
 
 
 
 
 
 
VINFÖRENINGEN MUNSKÄNKARNA i GRANKULLA r.f. 
 
MiG-Cirkulär Nr 2/2019    29.1.2019 
 
 
Bästa Munskänkar, 
 
Det är återigen dags för vår traditionella vintävling ”Vad har vi i glaset”, som går av stapeln 
tisdagen den 12 februari 2019 kl 19.00 på Villa Junghans.  
 
Vintävlingen går ut på att identifiera land, region och druva för tre vita och tre röda viner. 
Man kan delta i två klasser; de som tävlar på riktigt utan ledtrådar i 2-mannalag  och 
de som deltar utom tävlan i 4-mannalag.  
 
Om du vill delta på riktigt, så skall du välja en lagkamrat och ni skall anmäla ert lag helst på 
förhand till sekreteraren eller senast på platsen. Bland dem som tävlar på riktigt premieras de 
tre bästa lagen. Det lönar sig alltså att vara med i själva tävlingen. 
 
För dem som vill vara med och delta utom tävlan, gäller det att forma grupper om fyra per 
bord. Då får man också några ytterligare tips om vinerna, som kanske hjälper på traven. 
 
Denna trevliga tävling leds av vinveteranen Trolle Lindgren från Esbo munskänkar och vår 
utbildningsansvarige Guy Willman. 
 
Vårens följande mötesdatum 
Liksom under tidigare år är månadens andra tisdag vår mötesdag. Det lönar sig att pricka 
in vårens följande mötesdagar, så missar ni inga fina händelser.  
 
Tisdagen den 12 mars, årsmöte, Merlot druvan 
Tisdagen den 9 april, Cisa Drinks Oy presenterar sig  
Tisdagen den 14 maj, Dîner Vinicole 
 
Utbildningsärenden 
1-betygskursens prov hålls 6 februari i Villa Junghans, gamla sidan kl 18.30. 
Omtagningstillfälle tisdagen den 19 februari på samma plats och tid.  
 
Årets prov i 2-betyg ordnas lördag 16.3. Eventuella provdeltagare ombeds kontakta Guy 
Willman. 
  
En kurs om mousserande viner ordnas med början den 6 mars i Villa Junghans gamla del. 
Intresserade bedes anmäla sig till Guy. Mera information finns i den bilagda kursinbjudan.  
 
Programenkät 



Styrelsen har beslutat att skicka en enkät till alla medlemmar med frågor kring 
programutbudet och våra resmål. Enkäten kommer att gå ut under veckan och vi hoppas på 
aktivt deltagande. 
 
Anmälning till tasting 
Var god och notera att vi behöver tid för att beställa vinerna till våra möten och därför ber vi 
om anmälning senast måndagen 4 februari genom betalning av mötesavgiften, 20 euro per 
person, till vårt konto FI48 1378 3000 2071 97 - referens 3751. Om ni har något speciellt 
ärende kan ni kontakta sekreteraren per e-post: siv.hellen(at) gmail.com.  
 
Föreningens styrelse år 2019 
Vår ekonomiansvarige Tomas Fellman har meddelat att han inte längre har möjlighet att delta 
i föreningens verksamhet och han har därför avgått från årets början ur föreningen. Styrelsen 
har bett valberedningen söka en ny styrelsemedlem att väljas av årsmötet i mars.  
 
Styrelsen har konstituerat sig den 9.1 och ansvarsområdena är som följer tillsvidare: 
 
Kim Vuori, ordf., ekonomi o. webmaster vuorikim(at)gmail.com   
Andrée Aspelin, värdinna  andree.aspelin(at)gmail.com 
Mikael Aspelin, viceordförande mikael.aspelin(at)norrbygard.net 
Siv Hellén, sekreterare  siv.hellen(at)gmail.com 
Guy Willman, utbildning o. teknik guy.willman(at)gmail.com 
 
 
Till sist vill vi tacka medlemmarna, som så mangrant betalade medlemsavgiften i tid, så att vi 
fick prenumerationslistan sänd till Viinilehti. Det besparade oss mycket arbete och pengar. Nu 
borde ni få det första numret som utkommer i början av februari.  
  
 
In vino veritas! 
 
Vinföreningen Munskänkarna i Grankulla r.f. 
Styrelsen 
gm Siv Hellén, sekreterare 
 
 
 
 
 
 


