
Medlemmar i Confrérie Saint Etienne d’Alsace ! 

 

Som alla vet är det ”Corona-tider” och inget är sig likt. Detta gäller 

naturligtvis även vinprovningar, ”chapitre” och vinmässor. 

Även nere i Kientzheim ligger man lågt och i princip är där ingen 

verksamhet och man vet lika lite som vi om kommande ”chapitre” och 

provningar. Det är inte heller läge för oss att göra några resor eller besök 

ner till Alsace. Det enda man kan göra för tillfället är att hålla kontakt 

med producenterna via nätet. 

Beträffande vår egen verksamhet här i Sverige, så vet vi lika lite som 

fransmännen gör nere hos sig i Kientzheim. Vi kanske får ändra vår 

verksamhet till mindre tillställningar och enbart arrangera ”chapitre” eller 

provningar i mindre skala fördelat på fler tillfällen.  

Ingen vet ju hur länge pandemin kommer att vara så fram tills att det ges 

klartecken för större evenemang kommer vi att avvakta och invänta nya 

direktiv från myndigheterna. 

Medlemsavgiften som betalas av Er ger bland annat medlemspris på 

våra middagar och provningar. En del av avgiften skickar vi ner till 

Alsace, för att täcka centrala kostnader för material mm. Detta år är 

speciellt och så blir säkerligen nästa år också. För att föreningen skall 

kunna leva vidare behövs allas bidrag. Vi avser inte att ta ut 

medlemsavgift för år 2021 om Er avgift för 2020 är betald. Om denna 

årsavgift inte är betald är man välkommen att göra detta. Ordinarie avgift 

är 375 kr för enskild medlem och 600 kr för par. 

För att upprätthålla vår verksamhet föreslår vi därför en frivillig 

medlemsavgift på 150 kr/person för år 2021. Det kommer inte att skickas 

ut någon faktura och det gäller endast de som är medlemmar 2020. På 

detta sätt kommer man även göra i Alsace. 

Bankgiro 5723-2456 

Glöm dock ej att prova Alsace-vin och gå gärna in på Confreriets och 

CIVA:s hemsidor, så Ni håller Er à jour med vad som händer nere i 

Alsace. 
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