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VinNyt nr. 191  –  7. marts 2017 
 
 

Kære vinven  

 

 

1. Generelt  
 

 

 

2. Kommende VVV-arrangementer  

 

2.1 Åbne for tilmelding  

Mandag d. 10. april 2017 kl. 19:00 – Skjold Burne´s Best Seller, med Flemming Foged fra Ballerup.  

Salen, Satellitten, Bymidten 46, 3500 Værløse - Gæstepris: 225 kr. – Tilmelding senest den 1 april 

 

Skjold Burne Vinhandel er Danmarks største vinhandler kæde, og Flemming Foged vil på aftenen 

præsentere 8 af kædens absolut "Best Seller" vine. 

Vi kommer lidt rundt i verden og skal smage vine fra Chile, Argentina, USA, Frankrig, Spanien og 

selvfølgelig Italien. 

Vine hvor man får rigtig god vin til en rigtig god pris.  

 

Tilmelding på: http://www.vinvenner.dk/tilmelding.asp  

 

 

2.2 Arrangementer under planlægning 

09.05.17 København i forandring (Sydhavnen) med ingeniører v/Henning. Gæstepris: 350 kr. 

NB! Tilmeldingsfris allerede den 18/4! 

02.06.17 Vinmiddag i VIP Lundgren på Gothersgade. NB! Ny dato 

 

 

3. Eksterne arrangementer (bringes til orientering. VVV har ikke noget med disse 

arrangementer at gøre) 

 
Kære vinklub 

Jeg har hermed fornøjelsen på vegne af VinNatur at invitere jeres vinklub til smagning i Papirhallen, 

København, søndag d. 29. maj 2017. 

Find vedhæftet invitation med nærmere information. Send den gerne videre til jeres medlemmer. 

Vi lukker 300 gæster ind, sådan at der bliver plads og tid til alle, der deltager. 

Med venlig hilsen 

Stefan Outzen 

 

Vinnatur-invite-Priv-DK 
 

4. Links 

http://www.vinvenner.dk/tilmelding.asp
https://www.dropbox.com/s/72rfy462cwf5ska/Vinnatur-invite-Priv-DK%20kopi.pdf?dl=0
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Følg med i https://www.foetex.dk/vin-spiritus/vores-egen-vinkaelder/vores-egen-vinkaelders-

webtv/c/vores--egen-vilkaelders-webtv, 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. 
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