
 
             
 
 
 

Vinföreningen Munskänkarna i Sibbo rf. 
 
Medlemsbrev 5 November 2015 
 
Hej, 
 
Höstens säsong är redan halvvägs och vi har haft möjlighet att prova på vin från nya 
världen i augusti och belgiska vin i september. Under valmötet som hölls 29.10 
presenterade Christian Bordeaux och då hade vi möjlighet att smaka på vin därifrån 
och det var en riktigt lyckad provning och Christian förtjänar ett stort tack.   
 
Höstens program 
 
November 19,11 klockan 19: Grekisk afton tillsammans med Sibbo Vin och Mat. 
Platsen är Ljusbacka i Kyrkoby 
Torsdag 17.12 klockan 19.00: Julmiddag på Savijärvi Gård  
 
 
Utbildning 
 
Champagnekursen är i full gång och första träffen har redan ordnats. Kursen ordnas i 
samarbete med Vanda Munskänkarna.  
 
En 2-betygskurs har också startat och den ordnas tillsammans med Borgå och 
Lovisa Munskänkarna. Från Sibbo deltar två personer i kursen.  
 
Det är bra att det finns intresse för utbildning bland våra medlemmar och som det 
nämnts tidigare står också druvkursen på agendan i fall det finns tillräckligt med 
intresserade. Om någon känner för att sätta sig in litet närmare i vinodling och de 
viktigaste druvorna är det här rätt tillfälle och den som är intresserad ombeds 
kontakta ordförande Hasse.  
 
Aktuellt 
 
Föreningens två nya medlemmar Johanna och Ben Angelvirta önskas välkomna med 
i klubben. 
 
Under valmötet beslöts följande:  
 
Ny ordförande för perioden 2016-2018 är Jan Lindholm.  
 
I styrelsen för 2016 är Jan, Kim, Christian, Kristina, Mikael och Hans H. Kristina, 
Mikael och Hans blev omvalda. 
 
Medlemsavgiften för 2016 är 76,- / par och 56,- / singel.  



Kommande evenemang 
 
Det händer en del på vinfronten ännu det här året, men passar redan på att meddela 
om några intressanta evenemang nästa år:  
 
Viiniexpo: vinmässan ordnas i Helsingfors mässcentrum 17-19.3.2016. Då finns det 
möjlighet att smaka på många olika vin samt stifta bekantskap med leverantörer och 
vinproducenter.  
 
Riesling & Co: möjlighet att smaka på tyska vin. Platsen är gamla studenthuset och 
tidpunkten 4.4.2016 
 
Grand Champagne Helsinki: evenemanget som ordnades första gången 2015 blev 
mycket populärt och får en uppföljare nästa år. Platsen är som tidigare gamla 
studenthuset och tidpunkten 21-23.4.2016. Ha en titt på deras hemsida för mera 
information eller via FB.  


