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VinNyt nr. 210 – December 2018 
 
Kære vinven 
 

1. Generelt 

Lidt forskelligt nyt om både opdatering af jeres medlemsprofiler og et nyt chatforum. 

1.1 Alder 
 
Af vore 54 medlemmer mangler vi fødselsdag på cirka halvdelen. 
Da vi hvert år skal indberette til kommunen, hvor mange medlemmer vi har i forskellige 
alderskategorier, skal vi bede jer tjekke og ved manglende fødselsdato tilføje denne i 
jeres medlemsprofil. Når du angiver din fødselsdato kan ingen andre end web-masteren 
se denne. Du angiver din fødselsdato under "Foreningen/Min profil". 
 

1.2 Chatforum 

 
VVV’s hjemmesiden har fået et chatforum – en side hvor alle kan stille forslag, komme 
med kommentarer, stille spørgsmål… 
Chatforummet erstatter det tidligere opslag ”Externt” – så næste gang nogen har 
oplysning om et eksternt vinarrangement uden for VVV, som man gerne vil vise andre 
VVV’er – ja, så skriv det i chatforummet. 
Som bruger af chatforummet kan man gøre 2 ting. Dels kan man åbne en ny debat ved at 
klikke på ”Lav nyt chatindlæg” – eller man kan kommentere et allerede skrevet indlæg 
ved at klikke på ”Kommenter dette indlæg”. Så - for at holde styr på indlæggene, bør man 
ikke svare på et allerede skrevet indlæg med ”Lav nyt chatindlæg”; men bruge 
”Kommenter dette chatindlæg”. 
Nu kunne man frygte, at man er nød til at tjekke chatforummet hver 3. time for at sikre 
sig, at man er opdateret ☺. Men det er ikke nødvendigt, da der bliver sendt en mail til dig, 
hver gang der kommer et nyt chatindlæg eller -kommentar. 
Hvis man ikke er interesseret i at få disse orienteringsmails, kan man fravælge denne 
orientering ved at fjerne hakket herom på sin egen side (Foreningen/Min profil). 
Har du forslag til forbedring af chatsiden – så opret et indlæg herom i chatforummet – 
eller en send en mail til vores webmaster på: Jens.R.Rasmussen@tvegaard.dk" 

 
2.   Kommende VVV-arrangementer  
 
2.1 Åbne for tilmelding.  
  
Onsdag d. 23. Januar 2019 kl. 19:00 – ”Mexicansk vin” – Salen, Satellitten, 
Bymidten 46, 3500 Værløse  
Tilmelding senest d. 15. januar 2019 – Medlemmer 0 kr., Gæstepris 275 kr.  
 
Når man tænker på Californiske vine, tænker de fleste på staten Californien, men den 
Californiske halvø går faktisk helt ned til Mexico. Netop denne del i Mexico er særdeles 
spændende, idet det er vine, der er lidt kraftigere og meget billigere.  Det mexicanske hus 
L.A. Cetto er et af de vinerier, som skiller sig ud. Et spændende vineri med kvalitetsvine til en 
betalbar pris – og dem skal vi smage. Vin &Vin i Greve har gjort det til et speciale at afholde 
mexicanske vinsmagninger og har gode erfaringerne. Desuden er de også stærke på 
Californiske vine nord for grænsen med huse som Scheid Winery, Klinker Brick og Wrath. 
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Vi skal smage en enkel af disse, nemlig Klinker Brick's Old Ghost 2014 fra Lodi i Californien 
til 400 kr. for sammenligningens skyld :-) 
  
Vin & Vin Greve holder til på Greve Strandvej 30, 2670 Greve. De er del af Vin&Vin-kæden, 
der primært har butikker i Jylland. Vin&Vin-kæden består af selvstændige vinhandlere, der 
ud over vin også har et stort udvalg i spiritus og delikatesser 
 
Tilmelding på: https://www.vinvenner.dk/tilmelding.asp   Husk at logge ind først! 
 

2.2 Arrangementer under planlægning 
 
12. februar 2019: Israelsk vin 
20. marts 2019: Vinquiz II 
25. april 2019:  Det nye Spanien 
20. maj 2019:  (under planlægning) 
14. juni 2019:  Afslutning (under planlægning) 

 
3.   Eksterne arrangementer (Bringes til orientering, VVV har ikke noget med 
disse arrangementer at gøre) 
(Ingen nye) 

 
4.   Links 
Se også: 
”Alt om Vin”:  https://aov.dk 
”KultuNaut”: https://www.kultunaut.dk 
”Vinavisen”: https://www.vinavisen.dk 
 

- O – 
 

Med venlig hilsen 
Janus Hertz 
Værløse VinVenner 
 
PS: Hvis du ikke længere ønsker at modtage dette nyhedsbrev og dermed ønsker at 
blive inaktiveret i vores database – eller hvis du har en god ven, der uforpligtende 
skal på mailinglisten, så returnér dette nyhedsbrev med besked herom. 

https://www.vinvenner.dk/tilmelding.asp
https://aov.dk/
https://www.kultunaut.dk/
https://www.vinavisen.dk/

