Rødekro lidt ud over det sædvanlige
«FORNAVN» «EFTERNAVN»
«FORNAVN2» «EFTERNAVN2»
«ADRESSE»
«POSTNR» «BY»

Næste arrangement:
Julevine
Fredag den 15 november kl. 19.30

Vinklub
Nyhedsbrev 91
Klaus Prüfer er foredragsholder.

Billetsalg kun til medlemmer

Bestyrelsesmødet 16-09-2019:

Evaluering sidste vinaften:
Vin messen forløb super godt, vi havde
det største fremmøde længe. 70
deltagere mødte op og smagte 14
forskellige vine og en masse lækker ost
som Åse fra Lactalis stod for. Mange gav
udtryk for at det var en hyggelig aften,
hvor man fik talt med en del nye
mennesker, mere end på en ”normal”
vinaften.
Delikatessen havde lavet hot lammegryde
med kardemomme, chili, kanel, garam
masala og ingefær. Marineret svinefilet,
butterdejstærter med bøgehatte,
grønkålssalat med rød pesto og salt
kapers og kartoffelfad med parmesan.
Der var enkelte deltagere der synes at
maden var for salt, det skal vi selvfølgelig
beklage.
Vinnyt nr. 91 udsendes senest d. 18-102019 til medlemmer der har betalt
kontingent 2018 eller 2019.

Medlemsskabet i vinklubben er
husstandsmedlemskab, og der kan kun købes 2
billetter pr. medlem. Der er mulighed for at købe
billetter for 1 andet medlem (2 billetter).
Billetter kan ikke forudbestilles, men købes i
SuperBrugsens vinafdeling fredag d. 01/11
2019 fra kl. 17.00.
Fra lørdag morgen sælges evt. resterende billetter
i kiosken. Billetpris kr. 200,00.
(Medlemskontingent for 2019 skal være betalt
eller betales ved billetkøb)
Bordreservation sker i forbindelse med
billetsalget. Medlemmer, som ønsker plads ved
samme bord, må nødvendigvis være sammen ved
billetkøb. Reservationen gælder for bordet, men
ikke bordets placering.

Vinklub Nyhedsbrev 91
Er kun udsendt pr. mail til medlemmer.
Meddel venligst evt. ændringer ved ny mail.

Fremtidige aktiviteter:
2019: 15 nov.
2020: 7 feb. 15 maj. 18 sep. 13 nov.
Næste møde i bestyrelsen:
Mandag den 18-11-2019 kl.16.00.

Med venlig hilsen
SuperBrugsens Vinklub
Lidt ud over det sædvanlige…

SuperBrugsen Hærvejen 18 6230 Rødekro tlf. 73 66 18 00
www.superbrugsenroedekro.dk – mail: 03520@coop.dk

