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Vinnyt nr. 16, September 2011 

Hej vinklubmedlem

 

Der er rigeligt at se til i vinklubben i øjeblikket. Den nye sæson er lige gået i gang, så de sidste detaljer skal lige på plads. Nå, skidt me
meget arbejde, så længe at arbejdet bliver værdsat, og det gør det heldigvis. Det giver ekstra energi.

Der bliver ved med at melde sig nye medlemmer ind i klubben, selv om vi ikke lægger skjul på, at der er alt optaget til alle arrangemen
i efterårssæsonen. De nye er meget velkomne. Jeg skal minde de nye medlemmer om, at de skal træffe nogle hurtige beslutninger, når d
om nogle måneder bliver sendt forårsprogrammet ud. I er oppe i mod nogle erfarne vinklubmedlemmer, som er hurtige til, at melde sig
og få betalt.

Vi er i øjeblikket 373 medlemmer og det er da helt forrygende flot.

Åben Brugs

1. september havde alle vinklubmedlemmer mulighed for at møde hinanden i det ”åbne brugs” arrangement. Vi var meget spændte på,
hvor mange som ville komme, da vi ikke havde prøvet denne form for arrangement før. Der kom 216 medlemmer. Det var meget flot. I
bestyrelsen syntes vi, aftenen var rigtig hyggelig. Der blev snakket meget ved de mange udskænkningssteder. Det viste sig, at mange
kendte hinanden, men ikke vidste, de var i samme vinklub.

Stemningen blev bedre og bedre, som aftenen skred frem, og flere blev da også halvfulde, men kunne da selv gå hjem, da konen gav
ordren.

Vinklubben havde jo lokket med to flasker gratis vin til hver, så vi fik en udgift på 432 flasker. Den ”smerte” tager vi med glæde, da vi
kunne se, at mange blev meget glade for denne ”gave”. Det er vel heller ikke så ringe, at betale 100-kr. i årlig kontingent til vinklubben
og så få noget tilbage. Der var for øvrigt rigtig mange, som også benyttede sig af brugsens mange gode tilbud. Håber brugsmanden har
fået dækket sine udgifter.

Det er bestemt ikke utænkeligt, at en sådan aften bliver gentaget.

På aftenen manglede vi vinklubmedlemmer, som gerne ville yde et stykke arbejde for vinklubben, da bestyrelsen kan være meget press
arbejdsmæssigt. Til ”åben brugs arrangementet” måtte flere af bestyrelsens koner og børn give en hjælpende hånd.

På sigt, må vi have nogle flere af de mange medlemmer til at hjælpe til. Er du en af dem, der gerne vil yde, må du meget gerne sende o
mail, gerne med tlf. nr. det er nødvendigt med flere hænder, så bestyrelsen ikke brænder ud.

Medhjælperne vil måske blive indkaldt 1-2 årligt. 

Spansk aften

Ud over før nævnte arrangement, har der været en spansk aften. Lidt anderledes da vi havde allieret os, med en spanioler til at fremstill
noget dejlig Paella. Hertil havde Jan og Flemming fundet nogle gode vine fra bl.a. Katalonien, Ribera del Duero og Rioja. Specielt
dessertvinen fra Navarra var spændende. Det var dejligt at få genopfrisket minderne fra dengang vi drak meget Rioja.

Det kan da godt være vi fik noget vin og vi fik da også en øl da vi gik og ryddede op. Det var rigtig hyggeligt, meeeen…

Da jeg så kommer hjem lidt over midnat og går larmende ind i soveværelset og spørger ”skal vi  kysse” så er der bare helt stille!!...det kan jeg ikke forstå, for når jeg komm
listende hjem midt på natten, så er jeg ikke kommet ind i soveværelset før der bliver spurgt ”hvor har du været”…….. nu skal hun altså til ørelæge!!

Se alle de gode billeder inde på vores hjemmeside. Måske er du med. Nogle er med tekst under. Teksten kan være sand!

Portvinsaften

Næste arrangement er den store portvinssmagning den 23. september, som desværre er udsolgt. Det er første gang, vi skal forsøge at
servere en 5 retters menu. Arrangementet er udførligt beskrevet på vores hjemmeside. Planlægningen er overstået i detaljer, så vi håber
dette stort anlagte arrangement lykkes. Der skal alligevel noget til, at servere fem retter. Brugsens delikatesse afdeling klare det meste,
men det er bestyrelsen med hjælp, som står for selve afviklingen. Det havde måske været naturligt, at bede et par kokke hjælpe til, men
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skal jo have løn. Måske skal vi til at åbne lidt op for pengekassen. Vi havde bedt om hjælp fra vinklubmed- lemmerne til denne aften, m
det er kun blevet til to ekstra medhjælpere.

Advarsel: du får på denne aften en masse portvin (20 % alkohol) til maden. Til kaffen serverer vi en Aquardente, som er fremstillet på
destillatet fra portvinsdruer. 

 Til slut har jeg købt nogle gode øl (på tilbud selvfølgelig), så, lad bilen stå.

Vinhøst

I oktober er der vinhøst arrangementet i Bårse. Der er underligt nok ikke så mange, som ønsker denne oplevelse. Du skal plukke druer 
par timer og så ellers hygge dig lidt i selskab med de andre fra klubben. Læs mere på hjemmesiden og meld dig gerne til, ved at sende 
en mail. Jeg har for nyligt været i kontakt mad vinavleren på Solbjerggaard i Bårse. Han kan selvfølgelig ikke sige nogen dato. Det har
ikke været noget godt år for vindyrkerne i Danmark, så der er ikke så meget at plukke. Men skidt, så hygger vi os da bare lidt mere.

Til dem som har meldt sig til. Det bliver en lørdag i oktober. Vi sender en mail nogle dage før. 

Vinskolen

SÅÅÅÅ, er vi i gang med at fylde vinskoleholdene. Som beskrevet på hjemmesiden, er der et hold for nybegynderne i vinens verde
samt 2 hold for de lidt øvede. Der er stadig ledige pladser. Nu skal du ikke engang være medlem af klubben, for at komme på hold 1.
Sidste sæson havde vi 3 meget tilfredse hold 1, så vi skulle gerne have samlet lidt flere til dette hold i år. Meld dig til og tag gerne nabo
med (hvis I er venner!).

Vi annoncerer i øjeblikket efter elever til hold 1.

Har du ikke allerede styr på, hvilke dage du skal på vinskole, kan du se disse på hjemmesiden. Her kan du også se, hvilket hold du er
kommet på, hvis du skal på ét af de to hold for let øvede. 

Mødetidspunktet til arrangementer er altid klokken 19, hvis ikke andet er angivet.

Håber du har der godt, og vi snart ses i vinklubben.

Med venlig hilsen.

Peder. 

 
Har du kommentarer, ideer eller spørgsmål, så benyt debatsiden eller send en mail til sbvinklub@fensmark.net
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