
 
             
 
 
 

Vinföreningen Munskänkarna i Sibbo rf. 
 
Medlemsbrev 6 Augusti 2016 
 
Hej, 
 
Sommaren börjar lida mot sitt slut och vardagen har redan börjat för många. Hoppas 
att ni alla haft möjligheten att koppla av tillsammans med familjen och samtidigt 
kunnat njuta av lediga dagar, god mat, gott vin och trevligt sällskap.  
 
Styrelsen höll möte tidigare i veckan och nu är höstens program fastslaget. Under 
hösten kommer vi att ha riktigt intressanta provningar och en av höjdpunkterna 
kommer att vara Champagneprovningen under ledning av MW Taina Vilkuna den 
29.9. Vi har också Riesling, Bordeaux samt presentation av den kommande resan till 
Österrike som temat nu under hösten. Avslutningen är sedan traditionsenligt på 
Savijärvi gård där vi firar julfest.  
 
 
Höstens program 
 
Torsdag 25.8 klockan 19.00 på Hedåsen. Riesling från hela världen under ledning av Kim 
Knape och Jan Lindholm 
Torsdag 29.9 klockan 19.00 på Hedåsen.  Champagneprovning under ledning av MW 
Taina Vilkuna 
Torsdag 27.10 klockan 19.00 på Hedåsen.  Bordeaux under ledning av Christian 
Lundström. Samitidigt hålls föreningens valmöte.   
Torsdag 24.11 klockan 19.00 på Hedåsen: Österrike under ledning av Hasse Holmgren. 
Presentation av nästa års resa samt provning av vin från området.  
Torsdag 15.12 klockan 19.00 på Savijärvi gård.  Traditionsenlig julmiddag samt 
säsongavslutning.  
 
Utbildning 
 
Druvkursen kommer starta nu under hösten tillsammans med Vanda och Nordsjö 
Munskänkar. Mera information kommer senare. Det här är ett ypperligt tillfälle att lära sig 
mera samt prova på gott vin i trevligt sällskap.  Om det är någon som ännu vill vara med är 
det bara att anmäla till undertecknad.  
 
 
Övriga ärenden 
 
I fortsättningen kommer vi att be om feedback efter varje provning för att kunna göra vår 
verksamhet ännu bättre. Det här kommer att ske via e-post. Nu önskar vi inom styrelsen att 
ni gärna ger feedback om vårens provningar samt ger förslag om det är något speciellt tema 
som ni vill ha med under nästa år.  
 
 



Nya medlemmar 
 
Om ni känner någon som ni tror att kunde vara intresserad att komma med på någon 
provning och eventuellt som medlem i föreningen senare så är det bara att antingen 
anmäla åt mig eller lägga in en kommentar i bokat.se. På det här sättet kan vi sprida 
budskapet och locka med nya medlemmar. För mera information om föreningen är 
det också ett bra tillfälle att gå in på våra hemsidor:  
 
http://munskankarna.fi/sibbo/sibbo_hem/ 
 
 
Med vinhälsningar, 
Jan 

http://munskankarna.fi/sibbo/sibbo_hem/

