
Vinsmagninger
Her kan I se programmet for den 
helt nye sæson, og der tilbydes igen 
5 spændende aftener med gode 
muligheder for både nye og tidligere 
deltagere til at lære nyt og få nogle 
gode oplevelser, og vi glæder os til 
alle aftenerne.

Der skal være mindst 50 deltagere, 
for at arrangementerne gennem-
føres, og det gælder om at være 
hurtig med tilmeldingerne, så vi kan 
få et overblik. Brug evt. en tilmelding 
som julegave til en du holder særligt 
af!

SIDSTE FRIST ER 21. december.

Vi prøver hvert år at få regnskabet til 
at gå lige op, men bliver der et lille 
overskud, gives det til Samlingshu-
set - til fælles bedste. 

Prisen er i år 300 kr. pr. deltager 
i startgebyr, der indbetales ved 
tilmeldingen, og som dækker brød, 
borddækning og husleje, m.v. 

Derudover betales ca. 150 kr. pr. 
person, hver gang man deltager, til 
dækning af udgifter til vin og fore-
dragsholder – samt bidrag til maden 
den sidste gang.

Tilmelding skal ske til Lis Pedersen, 
Klovborg – tlf.: 9881 1354 - Mobil: 
3032 6734 – mail: lis@klovborg.dk . 
Det kan også ske ved at indbetale 
startgebyret på 300 kroner pr. per-
son online til Nordjyske Bank reg.
nr.: 9024 og konto 1000500.

Husk at skrive navnene på del-
tagerne ved indbetaling. Pengene 
kan også afregnes direkte til Lis 
Pedersen, Klovborg.

Også i år står Borgerforeningen som 
arrangør med en arbejdsgruppe 
som praktisk ansvarlige. 

Arrangørgruppen er:
Lis Pedersen

Lis og Ove Dam
Kim Sloth

Per Pedersen
Lars Larsen

Birgit Søndergaard 
Per Drustrup Larsen

9 Lokalbladet nr. 91

Mandag 7. januar kl. 19:  
Turen går til Rhône og omegn
Der serveres gode vine fra det klassiske turist- og 
vinområde med ture til Avignon, Ventoux og 
Chãteauneuf-du-Pape - og vi får også serveret gode 
billeder og historier. 
Guide på turen er Vininord fra Gjøl. www.vininord.dk

Onsdag 23. januar kl. 19:  
Turen går til Portugal 
med portvin i glasset
Med Morten fra Vingaven i Vodskov som 
erfaren rejseleder bliver vi guidet grundigt 
gennem de portugisiske farvande, som den 
gode portvin kommer fra. 
www.vin-gaven.dk

Onsdag 6. februar kl. 19:  
Turen går verden rundt  
New World vs. Old World 
De oversøiske vine konkurrerer denne aften med 
klassiske europæiske vine på 4 forskellige druer. 
Dommer i konkurrencen er du selv, men til at styre 
aftenen har vi inviteret en tidligere beboer fra Øster 
Brønderslev, Andreas G. Rasmussen, der er med-
stifter af firmaet Vinklassen. www.vinklassen.dk

Torsdag 28. februar kl. 19:  
Turen går til  
Italiensk vin  
og musik
Til tonerne af Andrea 
Bocellis gode tenor-
stemme vil vi få præsenteret et godt udvalg af vine fra hans og broderens 
vingård i Toscana. (Og måske får vi besøg fra Italien!). Guide på turen er 
Preben Andersen fra Pran Vin, der importerer vinene derfra. 
www.pran.dk / www.bocelli.dk

Fredag 8. marts kl. 18:  
Turen går til bordets og glassets glæder
Menuen er ikke valgt endnu, og vinen er ikke købt endnu – for det hele skal 
koordineres, så denne afsluttende aften (igen) går op i en højere og hyggelig 
enhed. Bare rolig! Maden er i de allerbedste kokkehænder!


