
Rom smagning for alle beboere i va4 række 

 

Så er der noget at glæde sig til, der bliver nu afholdt rom smagning for dem der har 

lyst til at deltage. 

 

Der vil være smagning af 6 forskellige rom med tilhørende forklaring for hver rom, 

hvilke rom det bliver kan vi ikke oplyse om på nuværende tidspunkt, men det bliver 

uden tvivl nogle fantastiske rom, 

Vi har fået Bent fra Tåstrup Nye Vinhandel, til at komme og fortælle en lille historie 

om rommens oprindelse og om de enkelte rom vi kommer til at smage. 

Ud over at vi skal smage de fantastiske rom, sørger vi for at der vil være lidt spiseligt 

i form af tapas, men man må ikke forvente at det er noget man kan spise sig mæt i. ☺ 

Og hvornår sker dette så, jo det sker Den 9 februar 2018 kl. 19,00, så der er ikke 

længe til, hvis du nu har en god ven der gerne vil deltage i dette arrangement, ja så 

kan de også komme med, vi må dog sige at i første omgang er det for beboerne, så må 

vi se om der bliver plads til flere udefra. 

Hvad er så prisen for dette herlige arrangement, jo det er så billigt at alle kan deltage, 

det vil koste 200 kr. pr person, for beboere i va4 række og for venner og andet godt 

folk vil prisen være 300 kr. grunden til at det er 100 kr. dyre for venner og andet godt 

folk er at der ikke er tilskud fra aktivitetsudvalget til dem.  

 

Der vil være mulighed for at købe billetter, tirsdag den 9 januar 2018 og tirsdag den 

16 januar 2018 mellem kl. 16,30 og 18,00 begge dage og de kan købes på 

ejendomskontoret, hvor vi vil sidde begge dage. 

 

 

Mange hilsner  

Rom entusiasterne Ole og Niels 


