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VinNyt nr. 246 – Oktober 2022 

 

Kære vinven 

1. Nyt fra bestyrelsen 
 

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– Næstformand & 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 
Mandag d.24/10-2022 kl. 19:00 – 21:30: - Ungarske vine v/Patriovin.dk, 

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

senest mandag d. 17/10-2022 – Pris: Medlemmer gratis, Gæster 300 kr. 

 

Når man taler om europæisk vinkultur, er Ungarn sjældent det første land der bliver 

nævnt. Landet har faktisk bemærkelsesværdigt evne til og en ældgammel tradition 

for at producere vin. PaTrio Vin har specialiseret sig i forhandling af nøje udvalgte 

ungarske vine af høj kvalitet. 

Vi har stor interesse for vin og gastronomi og synes at det kunne være spændende 

at give det danske publikum muligheden for at lære dem at kende, smage og nyde 

disse betagende og fantastiske hemmelige dråber.  

PaTrio Vin har et godt samarbejde med lokale vingårde og vinbonde, så vi altid kan 

være i stand til at præsentere nye vine. Vi importerer vinene selv og i takt med den 

tætte kontakt til leverandørerne garanterer vi vores kunder den bedste kvalitet til 
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den bedste pris. PaTrio Vin har valgt at specialisere sig at importere vine fra 6 

regioner - Tokaj, Eger, Syd-Balaton, Szekszárd og Villány. 

Kom tættere på vinens verden og smag ungarsk vin, vi glæder os til at dele vores 

passion med jer. 

 

Smageprogram (med forbehold for ændringer): 

 

1. Dixie (Chardonnay og Pinot Gris) 

2. Furmint, Gróf Degenfeld 

3. Blaufränkisch, Bock  

4. Cabernet Franc, Feind  

5. Royal Couvée, Bock 

6. 5 Puttony Aszú, Tokaj  

 

 

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: 

 

• 7/11-2022 – Rhone vine v/Véronique Pichon (fransk vinbonde) (bemærk ny 

dato) 

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

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

• 8/2-2023 – Tysk vinbonde Andreas Hemer (under planlægning) 

• 2/3-2023 – Østrig smagning (under planlægning) 

• 13/4-2023 – (under planlægning) 

• 9/5-2023 – (under planlægning) 

• 9/6-2023 – Afslutnings arr. ”Naturvin” hos ”Vores Franske”, Farum Hovedgade 83. 

Ekstraordinært arr. med egenbetaling. 

 
 

3.   Links 
Diverse links: 

 

”Alt om Vin”:  https://aov.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

