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Invitasjon til Sommermøte! 
14 juni i kantina på NOFIMA kl 19:00 

Det er ny dansk kjøkkensjef hos Nofima og vi gleder oss til å smake en 3 retters meny som han 
skal lage til oss. Og til dette serveres det en muserende velkomstdrink, en vin til forretten, 2 
forkjellige viner til hovedretten og en vin som står seg til desserten! Og ikke minst – dette er vår 
sommerfest så vi kjøper ikke kun inn for smaking! Jeg håper riktig mange kan komme – jeg kan 
garantere at det er noe å glede seg til bade av mat og drikke. Hyggen er jeg sikker på at vi 
skaper selv! 

Kuverprisen er kr 450,-  som innbetales til: 

 Ås Vinklubb v/ kasserer Linda Hjeljord kto: 0530.50.45588 

Hilsen Styret 

Kjære medlemmer! 

Jeg har oppdaget at det er ganske hektisk å sitte i styret i en vinklubb. 
All ære til de som har sittet her tidligere. Vi har jobbet med flere nye 
ideer som vi skal presentere for dere etter hvert. Vi startet jo med 
helt blanke ark etter årsmøtet og er ganske fornøyd med at vi fikk 
organisert og sendt ut invitasjoner til Laroche møtet i løpet av 3 uker 
før påske. Vi har fått god påmelding til Laroche møtet og vi skal prøve 
å ha variert innhold på møtene framover. Noen møter for de som ikke 
kan  så veldig mye, men vil lære mer og vi skal også prøve å utfordre 
de som har hatt vininteressen lenge og skaffet seg mye lærdom. Vi 
jobber som dere vet med å sende ut invitasjoner og fakturaer på mail. 
Dette vil lette arbeidet til kasserer betydelig. De som absolutt ikke 
kan motta mail må si ifra så må vi prøve å finne løsninger for de. Til 
alle andre hadde det vært fint om dere sendte en mail til Linda 
Hjeljord linda.hjeljord@umb.no så kan hun oppdatere adresselistene. 

Mvh Bjørn 

Møter i 2012 

Sommerviner fra 
Laroche. 
 
Sommermøte 

3. ma 
 
 
14. jun  

En vinreise på 
Secilia med Morten 
Smith 

6. sept 

 Program ikke 
bestemt, men hvis 
det passer med tiden 
prøver vi å få til en 
smaking av 
høstslippet til 
vinmonopolet 

25. okt 

Julemøte med 
champagne smaking 

6. des 

Vi kommer tilbake med 
utfyllende informasjon om 
møtene når vi har fått avklart 
flere detaljer. Har noen tips og 
ideer ta kontakt med Bjørn på 
Tlf: 93405507 eller 
bjornhermansen@mac.com 
 

  


