
 
Vinnyt nr. 8, januar 2011 

 
 

Hej vinklubmedlem 
 
Så er der igen lidt nyt fra din vinklub. 
 
Den 15. december fik vi klaret julesmagningen. Smagningen som var udsolgt seks 
uger før afviklingen. I bestyrelsen havde vi glædet os meget, da vi følte, at 
vinklubmedlemmerne havde store forventninger til netop denne aften, som både 
indeholdt rødkål/kransekage-testen og ikke mindst mange gode vine, heriblandt en 
super Amarone. 
Bestyrelsen stod selv for afviklingen af julevinsmagningen, da vi på denne måde kan 
undgå, at betale for en dyr foredragsholder. Herved kan vi holde udgifterne nede for 
vinklubmedlemmerne… Der er sikkert nogen, som hellere havde betalt for den 
professionelle underviser…. Til gengæld fik I nogle flere fejl med til prisen, ved at 
det var formanden, som snakkede løs!!. Konen påstod, jeg snorkede da jeg kom hjem 
i seng. Jeg mener nu bare, at jeg ”spolede tilbage”. 
Som helhed var bestyrelsen tilfreds med arrangementet, men desværre var der 
problemer med lydforholdene. Så nogle deltagere havde svært ved at høre, hvad der 
blev sagt og så kunne man jo ligeså godt snakke lidt sammen indbyrdes. Meget 
forståeligt, men det er problem som bestyrelsen skal have løst, da alle selvfølgeligt 
skal kunne høre, hvad der bliver sagt. 
Et arrangement hvor der er alt optaget og ikke én kommer for sent…..det er 
imponerende. 
Bestyrelsen er også imponeret over den hjælp, som mange vinklubmedlemmer 
udøver med servering af maden, samt oprydningen bagefter…. Tak for det. 
 
Vinklubaften d. 21. Januar 
Næste arrangement udover vinskolen er den 21. januar, hvor vi har givet fhv. 
vinhandler i Sakskøbing Willem Dalmeijer, lov til at udvælge en masse dejlig vin, 
som han vil præsenterer og fortælle en masse om.  
Her er programmet, som jeg tror, vi alle skal glæde os til. Vi starter med spisning. 
Oksefilet fra buffet med flødekartofler, rodfrugter, og salat. Hertil vil vi servere et 
godt glas rødvin. 
Vinfordrag samt smagning bliver med følgende vine. 
Lens Mozer Grûnerliner. En spændende østrigsk hvidvin af god kvalitet. 
Sirius fra Bordeaux i Frankrig. En vin som har fået flotte anmeldelser i aviserne. 
Collines de Rocalinaud fra Cotes du Rhône. Fremstillet på de meget kendte druer 
Grenache og Syrah. 



Crozes-Hermitage er også fra Rhône i Frankrig. Altid spændende med de 
velsmagende vine fra dette område. Kraft og saft som jeg tror, Willem sætter stor pris 
på. 
Ravenswood Zinfandel fra Californien. En af de mest solgte vine fra dette område, og 
så på hoveddruen Zinfandel. Den er lækker. 
Santa Ana Malbec fra Chile. En af storsælgerne i Super-B. pris og kvalitet hænger i 
den grad sammen. Igen er hoveddruen valgt, nemlig Malbec´en. 
Lesebo Pinotage fra Sydafrika. En kvalitetsvin ud over det sædvanlige. Igen på 
hoveddruen Pinotage. 
Til slut den lækre dessertvin Beaumes de Venise fra Frankrig. 
Når jeg ser Willems udvalgte vine, kan jeg konstatere, at vi har med en mand at gøre, 
som har styr på emnet vin. Vi glæder os til at møde Willem til en hyggelig vinaften. 
Vinklubmedlemmerne får HELE denne aften med vinfordrag, mad og vine til kun 
130- kr. …. Det kan ikke gøres billigere. Vi håber på fuldt hus igen.  
Med nu ca. 320 medlemmer og kun 90 pladser til arrangementerne, skulle det være 
mærkeligt, hvis ikke der bliver kamp om de sidste pladser. 
 
Kommende arrangementer 
Som fortalt i vinnyt 7 har vi været i kontakt med Per Pallesen angående 
efterårssæsonen, som er under planlægning. Han kostede desværre en mindre 
bondegård, så vi har kontaktet hans vinmarker Tim Vollerslev. Han kostede ”kun” en 
halv gård, da han forlangte 10.000 kr. plus moms. Var vi over 80 personer, skulle han 
have mere!! Er det mon fordi, han siger tingene to gange!! Ellers kan jeg da ikke se 
nogen mening med merprisen. For øvrigt mener jeg, vi godt kan bruge de mange 
penge på noget andet. 
 
Foreløbig kan vi da også koncentrere os om de allerede planlagte arrangementer. De 
tegner nemlig godt og medlemmerne er flinke til at melde sig til. 
21. januar med tidlige vinhandler Willem Dalmeijer klokken 19.00. 
18. februar med Amka smagning. Her er der alle muligheder, for at smage nogle af   
       Amkas bedste oversøiske vine.      
16. marts generalforsamling med mad og vin til 50 kr. 
15. april italiensk aften med Flemming Nielsen. Det bliver stort. 
13. maj med blindsmagningt. Det bliver sjovt. Gode vine og anderledes mad. 
23. juni Skt. Hans aften. Kan det udvikle sig til byfest? 
Der sker noget i din vinklub hver måned. Meld dig til mens der stadig er pladser. 
Vi skal også til at have fastsat datoen til Christian O. Mortensens vinfordrag. Nok det 
mest interessante vinnavn i Danmark. Mere herom senere. 
 
 



Vinavisen 
Vi har været i kontakt med Vinavisen med henblik på at blive optaget i deres oversigt 
over landets vinklubber. De var imponeret over det store antal medlemmer, vi var i 
Super-Brugsens vinklub.  
 
Kontingent 
For at være med i en forening skal der jo betales. I vores vinklub har vi et utroligt 
billigt kontingent på 100 kr. per år. Dette har vi i længere tid bedt dig om at spare op. 
Pengene skal nu betales til vinklubben, hvis du ønsker at forsætte dit medlemskab og 
deltage i årets arrangementer. Ønsker du ikke videre deltagelse, skal du bare undlade 
at betale, og du vil uden yderlige påmindelse, blive slettet af vores medlemsliste pr. 
31/1-2011.  
Vi er hårde…. men uretfærdige!  
Husk, pengene går i vores egen klubkasse. 
 
Klubtilbud i SuperBrugsen 
Som det blev introduceret i sidste vinnyt, så kommer der nu klubtilbud fra Brugsen til 
vinklub medlemmerne. Nu hvor juletravlheden er ved at være overstået, så er det 
næste tilbud på vej. Vi kan oplyse, at det bliver to sydafrikanske kvalitets vine, men 
se mere på hjemmesiden, tilbuddet skulle være klar midt i denne uge. 
 
Vinklummen!! 
Et par af vores mest aktive kvindelige medlemmer, spurgte til julevinsmagningen om 
jeg kunne forklare, hvad ”gardiner” er for noget. Jeg troede, jeg kunne nøjes med at 
fortælle, at det er de dråber som ”driver” på glassets inderside, når vinen bliver 
slynget rundt, så man kan dufte bouquen…. Neeeej, den gik ikke. ”Hvordan dannes 
de”? Hvad er det for noget. 
Jeg har forsøgt at finde et svar. Desværre får jeg flere forskellige forklaringer. 

1) Gardiner opstår når det tynde lag vin på glassets inderside fordamper!!... 
alkoholen fordamper hurtigere end vandet i vinen. Dette medfører spændinger i 
vandet, som finder sammen som dråber, der begynder at løbe ned af glassets 
inderside, som gardiner!! 

2) Det har noget at gøre med vinens indhold af alkohol. Jo mere alkohol, jo federe 
gardiner!! 

Jeg er forvirret på et højere plan. Der kan jo være gardiner i en dessertvin på få 
procent. 
Når det rigtige svar foreligger, vil det blive skrevet i vinnyt. 
 

Læs mere om vinklubben på hjemmesiden sbvinklub.fensmark. net. Her kan du finde 
alle relevante oplysninger om klubben. 
Blandt andet kontonummeret til kontingentindbetalingen. (smart) 

 



Bestyrelse i vinklubben vil hermed ønske samtlige vinklubmedlemmer et godt nytår, 
med tak for det gamle. Det har været dejligt at lære jer at kende. 
 
Med venlig hilsen 
Peder.  
  
 


