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VinNyt nr. 251 – Februar 2023 

 

Kære vinven 

1. Nyt fra bestyrelsen 
 

Intet nyt er godt nyt… :-) 

 

2.   Kommende VVV-arrangementer  
 

2.1 Arrangementer åben for tilmelding 
Torsdag d.2/3-2023 kl. 19:00 – 21:30: ”Østrigske vine” v/Erik Hansen, afholdes 

i Salen Satellitten, Bymidten 46, 3500 Værløse. Tilmeldingsfrist senest søndag 

d. 26/2-2023 – Pris: Medlemmer gratis, Gæster 300 kr. 

 

Som tidligere oplyst, kan vi hermed invitere til en sublim aften igen i vinens 

vidunderlige verden. Torsdag den 2. marts slår vi dørene op i Salen Satellitten til en 

forrygende kommenteret smagning af nogle af Østrigs skønne dråber. 

Østrig er andet end skiferier, nytårskoncert og Sachertorte, om end alle tre ting også 

kan give skønne oplevelser. 

Østrig er et ret overset land som vinproducent, om end der de senere år har fundet 

en betydelig opblomstring sted. Tidligere blev det meste vin nydt i hjemlandet, men 

den nysgerrige verden, som vi er en del af, efterspørger gerne nye spændende 

markeder og her er Østrig oplagt. Produktionen er udviklet og højnet enormt de 

seneste årtier. 

Erik Hansen, der har arbejdet i vinbranchen siden 1971, tager os i hånden rundt og 

”besøger” nogle af de ypperste vinbønder og præsenterer en perlerække af vine. 

Indledningsvis skænkes en liflig aperitif, der efterfølges af en smagning af tre 

herlige hvide vine, inden vi laver et stop ved en frisk rosévin, der pirrer vores lyst til 

at smage et par meget dejlige røde vine. 

Som ved en god middag, afsluttes med lidt sødt. Glæd jer til noget af det Østrig 

virkelig er verdensmestre i - ædel og naturlig sød dessertvin.  

På gensyn til ”En vinrejse i Østrigs bedste vinmarker” 

 

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

 

 

2.2 Arrangementer under planlægning 
 

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

ændring af enkelte datoer og indhold: 

 

Foreløbige datoer for sæsonen 2022/2023: 

 

• 13/4-2023 – Bio-vin fra Emilie vin 

• 9/5-2023 – Pinot Noir teamsmagning v/Allerød Vinhandel 

• 9/6-2023 – Afslutnings arr. ”Naturvin” hos ”Vores Franske” i Farum. 

Ekstraordinært arr. med egenbetaling (forbehold for ændringer!) 

 
 

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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