
 
Februar 2022 månedsbrev                                      
Skrevet af Nils Andersen 

 
Kære DVK-medlemmer. 
 
Så er andet kalendermåned for året 2022 også ved at være brugt, og vi har fantastiske nyheder 
samt nye tiltag at berette om. 
 
Først vil vi dog gerne byde velkommen til hele 11 nye medlemmer af DVK. 
Vi byder hjerteligt velkommen til: 
Alfred Karlsen 
Inge Karlsen 
Anette D. Christensen 
Kurt Christensen 
Vikie Lindstrøm 
Ilse Christensen 
Mogens Christensen 
Per Hesselberg 
Torben Schütt 
Tove Schütt 
Ruth Pedersen 
Vi er pt 381 medlemmer i DVK. 
 
Bestyrelsen kan endelig med glæde bringe nyheden om at vi, i stærkt og godt samarbejde med 
Anne-Marie Olsen og tidligere kassere Henning Simonsen, endelig har fået adgang til vor 
forenings midler i Sabadell Bank i Spanien. 
Der skal på bestyrelsens vegne lyde en meget stor tak til Anne-Marie Olsen og Henning Simonsen, 
for det gode samarbejde der kunne tilveje bringe forenings adgang til Sabadell Bank. 
 
 
 
Husk denne vigtige dato, d. 19/3-2022 kl 15:00 afholdes der generalforsamling i Spanien. 
Man kan stadig nå at tilmelde sig lige her: https://www.dvktorrevieja.com/arrangementer 
 
Tilmelding slutter d. 11/03-2022 
 
Påskefest 
Der arrangeres påskefest d. 15/04-2022. 
Maden leveres af Delicias Belgas fra Benijófar, der vil være 7 slags kød at vælge i mellem, forskellige 
salater og dressinger, grøntsager, og brød med smør. 
Kokken ved grillen modtager besøg op til 4 gange denne dag. 
Alt dette inklusive drikkevare for bare 18€ pr. Person. 
Tilmeld dig lige her: https://www.dvktorrevieja.com/event-details/paskefest-2022-1 



Petanque 
Der er efterhånden rigtigt godt gang i hyggen på petanquebanen hver onsdag, så meget at mange 
har svært ved at nå at snakke og spille færdig inden ”Lukketid” J 
En hurtigt afstemning blandt de godt 50 fremmødte onsdag d. 02/03-2022 gjorde at vi her resten af 
”Vintertiden” starter 30 min før, altså kl 14:30 og forsætter til kl 17:00, og når vi går på 
”Sommertid” køre vi fra kl 17:00 til kl 19:30. 
 
 
Nørklerklubben 
Nørklerklubben er tilbage efter vinterferien, og er i gang igen på The Central Grill. 
Find meget mere info lige her: https://www.dvktorrevieja.com/noerkler 
 
DVK-Golf 
Der er kommet godt gang i golf afdelingen igen. 
Kalenderen har tider frem til golfen går på sommerferie, og sidste golf dag er derfor d. 28/05-2022. 
Vi ved godt dette er en gentagelse, men det er stadig vigtigt at man indtaster de rigtige oplysninger 
når man tilmelder sig golf via vor kalender. 
Derfor er det vigtigt at alle der gerne vil spille med, benytter tilmeldingsformularen via vor internet 
side, og måske lige bruger et par sekunder ekstra, for at tjekke at alle felter er udfyldt korrekt. Alle 
der tilmelder sig via vor formular, vil modtaget en bekræftelse på man er tilmeldt. Denne 
bekræftelse kan alt efter hvilken mail klient man bruger, havne i diverse former for spam mail 
bakker. Derfor vigtigt at alle tjekker, at når man har tilmeldt sig, at man finder den bekræftelse man 
han modtaget i sin mail klient. 
 
Biblioteket 
Vi takker for alle donerede bøger --- meeeen 
Kirsten er i den for en bibliotekar heldige situation at hun modtager kasser og poser med bøger i et 
omfang vi ikke har plads til. Da mange af bøgerne er gamle bogklub bøger, ældre værker eller andet 
sprog samt musik og film på forskellige medier, vil hun meget gerne sige pænt nej tak, og 
koncentrere sig om de bøger der stadig er aktuelle. 
Husk at Kirsten altid er parat til at give gode læseoplevelser 
videre, og måske kan finde bøger du kunne ønske dig at læse. 
Facebook siden: Kirsten & Ebbe – Bøger der anbefales, er 
også en mulighed for at finde gode læseoplevelser, det er bøger vi har læst eller ønsker at læse der 
optræder her. Meld dig til FB siden, det koster intet. 
God læselyst Kirsten og Ebbe 
 
Kaffe/kage dag 
Næste kaffe/kage dag bliver d. 16/03-2022 
Der mangler frivillig til kaffebrygning, så skriv dig endelig gerne på seddlen der hænger på 
containerdøren. 
 
 
 
 
 
 



DVK Vinklub – en god start 
Vi har ikke satset på at købe et lager med vin i tønder, men stille og roligt med smagninger af vine 
fra forskellige supermarkeder. Vi er nu en aktivitet med mere end 40 
medlemmer, der indtil nu har haft et par gode smagninger ude hos Margits 
Biludlejning. Vi fortsætter på fredag med en ny smagning kl. 16.00, hvor vi igen 
har syv vine til smagning. At det er en succes kan ses af at vi måtte stoppe for 
tilmelding, og oprette en venteliste, så har du tilmeldt dig og er blevet 
forhindret i at komme så ring venligst til mig, så er der måske en anden der 
ønsker at deltage. Til alle tilmeldte, vi ses på fredag. Ebbe - +45 60 62 20 64 eller +34 611 657 381. 
 
Fodbold 
For dem der kan lide forbold, og støtter de lokale helte fra Elche J 
Fodbold Elche – Barcelona på tavlen 1 – 0 
En fodbold oplevelse ud over det sædvanlige, 30172 tilskuere der alle fik en god oplevelse, hvor 
dette resultat var efter første halveg, vi kæmpede, men overmagt og dommer 
ville det anderledes, så Barca vandt kampen 1 – 2, de havde også 63% af spillet, 
men måtte grave dybt i reservestaben, samt modtage 6 gule kort mod vore 2 
gule og 1 rødt. Et billigt straffe, samt to vi ikke fik (set efterfølgende på TV) 
afgjorde kampen. Stemningen på stadion er euforisk og bedst af alt man kan 
roligt tage sine små børn med ingen slagsmål, vold eller fyrværkeri kun sang, 
musik og glade tilråb. 
Brug Euro Tour Guide der kører til alle hjemmekampe, og skaffer biletter.  
Ebbe. 
 
 
 
Bestyrelsen 
Vi er i fuld gang med at arrangere generalforsamlingen d. 19. marts 2022. 
Har du mod på at bidrage med bestyrelsesarbejde i vor klub, er du meget velkommen til at stille op 
til valg til bestyrelsen, dette kan stadig nås. 
Eventuelle spørgsmål kan altid rettes til dvkformand@gmail.com 
 
 
På bestyrelsens vegne. 
Nils Andersen 
 


