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VinNyt nr. 242 – maj 2022 

 

Kære vinven 

1. Nyt fra bestyrelsen 
 

Medlemmer som har købt gæsteklippekort til indeværende sæson, og stadigvæk har 

ubrugte klip på deres klippekort – HUSK at Mauro vinsmagningen er sidste chance 

for at bruge klip! Så se og inviter naboen eller gode venner med til næste 

arrangement.  

 

2.   Kommende VVV-arrangementer  
 

2.1 Arrangementer åben for tilmelding 
Fredag d. 20/5-2022 kl. 19:00 – 21:30: Piemonte VI v/Mauro Dogliani, afholdes i 

Salen, Satellitten, Bymidten 46, 3500 Værløse. Tilmeldingsfrist senest fredag d. 

15. april 2022 – Pris: Medlemmer gratis, Gæster 300 kr. 

 

Vores gode vinfolk fra Piemonte – Elena og Mauro Dogliani – vil lade os smage en 

række af vinene fra de årgange som vi grundet Corona ikke tidligere har haft 

mulighed for at nyde. Således skal vi smage gårdens hvide vine fra 2021 samt en 

nyskabelse – nemlig deres første økologiske Rosé, ligeledes fra 2021. 

 

Herefter skal vi over i de røde - Barbera Alba Superiore, Langhe Nebbiolo, og 

Nebbiolo Alba – alt sammen fra 2019, igen en årgang vi ikke haft i klubben tidligere. 

Endeligt slutter vi af med en lille sød overraskelse. 

 

Samen med disse vine vil Elena på vanligvis levere lækre delikatesser fra Piemonte! 

 

Bemærk at der på VVV chat side ligger pris-/bestillingsliste fra Mauro. 

 

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

 

HUSK at medbringe egne smageglas og service!  

Har man ikke mulighed for dette eller glemmer det, vil det fortsat være muligt at 

låne af VVV, med afsluttende ”selv-opvask”. 

 

https://www.vinvenner.dk/tilmelding.asp
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2.2 Arrangementer under planlægning 
 

Datoer for den kommende sæsons arrangementer, som altid med forbehold for 

ændring af enkelte datoer og indhold: 

 

Datoer sæsonen 2021/2022: 

 

• Fredag d.10/6 – Vinmiddag 2022 (under planlægning, men vi forventer 

v/Rudersdal vine – Aspargesteam).  Ekstraordinært arr. med egenbetaling. 

 

 

Foreløbige datoer for sæsonen 2022/2023: 

 

• 24/8-2022 – (under planlægning) 

• 22/9-2022 - Generalforsamling & bestyrelsens sommerminder 

• 24/10-2022 - (under planlægning) 

• 21/11-2022 – (under planlægning) 

• 13/12-2022 – (under planlægning) 

• 11/1- 2023 - Bestyrelsens nytårstaffel med drinks og lækre snacks 

• 6/2-2023 – (under planlægning) 

• 2/3-2023 – (under planlægning) 

• 13/4-2023 – (under planlægning) 

• 9/5-2023 – (under planlægning) 

• 9/6-2023 – Vinmiddag (under planlægning). 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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https://www.vinavisen.dk/
mailto:jrr@vinvenner.dk
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