
Vårens program
I egenskap av  nyvald ordförande för Kyrkslätt-
Sjundeå Munskänkar vill jag önska Dig en god 
fortsättning på det nya året. Den nyvalda styrelsen 
har redan hunnit sammanträda i  början på året och 
verksamhetsplanen för våren börjar ta form.
Tyngdpunkten i verksamheten ligger liksom tidigare 
i att sprida kunskap om vin genom att erbjuda våra 
medlemmar möjlighet att bekanta sig med 
intressanta viner från olika delar av världen. Vi har 
försökt hörsamma responsen vi fått från 
medlemmarna och strävar efter att variera formatet 
för vinprovningarna i högre grad än tidigare. 
Vi har planerat fem tillställningar för våren av vilka 
två kommer att innehålla inslag av mat. I april 
planerar vi en "vin och ost"-kväll med en prominent 
gäst och i maj blir det viner med ett och annat 
tilltugg i vacker skärgårdsmiljö på Räfsö.
Den av många önskade "Pinot Noir"-tastingen skall 
äntligen bli av i mars. Då har vi möjlighet att smaka 
på viner från både Bourgogne och övriga världen, 
bland dem även rariteter som inte finns till salu på 
vårt inhemska monopol.
I vår strävan att sprida vinkunskap och utöka 
medlemsantalet kommer vi i början av mars att 
ordna vad vi kallar för en väntasting. Vi hoppas att 
våra medlemmar då tar med sig en eller flera 
vänner till vårt tillfälle. Dagen till ära slopar vi den 
extra femma vi brukar debitera våra gäster. Tanken 
är att tröskeln att komma med skall vara lägre när 
det även finns andra nykomlingar på plats 
samtidigt.
Många kommer säkert ännu ihåg resan till Toscana 
på hösten 2012. I början av februari får de som var 
med, ett gott tillfälle att friska upp sitt minne och de 
som inte var med, får höra hur trevligt det kan vara 
på våra resor. Givetvis vankas det viner som på ett 
eller annat sätt associerar till resan.
I kommande medlemsbrev återkommer vi med mer 
utförlig information om vårens tillfällen.


Året kör alltså i 
g å n g m e d e t t 
i n t r e s s a n t 
u p p l ä g g . V i 
hoppas givetvis på 
en stor uppslutning 
på våra tillfällen och 
ser gärna att ni 
lockar vänner och 
b e k a n t a m e d i 
verksamheten. Vi har 
trots allt en hel del 
tomma stolar kvar i 
möteslokalen.

Vinhälsningar,
Johan Lindberg
ordförande
Har du läst Munskänken?
Logga in på våra nätsidor 
munskankarna.fi med den e-
postadress och det lösenord du 
fått och bekanta dig med den 
digitala tidningen Munskänken. 
Du hittar den under rubriken 
Med lemss idor. I senas te 
nummer (nr 8/2012) hittar du 
bl.a. en intressant artikel om 
Champagne och mousserande 
viner. 
Nästa vinprovning, 5 februari
Å r e t s f ö r s t a 
vinprovningstillfälle ordnar 
v i t i s d a g e n d e n 5 
februari kl. 18.30 på 
adressen Åbackavägen 
1 , K y r k s l ä t t ( i 
E n g b l o m & c o : s 
utrymmen i Munkkulla 
invid stamväg 51 mittemot K-rauta). Eimer 
Wasström berättar om förra höstens vinresa till 
Toscana i Italien. Givetvis hittas den rätta 
stämningen genom att vi smakar på viner från 
området.  Måhända blir det någon Brunello, en och 
annan Chianti och säkert någon Vino Nobile de 
Montepulciano bland andra. Anmäl dig via länken i 
e-postmeddelandet du fått eller via länken på vår 
nätsida munskankarna.fi/kyrkslatt_sjundea. 
Anmäl dig helst genast men allra senast 1.2. Alla 
med!! Kom ihåg att ta med sex glas och din 
tastevinskopa. 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Värva nya medlemmar
Vi tar gärna emot nya medlemmar. Som medlem är 
du i en nyckelposition när det gäller rekrytering. 
Berätta gärna för dina vänner, släktingar och 
bekanta om vår verksamhet. På vår nätsida 
munskankarna.fi/kyrkslatt_sjundea finns mycket 
information om vår verksamhet. Sänd gärna en 
länk till vår hemsida till 
dina vänner med e-
post eller publicera den 
på Facebook. Föredrar 
du brochyrer på papper 
är det bara att skriva ut 
vår skojiga brochyr från 
hemsidan.
Medlemsförmåner
Är Du medveten om dina medlemsförmåner? 
Tidningen Viini känner Du säkert till eftersom du 
som medlem får varje nummer hem på posten. 
Många butiker beviljar dessutom rabatter på 
vinrelaterade produkter. Aktuella medlemsförmåner 
hittar du på medlemssidorna på vår nätsida. För att 
se medlemssidorna måste du vara inloggad med 
dina lösenord. 


Favoritvin från Österrike

Ämnet för senaste tasting var Österrike. 
Publiken valde som vanligt sitt favoritvin. 
Med segern utgick Bründlmayer Riesling 
Steinmassel, ett komplext, mineraliskt 
vitt vin med bra frukt och hög syra. 
Vinet klassades av tidningen Fine 
Ruoka ja Viini som Alkos bästa 
vittvin 2012. Kanske värt att 
prova? Pris 19,89€ på Alko.  
Kom ihåg medlemsavgiften
Mot medlemsavgiften för 2013 får du tillgång till 
hela vårt breda utbud av vinprovningar och 
skolning. Du får också tidningen Viini hemskickad 
och tillgång till den digitala tidningen Munskänken 
s a m t ö v r i g a m e d l e m s f ö r m å n e r. B e t a l a 
medlemsavgiften inom januari månad. Närmare 
anvisningar har Du fått i ett separat e-
postmeddelande.
Ny layout
Som du säkert redan märkt har vi en ny fräschare 
layout på medlemsbrevet. Det är alltid bra att ta 
nya tag då och då. I kommande medlemsbrev 
strävar vi efter att erbjuda även annan aktuell 
information än den traditionella presentationen av 
nästa vinprovning. Tips om vad medlemsbrevet 
borde innehålla eller förslag till kommande tasting 
tas mer än gärna emot.
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