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At Sprede Glæde og Viden om Vin

Vinsmagninger 2016

Yderligere information omkring de 
enkelte smagninger udsendes via 
mail og på vinklubbens Facebookside. 

Hvis du skulle ligge inde med 
gode billeder eller har gode ideer 
til arrangementer, så send dem til 
bestyrelsen. 

Det er ikke nogen sag at gå ned til sin 
lokale vinhandler og købe en god dyr 
vin - det er jo blot et spørgsmål om, 
hvad man vil give for den.  Det er langt 
værre at finde en god vin til en rimelig 
pris - hvad skal man se på ud over 
prisen og hvordan ved man om vinen 
er drikkemoden. Det er den slags 

Tilmelding er altid først gyldig ved 
betaling. Indbetal på: reg. 2300 konto 
3493 714 723 med angivelse af navn

man lærer i en vinklub, men man 
opdager samtidi også, hvad man 
kan lide og lige så vigtigt, hvad 
man ikke bryder sig om.  Smag er 
jo heldigvis individuel.

Og så er der 
det med drue-
sorterne, som 
oven i købet 
falder forskelligt 
ud, alt efter land, 
temperatur og 
jordforhold i 
det land de nu 
engang er plantet i. Spørgsmålene 
er mange - det samme er svarene 
-  men man bliver en lillle smule 
klogere efter hver smagning - og 
hvem vil ikke gerne være det!

•  1. marts 2016 
 Økologiske Vine 
 26. maj 2016
 Rødvin og Portvin 50/50 
•  August 2016
 Lions Marked  
•  2. september 2016
 Grill arrangement m. egne vine 
•  16. november 2016 
 Julevine  2016
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Kort om Sorø Vinklub

Sorø Vinklub sælger stadig glas med logo. Disse kan 
erhverves ved den beskedne pris af 50,- kr. pr. glas. 
Glassene leveres i en handy emballage v. 2 stk., der kan 
medtages ved arrangementer. Som noget nyt kan du 
nu også købe dækservietter med vinklublogo til 10 kr./
stk. Kontakt bestyrelsen eller køb i forbindelse   
med vinsmagning.

At Sprede Glæde og Viden om Vin

Sorø Vinklub blev stiftet  i Favørbutikken i Sorø centrum den 16. april 1996. Det blev 
et tilløbsstykke og i løbet af kort tid nåede klubben op på mere 100 medlemmer og 
måtte have lange ventelister. Der har været mange spændende smagninger siden 
og i dag vi ca. 47 medlemmer, som alle har det tilfældes – at vi elsker et godt glas vin. 

Det er ikke én af disse vinklubber, hvor man stritter med lillefingeren og har fine 
fornemmelser. Det handler heller ikke om, at man er specielt vinkyndig eller skal 
have særlige kompetencer for at deltage. Og vi spytter sjældent ud! – og kører ikke 
bil hjem. Det er kort og godt et spørgsmål om interesse og hyggeligt samvær med 
andre med samme passion.

Et typisk vinarrangement foregår således: Vi mødes ved 19.00 tiden til smagning af 
6-10 vine samt en let anretning, der passer til vinen. Er det for eksempel spansk vin, 
kunne det være en Tapas-anretning. Til arrangementet vil der være en foredragshol-
der, som regel fra et vinhus/vinfirma, der leverer vinen til smagningen. Der udleveres 
et skema, som man kan udfylde - har man lyst. Skemaet beskriver de forskellige 
sanseoplevelser, der forekommer – smag, duft, farve mv. Skemaet er til eget brug 
og mest for senere at kunne huske fordele og ulemper ved vinen. Efter smagningen 
er der mulighed for at bestille og købe vinen, har man lyst.

Og så er det ikke specielt dyrt. Det koster 200 kr. pr. år at være medlem. Vi holder ca. 
4-5 arrangementer årligt – de fleste koster omkring 200-300 kr. og beløbet dækker en 
let anretning, foredrag og smagning. Udover kontingentet er det naturligvis ganske 
frivilligt, om man kan eller har lyst til at deltage i arrangementerne og man betaler 
naturligvis kun for de smagninger, man tilmelder sig til.

Men vi er nok nødt til at advare – det kan være ganske vanedannende! 
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Sorø Vinklubs bestyrelse - ønsker du mere information
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