Til støtte for CoolUnite Fonden inviterer Lasse Olsen fra GT Motors A/S i
samarbejde med Vordingborg Vinhandel og Vordingborg Kirke til:
En eksklusiv vinsmagning i Vordingborg Kirke med andagt og
musikalske indslag
Deltag i årets mest eksklusive vinsmagning i Vordingborg Kirke og støt samtidig CoolUnite
Fondens arbejde for sygdomsramte og udsatte børn i Danmark samt Vordingborg Menighedsplejes
julehjælp til mindre privilegerede i Vordingborg. Skynd dig at bestille – da der kun er 60 pladser
til denne velgørende og magiske aften!
Vinhandler Anders Petersen vil introducere os til den nyligt ankomne og supereksklusive årgang
2014 Christal champagne, samt nogle meget fine flasker fra Gaja:







2019 ROSSJ-BASS CHARDONNAY Langhe
2019 PROMIS, ROSSO DI TOSCANA Ca' Marcanda
2017 MAGARI, ROSSO BOLGHERI DOC Ca' Marcanda
2018 SITO MORESCO Langhe
2017 DAGROMIS Barolo
2018 Gaja Barbaresco

(forbehold for udsolgte vare – vi garanterer eventuelle erstatninger bliver mindst lige så gode)
Undervejs vil være en andagt ved Sognepræst Therese Nielsen, musikalske indslag, en let
anretning, samt andre overraskelser. Efter endt smagning er der mulighed for at købe flasker til
favorable priser.
Dato:

11. november 2022

Tid:

Ankomst kl. 19. Smagning til kl. 22. Kirken skal forlades senest kl. 23.

Pris pr. deltager:

3.000 kr. (med mulighed for donationsbevis til regnskabet)

Adresse:

Vordingborg Kirke, Kirketorvet 14A, 4760 Vordingborg

I vil blive taget imod på Kirketorvet, hvor fakler langs kirkestien vil føre jer ned til Kirken.
Tilmelding sker ved betaling: Oplys venligst dit fulde navn, telefonnummer og e-mailadresse ved
betaling. Betaler du for flere ønskes kontaktoplysninger på alle deltagere. Tak for din interesse og
vi glæder os til en spændende aften i dit selskab!
Det med småt: Din betaling for dette arrangement ses som en donation, der udløser adgang til
arrangementet. Skulle du bliver forhindret i at deltage, skal du være velkommen til at sende en
anden i dit sted, hvis vedkommende overholder deltagerkrav. Donationen kan ikke returneres og
der er ingen fortrydelsesret.
Kontaktperson: Lasse Olsen – 71904909 – lasse@gtmotors.dk
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