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Kära medlemmar i MiG!
Det är minsann länge sen sist! Sedan mars har ingenting varit som förut. Styrelsen har i varje
fall sammankommit och funderat hur och om vi kan inleda hösten med sedvanlig verksamhet.
Läget förändrar sig hela tiden och ingen vet hur framtiden ser ut. Så vi har beslutat att hålla
vårt första möte som tidigare andra tisdagen i månaden, dock med vissa viktiga
begränsningar.
Första månadsmötet för hösten hålls alltså tisdagen den 8 september 2020 på Villa
Junghans kl. 19:00.
På grund av läget ber vi alla uppmärksamma följande regler och begränsningar:
* deltagarantalet begränsas till 40 personer enligt principen ”first come - first served”.
* de medlemmar som så föredrar, kan följa presentationen på distans.
* vinerna delges på förhand, så att de som deltar på distans kan skaffa dem själva.
* deltagaravgiften uppbärs i efterhand bara av dem, som varit fysiskt närvarande.
* övriga restriktioner om säkert avstånd och handhygien gäller.
Under rubriken ”Ovanliga druvor från vanliga vinländer” presenterar Kim bl.a viner från
Medelhavets öar.
För att de som deltar på distans kan delta i provningen, avslöjas redan nu att följande viner
kommer att provsmakas:
1. Tenuta delle Terre Nere Etna Rosso 2018, Italien, Sicilien
2. 4 Kilos The Island Syndicate 2016, Spanien, Mallorca
3. Giacometti Cru des Agriate 2017, Frankrike, Korsika
4. Argiolas Costera 2017, Italien, Sardinien
5. Semeli Estate Nemea Reserve Agiorgitiko 2016, Grekland, Nemea
6. Re Manfredi Aglianico del Vulture 2015, Italien, Basilikata
Anmälning. OBS förändrad procedur- ingen betalning nu!!!!
Anmälning till tastingen tas emot denna gång av ordförande Kim Vuori på adressen:
vuorikim@gmail.com. Betala alltså inte någonting vid anmälan. Om ni vill höra
presentationen på distans, meddela härom till Kim på samma adress.
Vi begränsar antalet deltagare på Villa Junghans, vilket innebär att de första 40
medlemmar, som anmält sig får delta. Bindande anmälningar skall vara Kim tillhanda
senast 26 augusti 2020.

Om ni vill höra presentationen på distans, uppbärs ingen deltagaravgift. Om ni vill prova på
vinerna så får ni skaffa dem själva. Kim kommer att skicka er en länk med instruktioner hur ni
kan höra presentationen, tyvärr är det inte möjligt att delta i diskussionen efteråt.
Deltagaravgiften uppbärs efteråt av dem som deltagit på plats i Villa Junghans.
Betalningsinstruktioner sänds separat efter mötet.
Höstens övriga program
Följande program för kommande månadsmöten är under planering:
13.10.2020 Martin Nordell har lovat ställa upp och presentera något om bubbel
10.11.2020 Valmöte; Mikael Aspelin presenterar ungerska viner med gåslever som smakbit.
8.12.2020 DV eller annat program med guldkant
Utbildning
Eftersom det på våren fanns intresse bland medlemmarna för en druvkurs, erbjuds nu tillfälle
under hösten. Det finns mera info om kursen i bilagan till kallelsen. Anmälning till kursen
senast 8.9 till Guy på adressen: guy.willman@gmail.com eller per telefon.
Annan information
Den planerade resan till Bordeaux 16.9 till 19.9 har uppskjutits till motsvarande tidpunkt nästa
år 15.9 till 18.9. Alla deltagare har informerats och resan är fortfarande fullbokad.
***********************************************************************
Notera ytterligare att allt planerat program blir beroende av situationen och rådande
rekommendationer. Detta betyder att program kan inhiberas med kort varsel.
***********************************************************************
In vino veritas!
Vinföreningen Munskänkarna i Grankulla rf.
Styrelsen
gm Siv Hellén sekr.

