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Erik Sørensen Vin 

Kære Vin-klub medlem, 
 

Skråt overfor vores smagelokaler på Bernstorffsvej 140, ligger Erik Sørensen Vin som en oplagt 
genbo til en vinklub. Det er derfor på tide at præsentere denne legendariske vinimportør og 
forhandler. Det sker tirsdag d. 4. februar kl. 17.30. 

Mange gange har en af forretningerne forsynes klubben til vore smagninger og efter vi er flyttet til 
Bernstorffsvej 140, har forretningen redet os forud for smagninger, når det pludselig er gået op for 
arrangørerne, at vi manglede nogle flasker. Ved smagningen d. 4. februar skal vi selvfølgelig igen 
smage Erik Sørensens vine, men temaet er sat til en gennemgang af forretningens historie og 
udvikling – udtrykt i fortællingen og i de franske vine, som har båret igennem over de snart 60 år, 
hvor navnet Erik Sørensen har været synonymt med god vin til fornuftig pris. Forretningen blev 
grundlagt i 1956 på et koncept af egen import med fornuftige priser, markedsføring i nærområdet 
Hellerup/Gentofte, funktionel enkelthed i butikken. Erik Sørensen i egen imposante skikkelse sad i 
et hjørne og varetog administrationen samtidig med, at han kunne følge salgets gang. Vi er mange, 
der blev introduceret til de franske vine, når vi fredag aften eller lørdag formiddag på egen usikker 
grund skulle købe weekendens rødvine. 

Dem og andre skal vi så smage d. 4. februar. Formanden har fundet nogle eksemplarer fra 80.erne i 
vinkælderen (Cht. Kirwan f.eks.), der spenderes på dagen sammen med forretningens nyere vine. 
Der vil som afslutning blive serveret en tapaslignende anretning.  

Pris:  Kr. 275.- for medlemmer og kr. 300.- for gæster – god fransk vin koster. Max 30 personer    

Sted:   Bernstorffsvej 140, 2900 Hellerup. 

Tilmelding foregår pr. mail til: annette.lindegaard@mail.dk – husk navn, e-mailadresse, telefon og 
antal tilmeldt. 

Betaling skal så vidt muligt foretages til klubbens bank: Reg. Nr. 6512, konto 3053010589.  

Ellers kontant/løntræk  på selve aftenen. 

Tilmelding senest d. 1. februar. 
 

Jens Stokholm                     
Formand 


