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MiG-Cirkulär Nr 1/2020   31.12.2019 
 
Kära Vinvänner! 
 
2019 lider mot sitt slut och innan ni börjar fira 20-dubbel med en massa bubbel, kommer här 
info om nästa månadsträff och andra redan fastslagna program. 
Datum för vårens möten är som tidigare andra tisdagen i månaden och tidpunkten samt 
platsen densamma efter vårt gästspel på Brankis i december.  
 
Vi träffas alltså tisdagen den 14 januari 2020 kl. 1900 på Villa Junghans. 
 
Vi har det stora nöjet att höra riddaren av Confrerie des Chevalier du Tastevin, munskänken 
Eero Holma berätta om Bourgogne och dess viner och deras olika särdrag. Eero presenterar 
sedan tre röda och tre vita viner från olika delar av regionen. 
 
Mötesdatum våren 2020  
Nu är det också dags att markera i kalendern vårens alla övriga mötesdagar. Tyvärr är inte alla 
program ännu fastslagna, men vi planerar för en intressant vinvår.  
 
14.1.2020  Bourgogne presenteras av Eero Holma.  
11.2.2020 Vad har vi i glasen? Traditionell vintävling  
10.3.2020 Årsmöte, temat öppet 
14.4.2020 Bubbel för Valborg 
12.5.2019   Diner Vinicole; Tema Australien 
 
Resa till Lahtis 1.2.2020 
Vi besöker restaurant Roux i Lahtis lördagen den 1.2.2020 för en tidig middag med viner 
därtill. Vi åker med hyrd buss tur och retur. Bussen avgår 15.30 från stadshusets 
parkeringsplats och vi kommer tillbaka ca 21.30 till samma plats.  
 
Anmälningar mottas av sekreteraren fram till den 12.1.2020. De första 30 anmälda ryms 
säkert med, om vi blir flera måste vi förhandla med krogen. Vi återkommer i början av året 
med mera exakt information om vad vi kommit överens om med krogen. Man kan kolla mat- 
och vinlistan och prisnivån på Roux hemsida www.roux.fi. Meddela gärna också om era 
matallergier i samband med anmälningen. 
 
Anmälning till tasting 
Anmälning till tastingen sker genom inbetalning av mötesavgiften, 20 euro per person, till 
vårt konto FI48 1378 3000 2071 97 - referens 3751. Betalning skall göras senast 8 dagar 
före alltså måndagen den 6 januari 2020. 



Om ni har något speciellt ärende så kan ni ta kontakt med sekreteraren på adressen 
siv.hellen(at)gmail.com. 
 
Föreningens styrelse år 2020 
På valmötet den 1 november 2019 beslöts om omval av Mikael Aspelin och Karl-Wilhelm 
Lindgren, som var i tur att avgå. Till ny styrelsemedlem utsågs Christel Degerlund. Förutom 
ovan nämnda, består styrelsen av ordförande Kim Vuori och av styrelsemedlemmarna Andrée 
Aspelin, Siv Hellén och Guy Willman. Styrelsen konstituerar sig och besluter om 
ansvarsområdena på sitt möte i januari 2020. 
 
Övrig information 
Munskänkarnas vinort 2020 är Roussillon i sydvästra Frankrike. Mera info i bilagda 
Vinfobladet.  
Vi påminner om att det lönar sig att besöka vår hemsida på adressen www.munskankarna.fi 
Där finns information om vår förening i Grankulla, om utbildning och annan nyttig info och 
länkar.  
Vi återkommer med separat meddelande om betalning av medlemsavgiften för 2020. 
 
Med önskan om ett Gott Nytt Vinår 2020, 
 
In vino veritas! 
 
Vinföreningen Munskänkarna i Grankulla r.f. 
Styrelsen 
gm Siv Hellén, sekreterare 
 
 
 
 
 
 


