Julebrev 2009

- fra la Combe Darroux.

Vore danske kunder og venner skal i år have en lille overraskelse - den følger her:
Au sommet du vert sapin
Je vois mille lumières.
Mon chéri, donne-moi la main
Si tu veux me plaire.
Ne touché pas à ces bonbons,
Car il faut danser en rond,
Toutes ces belles étoiles.

(Højt fra træets grønne top)
- oversat af P. Høybye

- og den bringer jo minder frem om dansk jul med al dens hygge og gran og samvær med
familie og venner. Må julen også i år for jer blive tiden, hvor dagligdagen erstattes af god tid
og eftertanke med god mad og vin i familiens og gode venners lag.
Traditionen med julebreve er jo stedet, hvor vi fortæller om os selv og dermed holder
hinanden ajour. Det vil vi fortsat gøre, men vi komprimerer det lidt i år for til sidst at give
I skrivende stund sidder jeg og ser 150 km mod øst og kan netop se vort store snedækkede
bjerg: Mont Blanc med en fin barrette på - andre dage ligner det en stor guldtand, der rager
langt op over den snedækkede bjergkæde. Et utroligt smukt syn. Pascal kommer lidt tættere
på på søndag, hvor han kører en palle vi
- han
har ikke selv ski med skønt lysten ikke mangler. Drengene her i huset holder meget af sne og
alpinski - men først skal vi være langt med vinterrens rosensaksklipning af alle vinbuskene,
før vi påtænker den slags fornøjelser.
Årets vin skal I glæde jer til: Høsten 2009 blev lille, men solen var god i 6 måneder og
druerne sugede til sig og Pascal har fremtryllet en rigtig god årgang. Vi forventer at flaske som vi plejer - i slutningen af marts. Det giver anledning til at minde om, at tidligere årgange,
hvis I har disse liggende på gode gemmesteder, bør tilsmages hvert år - det er jo ærgerligt,
hvis de bliver for gamle.
Vi har i år mødt mange spændende mennesker på busbesøg og med ophold i gitê på la
Combe Darroux. Det giver os friske pust fra Danmark og vi har stor fornøjelse af at give et
lille indblik i vinens mysterier og fortælle om dens glæder. Der er nogen, der har forespurgt
om færdigpakkede ferier eller weekenddage: Det er ikke noget vi har overvejet, men vi kan
sagtens være behjælpelige med at arrangere. Så sig blot til. Vore 2 drenge holder også meget
af de danske besøg - deres sproglige færdigheder bliver jo hver gang udviklet. Jonas er nu 14
år og på sidste år i College, hvorfor han nu gør sig tanker om næste skoleår og Louis på 11
følger storebror på samme skole i Villie Morgon. Det er dejligt, at de sammen kan tage bussen
og møder kammerater fra andre af de 10 cruer. Og så har vi voksne hinanden med rosensaks i
hånden og frisk luft hver dag - vi nyder at arbejde i frisk luft og kan jo hver dag se, hvad
dagens dont har udrettet!

Et par overraskelser har efteråret bragt: Et flere dage langt besøg fra 2 journalister fra DR
med henblik på udsendelse i DR i dec. 2010 - rigtig spændende og lad os nu se, hvad der kom
ud af det.
- det
kriblede lidt i maven - mon nogen hørte det ?
Denne julehilsen fremsender vi pr. mail s
nogen af jer har kendskab til andre, som ville kunne have glæde af at modtage disse
gerne opfordre kunder og venner med ideer eller kommentarer til at fremkomme / sende disse
til os. Vi vil gerne udvikle os.
- men nu tilbage til indledningen. Vi har modtaget et par mails omkring ophold her hos os,
som vi gerne vil delagtiggøre jer i med forfatternes tilladelse:
en perlerække af gode oplevelser.

gennemgående tema er det uplanlagte og uforudsigelige:
1. Vejret.
2. Hvordan går det med vinen?
3. Mont Blanc? Ser vi det denne gang?
Med godt vejr næsten hver dag har vi nydt at få indblik i en vinbondefamilies livsvilkår
i et meget smukt hjørne af Frankrig.
Vi er meget glade for den imødekommenhed, gæstfrihed og venlighed, vi møder under
vores forskellige ophold på stedet.
Anne, Pascal og drengene er den menneskelige faktor, som er med til at sikre et godt
vanedannende
ophold hver gang
sammen med golfvenner, og de fælles
oplevelser har været koncentreret omkring golf og vin.
Der er 7 golfbaner indenfor 36 km, men vi har endnu kun spillet på de to nærmeste
baner, som absolut kan anbefales.
Efter golfen har der været vinsmagning på programmet under Anne og Pascals kyndige
vejledning, som også har omfattet indføring i det franske landkøkken, som vi har lært at
sætte pris på især de gode oste.
Sammenfattende oplever vi, at enkelhed og kvalitet er de bærende begreber for
opholdet.
Under vores sidste ophold i oktober 2009 var vi tre generationer sammen. Her følger
kommentarer fra de yngste.
Oliver, 7 år:
Det var sjovt at se firbenene spæne op ad muren i solskinnet, og jeg prøvede også at
fange dem, men det var for svært. Og om aftenen så jeg flagermus.
Men det bedste var nu at spille fodbold med Jonas og Louis. Det var lige meget, at jeg
ikke snakker fransk.

Maja, 18 år:
Mange gode oplevelser, bl. a. så jeg Mt. Blanc ved daggry sammen med mor og mine
bedsteforældre. Anne havde SMS`et
var første gang, at mine bedsteforældre så bjerget fra Juliénas.
Det var dejligt at slappe af i den smukke natur og lave mad med skønne franske
råvarer.

Vi boede i et behageligt og rummeligt hus med et stort køkken, hvor vi alle kunne hygge
os: lave mad, spise, snakke og spille spil.
Jeg nød at slappe af fra alt det, der sker, når man går i 3. G i DK men det var nu også
herligt at mærke byens puls og shoppe i lækker fransk mode i Macon.
Kathrine og Nick , 45 og 47 år:
Tænk at kunne sidde udenfor at spise i oktober måned!
Vi husker mange forskellige ting fra opholdet, bl. a. gå og løbeturene i omkring
Juliénas, spise vindruer, som var modnet efter vinhøsten.
Vi nød den rustikke, autentiske arkitektur og atmosfære, og sidst men ikke mindst den
gæstfrihed, vi mødte.
Det var ganske enkelt en stor oplevelse at få rundvisning i vinproduktionslokalerne
Vi har fået en langtidsholdbar viden om vin og en anden tilgang til det at drikke vin,
som vi har meget fornøjelse af her i novembermørket.
Oven i alt dette har vi begge konstateret, at Pascals vin ikke giver hovedpine.
Skrevet og refereret af Frede Mikkelsen og Tove Nissen Syrenvej 25 Breum 7870
Roslev.
Juliénas
I foråret 2009 tog vi 3 vennepar af sted til Frankrig - nærmere bestemt Juliénas - med henblik på et
ophold i dette dejlige vinområde, 10-15 km. fra Mâcon.
Vi havde i forvejen mødt Anne og Pascal Guignet under et af deres besøg i Danmark og var bl.a.
herigennem blevet inspireret til at drage af sted til dette område.

Vi blev indlogeret på den gamle vingård
, som Anne & Pascal har
indrettet med henblik på overnattende gæster.
Stedet er nænsomt moderniseret og rummer fortsat en meget autentisk atmosfære og det var
karakteristisk for vort samvær under opholdet, at det oftest fandt sted omkring spisebordet i køkkenet.
Vingården ligger i hjertet af det område, hvor det er Gamaydruen der dyrkes. Den drue som Anne &
Pascal behandler så omhyggeligt og laver så fremragende vin af.
Flere af os må erkende mangler ud i det franske sprog og derfor var det særdeles dejligt, at både
Anne og Pascal taler dansk.
Vi havde en fantastisk påskeferie med mange vin-oplevelser og med et fantastisk værtspar, som
indviede os i vinfremstillingens mange mysterier.
Vi fik rig lejlighed til at smage den dejlige vin og mulighed for at købe god Cru-rødvin med hjem til
Danmark, som - hver gang man åbner en flaske - kan kalde erindringer frem.
.
Vi ser frem til snarligt at vende tilbage til

-

og så vort hovedærinde:

Rigtig god jul og godt nytår ønsker vi her fra la Combe Darroux i Juliénas.
Vi glæder os til gensyn eller genhør i 2010.
Louis og Jonas og Pascal og Anne Guignet

