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Hej vinklubmedlem. 
 
Så er der lidt nyt fra vinklubben. 
 
Amka smagningen er overstået. Det blev en god aften, med en dejlig stemning og 
glade vinklubmedlemmer. Skulle der være nogen, som følte sig lidt ør i hovedet 
dagen efter, er det ikke så underligt, da der blev ”drukket” næsten 100 flasker vin. 
Det lyder voldsomt, forhåbentlig blev der også spyttet noget ud. Det så dog ikke ud til at 
være meget. 
Desværre vågnede jeg op til en Coop Danmark tilbudsavis, som havde et specielt 
godt tilbud på High Gables rødvinen, som vinklubmedlemmerne aftenen forinden 
havde været så glade for og også købt en masse med hjem. 
Aftenens program har vi tilrettelagt ca. 3 uger før afviklingen.  
Da vinindkøbs-afdelingen i Coop Danmark besluttede at High Gable skulle udgå, 
kom dette specielle gode tilbud på banen. Det har vi ikke været opmærksomme på. 
Det kan derfor virke uærligt, at vi aftenen før avisen kommer på gaden, tilbyder 
vinklubmedlemmerne et speciel godt medlemstilbud, som dagen efter er 
normalprisen. Tilfældigvis var priserne de samme. Derfor er der ingen, som er blevet 
snydt. Alle har fået en super vin til en god pris. Vi undskylder, hvis der er nogle, som 
fik krydderen galt i halsen, da de så tilbudsavisen. 
Se billederne fra smagningen på hjemmesiden, som Jan har taget og sat tekst til. Læg 
mærke til alle de mænd, som havde mulighed for, at deltaget i tyggegummi testen, 
men ikke havde lyst!...de sidder og skæver til kvinderne, som ikke var bange for, at 
være med til en lille sjov test.  
Til mændene, I ved da, at vi aldrig kunne finde på at tage p.. på jer! 
 
Generalforsamling 
I øjeblikket arbejder bestyrelsen på at få gjort klar til Generalforsamlingen den 16. 
marts. Der bliver rettet lidt i vedtægterne og regnskabet skal være på plads. Der er 
kommet div. forslag, og der kommer sikkert flere forslag endnu fra aktive 
medlemmer. 
Da vi ikke tager så mange penge for arrangementerne, skal det blive interessant at se 
klubbens økonomi? (Ha, vi får ros). 
Desværre er der alt optaget til spisningen, men der er selvfølgelig adgang for 
vinklubmedlemmer, som har betalt deres kontingent.  For ikke spisende medlemmer 
starter generalforsamlingen klokken 20.00. 
 



Italensk og blindsmagning 
Som før oplyst er der heller ikke flere ledige pladser til den Italienske aften. 
 
Til gengæld er der mærkelig nok, stadig ledige pladser til den spændende aften den 
13. maj, hvor der skal smages vin ”blindt”. Alle vinklubmedlemmer kan roligt 
tilmelde sig. Det har ikke noget med vinskolen at gøre. Det anderledes ved denne 
aften er, at du ikke kender navnet på den dejlige vin, du drikker. Det finder du først 
ud af senere. Men der er flere ting denne aften, som er anderledes. 
 
Årets vinbonde 
Det er dejligt, at nogle vinklubmedlemmer indstiller hinanden som årets vinbonde i 
øjeblikket. Det er vel også en ekstra stor ære, at blive den første vinbonde i klubben. 
Meget tyder på, at årets vinbonde bliver hædret for sit engagement i klubben, og ikke 
fordi vedkommende har kvajet sig. Den gav ellers nogle gode point til personen, som kom én 
måned for tidligt til et arrangement. 
Læs mere om arrangementet på hjemmesiden. Det bliver en dejlig aften. 
 
Medlemsskab 
I bestyrelsen var vi lidt spændte på, hvor lang tid der ville gå, før der var medlemmer, 
som tilmeldte sig arrangementer, …men, som ikke havde betalt deres kontingent, 
selv om vi har informeret meget om emnet. Der gik 9 dage, før vi afviste de første. Vi 
havde ikke troet, det ville gå så stærkt. Der skal være styr på tingene. 
I bestyrelsen var vi også spændt på, hvor mange der ikke ønskede at være med mere, 
når der skulle betales kontingent. Vi havde gættet på ca. 10 % og det holdt meget 
godt. Men nye medlemmer er kommet til, så vi er i øjeblikket 300 medlemmer. Det er 
da vist meget godt! 
 
Næstved priser 
Konen og jeg var i sidste uge en tur på Næstved bibliotek, det er jo ikke for tidligt, vi 
forsøger at blive klogere. I den forbindelse blev vi enige om, lige at foretage et par små-
indkøb i Kvickly, som ligger nedenunder. Jeg skulle selvfølgelig igennem 
vinafdelingen, da de har mange af de samme vine, som føres i Brugsen i Fensmark.  
Nu kan jeg godt forstå, at mange køber deres vin i Fensmark, for sikke nogle priser 
de ”holder” sig i Næstved…. Fremover vil personer som antyder, at Brugsen i 
Fensmark er dyre med vin, blive tilbudt en tur bag på min cykel. Så tramper vi en tur 
til Næstved og kikker på vin. Jeg vil have besked et par dage før, så jeg før turen, kan få 
indtaget et par store portioner brunkål. 
 
Vinklub tilbud 
Vinklub-tilbuddet vil det næste stykke tid, blive den Sydafrikanske vin ONYX, fra 
distriktet Darling på den Sydafrikanske vestkyst. 
Den findes i tre udgaver: 



Kroon på bl.a. 35 % Pinotage, 55 % Shiraz og to andre druer. Den har ligget 13 
måneder på egetræsfade. Den er krydret, fyldig, blid og rund. 
Cabernet Sauvignon som udelukkende er fremstillet af denne drue. Den har ligget 15 
mdr. På fad. Det er en elegant, kraftig vin med smag af egetræ, solbær og chokolade, 
med lang eftersmag. 
Shiraz som udelukkende er fremstillet på denne drue. Har ligget 15 mdr. på fad. 
Kraftig med masser af frugt og god balance. 
Alle tre vine er udvalgt af de bedste og fineste druer til vinfremstilling. Druerne går 
den lange vej fra den første omhyggelige udvælgelse, gennem vinpressen, gæringen, 
modningen og tapningen, med så lidt indblanding som muligt fra Darling Cellars 
Winemakere som muligt. Sådan kan vi lide, at vinen bliver behandlet. 
Vinene fra Darling Cellars har gennem årene modtaget et hav af medaljer og 
anerkendelser, fra både nationale og internationale vinsmagninger. 
Dette havde vi hørt om i Brugsen i Fensmark, så Hans Larsen har bare ventet på det 
rette tidspunkt, så han kunne ”slå til” og få en SUPER vin til billig penge. 
Vinen koster 55 kr. pr. flaske og det er billigt (tjek på nettet). Denne vin vil blive solgt i 
store mængder. Slå til mens tid er. 
Husk, at få vinmanden i Brugsen, til at sætte et prismærke på flaskerne. Jeg tør dårligt 
nævne det……..det er en speciel pris til vinklubmedlemmerne. 

Det er vinen, jeg for nogle måneder siden skrev om, I skulle holde øje med. 
 
Vinklummen. 
Til Amka smagningen trænede vi sanserne, da både syns-, duft- og smagesanserne 
skal bruges, for at få en optimal vinoplevelse.  
Når tjeneren på en restaurant skænker en lille sjat vin op i glasset, så er man faktisk 
presset, han kan jo ikke ”stå der hele dagen”. Det er bare med at hælde glasset lidt på 
skrå. Er vinen klar (ikke grumset), så hæves glasset og indholdet svinges nogle gange 
rundt. Du snuser, smager og nikker, hvis vinen er godkendt. Tænk sig, der er nogle 
som har beregnet, at denne handling tager 8 sekunder i gennemsnit. (ham der har lavet 
undersøgelsen, må da kede sig!!) 
Det vigtigste hjemme ved køkkenbordet er træningen, med at have vin i munden, 
samtidig med at man tager luft ind!....har du styr på det, får du mest ud af vinens 
potentiale!. (Der var nogle fra Amka smagningen, som måtte gennem tyggegummi-testen, før de 
var overbevist, om rigtigheden i det der med at have vin i munden og så tage luft ind samtidig).  
Det er sådan de professionelle vinsmagere gør…de spytter så bare vinen ud 
efterfølgende. 
 
Det var alt for denne gang. 
 
Vi ses i vinklubben. 
 
Peder. 


