
 
 

Vinnyt nr. 9, januar 2011 
 
 

Hej vinklubmedlem 
 

Så er der igen lidt nyt fra vinklubben. 
 
Tak til Willem Dalmeijer fra Nysted for en hyggelig aften i fredags. Det var en 
person, som vidste en masse om vin, og som han selv sagde, elskede at fortælle 
herom. Dejligt han gav sig tid til at komme til Fensmark. 
Vi vil jo gerne forny os i vinklubben, derfor fik vi for første gang varm mad til et af 
vores arrangementer. I bestyrelsen var vi selvfølgelig spændte på, om vi kunne klare 
opgaven. Kunne vi f. eks. servere maden varm og i en god kvalitet…. Det mener vi 
lykkedes. Vi har fået mange gode tilbagemeldinger, så den opgave er vi ikke bange 
for at påtage os igen. 
Da vi var tæt på at starte bespisningen i fredags, og der ikke er flere ledige pladser, 
hører vi flere personer komme op af trappen!!.... vi har forhåbentlig ikke talt 
forkert??...det havde vi, så vi måtte hurtigt inddrage det ene buffet bord, og få 
dækket 4 pladser op i en fart. Heldigvis er vi nogle ældre erfarne ”herrer” som ikke 
går i panik, så problemet var hurtigt løst.  
Bestyrelsesmedlemmet som står for optællingen, er taget ud af vinskolen, og starter 
til sommer på Holmegaardskolen. 
 
Under arrangementet blev undertegnede kontaktet af en person, som ikke mente, vi 
skulle tage hensyn til rygerne!! Da vi imellem de enkelte vines præsentation, holdt 5-
10 min. pause!! Vi holder en kort pause efter hver enkelt vins præsentation, da vi 
mener, det er vigtigt, at vinklubmedlemmerne får tid til at snakke lidt sammen. Vi må 
ikke glemme hyggen. Til vinsmagningerne tager vi ikke hensyn til rygerne, da 
rygning og vinsmagning ikke rigtigt passer sammen. Rygerne ved hvor de kan ryge, 
og finder selv det rette tidspunkt. 
Angående temperaturen i lokalet har vi et mindre problem, da nogle vil have frisk luft 
ind, og andre ikke vil sidde i træk.  
 
I bestyrelsen er vi stolte, da der igen var alt optaget til et arrangement. Vi havde troet, 
at januar arrangementet kunne blive svært, da vi forventede, at jul og nytår havde 
mættet livsnydernes behov for selskabelighed, men det skete ikke. Vi må bare 
erkende, at vinklubbens medlemmer vil nyde livet med lidt mad, vin, samt hyggeligt 
selskab, som bliver hyggeligere og hyggeligere, jo mere vi lærer hinanden at kende. 



På nogle vinaftener kan det ligefrem være svært, at komme i gang igen, efter en pause, 
der er altid lige nogle, som skal have fortalt, at hunden er fået hvalpe o.s.v. 
 
AMKA 
Næste arrangement bliver med vinfirmaet fra Amka i Randers. Det er Danmarks mest 
velrenommerede vinfirma, når det gælder oversøiske vine, her er de virkelig 
”stærke”. De har et stort udvalg af kvalitetsvine fra vinlande, som ligger uden for 
Europa. Vinklubben har fået mulighed for at vælge i deres store udvalg i kvalitetsvin. 
Økonomisk har vi fået et godt tilbud, de vil bare ikke selv præsentere vinene, så det 
må klubbens formand tage sig af. 
Aftenen byder igen på et varmt måltid mad, som består af: 
Helstegt svinemørbrad fyldt med soltørrede tomater og ost. Det hele omviklet med 
bacon. Hertil råstegte kartofler og mikset salat. Vi forsøger også at få fremstillet en 
velsmagende sauce (sovs) til svinemørbraden. 
Aftenens vinprogram vil blive udsendt senere. 
Der er desværre ikke flere ledige pladser. Der er nogle medlemmer, som er hurtige  
til at få bestilt. Er der mange på ventelisten, vil vi afholde et nyt arrangement med 
samme emne en gang ud i fremtiden, hvis det er muligt. 
 
Italiensk Aften 
D. 15. april, er desværre også overtegnet, skriv til os hvis du vil på venteliste. 
  
Blindsmagning 
Til gengæld er der stadig ledige pladser til den spændende aften den 13. maj, hvor 
vi skal smage meget god vin ”blindt”, det er ikke som nogen tror, med bind for 
øjnende, eller lyset bliver slukket. Maden bliver også anderledes, så det bliver en sjov 
aften. 
 
Og så noget helt andet. 
Til arrangementerne vil bestyrelsen helst bruge skænkepropper til vinene, da vi 
herved lettere kan styre vinforbruget, og hermed økonomien i arrangementet. Det 
fungerer ikke helt optimalt. Flasken skal på højkant, så bunden peger direkte mod 
loftet. Ønsker man lidt vin, gør man det en gang, ønsker man den mængde der er 
kalkuleret med, vender man flasken to gange. Det er en skam, der bliver smidt vin ud, 
hvis der i selskabet sidder personer, som ønsker lidt mere vin, så de er klar til mødet med 
konen, når de kommer hjem.  
Fra vinklubbens start var det meningen, at medlemmerne selv skulle købe et glas vin 
til maden, men meget naturligt drikker de fleste sjatterne fra vinsmagningen. Vi 
overvejer fra efterårets start, at kalkulere et glas vin med i arrangementet. Det vil kun 
forhøje den samlede pris med ca.10 kr. Det skulle ikke kunne vælte læsset. Forventer 
at alle har styr på det med bilen. 
 
 
 



HURRA!!  
Vinklubben har fået højtaler anlæg. Der har jo været problemer med lyden, når vi er 
så mange mennesker til arrangementerne. Vi har forhørt os lokalt, men det var for 
dyrt. Det billigste anlæg kostede 24.000 kr. og det var for meget. I vores søgen efter 
noget billigere, kom vi på et tidspunkt i kontakt med et firma i Herning. Jan Bolhøj 
fra bestyrelsen havde første kontakt og forhandlede en god pris hjem på et godt 
anlæg. Aftalen med Jan var så, at undertegnede ringede til firmaet, for lige at presse 
prisen før den endelige handel. Det slap jeg ikke så godt fra. Jan havde gjort det så 
godt, at firmaet ikke ville slå en krone af prisen. Nå, skidt…bare firmaet i Herning så 
betalte for transporten, så kunne vi godt handle!!... vi har også selv betalt 
transporten!!....jyder ( øh..Jan er vist også jyde ). 
Anlægget har kostet 7.300 kr. så vinklubformanden gik til brugsmanden og forlagde 
ham handlen. Jeg mente, at da vinklubben benyttede brugsens lokaler gratis, så var 
det vel også ret og rimeligt, at Brugsen betalte for anlægget!!....det syntes 
brugsmanden med et smil på læben, kun var rimeligt. Vi afprøvede anlægget og  
besluttede, at vi ville investerer i nogle bedre mikrofoner. De er allerede kommet 
”hjem” og prisen var lige over 1000 kr. ekstra, som vi i bestyrelsen har besluttet, 
vinklubben selv skal betale…..så kan vi også nemmere tage leje, hvis Brugsen vil låne 
anlægget!! 
 
Vinskolen 
Vinskolen kører bare derud. Vi har nogle hyggelige aftener, hvor det er mit indtryk, 
at der bliver lært en masse. Deltagerne bliver mere og mere modige, og stiller en 
masse spørgsmål. Ja, vi får da også smagt en del vin,… det er selvfølgelig ikke derfor, 
deltager antallet er så højt. 
Hold 4 mangler deres lektion den 26. januar om Nord og Sydamerika.  
Hold 1 starter med Sydafrika og Australien den 2. februar. Det bliver spændende. Der 
fremstilles mange gode vine i disse lande 
Du kan allerede nu finde kort og vinbeskrivelser på vores hjemmeside. 
Tak til Erik for din store viden om emnet vin, som du utrætteligt forsøger at formidle 
videre til os elever. 
 
Claus Meyer 
Som nogle ved, har undertegnede kontaktet Claus Meyer med henblik på en aften til 
efteråret. Tanken var, da han tit kører strækningen København - Lolland, så kunne 
han vel godt holde ind i Fensmark en aften…vi skulle nok give maden!! 
Claus Meyer forlangte 27.500 kr. plus moms. Oven i beløbet skulle der så lægges 
transport, han skulle jo nødig sætte penge til. Fremover skal Claus Meyer bare fortsætte ude 
på motorvejen. 
 
 



Spier Private Collection 
Den udvalgte vinklub-vin er i øjeblikket Spier Private Collection. Nu er der nogen, 
som tror, at den kender de da godt. Det er sikkert en misforståelse, da det ikke er den 
normale meget populær Spier, dette er en vin fra Spier´s Top-serie Private Collection. 
Der er købt et overskudslager. Derfor kan Brugsen sælge to flasker til vinklubben, 
for samme pris som én flaske normalt koster nemlig 129 kr. Selv om det ikke er en 
helt billig vin, så er det faktisk en uhørt lav pris, når man tager kvaliteten i 
betragtning. Der er kun dette parti og vinklubmedlemmerne handler da også flittigt 
ind. De fleste starter forsigtigt med at købe to flasker, men kommer snart tilbage efter 
en kasse eller to. 
Vinen er ingen blandingsvin, men er fremstillet på en enkelt drue. 
Den ene rødvin er på Pinotage druen, som jo er nationaldruen i Sydafrika. En fyldig 
og kompleks rødvin, med kraft og saft fra 2007. Husk i Sydafrika høstes der om 
foråret, modsat Europa. Vinen nærmer sig toppen. En super skøn vin til 64.50 pr. 
flaske. 
Den anden rødvin er på en Shiraz drue. Fyldig og velafbalanceret med toner af peber 
og vanilje. Også denne vin er fra 2007. Server denne vin for konen og hun vil blive som ny- 
forelsket igen. Dejlig-dejlig vin til fornuftige penge. 
Der findes også tre hvidvine i serien. Jeg har ikke smagt dem, men er de bare halvt så 
gode som rødvinen, så er det bare med at få købt nogle flasker. 
1. vin fremstilles udelukkende på Chardonnay druen, 2008 
2. vin er fremstillet på Chenin Blanc druen, 2008 
3. vin er på Sauvignon Blanc druen, 2009. 
Husk at få sat et prismærke på vinflaskerne, så du får al rabatten oppe ved kassen. Du 
skal kontakte en vinmand og fortælle, at du er medlem af vinklubben, så får du et 
knaldtilbud på en super Sydafrikansk vin. 
 
Ny sæson 
Så nærmer tiden sig, hvor vi skal sige farvel til de medlemmer, som ikke ønsker at 
fortsætte i vinklubben. Det er helt fair, da man let kan få nye interesser. 
Per 31. januar melder man sig automatisk ud af klubben, ved ikke at have betalt 
kontingent. 
Skulle du være blandt dem, som bare har købt lidt for dyre julegaver, skal vi bede om 
inden skæringsdatoen, at få bragt det lille mellemværende af vejen. 
Til jer som forlader os…tak, for at du har været med til at starte en succes op. 
Det har været travle og sjove 7 måneder. Håber vi ses en anden gang. 
 
Angående kontingent indbetalingerne, har vi haft et problem, medlemmerne kunne 
ikke kontrollerer, at de havde betalt!!... Det kan de nu, da vi har valg at lægge den 
samlede medlemsliste frem under DELTAGERLISTER 2011 på vores hjemmeside 
sbvinklub.fensmark.net. Der er vel ingen af os, der vil skjule vores medlemskab af 
klubben. Det er trods alt en vinklub…det var vel meget værre, hvis det havde været en 
”swingerklub”. 



Et andet problem/misforståelse er de personer som tilmelder sig arrangementerne, 
…men ikke indbetaler deltager betalingen. Man er først tilmeldt det øjeblik, vi har 
modtaget pengene.                                                                                                        
Vi gør alt for at hjælpe de personer, som står på ventelisten og gerne vil være med. Er 
der ikke venteliste, og man melder afbud i sidste øjeblik, må man ikke forvente at få 
det indbetalte beløb tilbage. Står du på ventelisten, vil vi ringe, hvis der bliver 
mulighed for deltagelse. Husk, vi skal bruge dit telefonnummer i tilfælde af afbud. 
 
Ekstra hjælp 
Bestyrelsen kan i perioder føle sig presset, rent arbejdsmæssigt i vinklubben. Vi er 
derfor meget glade, for den hjælp vi får, når vi afvikler arrangementer. Nogle hjælper 
med at bære maden ind, andre fylder vandkander op, nogle henter ekstra brød og til 
sidst er de fleste flinke til, at give en hånd med ved afrydning af bordene. Super 
dejligt, tak for det. Så bidrager vi alle lidt. Vi kan på den måde klare os uden lønnet 
hjælp. 
Bestyrelsen er dog sårbar, når der er sygdom eller fravær af andre årsager, når der er 
sammenkomster i vinklubben (der er 30 arrangementer i denne vintersæson). Skulle der 
være vinklubmedlemmer, som har tid og overskud til en gang imellem at give ”en 
ekstra hånd med”, skal du sende klubben en e-mail med navn, tlf. nr. og e-mail adr. 
Så vil vi lave en tilkaldeliste.  
 
Vinklummen: 
Da jeg har arbejdet videre med spørgsmålet om gardinerne på indersiden af glasset, er 
jeg kommet i kontakt med Nettos vinindkøber, som man kan sende spørgsmål til. Han 
henviste til Flemming Hvelplund (ham som skriver vinbøgerne for Politikken). Da jeg har 
mine oplysninger fra et vinkursus med Flemming Hvelplund, blev jeg ikke meget 
klogere. 
Flemming H. fortalte, at det er glycerinen i vinen, som skaber gardinerne. Samtidig 
skulle der være en hvis sammenhæng mellem alkoholstyrke og mængden af glycerin i 
vinen, således, at de mere alkoholrige vine, skulle indeholde lidt mere glycerin!!  
Går man ind på hjemmesiden SOL.dk står der, at glycerin puttes i vin for at få den til 
at virke fyldigere??... der er forhåbentlig ikke nogen som snyder!! 
Slår man ordet glycerin op i ”Den frie encyklopædi” (dette ord skal kunne udtales efter 
næste vinsmagning). Glycerin er en farveløs, lugtefri, hygroskopisk og sødtsmagende 
trivalent alkohol, der ved stuetemperatur er meget tyktflydende. Dens formel er 
C3H8O3.  
Ved blindsmagningen den 13. maj, kan en person ved aftenens slutning, vinde en god 
flaske vin, ved at kunne genfortælle ordret, hvad det var, der stod om glycerin i ”Den 
frie encyklopædi”. 
 
Bestyrelsen modtager mails og breve fra medlemmer af vinklubben, som kommer 
med gode ideer og forslag til forbedringer. Tak for det. Alle forslag bliver både læst 
og gemt og muligvis brugt en gang ud i fremtiden. 
 



Tak fordi du gav dig tid til at læse dette nyhedsbrev. Vil du vide mere om klubben, 
kan du finde alle relevante oplysninger på hjemmesiden sbvinklub.fensmark.net 
 
Vi ses i klubben. 
 
Peder. 


