
Halloviiin - 5 vinsmagninger på vej

Siden 1999 har skiftende borgere 
i Øster Brønderslev arrangeret 
vinsmagninger i Forsamlingshuset 
og Samlingshuset, og hvert år er det 
lykkedes at samle nok deltagere til 
at gennemføre serien af underhold-
ende og interessante vinaftener. 

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

Her kan I se programmet for den 
helt nye sæson, og der tilbydes 
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!

Økonomien
Vi prøver hvert år at få regnskabet 
til at gå lige op, men forrige år var 
der et lille underskud, som arrangør-
gruppen dækkede. 

Derfor var vi sidste år rigeligt for-
sigtige og fik ikke styret økonomien 
optimalt, så der blev et pænt over-
skud. 

Det overskud blev givet til Samlings-
huset, der har brugt en del af det 
til at købe en ny projektor, så over-
skuddet er gået til fælles bedste. 
På samme måde har arrangørerne 
også tidligere år ladet overskuddet, 
som normalt ikke har været ret stort, 
gå til Forsamlingshuset, Samlings-
huset eller Lokalbladet. 

Prisen er igen i år kun 250 kr. pr. 
deltager i startgebyr, der indbetales 
ved tilmeldingen og 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 250 kroner pr. per-
son online til Nordjyske Bank reg.
nr.: 9024 og konto 1000500. 

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

Arrangørgruppen er:
Lis Pedersen

Lis Dam 
Ove Dam
Kim Sloth

Per Pedersen
Lars Larsen

Birgit Søndergaard
Per Drustrup Larsen
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Program for vinsmagninger 
januar-marts 2017

Torsdag 19. januar kl. 19 
Landskamp Chile-Argentina v/ Glud Vin fra Randers

Mandag 30. januar kl. 19
Vine fra Portugal v/ Dourowinebar fra Aalborg

Tirsdag 14. februar kl. 19
Italienske vine v/ den lokale vinimportør Brundurvin

Torsdag 2. marts kl. 19
Blindsmagning. Dine smagsløg og viden om vin sættes på en 
prøve, men mest af alt bliver det underholdende, når 
arrangørgruppen serverer et bredt udvalg af meget 
forskellige vine.

Fredag 17. marts kl. 18
Bustur til Jyllands største vinbutik med smagning i butikkens 
vinkælder af gode vine til lige så god og matchende mad.
Destination: Supervin i Hjørring.


