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VinNyt nr. 249 – December 2022 

 

Kære vinven 

1. Nyt fra bestyrelsen 
 

Bestyrelsen håber I alle har haft en god jul og ønsker jer et rigtig godt nytår! 

 

2.   Kommende VVV-arrangementer  
 

2.1 Arrangementer åben for tilmelding 
Onsdag d.11/1-2023 kl. 19:00 – 21:30: ”Nytårstaffel med drinks og snacks”, 

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

onsdag d. 4/1-2023 – Pris: Medlemmer gratis, Gæster 300 kr. 

 

Denne aften vil vi med hjælp og instruktion mikse og servere en velkomstdrink samt 

ca. 5 klassiske cocktails og krydre disse med tilbehør af forskellige hjemmebagte 

snaks. 

Det betyder at I skal have spist middagsmad hjemmefra.  

 

I bedes medbringe hver 5 cocktail/vandglas samt et rødvinsglas - gerne med 

navn på - samt en tallerken. Resten sørger vinklubben for. 

Vi forestiller os følgende cocktails:       

Mojito, Gin Hass, Dark N’ stormy, special Gin Tonic og Tequila Sunrise –  

men ændringer kan forekomme.   

 

I får en lille historie om de enkelte cocktails, nogle skal I selv blande, og I får 

opskrifter på hjemmesiden. 

Denne aften bliver der også tid til masser af snak indbyrdes og hyggeligt samvær. 
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Dresscode: festlig og stilfuld påklædning til party. 

 

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

 

Endnu engang - HUSK at medbringe 5 cocktail/vandglas samt et rødvinsglas samt 

en tallerken. 

 

 

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: 

 

• 8/2-2023 – Tysk vinbonde Andreas Hemer 

• 17/2-2023 – Gambero Rosso italiensk vinfestival i København 

• 2/3-2023 – Østrig smagning v. Erik Hansen/Vinskibet  (under planlægning) 

• 13/4-2023 – (under planlægning) 

• 9/5-2023 – Pinot Noir teamsmagning (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 

 

”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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