
 

Januar 2022 månedsbrev                                      

Skrevet af Nils Andersen 

 
Kære DVK-medlemmer 
 
Så er første kalendermåned for året 2022 også ved at være brugt, og vi er kommet godt ind i det 
nye år. 
 
Vi er nu 388 medlemmer i vores 18 år gamle klub. En mindre tilbage gang som er forventet. 
Vi byder velkommen til 2 nye medlemmer: 
Allan Rosenquist og Michael Dahl. 
 
Husk denne vigtige dato, d. 19/3-2022 kl 15:00 afholdes der generalforsamling i Spanien. 
Vi håber at se så mange DVK-medlemmer så muligt til denne dag. 
Indkaldelsen til generalforsamlingen udsendes lige om lidt. 
 
DVK-Golf 
Vi er så småt kommet i gang med golfen igen. 
Der ligger et betydeligt arbejde bagved at få arrangeret disse torsdage, til glæde for alle i DVK der 
gerne vil ud og spille golf sammen.  
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 
Det er snart lige før vi skal udvide bibliotekscontaineren ☺ 
Det rygtes der er flere bøger på vej. 
 
Vinklubben 
Vi har modtaget denne servicemeddelelse fra Ebbe Foged Hansen tovholder for Vinklubben. 
 

  DVK VINKLUB – NU SKULLE VI SMAGE. 

Start var fredag den 28. januar kl. 17.00. Vi mødtes vi hos Margits Biludlejning, adr. CV-
940, 4, 03187 Los Montesinos.      



Programmet var: Supermarkeds vin, vi skulle smage en hvidvin og tre rødvine plus en 
overraskelse, høre lidt om vine, områder, druer, hvor kan denne vin købes, og til hvilken 
pris.                                                                                                                                                 
Det primære denne aften var dog en FORVENTNINGS AFSTEMNING blandt deltagere, vi 
skulle tale om hvordan vi fremover skal mødes og hvad man har af ønsker, smagninger, 
hvor tit skal vi mødes, vine (hvorfra, hvide, røde, rose), vin ture, mad og vin, gourmet vine.                                                                    
Der var denne aften også en lille vin konkurrence, hvor Thomas vandt en flaske vin.  
Vort næste arrangement er fredag 11. februar kl. 17,00 
Vil du være med, så send din tilmelding til: efh@shopcon.dk                                                                                              
På gensyn i DVK VINKLUB. Ebbe Foged Hansen – tlf. +34 611 657 381 
Vinklubben har nu fået sin egen side på vor internetside. Du finder den lige her: 
https://www.dvktorrevieja.com/vinklubben 

 
 
Kaffe/kage dag 
Der blev efter alle forskrifter holdt kaffe/kage dag d. 19/1-2022. 
Den var dog noget anderledes for en januar måned, da der blev serveret gløgg og æbleskiver. 
Som mange måske husker, blev gløgg og æbleskiver aflyst i december. 
Thomas Gläser havde kræset om hjemmelavet gløgg, og rygtet siger der ikke var mange dråber 
tilbage. 
 
Spansk undervisning. 
Vor sponsor Jætte er kommet godt i gang med undervisning i det spanske sprog. Hver onsdag fra kl 
10 til kl 12 møder mellem 10 og 15 medlemmer troligt op, og modtager undervisning i de spanske 
gloser. 
Du kan finde meget mere information lige her: https://www.dvktorrevieja.com/spanskundervisning 
 
 
Bestyrelsen 
Vi er i fuld gang med at arrangere generalforsamlingen d. 19. marts 2022. 
Den endelig indkaldelse udkommer d. 19. februar 2022. 
Har du mod på at bidrage med bestyrelsesarbejde i vor klub, er du meget velkommen til at stille op 
til valg til bestyrelsen. Meget mere om dette i indkaldelsen der er nært forstående. 
Eventuelle spørgsmål kan altid rettes til dvkformand@gmail.com 
 
 
 
 
 
På bestyrelsens vegne 
Nils Andersen 
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