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Efter lang tid i Covid19-hi, nærmer tiden sig, hvor man (måske) vover sig ud i den 
tætte menneskemængde som juletiden byder på og derved bliver overdænget med 
de genkendelige dufte af nelliker, appelsiner, chokolade, konfekter, gløgg, brunkager 
og meget mere. Juleriet starter forsigtigt påny og det skal SAS Vinklub også. Efter at 
have sprunget “Annus Terribilis” over, opfordrer bestyrelsen dig derfor til at deltage i 
kåringen af  

JULEVINEN ANNO 2021

Arrangementet foregår på Hellerup Sognegård og igen i år vælger vi en ekstra 
tilgang til kåringen. Bestyrelsen byder op til, at medlemmerne rigtigt gerne må skrive 
ind med personlige favoritter, til hvad der klæder julemaden. Vi har allerede 
modtaget bud på en vindervin 2021! Det eneste bestyrelsen ønsker er flg. : 

• dit forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. november  

På selve aftenen skal vi sammen smage, dufte til og samtidigt bedømme de indkomne 
forslag. Til sidst vil vinen med flest points, blive kåret til julevinen anno 2021. Da vin 
og mad bl.a. handler om kemi, vil der som vanen tro, blive serveret flæskesteg med 
tilbehør samt hjemmelavet ris à l’amande. Vi håber, at rigtig mange af jer vil slutte op 
om dette julearrangement. Da det er en intern smagning skal vi bede dig om at tage 
dine smageglas med!  

Prisen for at deltage i arrangementet er på kun  
kr. 195,- for medlemmer og 295,- for ikke-medlemmer !!! 

Tag rigtigt gerne en SAS-kollega eller en ven/veninde med til arrangementet! 
Vi glæder os til at se rigtigt mange af jer “hjemme på gården” 

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 

F A K T A B O X  
TIDSPUNKT: TORSDAG DEN 25. NOVEMBER 2021 KL. 17.30 
ADRESSE: HELLERUP SOGNEGÅRD, MARGRETHEVEJ 7B, 2900 HELLERUP 
BETALING: BANKOVERFØRSEL TIL KONTO: REG 5324, KONTO 0253368  

TILMELDING: SENEST SØNDAG DEN 21. NOVEMBER 2021 VED AT KLIKKE HER !!! 

https://www.sasvinklub.com/eventinfo/sas-vinklub-julevin-2021

