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Medlemsbrev december 2021 

Hejsan!  

Äntligen dags för vinprovningar igen. Det har varit en hel del strul med lokaler och restauranger 

p.g.a. det ständigt varierande coronaläget. Det har gjort att planer har gått i stöpet och vi har varit 

tvungna att senarelägga planerade tillfällen.  Nedan följer information om kommande program samt 

lite övrig munskänksrelaterad information.  

Följande vinprovning håller vi onsdagen den 19 januari och den 9 februari är det sedan dags igen. 

Bägge vinprovningstillfällena ordnas i Fennia-Arenan i Sjundeå. Mera information om 

vinprovningarna hittar du nedan.   

 

Australien – onsdagen den 19 januari  

Onsdagen den 19 januari kl. 18.20 (OBS! Avvikande 

tid) på Fennia Arenan, Aleksis Kivi vägen 7, Sjundeå 

håller vi nästa vinprovning.  

Temat denna gång är Australien och föreläsare är Elina 

Mustonen. Australien är ungefär lika stort till arealen 

som USA och större än Europa. Det är ett stort land 

med mycket varierande klimat och en hel del olika 

druvor. Kom med på Australien-tasting där vi lär oss 

lite geografi och biologi i form av vin och druvor samt 

smakar på några av de mest typiska vita och röda vinerna från Australien. 

Anmäl dig via länken i e-postmeddelandet du fått eller via länken på hemsidan 

https://holvi.com/shop/ksmshop/, helst genast men allra senast 12.1. Kom ihåg att ta med sex glas 

och din tastevinskopa. Välkommen!  

Fennia-arenan kan även nås med tåg (Y-tåget Helsingfors-Sjundeå avgår från Kyrkslätt kl.17.57 och är 

framme i Sjundeå kl. 18.06. För returresan torde det finnas plats i tillgängliga bilar för enstaka 

passagerare. Meddela om eventuellt transportbehov med e-post till ksmunksankar@gmail.com. 

Lokalen möjliggör social distansering under tastingen. Vi försöker så gott vi kan hålla avstånd och 

hälsar även på avstånd. Känner du dig det minsta sjuk vill vi inte att du deltar. Vi förutsätter även att 

du är minst dubbelvaccinerad eller på annat sätt skaffat immunitet mot covidsmitta. 



 

Vad har vi i glaset – onsdagen den 9 februari 

Onsdagen den 9 februari kl. 18.20 (OBS! Avvikande 

tid) på Fennia Arenan, Aleksis Kivi vägen 7, Sjundeå 

håller vi vinprovning.  

Denna gång är det igen dags att testa 

vinkunskaperna. Vi håller en blindprovning i form av 

en lättsam tävling. Tävlingen leds av Kim Törnqvist. 

Det brukar alltid bli skojigt! Varje lag består av två 

personer. Lagen bildas på plats, men givetvis kan du 

komma överens på förhand om vem du vill vara i 

samma lag med. Syftet är att bilda lag så att bägge lagmedlemmarna har ungefär samma 

kunskapsnivå. De tävlande skall identifiera druvsort, land och region enligt den princip vi har på 

tvåbetygsprovet. Inga hjälpmedel är tillåtna. Poängsättning enligt följande:  

1:a handsalternativ: Druva 2 poäng, Land 1 poäng, Region 1 poäng  

2:a handsalternativ: Druva 1 poäng, Land 0.5 poäng, Region 0.5 poäng  

Tävlingstiden är 50 minuter. 

De som inte vill delta i den egentliga tävlingen kan gruppera sig på annat sätt, t.ex. bordsvis 4 – 6 

personer och tillsammans försöka komma fram till ett svar som fylls i på blanketten. 

Anmäl dig via länken i e-postmeddelandet du fått eller via länken på hemsidan 

https://holvi.com/shop/ksmshop/, helst genast men allra senast 2.2. Kom ihåg att ta med sex glas 

och din tastevinskopa. Välkommen!  

Fennia-arenan kan även nås med tåg (Y-tåget Helsingfors-Sjundeå avgår från Kyrkslätt kl.17.57 och är 

framme i Sjundeå kl. 18.06. För returresan torde det finnas plats i tillgängliga bilar för enstaka 

passagerare. Meddela om eventuellt transportbehov med e-post till ksmunksankar@gmail.com. 

Lokalen möjliggör social distansering under tastingen. Vi försöker så gott vi kan hålla avstånd och 

hälsar även på avstånd. Känner du dig det minsta sjuk vill vi inte att du deltar. Vi förutsätter även att 

du är minst dubbelvaccinerad eller på annat sätt skaffat immunitet mot covidsmitta. 

 

 

 

 

 

 



Jan Lindholm ny ordförande för SMiF 

Svenska Munskänkarna i Finland r.f. valde ny ordförande på sitt valmöte i 

november. Johan Lindberg, som fungerat som ordförande sedan 2016 

valde att inte ställa upp för omval.  

Till ny ordförande valdes Jan Lindholm. Jan är långvarig medlem i Sibbo 

Munskänkar och har även avlagt Munskänkarnas 3-betygsprov i 

vinkunskap.  

 

 

Samarbetet med Munskänkarna i Sverige fortsätter 

Svenska Munskänkarna i Finland rf har ingått ett nytt samarbetsavtal med Munskänkarna i Sverige. 

Det nya avtalet börjar gälla från 1.1.2022.  

Avtalets innehåll följer till stor del det tidigare avtalet. Enligt avtalet har vi rätt att använda insignier 

och utbildningsmaterial som producerats i Sverige. 

Munskänkarnas utbildningsprogram förnyas och kursutbudet kommer enligt planerna att 

mångdubblas. På önskelistan har funnits kortare kurser runt specifika vinrelaterade teman och 

sådana är nu under utveckling. I takt med att kursmaterialet färdigställs får även vi tillgång till det 

och har möjlighet att erbjuda kurserna. Vi återkommer med detaljer då något finns färdigt.  

 

Munskänken blir In Vino 
I januari byter tidningen Munskänken skepnad och blir In Vino. Förutom ett helt 

nytt utseende kan du som medlem förvänta dig nya infallsvinklar, fler röster och 

åsikter liksom ännu mer inspiration – inte minst som varje nummer blir tjockare. 

Som medlem har du tillgång till en digital version av tidningen på vår nätsida. 

Inloggningsuppgifter har du fått per e-post. Har du slarvat bort dem kan du alltid be 

om nya. 

 

 

God Jul! 
Munskänkarna i Kyrkslätt-Sjundeå önskar dig en god jul och ett gott nytt år och 

hoppas att vi ses på vinprovning redan i januari. 
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