagning 

• 22/9-2022 - Generalforsamling & bestyrelsens sommerminder 

• 24/10-2022 - Ungarske vine v/Patriovin.dk | Smagfulde vine fra Ungarn 

• 21/11-2022 – Rhone (under planlægning) 

• 13/12-2022 – Julevine (under planlægning) 

• 11/1- 2023 - Bestyrelsens nytårstaffel med drinks og lækre snacks 

• 6/2-2023 – (under planlægning) 

• 2/3-2023 – (under planlægning) 

• 13/4-2023 – (under planlægning) 

• 9/5-2023 – (under planlægning) 

• 9/6-2023 – Vinmiddag (under planlægning). Ekstraordinært arr. med egenbetaling. 

 
 

3.   Links 
Diverse links: 

 

”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 ~ 

https://www.vinvenner.dk/tilmelding.asp
https://aov.dk/
https://www.kultunaut.dk/
https://www.vinavisen.dk/
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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!) 

mailto:jrr@vinvenner.dk
mailto:jrr@vinvenner.dk?subject=Afmeld%20mig%20fra%20Værløse%20Vin%20Venners%20Vinnyt.%20Tak

