
 
December 2022 månedsbrev                                      
Skrevet af Nils Andersen 

Så blev det januar og vi har taget hul på året 2023. Det er tid til diverse nytårsforsæt, opstart af 
slankekure 🤔  motions tilkendegivelser, kærlighedserklæringer og hvad vi ellers finder på, når et nyt 
år starter op. Herfra ønsker vi bare God Vind med hvad end forsæt man nu har bestemt sig for, samt 
en god Bag Jul, og et rigtigt godt nytår til alle medlemmer af Danske venners klub Torrevieja.  

Vi har fået 7 nyt medlemmer af DVK. Vi byder hjerteligt velkommen til:  
Axel Rasmussen 
Jette Dahl 
Matias Bøje 
Poul Puggaard Christiansen 
Klaus Saxtorph Berthelsen 
Lene Mandrup Berthelsen 
Cliff Morgen 

Vi er pt 356 medlemmer i DVK.  

Læserbrev fra medlem. 
Vi har modtaget nedenstående læserbrev underskrevet af Ebbe Foged Hansen. 

                 2022 slut – DVK Status 
Så landede vi 2022, tidspunktet hvor det er tid er gøre status 
over året der gik. Verdens største fly Antonov 225 landede 
desværre også i Ukraine hvor resterne af det ligger. 
Status over vor Danske Venners Klub, bør starte med en tak til 
vor bestyrelse for at have et godt greb om klubben, men også 
om deres frustrationer over opbakning og initiativer, samt ikke 
mindst hjælp til de daglige gøremål og fremtidsplaner. Skulle 
der fra min side være lidt malurt i bægeret, må det blive 
manglende ajour af vor web side og flere informationer om info 
fra bestyrelsesmøder, måske har man været for hurtig til at 
reducere bestyrelsen til 5. Men tak for jeres arbejde i 2022. 
Status bør også omfatte aktiviteter som går godt, her tænker jeg 
på, Fællesgang – Golf – Petanque – Vinklub – Bibliotek – Kortklub – Tennis. Nogle af disse 
aktiviteter kunne måske ønske sig flere medlemmer, her gælder det om at gøre sig bemærket, måske 
indlæg i vort månedsbrev eller en kort notits på facebook. Vi har desværre også taget afsked med 
aktiviteter herunder Dart – Nørkler og Minigolf der ganske vist ikke var DVK aktivitet men alligevel 
var godt besøgt af medlemmer, hvad med at starte op igen? Vores spisninger efter Petanque må vi 
ikke glemme, de er velbesøgte. 



Det er glædeligt, at vores sponsorer nu modtager vores månedsbreve, det har jeg fået flere 
tilkendegivelser på. Under status må det dog siges at vi skylder disse sponsorer at bakke op om deres 
støtte til klubben, ligesom sponsorer bør kigge deres tekst efter under sponsorer på websiden, er 
denne korrekt og opdateret. 
Status for året 2022, gælder også en sidste tak og tanke på de medlemmer der døde i årets  løb. Vi må 
nok erkende at der kommer en tid for os alle, så lad os være positive og glade så længe vi kan.   
Ebbe Foged Hansen. 

Fællesspisning efter onsdagspetanque. 
Dette tiltag er gået på juleferie, og starter op igen d. 01/02-2023. 

DVK-Golf  
Forårets program er nu lagt op på vor internetside.  
Vi spiller i foråret på disse 3 baner. Font del Llope, Vista Bella og Alenda. 
Husk at seneste tilmelding er 10 dage før næstkommende match, samt at man maks. tilmelder sig 2 
måneder frem. 
Du finder golf 🏌  aktivitet lige her: https://www.dvktorrevieja.com/golf 

Nytårskoncert. 
Tak for den fine opbakning til dette arrangement. Vi havde 15 medlemmer med til koncerten, som 
bare bliver bedre og bedre år efter år. 

Nytårs raket 2023. 
Fra altid ihærdige Ebbe Foged Hansen, har vi her spændende nyheder om aktiviteter. 
 

DVK med nye 2023 raketter.

Forventninger til året. 
Skriver dette 6. januar, hvor vi ser frem til aftenens nytårskoncert i 
Torrevieja, gennem mange år har DVK skaffet gode billetter til de af 
vores medlemmer som er hernede. Ellers er den gode nyhed fra 
Spanien en nedsættelse af IVA/MOMS, nye satser 0% - 10% - 21% 
dette gælder især mad og frugt, et initiativ Danmark kunne lære af. 

Bellami – Forklædt som voksen - Midt om natten 
Alle danskere og skandinaviske venner i Torrevieja og omegn kan ”måske” se frem til en oplevelse 
den 7. oktober 2023 og et møde med Kim Larsens gamle band Bellami med forsanger Jan ”Lune” 
Carlsen. Lars Andersen, DVB Lab i samarbejde med DVK i en lille gruppe har kontakt med Bellami 
og er i færd med planlægning der er meget omfattende. Gruppen vil gerne høre om vore medlemmer 
ønsker at deltage, så vi kan arbejde videre. Teatret i Torrevieja med 500 pladser er stedet vi booker. 
Pris 40€ pr. billet. 

https://www.dvktorrevieja.com/golf


Rock against cancer 2023 
Lars Andersen, har også sat dato på denne koncert, der vil finde sted 8. og 9. september samme sted 
som sidste år, også til dette arrangement har DVK tilbudt sin hjælp. 

Vin ture og smagning i 2023 
DVK Vinklub er på udkig efter et par gode steder at besøge, i foråret en dagstur med bus.  Til 
efteråret en tur over et par dage til vinområdet Montilla-Moriles. Smagninger er fastlagt 3 mdr. frem 
i uge 4 – uge 7 og uge 11. Er du ikke medlem endnu, se hvordan på webside.  

Læseklub 2023 ved Kirsten 
Hvis der er stemning for det, planlægger Kirsten en læseklub, hvor vi samles en gang om måneden 
og hver især fortæller om en bog vi har læst, og taler om nyheder i bog verdenen. 
Forventninger kræver dog at vores medlemmer bakker op. Kirsten og Ebbe. 

Fra vor en af vor sponsorere. ”Støt vores sponsorer, de støtter os” 
Spansk - gør noget ved det i 2023. Kom og vær med! 
Begynderhold starter tirsdag den 10. januar fra klokken 9.30 - 11.30   
Fortsætterhold starter onsdag den 11. januar klokken 10 - 12

 
           Klippekort til 20 timers holdundervisning - 100 euro. 
(Mulighed for par- eller individuel undervisning) 
Venlig hilsen Jætte 
Tlf. 611 210 860 Mail: jjaette@gmail.com 
Ronda Arcipreste de Hita nr. 1,  
Dehesa de Campoamor 
03189 Alicante 

Minigolf. Kommende DVK-aktivitet? 
Genbrug. 
Rosa og Anette har valgt at trække sig fra denne aktivitet, som endnu ikke har været en DVK-
aktivitet, men som med lidt hjælp fra 1 medlem eller 2 nemt kunne gå hen og blive en aktivitet i 
DVK. 
Skulle der sidde et medlem eller 2 derude, der kunne have lyst til at være tovholder på en sådan 
aktivitet, må man meget gerne kontakte undertegnede. 



Fællesgang M/K. 
Tovholder Per Hansen Nielsen er tilbage i Spanien, og aktiviteten er i fuld “gang” 🤭  

Aktivitetsudvalg 
Vi søger som vi har gjort siden generalforsamlingen i marts 2022, medlemmer der vil bidrage med 
deres arrangement i et aktivitets udvalg. Kontakt bestyrelsen for mere information på: 
dvkformand@gmail.com 
  
Bestyrelsen 
Næstformand Thomas Gert Gläser har valgt at trække sig fra sin post og bestyrelsen. 
Suppleant er indkaldt. 
Eventuelle spørgsmål kan altid rettes til bestyrelsen på dvkformand@gmail.com 

På bestyrelsens vegne. 
Nils Andersen 
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