Nyhedsbrev - april - 2012.

En kort forårshilsen – fra la Combe Darroux.

April i Frankrig er som i Danmark: Omskifteligt vejrlig. Den ene dag sidder vi ude og spiser - den
næste er det hundekoldt (en af mine store drenge spørger om man i DK også kan sige hunde
varmt?). Men vinbuskene må gerne få en langsom start på året. Det har været en usædvanlig hård
vinter her med minusgrader på 15 i en lang 14-dages periode og det er helt usædvanligt. Derfor er
en langsom og rolig forårsstart, hvor naturen langsomt og roligt udvikler sig. Vi bruger disse kolde
forårsdage i vore cave, hvor vi har ændret vore forhold for prøvesmagning og nyindrettet en bar til
samme - her kan vi på en mere præsentabel og stadig rustik måde præsentere hele vort sortiment af
vine, som nu også omfatter vore 2 hvidvine. Kom selv og se og besøg os: Vi holder meget af disse
besøg: Enkeltpersoner, små eller store grupper eller større busgrupper. Det er dejligt for os at
holde forbindelser vedlige og at få nye kontakter. Det er jer - vore kunder - der holder os til ilden og
holder vor vingejst og entusiasme oppe og det er netop disse gæster / turister, hvor vi får lov at
fortælle om vort arbejde og liv, der medfører eller gør det muligt for os at opleve en
sammensmeltning af arbejde og hobby. Tak for det. Nogle vinbønder her har valgt at aflevere
vindruerne til cooperativet, hvorefter de intet har med vinen at gøre. Vi har valgt at gøre alt selv,
hvorfor vor hverdag (eksemplet er fra i dag) kunne bestå af følgende stikord: vin, salg, kunder,
busser, turister, gîtes, smagninger, pr, initiativer, ideer, vinmarker, flasker, Danmark,
bekendtskaber. En udfordrende og alsidig arbejdsplads!
Årgang 2011 er nu på flaske: Den er stadig meget ny; men men men den udvikler sig endog meget
godt - vi siger ”peut-etrê” og tør næsten udtale: Måske som 2009 !!
Samfundsmæssigt er vi meget præget af det forestående præsidentvalg: Pressen og politikerne
arbejder på højtryk. Vort præsidentvalg pågår i 2 omgange her i april / maj og herefter kender vi
præsidenten for de næste 5 år. Der bliver brugt mange resurser – lad os håbe på der kommer noget
fornuftigt ud af alt det ”ståhej”?
Nyhedsbrevet blev indledt med ordet ”kort” - vi overholder dette og ønsker et grønt forår i Dk!
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