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Kära Vinvänner!
Julen är över och vi går mot ljusare tider i många avseenden.
Men ännu måste vi vänta på vaccin, innan vi kan träffas för att tillsammans dricka vin!
Så det nya årets första träff blir virtuell, men förhoppningsvis ändå spirituell.
Vi träffas tisdagen den 12 januari 2021 kl. 1900 via Teams.
Från Frankrike berättar Britt och Per Karlsson för oss om de nya trenderna under rubriken
Ekologiskt & Naturligt. Vi smakar på tre franska viner som de valt ut att representera temat.
Vinerna, som ni kan beställa från Alkos nätbutik och avhämta behändigt från er närmaste
Alko-affär, är följande:
1. Fabien Jouves Haute Cot(e) de Fruit Malbec 2018, 17,50 euro
Sydvästra Frankrike AC Cahors, Malbec (ekologisk, biodynamisk, svavel <20 mg/l)
2. Rémi Pouizin Native Visan Biologique 2018, 14,99 euro
AOP Côtes du Rhône Villages, Visan, Grenache Noir, Syrah (ekologisk, biodynamisk)
3. Yannick Amirault La Mine 2018, 19,90
AOC Saint Nicolas de Bourgueil, Cabernet Franc (ekologisk)
Anmälning till presentationen och provningen
Presentationen är kostnadsfri, så ingen betalning behövs. Anmälning sker senast 9 januari
2021 till Kim Vuori på adressen vuorikim(at)gmail.com. Av Kim får ni sedan en länk och
instruktioner vid behov om hur ni kopplar upp er till presentationen.
Mötesdatum våren 2021
Nu är det också dags att markera i kalendern vårens alla övriga mötesdagar. Tyvärr kan vi inte
fastslå programmen ännu, mycket beror på pandemin; om och när vi kan träffas på Junghans
igen, men vi planerar för en intressant vinvår.
Datum
9.2.2021
9.3.2021
13.4.2021
11.5.2021

Preliminärt program
Vad har vi i glasen? Traditionell vintävling
Årsmöte, temat öppet
Bubbel för Valborg med Martin Nordell
Diner Vinicole; Tema Australien

Föreningens styrelse år 2021
Styrelsen har redan hunnit konstituera sig och ansvarsområdena är följande:
Kim Vuori, ordf., webmaster
Eero Holma, viceordförande
Mikael Aspelin, sekreterare
Christel Degerlund, värdinna
Turid Hedlund, programansvarig
Karl-Wilhelm Lindgren, kassör
Guy Willman, utbildning o. teknik

vuorikim(at)gmail.com
eero.holma(at)gmail.com
mikael.aspelin(at)norrbygard.net
christel.degerlund(at)gmail.com
turid.hedlund(at)kolumbus.fi
kwj.lindgren(at)gmail.com
guy.willman(at)gmail.com

Medlemsavgiften för 2021
Vi återkommer med separat meddelande om betalning av medlemsavgiften för 2021.
Med önskan om ett Bättre Nytt År 2021,
In vino veritas!
Vinföreningen Munskänkarna i Grankulla r.f.
Styrelsen
gm Siv Hellén, sekreterare

