
 
April 2022 månedsbrev                                      
Skrevet af Nils Andersen 

 
Kære DVK-medlemmer. 
 
Så forsvandt april også, og noget tyder endeligt på, at regnen dermed også forsvandt fra vores 
område på Costa Blanca. 
 
Vi har fået 4 nye medlemmer af DVK. 
Vi byder hjerteligt velkommen til: 
Lise-Lotte Wagner-Aagaard. 
Erik Wagner-Aagaard 
Brian Christensen 
Ann Kolster 
Poul Wulff  

Vi er pt 351 medlemmer i DVK. 
 

SOMMMERFEST. 
 

 
 

Fredag d. 24 juni kl 16:30 til 22:00 holdes der sommerfest på petanquebanen. 
Alle medlemmer har modtaget indbydelse til dette arrangement, og vi håber at se så mange af jer 
så muligt. 

Tilmeld dig lige her:  
https://www.dvktorrevieja.com/event-details/sommerfest-2022 

 
 

Aktivitets udvalg 
Der søges stadig medlemmer der ønsker at arrangere aktiviteter, i samarbejde med andre 
medlemmer. Vi har søgt og efterlyst til generalforsamlingen, og i månedsbrevet for marts, men 
desværre uden større held. Vi har 1 person der har meldt sig, men mangler flere der vil være med. 
Vi er så heldige at vi i foreningen i uge 42, har hele 3 buschauførrere der vil kunne træde til, på en 
eventuel arrangeret bus tur, vi mangler bare arbejdskraften til at få arrangeret en sådan tur. 
Derfor også nedenstående genbrug fra sidste månesbrev. 



Bestyrelsen søger at oprette en aktivitesgruppe, bestående af flere DVK-medlemmer der vil arbejde 
på at få oprettet diverse aktiviteter, til glæde for alle medlemmer. Det være sig busture, oplevelser, 
fester osv. Vi i bestyrelsen vil bakke op alt vi kan, inden for rammerne af vor vedtægter, det være sig 
midler, økonomi, kontakter osv. 
Skulle det fange din interesse, så skriv endelig en mail til dvkformand@gmail.com 
 
Petanque 
Vejret har tydeligvis, sat sine meget våde begrænsninger for aktiviten på petanquebanen, i det 
meste af marts måned. 
Det er vist ingen hemmelighed at april har været af samme skuffe. 
Kaffe/kage dag er udsat igen og igen på grund af vejret, men noget tyder nu på at vejret har ændret 
sig, og vi er gået fra vinter vejr, direkte til sommervejr, og det forventes at kaffe/kage dag der skulle 
have været afholdt tilbage d. 16/3-2022 nu endelig kan afvikles d. 18/5-2022  
HUSK vi har ændret petanque tider om onsdagen. Det vil sige sommertiden hedder nu fra kl. 17:00 
til kl. 19:30, og vintertid hedder fra kl. 15:00 til kl. 17:30, kaffe/kage dag som altid er 3 onsdag i 
måneden og starter 1 time før. 
 
Nørklerklubben 
Nørklerklubben mangler tilslutning, og er derfor gået på sommerferie. Tina og Bente håber at 
kunne starte op igen til efteråret. Deres opfordring er at tilmelde sig deres facebook gruppe, for 
derved at kunne tilgå nyeste og seneste oplysninger, samt i fremtiden at kunne tilmelde sig 
nørklerdag. 
Find meget mere info lige her: https://www.dvktorrevieja.com/noerkler 
 
DVK-Golf 
Amigos Daneses, Danske Venners Golfaktivitet er gået på sommerferie, men hold endelig 
træningen ved lige, for hele efterårs programmet er arrangeret og ligger klar til at blive 
offentliggjort. J 
 
Biblioteket 
Der etableres hurtigst muligt et par trappetrin, til indgangen til containeren, da trinet er meget højt. 
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. 18/05-2022 
Der hænger stadig en fin seddel på container døren, hvor man kan skrive sig på enten kagebagning, 
eller kaffebrygning, så kom endelig glad med tilmeldinger. 😊"#$% 
 
Dart. 
Der er igen lidt forandringer i sammensætningen af tovholder gruppen i dart klubben her i maj 
måned. 
Bill der overtog formansskabet har trukket sig, så pt er det Palle og Kirsten Skov der er tovholdere. 
Kunne du tænke dig at hjælpe til ved dart, så kontakt endelig gerne Palle Skov. 



Kig endelig forbi hver mandag fra kl 15:00, se meget mere lige her: 
https://www.dvktorrevieja.com/dart 
 
 

DVK Vinklub – nu med egne druer.  
Har investeret i to vin planter med hvide druer, der allerede i år har afsat et par klaser, så alle 
medlemmer i DVK’s vinklub kan få en smagsprøve (måske), der bliver dog ikke mulighed for at 
kunne træde saft ud til flasker. 
DVK Vinklub har fået en forrygende start. Indtil nu har vi haft 4 smagninger med vine der pris kontra 
kvalitet har overrasket mange deltagere. Vi påregner at komme med endnu en smagning inden 
sommerferien, og derefter vende stærkt tilbage i august, for fremover at holde en smagning eller 
tur en gang om måneden. 
Jeg sender mail ud til alle der har tilmeldt sig klubben, så meld endelig tilbage hvis også du ønsker 
at modtage en mail, det er uden omkostning at være med i klubben, kun hvis man ønsker at deltage 
i smagning opkræves et beløb der dækker vore omkostninger. 
På gensyn i DVK Vinklub – Ebbe Foged Hansen, aktivitets ansvarlig. 
 

 Mucho – Elche fodbold. 
La Liga er første division i Spanien, holder du af fodbold er der over en sæson mulighed for se de 
bedste spanske hold spille på Elche’s fantastiske stadion, hvor der altid er stemning, uden vold, 
fyrværkeri og flaskekast med mere, så man kan roligt tage sine børn med til god fodbold. 
Det ser nu ud til at Elche bliver i den bedste række, så du allerede nu kan tage stilling til et 
”sæsonkort” eller enkelt kampe når spilleplan for næste sæson begynder i august. Det kunne være 
hyggeligt hvis vi bliver en dansk gruppe, som kan sidde sammen. 



Giv mig besked via mail eller på anden måde, hvis du/I ønsker at høre med om muligheden for 
fodbold, jeg vil da holde jer orienteret om priser med mere i samarbejde med Euro Tour Guide, der 
har kontakt til Elche FC og kørsel til stadion for alle hjemmekampe. 
Ebbe Foged Hansen  
 

 DVK også GRØN 
DVK byder VENCOSAN velkommen som sponsor og går ind for GRØN omstilling. 
I en tid hvor vi alle mærker stigende priser på vort energi forbrug ikke mindst på el og gas, går vore 
tanker på alternative kilder, og her har vi jo (normalt) masser af sol, så læs her hvad Gert J. Uth kan 
tilbyde sine DVK venner. Se også vor web side. 
 Vencosan green energy partners, som er et 11 år gammelt danskejet energirådgivningsfirma med 
afdelinger i Valencia, Fuengirola (Malaga)og Castelldefels (Barcelona) åbner nu også I Torrevieja.  
Selskabet ejer ligeledes ingeniørselskabet Vencosan Ingenieria SL 
 
Selskabet har haft stor succes med at følge energirådgivningen helt til dørs så det rent faktisk er de 
anbefalede løsninger der bliver implementeret og korrekt installeret. Efter nordiske standarder, 
men til spanske priser. Selskabet forhandler således solpaneler, varmepumper, pool pumper, 
klimasystemer og andre energibesparende produkter. 
 
Vencosan slår i øvrigt dørene op i Torrevieja den 19. maj på Av. Dr. Gregorio Marañón 68, og holder 
i den forbindelse en lille uformel reception. Alle er velkomne til at komme forbi og få en bid mad, 
en vino og en god snak om, hvordan man bedst kan tvinge sin energiregning i knæ. Du kan se 
selskabets hjemmeside på www.vencosan.com 
  
  

  
 
 
 
 
 

Bestyrelsen 
Vi vil under dette punkt gerne henlede opmærksomheden, til punktet Aktivitets udvalg. 
Eventuelle spørgsmål kan altid rettes til dvkformand@gmail.com 
 
 
På bestyrelsens vegne. 
Nils Andersen 
 

 

Gert J. Uth 
Director General/CEO  

+34 618 004 113 
+34 900 696 888 

www.vencosan.com 


