
 
             
 
 
 

Vinföreningen Munskänkarna i Sibbo rf. 
 
Medlemsbrev 6 September 2014 
 
Hej, 
 
Vinhösten har kommit i gång på allvar. Vi har redan ordnat två provningar, den första 
med temat Alsace och den andra med ekologiska viner. Provningen som behandlade 
ekologiska viner hölls förra veckan och där hade vi möjlighet att lyssna på en 
intressant presentation samt smaka på goda vin från Spanien och Italien.  
 
Några medlemmar från föreningen har också deltagit i Sibbo vin och mats resa till 
Katalonien. Resan ordnades tillsammans med Felix Bertschinger och det var en 
riktigt lyckad resa och med tanke på vår kommande resa till Alsace (se mera 
information längre ner) så är det ett ypperligt tillfälle för oss i fall det bestäms att vi 
går vidare med en resa i samarbete med Felix. På det här sättet kommer vi att ha 
möjlighet att besöka vinproducenter som vi inte annars har tillgång till.  
 
 
Höstens provningar 
 
Torsdag 30.10 hålls förningens valmöte. På valmötet är Benita och Christian i tur att 
avgå från styrelsen. Den som känner för sig för att delta i styrelsens arbete de 
kommande två år ombeds att kontakta någon medlem i styrelsen eller så är det bara 
att räcka upp handen under mötet.  
  
Fredag 14.11 (OBS: dagen) samträff med Sibbo Vin & Mat (SVoM), erfarenheter från 
vinresan till Katalonien. Goda viner samt god mat lovas.  Mera information kommer i 
samband med inbjudan i början av november. 
 
Torsdag 18.12 traditionsenlig julmiddag på Savijärvi Gård.  
 
Utbildning 
 
Champagne-kursen kräver att vi är minst 14 intresserade. Tills vidare har bara 7 
anmält sig vilket betyder att kursen inte ordnas under pågående höst. Eventuellt på 
våren eller sedan nästa höst. Intressant kurs som lämpar sig bra för vår klubb och 
förstärker vår gemenskap, varför vi borde genomföra den. 
 
Grundkursen samlas första gången torsdagen 2.10. Det finns plats i gruppen än så ta 
en funderare om att delta ifall kursen ännu är ogjord. Kontakta Hasse Nordfors. 
 
 
 
 



Vinresa till Alsace 2015 
 
Om klubbens planerade Alsace resa: Styrelsen jobbar med alternativ under oktober 
månad och det senaste är att vi reser i maj 2015 tillsammans med Felix Bertschinger 
(samma person som ordnat flera resor för SVoM). För att underlätta planeringen 
önskar vi att ni meddelar om preliminär, icke bindande, intresse till ordförande Hasse 
Holmgren. Sibbo Munskänkarna är i förtur och blir vi inte tillräckligt många erbjuder vi 
resan även för SVoM. Gruppens antal är max 20 personer.  
 
Övrigt 
 
Ifall man vill upprätthålla information om de viner man har smakat på finns det en bok 
för det ändamålet: Viinipäiväkirja (www.docendo.fi). Bokens pris är 11,90 euro / st 
(norm. 19 euro). Leveranskostnader för 1-10 st är 2,90 euro, över 10 böckers 
beställning ingen leveranskostnad. Tyvärr är den enbart på finska så vi undersöker 
om det finns en lämplig svensk version. I fall någon vill beställa är det bara att 
meddela ordförande Hasse Holmgren senast fredagen 3.10.2014.  
 

http://www.docendo.fi

