
 

Munskänkarna i Kyrkslätt-Sjundeå r.f. 

Medlemsbrev januari 2023 
Hej och en god fortsättning på det nya året. Här kommer information om kommande evenemang 

samt information om medlemsavgiften och prenumerationen på Viinilehti för år 2023. Du kan redan 

nu anmäla dig till våra tillställningar 17 januari, 14 februari och 21 mars. I april håller vi vinprovning 

18.4, men jobbar ännu med tema och föreläsare. I maj har vi för avsikt att ordna vinmiddag antingen 

den 12 eller 26 maj, mera detaljer kommer senare. Boka datumen i din kalender redan nu!   

Österrike tisdagen 17 januari 

Wine in Wien – Låt oss smaka hurudana viner Österrike kan 

erbjuda oss! 

Österrike är ett gammalt vinland med en lång historia och efter 

mycket fokus på kvalitetskontroll har Österrike ett brett och fint 

sortiment att erbjuda. Vi prövar på tre vita och tre röda viner och 

fördjupar oss bl.a. i druvorna Grüner Veltliner, Müller-Thurgau 

och Zweigelt. Elina Mustonen, som leder vinprovningen berättar 

också hur man med spårvagn och tåg lätt kan besöka flera 

vingårdar när man besöker Wien. 

 

Tid: tisdagen 17.1. kl. 18.30, Plats: Engblom&Co, Åbackavägen 1, Kyrkslätt, Pris: 20 €  

Anmälan: kan göras redan nu på holvi.com/shop/ksmshop/. Sista anmälningsdag är 16 januari. 

Kom ihåg att ta med dig 6 glas samt skopa! 

Kommande tillställningar 

Vinprovningarna i februari och mars finns även de redan nu till salu. Besök 

holvi.com/shop/ksmshop/ för mer information om dessa. 

Medlemsavgiften för år 2023 

Medlemsavgiften för år 2023 är 17€ per person. Vänligen betala din medlemsavgift inom januari 

månad på holvi.com/shop/ksmshop/. 

Observera att medlemsavgiften från och med i år gäller per person och inte per hushåll. En 

prenumeration på tidningen Viinilehti ingår inte heller längre i medlemsavgiften. Viinilehti har lovat 



återkomma med information om hur intresserade munskänkar själva kan prenumerera på tidningen 

till ett kraftigt rabatterat munskänkspris. Tyvärr har denna information inte ännu nått oss. Den första 

tidningen utkommer i mars, så vi förväntar oss att Viinilehti instruerar oss hur man skall gå till väga 

för att prenumerera till munskänkspris innan dess.  
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