
 
Juni 2022 månedsbrev                                      
Skrevet af Nils Andersen 

 
Kære DVK-medlemmer. 
 
Vi håber i alle har det godt, og nyder den danske sommer, såvel som den spanske sommer for dem 
der stadig trodser varmen og solen, og som er hernede i Spanien. Vi gør alt vi kan for at puste sol og 
varme lidt nordpå J 
 
 
Vi har fået 2 nye medlemmer af DVK. 
Vi byder hjerteligt velkommen til: 
Brian Andreasen 
Lone Ellerbæk Andreasen  

Vi er pt 356 medlemmer i DVK. 
 

 
Aktivitetsudvalg 
Der tænkes stadig store tanker omkring dette udvalg, og vi håber inderligt at vi på et tidspunkt, kan 
få sammensat et sådan udvalg, til glæde for alle medlemmer. 
 
Nedenstående er igen genbrug, i et forsigtigt håb om nogen vil melde sig. 
Bestyrelsen søger at oprette en aktivistgruppe, 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 
Antallet af medlemmer til onsdags petanque, har hen over juni måned været ned af gående. 
Mange af vor medlemmer er taget hjem, og derfor passer det igen fint med vi til onsdags petanque 
lukker ned, og holder sommerferie i juli og august måned, grundet manglende medlemmer, og 
meget varme. 
 
Nørklerklubben 
”Genbrug fra April” 
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 
Efterårsprogrammet er nu oppe på vor webside, og tilmelding er nu mulig. 
Alle golfere, mænd og kvinder har modtaget en mail, med nærmere information omkring, 
efterårets program, samt deres nyoprettede golf medlemskort J. 
Skulle der sidde nogle medlemmer derude, som ikke har modtaget disse informationer, og ønsker 
at deltage, må de endelig give besked til dvkformand@gmail.com og jeg skal sørge for i for 
information. 
 
Biblioteket 
”Genbrug fra April” 
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 
 
Dart. 
Der er hen over forsommer sket lidt ændringer i dart klubben. 
Ny hovedtovholder er Poul Wulff, flankeret af medlemmer der ønsker at hjælpe til. 
Vi får hurtigst muligt opdateret hjemmesiden, med nye informationer omkring dart aktiviteten. 
 
 

 ROCK  AGAINST  CANCER  2022 
Jeg har for nyligt snakket Lars som oplyser at der allerede er solgt godt 1000 billetter til dette 
arrangement. 
Vi håber så mangle medlemmer så muligt vil støtte op, og dermed donere til denne vigtige kamp. 
 
 
Velgørenhedsfestival mod kræft til fordel for AFECANCER og Alicante for kræftens bekæmpelse. 
Nationale og internationale bands, de bedste hyldester i Europa. 
Sæt et stort X i kalenderen den 9. og 10. september og reserver denne aften og nat til koncert i 
PARQUE ANTONIO SORIA Torrevieja der hvor der normalt er det store marked. Lars Andersen, 
DVBLAB som mange af jer kender også som vor sponsor i DVK, vil fremover holde os orienteret og 
lover det bliver en meget stor begivenhed vi kan glæde os til, når efteråret starter.  
Der vil være borde og stole, så man kan sidde og nyde musikken, og spise sin mad, som man kan 
købe i de food trucks som er der, det er jo ikke alle der kan klare at stå op så længe. 
Jeg håber vi danskere også er i stand til at stille op. Ebbe. 
 



 
 
 
 
 
 
Bestyrelsen 
Lena Krog Pedersen har valgt at trække sig fra bestyrelsen af DVK, og vi har derfor indkaldt Lisbeth 
Borgogno til at indtræde i bestyrelsen. 
Som skrevet tidligere er vi pt i månederne hvor DVK, og vor aktiviteter er gået på sommerferie. 
 
Eventuelle spørgsmål kan altid rettes til dvkformand@gmail.com 
 
 
På bestyrelsens vegne. 
Nils Andersen 
 


