
Marts 2023 månedsbrev            

 Skrevet af Ebbe Foged Hansen. 

 

 
Vores lille firkløver er vokset og med Palles hjælp blevet til en kløvermark, idet vi ved 

generalforsamlingen blev valgt med store stemmetal, der forpligter os til at leve op 

til jeres forventninger, og med jeres støtte vokse store, sætte blomster og så frø der 

også vil udvikle sig. Vi har allerede fra flere sider fået tilsagn om støtte og hjælp til 

fremtidsplaner. Efter vores konstituering som er udsendt til alle, vil vi holde nogle 

samlinger og prøve at fastlægge en fremtid for året 2023, med en kalender så alle 

kan se hvornår man kan tilrettelægge sine ture til Spanien, hvis man ikke allerede er 

resident og bor fast hernede. 

Det haver så nyligen regnet, det har stormet - men stormen gjorde stærk……. 

Denne sang fra Sønderjylland illustrerer meget godt den tid vores klub har været 

igennem, især med baggrund i covid-19 sygdommen, der ramte os med 

frustrationer der gav mange spørgsmål, måtte man samles, hvor mange, 

hvor henne og på hvilke tidspunkter. At mange svar fløj i vinden, var 

måske en af årsagerne til at en ny klub blev dannet. Det var en storm. 

Med den baggrund skylder vi alle der har siddet vores bestyrelse gennem 

denne periode stor tak, de har kæmpet for at holde DVK i læ for stormen, med et godt resultat som 

vi nu overtager, og tror på vi kan bringe videre. Vi lukker ikke DVK 

En hilsen til alle fra den nye bestyrelse. 

 

Vi byder velkommen i DVK til 

Klaus Fogtmann  

 

Terraza Sotavento, Guardamar 6. marts kl.10.00 

 Her går startskuddet til dagens FÆLLESGANG. 

Det er Per Hansen Nielsen og fru Susanne der fører an på en tur i dejligt solskin rundt i parken Reina 

Sofia, alle kan være med da man tilpasser tempo og distance på tur efter sit personlige behov og 

kondition. Nogle vælger en lang tur ud til havnen, medens andre tager en kortere rute og nyder 

udsigten ud over havet fra toppen af klitterne. Denne dag var vi et par stykker der tog den med ro, 

nød naturen selvom vi var ved at komme i vejen for en svensk orienterings klub fra Eskildstuna der 

med kompas, kort og tempo kom på tværs af vejen, hvor parkens vogtere havde travlt med at fjerne 

  



ukrudt. (en velvoksen opgave) Tilbage på Terraza Sotavento fik vi alle en kop kaffe hyggede os og 

jeg en snak med tidligere instruktører i stavgang Lis og Finn Holbæk der har været med fra starten 

på vor DVK klub. Lis og Susanne er søstre, så der er ikke tvivl om at det er en familie der er gang i. 

Adspurgt om aktiviteten kunne Per oplyse at deltager antallet var efter årstid hvem der var hernede, i 

dag 16, men der var også dage med over 30 deltagere. Per kunne også oplyse at man om torsdagen 

går på La Mata stranden  med mødested på Restaurant Viejo Tango kl. 10.00 se på web side DET 

SKER/AKTIVITETER hvor der også er kort vejledning. Hvad er din undskyldning for ikke at 

opleve denne aktivitet.  

 

 Vi skylder Finn Holbæk en stor tak. 

Og hvorfor nu det, jo det var Finn der i november 2003 sammen med andre ildsjæle tog initiativ til at 

stifte DVK, vi kan derfor, uden den store matematik eksamen, regne ud at der er gået 20 år, så dette 

må i november give anledning til at vi holder en stor jubilæumsfest og hylder Finn for hans initiativ. 

Finn har lovet mig, at være med til at bestemme datoen, så dette vil blive meddelt inden så længe, så 

alle vore medlemmer kan sætte det på kalenderen. 

Det er dog ikke kun november 2023, men også den 20. februar i 2024, hvilket er datoen for den 

stiftende generalforsamling i Danske Venners Klub, her blev Finn valgt til bestyrelsen som klubbens 

første kasserer. Et spørgsmål til alle vores nuværende og tidligere medlemmer. Skal vi ikke 

festligholde denne dag? 

Når man går tilbage i de gamle generalforsamlinger, kan man for året 2005 genkende et par navne 

som også deltog i vor generalforsamling 2023. Peter Ibsen blev valgt som dirigent, medens Inger 

Herskind varetog jobbet som stemmetæller. Tak for jeres vedholdenhed. 

 

 Godt nyt om vores koncert med dette orkester. 

Jeg har på nuværende tidspunkt registreret omkring 50 personer der er interesseret i at møde op til 

denne koncert, ligesom Lars fra DVBLAB har tilsagn fra et lignende antal fra Sverige og Norge, 

dette er meget imponerende, så hermed lidt mere orientering til vore medlemmer. 

Koncerten finder sted lørdag den 7. oktober 2023 i Teatro Capitol de Rojales fra kl. 21.00 – 23.00 så 

man har mulighed for at gå ud og spise en god middag inden, vi vil være behjælpelig med at booke 

de gode spisesteder for dem der måtte ønske det. Dette teater har plads til lidt over 400, og ligger 

meget centralt i Rojales by lige ned til floden Segura der løber gennem byen. 

Orkestret kommer herned den 5. oktober. Hvis der bliver run på billetter, kan der måske blive tale 

om en yderligere koncert 6.oktober. 

Pris pr. billet vil være 40€ uden mulighed for plads reservation. Billetter vil være til salg fra uge 11  



På gensyn til et forrygende møde med BELLAMI og ”Lune” Carlsen. 

 Lars Andersen, DVBLAB og Ebbe Foged Hansen DVK 

 

Besøg Las Cuevas i Rojales 

 Man må ikke snyde sig selv for et besøg på toppen af Rojales og se hulerne, 

især ikke den 1ste søndag i måneden, hvor der er masser af udstillinger af alt mulig, samt malere og 

kunstnere der har små boder med hjemmesløjd. Jeg faldt selv for en kost som musikinstrument, tænk 

at kunne flyve til Bloksbjerg med musik ledsagelse. 

 

 DVK Vinklub – Vil du med så er det sidste frist. 

Vi er lige nu 39 medlemmer og gæster der er klar den 17. marts til en bustur der går til Jumilla med 

besøg på Bodega Elena. Vi starter fra Carrafour/Habaneros ved politi stationen kl. 09,20 (husk at 

være præcis) hvor Kirsten og Ebbe vil sikre at alle kommer med.    Afgang fra Benijofar ved 

møbelforretning overfor BP tank er kl. 09,40 hvor Torny og Ib er dem der sikrer alle kommer med. 

Skulle nogen blive forhindret i at deltage, ring venligst på min telefon +34 611 657 381.                                                                              

Vi ønsker alle en god tur, og glæder os til at smage vin og et super måltid mad.                                                                                                 

DVK Vinklub, Ebbe 

 

Bestyrelsen  

Eventuelle spørgsmål kan altid rettes til bestyrelsen på dvkformand@gmail.com  

På bestyrelsens vegne. Ebbe Foged Hansen 


