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Hej vinklubmedlem 

 
Så er der lidt nyt fra vinklubben. 
 
Program til AMKA smagning 
Vi starter med programmet til Amka smagningen den 18. februar. Selv om der har 
været optaget længe, sender vi som sædvanligt et program ud. 
Allerførst skal vi have noget at spise, nemlig helstegt svinemørbrad som er fyldt med 
soltørrede tomater og ost. Der hele er omviklet med bacon. Tilbehøret er råstegte 
kartofler, salat og brugsmandens favoritsauce. 
Der vil blive serveret et godt glas vin til maden. 
 
Aftenens vinsmagning er: 

 Solouro Vinho Verde som er en hvidvin fra Portugal. En let perlende, 
velafbalanceret og frugtrig hvidvin. 

 Santa Rita fra Chile på Carmenere druen 85 %. Lagret både på amerikanske og 
franske egetræsfade. 

 Trapiche Reserve fra Mendoza distriktet i Argentina. En medium kraftig vin, 
med en behagelig smag af modne solbær.  

 Stonehedge fra Californien på 100 % Zinfandel. Fyldig let krydret vin, med 
bløde tanniner, med lang behagelig eftersmag. 

 Donnay Y fra Italien. Den er fremstillet af den danske verdensberømte 
vinmager Peter Vinding-Diers. Den har været med til et vinklubarrangement 
før. Den ligger foreløbig på 1. pladsen, over de mest solgte vine til et af vores 
vinarrangementer. Husk lidt lommepenge hvis brugsmanden kommer med et godt tilbud 
igen. 

 High Gable på Cabernet Sauvignon druen fra Sydafrika. 12 måneder på 
amerikanske egetræsfade. Et godt glas vin. 

 Higt Gable på Shiraz druen. En kraftig fyldig vin. 
Vi serverer vin 6 og 7 samtidig, så kan I se, om I kan smage forskel. 

 Santa Rita Medalla Real. Vinen som vandt en stor smagning i Frankrig, og 
startede den store succes, som chilenske vine har fået. Dejlig vin som har den 
rette balance mellem styrke og elegance. 



 Vi slutter af med en portvin, som har fået stor international anerkendelse for 
sin LBV. Et dansk firma som fremstiller kvalitets portvin, det bliver sjovt at 
prøve. Portvinen hedder Quinta do Pego 2005. 
Så kan I vist ikke drikke mere!! 

 
 
Ventelister 
Der er flere og flere, som skriver sig på ventelisterne til de overbookede 
arrangementer. Der er desværre ikke store muligheder for at komme med. Til 
gengæld kan bestyrelsen bruge ventelisten til at se interessen og på den måde blive 
informeret om, at vi må lave det samme en anden gang. 
Husk at skrive tlf. nr. så vi kan ringe, hvis der kommer afbud. 
 
Generalforsamling 
Generalforsamlingen den 16. marts er snart overtegnet!!.....” hvad sker der her!!” 
plejer der ikke at sidde en 8-9 personer til en generalforsamling (alle bange for at blive 
valgt). Vi stopper ved 80 personer, der skal være nogle pladser til dem, som ikke 
ønsker at hygge sig med lidt ost og rødvin til en halvtresser. Brugsmanden og jeg er 
blevet enige om, at vi også skal have en skimmelost med, så kan vi nemlig også få 
portvin. Selvfølgelig med i prisen. Det gode ved portvin og ost er, at portvinen 
indeholder 6 % mere alkohol end rødvin. Det er godt, når man skal have renset 
munden efter de kraftige oste (ildelugtende). 
Vi slutter selvfølgelig af med øl eller vand, som man gør til alle generalforsamlinger. 
Vi starter med at spise kl. 19, hvorefter den ordinære generalforsamling starter kl 20. 
I følge vedtægterne indkalder vi ”kun” til generalforsamlingen gennem E-mail, dette 
vil ske sidst i februar. Dine forslag skal være klubben i hænde senest den 9. marts. Du 
har herved muligheden for at sætte dit præg på klubben.  
 
13. maj blindsmagning.  
Det går ud på, at man normalt ved hvad man drikker, men til en blindsmagning er 
flasken dækket til, det er så meningen, man skal gætte, hvis man ikke kan genkende 
vinen. Det skaber normalt en del munterhed. Der er også arrangeret flere andre ting 
på denne aften, sammen med noget at spise. Blandt andet skal vi jo have kåret årets 
vinbonde. Vi har mange emner. 
Vær endelig ikke bange for at deltage i denne aften. Den bliver anderledes og sjov. 
Det er den aften undertegnede glædede sig mest til, da vi lagde forårsprogrammet. 
Læs mere om arrangementet på hjemmesiden sbvinklub.fensmark.net. 
Det ligner endnu et fuldt hus. 
 
23. juni Skt. Hans aften  



Dette arrangement vil blive omtalt i et kommende nyhedsbrev. Ved siden af Brugsen 
er der jo selskabslokaler. Det er dejligt at kunne komme indendørs i tilfælde af regn. 
De første som tilmelder sig, skulle også gerne være de første, som kommer i tørvejr. 
Ellers vil der være små telte og parasoller i gården. Det bliver hyggeligt, før vi skal 
ned og se bål. 
 
Løst og fast 
Vinklubbens bankforbindelse er Diba bank. En af bankens ledende medarbejdere 
havde ”forvildet” sig ind i vinafdelingen sidste fredag. Da vi ”slap ham løs igen” 
havde vores konto fået en ½ % mere i rente. Ikke meget, men bedre end ingenting. 
 
Tak til de personer som tilbyder deres hjælp, ved vinklubbens sammenkomster. Det 
er godt at have en tilkalde liste. 
Tak til de personer som kommer med forslag til nye arrangementer. Vi gemmer 
forslagene og bruger dem måske en gang ud i fremtiden. 
Vi bliver også kontaktet af personer/firmaer, som sikkert har fundet os under 
Vinavisens danske vinklubber. De vil gerne have os til, at sende forskellige forslag ud 
til medlemmerne, så de selv kan tjene nogle penge…….men, den går ikke. 
 
Om nogle måneder vil efterårsprogrammet være klar. I den forbindelse vil der også 
blive oprettet vinskole, både for øvede og nybegynderne i vinens verden. Overvej 
allerede nu, om det ikke var noget for dig. Det kunne jo være sammen med naboer, 
familie eller arbejdskollegaer. Det bliver igen om onsdagen.  
 
Gennem Erik fra vinskolen har vi spurgt Flemming Hvelplund (ham som skriver 
Politikkens vinbøger), om han ikke kunne pumpe cyklen og komme en tur til 
Fensmark. Han bor et sted på Stevns, så der ville ikke blive så lang transporttid. Men 
han var blevet for gammel, påstod han. En skam, da han er en af de bedste fortællere 
af alle vinfordragsholdere. Det er sjældent, at afslagene er på grund af alder. Fysisk er 
det jo muligt både at fortælle og smage på vin, til man er højt oppe i årene. Er det på 
grund af, at han er begyndt at rende og tisse hele tiden, så kunne vi da bare holde nogle flere 
pauser!! 
 
Vinklummen: 
 
Flemming Hvelplund skriver i en af bøgerne. 
Hvorfor give 100 kr. for èn flaske vin, når man kan få 5 flasker til samme pris??  
Konsumvin: ….. 5 fl. for 100 kr….. produktionstid nogle få måneder….årgangen er 
ligegyldig….drikkes inden for det første år….udvikler sig ikke på flaske…..høstes 
med traktor og er upersonlige og karakterløse…. men, de er billige. Mere end 



halvdelen af  prisen er vinafgifter, skat og moms. Vinbonden får derfor ikke ret 
mange penge for sit produkt. 
Kvalitetsvin: 1 fl. 100 kr….høstes oftest ved håndkraft og af gamle vinstokke, som 
giver vinen dybde og karakter. Hektarudbyttet er begrænset og koncentrationen i 
druerne er maksimal. Der høstes når druerne er modne, og ikke når traktoren er ledig. 
Dårlige, rådne, umodne druer, blade, fuglereder og andre sjove sager sorteres fra. 
Produktionstid 2-3 år…. Årgangen er af stor betydning…..drikkeklar efter 4-5 år  
…udvikler sig på flaske. 
 
Heldigvis behøver vi ikke give 100 kr. for at få en kvalitetsvin i Brugsen. 
 
Tak for nu. 
 
Peder. 


