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MiG-Cirkulär Nr 7/2017    26.9.2017 

 

Bästa medlemmar! 

 

Vårt månadsmöte i oktober närmar sig! De senaste dagarna har bjudit på soligt och varmt 

väder och fin skördetid för det som våra trädgårdar och skogar bjuder på. Tisdagen den 10 

oktober 2017 kl 1900 samlas vi på Villa Junghans för att smaka på viner som vår 

gästföreläsare Jouko Mykkänen, bl.a känd för sina vinrekommendationer i Helsingin 

Sanomat, presenterar för oss. Det blir Alsace Grand Cru viner, som under de senaste 

månaderna uppenbarat sig till förmånliga priser också på Alkos hyllor. 

 
Höstens övriga program 

 

* tisdagen den 14.11, valmöte och presentation av druva  

* onsdagen den 29.11, OBS extra tillfälle, Per Karlsson från BKWines, Sverige  

* tisdagen den 12.12,  vin och ostkväll, som dras av ordföranden 

  

Vi påminner också om den traditionella vin- och matmässan Viini, Ruoka ja Hyvä Elämä, 

som hålls i samband med Bokmässan  den 26 till 29 oktober  2017 i Mässcentrum i 

Helsingfors. 

 

På utbildningssidan har vi mycket aktivitet denna höst. Vin & Mat – kursen, som dras av 

Guy Willman och Åke Finne, är i full gång. Druvkursen, som planeras tillsammans med 

Esbo munskänkar startar den 19 oktober. Kursen omfattar 8 kurstillfällen. Kursen genomförs 

om det blir minst 10 deltagare. Ni kan läsa mera om kursen i separat bilaga. Anmäl er senast 

den 10 oktober till Guy Willman, på adressen guy.willman@gmail.com. 

 

Också till oktobertastingen uppmuntrar vi medlemmarna att inbjuda intresserade vänner och 

potentiella medlemmar att bekanta sig med vår verksamhet i praktiken. Med tanke på 

framtiden välkomnar vi speciellt representanter för den yngre generationen (obs över 18 år!) 

välkomna. Gästerna betalar på samma sätt som medlemmar och ombeds att ta egna glas (6st) 

med. 

 

Anmälning till tastingen sker som vanligt senast en vecka i förväg genom inbetalning av 

mötesavgiften 20€ per person på kontot för Vinföreningen Munskänkarna i Grankulla      

FI48 1378 3000 2071 97 referens 3751. Om ni har något speciellt ärende kan ni också  

kontakta kassörenTomas Fellman, tfn 040-564 1443, e-post tomas.fellman@pp.inet.fi 

 Skulle ni inte få tag på Tomas, så kan ni kontakta sekreteraren, e-post 

siv.hellen@gmail.com. 

 

In vino veritas! 

Vinföreningen Munskänkarna i Grankulla 

Styrelsen/gm Siv Hellén, sekr. 
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