
Munskänkarna i Kyrkslätt-Sjundeå r.f. 

Medlemsbrev augusti 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

Munskänkarnas verksamhet 

Det har varit idel tomma glas på munskänkarnas provningsbord den gångna våren och sommaren. 

Hoppas dock att ni har njutit av sommarvärmen och gott vin på egen hand denna speciella tid. 

 

Vår senaste vinprovning ordnades i februari. Den planerade vinprovningen i mars var vi tvungna att 

ställa in på kort varsel. Likaså uteblev aprilprovningen samt den årliga restaurangmiddagen i maj. 

 

Så småningom försöker vi oss på att återuppta verksamheten. Styrelsens plan är att inleda höstens 

verksamhet med en vinprovning den 29 september. Temat för vinprovningen blir Australien. 

 

P.g.a. att virusläget och smittorisken verkar förändras t.o.m. mycket snabbt tar vi beslutet om 

vinprovningen först i början av september. I det skedet skickar vi ut ett nytt medlemsbrev med 

information om vinprovningen. Beroende på rådande virusläge genomför vi provningen i mån av 

möjlighet med iakttagande av tillräckliga försiktighetsåtgärder. 

 

Kvalitetsviner-tastingen hålls senare på hösten 
 

Många av er har anmält sig till och betalat för Kvalitetsviner-tastingen som vi skulle ha i mars. 

Vinerna är inköpta och lagras i lämplig temperatur.  

 

Upplägget för provningen, där deltagarna cirkulerar kring bordet med sitt glas och häller i själv från 

öppnade flaskor för att sedan diskutera om vinet i små grupper lämpar sig dåligt i dessa virustider. 

 

Därför har styrelsen beslutat att ytterligare skjuta upp denna vinprovning. Planen är dock att hålla 

den senare på hösten i mån av möjlighet. Vinerna torde enbart bli bättre under extra lagring. 

 



Massor med information om druvor och vinområden 
på våra nätsidor 
 

I väntan på följande vinprovning föreslår jag att du bekantar dig med den digitala versionen av 

tidningen Munksänken, som du hittar på våra nätsidor. 

 

En komplett uppsättning av över tio års tidningar finns att läsa på adressen 

www.munskankarna.fi/tidning. Slå dig ner med en flaska gott vin och välj en tidning som innehåller 

information om just det område där vinet du smuttar på hör hemma. Skål!  
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