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Hej vinklubmedlem. 
 
Så er det tid til at høre fra vinklubben igen. Der er sket rigtig meget siden sidste 
vinnyt. Først og fremmest har vi fået udsendt efterårsprogrammet. Vi har forsøgt at 
lave det alsidigt, samtidig med at vi har valgt, at lave nogle deciderede middage med 
mange retter mad. Vi ville finde ud af, om vinklubmedlemmerne var interesseret i at 
vi opgraderede både mad og vin, til et lidt højere leje, end vi har gjort hidtil. Det må 
vi i den grad konstatere, at vinklubmedlemmerne ønsker. Det allerdyreste 
arrangement, den italienske aften, med 4 retters menu til 325,- kr. var udsolgt på 48 
timer. Det underlige er, at der ikke engang foreligger et program til denne aften. Vi 
har ca. 30 vinklubmedlemmer skrevet op på venteliste til en sådan aften, så interessen 
har været overvældende. Der vil blive arrangeret endnu en italiensk aften til foråret, 
så alle har haft mulighed for, at få en dejlig Italiens aften. 
 
Portvinsaften 
Den anden aften med mange retter er en noget anderledes aften, da det er en 
portvinsaften med 5 retter, hvor der skal drikkes portvin til alle retterne. Portvin er jo 
i grunden almindelig vin, hvor man halvvejs gennem gæringen tilsætter brandy, og på 
den måde bevarer frugtsmagen og den naturlige sødme og fylde, som så mange 
mennesker sætter så stor pris på. Nu skal I prøve portvin både til suppe, pasta, 
oksefilet, chokoladekage og oste. Det bliver forhåbentlig en anderledes, men dejlig 
oplevelse, som I vil sætte pris på. Portvinene har jeg udvalgt, så de passer til de 
enkelte retter. Vi starter med en Rosé portvin, men læs selv mere inde på vores 
hjemmeside http://fensmark.net/sbvinklub/sbvinklub.html , her er hele programmet 
udførligt beskrevet.  
Da portvin har en ret høj alkoholprocent, vil der være dumt selv at køre bilen hjem. 
Der er på nuværende tidspunkt ca.15 ledige pladser til denne aften. 
 
Spansk aften 
Vi har også en spændende Spansk aften med Paella endda 2 slags, en med skaldyr og 
mange andre gode sager og en mere klassisk med fjerkræ. Det hele tilberedt af 
spanioleren Luis Saiz. Så bliver en spansk aften ikke meget bedre. 
 
Vinskolen 
Vi gentager også kæmpe succesen med vinskolerne. Her er der hold både for 
nybegynderne i vinens verden og de mere erfarne. Skynd dig at blive tilmeldt et af 
holdene. Vi forventer kun at oprette et hold af hver. 



 
Efterårsprogrammet 
Se hele efterårsprogrammet inde på vores hjemmeside. Der er mange spændende 
arrangementer. Kom f. eks. med til vinhøsten på en dansk vingård!! 
Kom gerne med kommentarer og forslag til programmet. Vi forventer at oprette en 
debat side på vores hjemmeside, hvor vinklubmedlemmerne kan komme af med deres 
kommentarer til bestyrelsen, samt de andre vinklubmedlemmer. 
 
Til nogle af arrangementerne vil der ”kun” være 60 pladser, da vi ønsker det lidt mere 
intimt og hyggeligt, nu der er blevet skruet lidt op for kvaliteten. 
Grunden til jeg nævner antal af pladser til vores arrangementer er, at vi i øjeblikket er 
ca. 330 medlemmer i vinklubben og der kommer stadig nye medlemmer. Vi skulle 
måske lukke for nye medlemmer, da vi på et tidspunkt ikke kan være flere 
medlemmer. Men da vi har haft to arrangementer med få ledige pladser, tager vi 
stadig medlemmer ind.  
 
Bestyrelsen 
I bestyrelsen er vi stadig meget glade, for den store opbakning som I udviser, hver 
gang vi afholder arrangementer. 
Vi har set os nødsaget til konsekvent, at afvise alle ikke medlemmer af klubben, som 
ønsker at komme til arrangementerne. Det kan virke uretfærdigt, at en mand f.eks. 
ikke må tage sin kone med til en hyggelig aften i vinklubben. Men konen optager 
trods alt en plads fra et betalende medlem, som så må blive hjemme. Med det meget 
beskedne indmeldelses gebyr samt kontingent, så burde det ikke være økonomien, 
som afholder folk fra at melde sig ind. Med denne klare udmelding håber vi ikke, der 
komme flere episoder af denne slags. 
Nu jeg er i gang med det knapt så sjove, så vil vi fremover først registrere 
tilmeldingerne til arrangementerne, når betalingen er modtaget. Der har været en del, 
som har meldt sig til arrangementer, uden at betale samtidig. Det skaber en del 
usikkerhed, når vi på selve afviklingsdagen, skal finde ud af, hvor mange som 
egentlig kommer. 
Heldigvis er det ikke så tit bestyrelsen skal lege ”politibetjente”, men det er desværre 
nødvendigt, når så mange mennesker er samlet om det samme projekt. 
 
Forårets arrangementer 
Siden sidste vinnyt har der været afholdt en Italiensk aften som Flemming stod for. 
Da jeg var ude at rejse, kan jeg ikke komme med detaljer. Men jeg har kun hørt godt 
om arrangementet, som indeholdte 11 vine. Nok lige i overkanten, som en nævnte, 
der havde glemt at drikke vand ind-i-mellem. Læs mere om denne aften inde på nettet 
samt se billederne. Det ser hyggeligt ud. 
 
Vi har for nyligt afholdt blindsmagningsaften. En aften jeg havde glædet mig til, da 
det var noget anderledes, end hvad vi ellers har haft i vinklubben. 



Det er meget svært at skulle gætte, hvad det er, man har i glasset, når man ikke ved 
noget om vinen. Specielt ham den farveblinde havde problemer. Der blev smagt og gættet på de 
dejlige udvalgte vine. Bordene konkurrerede indbyrdes om 1. præmien, så meget at et 
enkelt bord ikke kunne dy sig for, at løsne stanniolen en lille smule. Se billederne på 
hjemmesiden. Kik ekstra godt på billedet med Lene Mastrup, ved hun mon hvem der snød!! 

Vi fik noget lækkert Sushi, som det ikke var alle, som havde smagt før. Nogle smagte 
også vine, som var over 40 år gamle.  
En sjov anderledes vinaften, som også indeholdt kåringen af vinklubbens første 
VINBONDE, det blev Finn Pedersen. Bestyrelsen ønsker Finn tillykke som klubbens 
første vinbonde.  
Der har været fremsat mange forslag fra vinklubbens medlemmer, om hvem de 
ønskede som 1. vinbonde. Desværre kan vi kun vælge én og dette blev Finn. Der var 
størst tilslutning om hans person. Sikkert fordi mange kender ham, da han er meget 
engageret i vinklubben, men sikkert også fordi han bidrager med nogle sjove indlæg, 
når han fortæller nogle af sine mange historier. 
Finn modtog et diplom, samt en flaske vin med en personlig hilsen fra den 
verdensberømte danske vinmager Peter Vinding Diers. 
 
Sydafrikansk aften 
Den sydafrikanske vinaften som i skrivende stund, er i morgen aften, vil der komme 
et referat fra i næste vinnyt. Et meget spændende arrangement, hvor nogle af de 
dygtigste vinfolk i Sydafrika, kommer og fortæller om vin. Vi skal også smage nogle 
forrygende gode og dyre vine, samt have noget at spise. Det hele for 125, kr. utroligt 
vi kan holde en så billig pris. Mon ikke SuperBrugsen hjælper lidt til. 
En spændende aften som bliver oversat til dansk. Bl.a. af brugsmanden som lige har taget et 
brevkursus. 
 
Klubarbejdet 
I bestyrelsen har vi bedt suppleanterne om at indtræde i bestyrelsen som hjælpere, da 
arbejdspresset efterhånden er voldsomt. Vi ønsker Gitte Dahl og Flemming Jensen 
god arbejdslyst. 
 
Vinklubmedlemmer som ønsker at give en hånd med ved arrangementer, er vi meget 
glade for. Vi gemmer mailen og vender tilbage, når behovet for medhjælp opstår. 
Vi får mange henvendelser til vinklubben. Desværre magter vi ikke at besvarer dem 
alle sammen. Vi gemmer mailene og benytter os af dem ved lejlighed. 
 
Vinklummen udgår denne gang, da vinnyt ellers vil blive for lang. Til alle dem som 
har været på vinskole og fået udleveret en DVD, med al Eriks vinviden, skal glæde 
sig, for den er forrygende god. Der er bare så mange gode vinoplysninger og flotte 
billeder. Du kan få mange timer til at gå, med at studere denne DVD. Tak til Erik for 
det store arbejde, han har udført til vinklubbens glæde. 
 



Til slut vil jeg opfordre alle dem, som endnu ikke har tilmeldt sig efterårets 
arrangementer, om at skynde sig, hvis du vil med. Der bliver forhåbentligt udsolgt til 
det hele. 
 
Brug gerne vores debatside på hjemmesiden (kommer snart). Her har du mulighed for 
at lufte dine tanker, om hvad der sker i og omkring vinklubben. Bliver der stillet 
decideret spørgsmål, skal man have lidt tålmodighed med svaret. 
 
God sommer til alle. 
 
Peder. 
 


