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VinNyt nr. 180  –  21. april 2016 
 
 
Kære vinven 
 
1.Generelt 

 
Husk at der denne gang er 2 arrangementer du kan tilmelde dig! 
 
 
2. Kommende VVV-arrangementer 
 
2.1 Åbne for tilmelding 
 
24. maj 2016 kl. 19 Sommer- og Grillvine v/ Christian Keldbjerg, Pondus Vin, holdes i Salen, 
Satellitten, Bymidten 46, 3500 Værløse. Gæstepris 250 kr. Tilmelding senest 14/5 
 
Med maj måneds vinsmagning nærmer vi os 
sommeren og forhåbentlig mange dejlige timer 
ude  
-i haven, på terrasse eller altan. 
Temaet er sommer- og grillvine fra Wine 
Group til overkommelige priser. Vi skal smage 
en dejlig hyggevin – fransk rosé, vin som 
passer til de hvide asparges, til skaldyr, 
grillpølser og salat. Og ikke at for glemme 
vinen til bøfferne og lammestegen. Disse vine 
kommer alle fra Italien. Vi slutter af med en 
spumantevin, som passer til både is og de 
friske sommerfrugter. 
 
Til-/framelding nu 
 

  

 

3. juni 2016 kl. 19:00 Vinmiddag2016 , Ekstraordinært arrangement uden for abonnement. 
Alverdens Vine holdes i Alverdens Vine, Farum Hovedgade 36, 3520 Farum 100 kr./gæst. Tilmeld 
senest d. 20/5. 
 
Vinmiddagen afholdes i år hos Alverdens Vine i Farum, hvor vi har været 2 gange tidligere. Kokken 
er bestilt, og han glæder sig til at se os igen og vil forhåbentlig lave noget lækkert mad til os. Vinene 
står vi selv for, idet vi henter fra hylderne og betaler selv ved kassen. Man betaler IKKE prisen for 
mad og vin - det er det man FØLER det har været værd, som man betaler. 
Begrænset deltagerantal på 32, dvs. først til mølle for medlemmer; gæster først derefter.  
 
Til-/framelding nu 
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2.2 Arrangementer under planlægning 
- august: skovtur 
- september: generalforsamling 
 
 
3. Eksterne arrangementer (bringes til orientering. VVV har ikke noget med disse 
arrangementer at gøre) 
 
3.1 Links 
Følg evt. med i Føtex vin-hjemmeside, med Maria Ahm. Der er superrelevante fakta bokse, hvor der 
itv. er frigivet 9 ud af 12 videoer. Lækker fotografering, seriøst indhold. 
 
Se også 

- Alt om Vin 
- Kultunaut  
- Vinavisen 

 
3.2 Rejser 
Vi har modtaget tilbud på en vinrejse til Italien 
 
 
 

- O - 
 
Med venlig hilsen 

Henning Nielsen
Værløse VinVenner 
 
PS: Hvis du ikke længere ønsker at modtage dette nyhedsbrev og dermed ønsker at blive inaktiveret i vor 
database – eller hvis du har en god ven, der uforpligtende skal på mailinglisten, så returner dette nyhedsbrev 
med besked herom. 
 
 


