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VinNyt nr. 187  –  19 november 2016 
 
 
Kære vinven 
 
Hjemmesiden under ombygning.  
Der arbejdes pt. på inlogningsproceduren efter ønske fra bestyrelsen. Se derfor itv. bort fra den log 
på-knap, som er tilføjet oppe i menubjælken. Den kommer til at virke - men ikke endnu! 
 
Der er 2 arrangementer tæt på hinanden så derfor får I allerede vinnyt nu! 
 

1. Generelt  
 
1.1 Vinrejse 
Bestyrelsen har i mange år talt om at arrangere en vinrejse, men itv. har vi ikke fundet et tilbud, som 
vi turde binde an med. På det seneste er der dog dukket 2 måske 3 muligheder op. En tur til 
Languedoc/ Rousilion, en tur til Ungarn og en tur til Sydafrika. Første idé kan dog tidligst laves i 
2018 og sidstnævnte et itv. kun på idéplan. Men Ungarn er konkret, hvor vi har fået tilbudt en 4 dages 
tur, fredag-mandag for 649 euro, hvor til skal lægges en billet til/fra BudaPest. Priserne varierer efter 
dato men fx 1-4/9 koster en returbillet 749 kr. Du kan se mere om den forslåede tur her. 
For at se om det er noget vi skal binde an med, vil vi bede alle, der har interesse i en vintur om at 
svare helt uforpligtende på et spørgeskema, som udsendes om et par dage.  Spørgsmålene er dels 
generelle med spørgsmål som: er du interesseret i en vinrejse, hvor længe synes du den skal vare, 
hvad må den maksimalt koste, skal der være både sightseeing og vingårdsbesøg, …  og dels konkrete 
med spørgsmål til turen til Ungarn.  Så hold øje med din indbakke. 
 
 
 
  

1. Kommende VVV-arrangementer  
 

1.1  Åbne for tilmelding	   
 
Torsdag d. 1. december 2016 kl. 19:00 – Rundt i Veneto v/Palle Bech, Allerød Vinhandel – Salen, 
Satellitten, Bymidten 46, 3500 Værløse - Gæstepris: 225 kr. – Tilmelding senest den 23/11 
 
Palle Bech holder foredrag om Veneto – dets områder, dets druer, dets statistik etc. Det krydrer han 
med historier om vinhusene og viser billeder fra familiealbummet. Og minsandten om han ikke også 
medbringer vin fra området – både en hvid på Pinot Grigio samt 7 røde på områdets andre druer. 
 
 
Tilmelding på: http://www.vinvenner.dk/tilmelding.asp  
 
2.2 Arrangementer under planlægning 
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11.01.17 Den søde tand v/Henning og Jacob 
09.02.17 Vinquiz v/Janus og Lars 
07.03.17 Cantena vine,Phillipson Wine v/Alice 
10.04.17 Ikke aftalt endnu 
16.05.17 København i forandring (Sydhavnen) v/Henning 
09.06.17 Vinmiddag i VIP Lundgren på Gothersgade. 

 
3. Eksterne arrangementer (bringes til orientering. VVV har ikke noget med disse 
arrangementer at gøre) 
 
 
4. Links 
Følg med i https://www.foetex.dk/c/vin , med Maria Ahm. Der er superrelevante faktabokse, hvor der 
itv. er frigivet 11 ud af 12 videoer. Lækker fotografering, seriøst indhold. 
 
Se også 

- http://aov.dk  
- http://www.kultunaut.dk/  
- http://www.vinavisen.dk  

 
 

- 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. 
 
 


