
 

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 
 
 

mailto:efh@shopcon.dk
https://www.dvktorrevieja.com/vinklubben


 
Februar 2022 månedsbrev                                      
Skrevet af Nils Andersen 

 
Kære DVK-medlemmer. 
 
Så er andet kalendermåned for året 2022 også ved at være brugt, og vi har fantastiske nyheder 
samt nye tiltag at berette om. 
 
Først vil vi dog gerne byde velkommen til hele 11 nye medlemmer af DVK. 
Vi byder hjerteligt velkommen til: 
Alfred Karlsen 
Inge Karlsen 
Anette D. Christensen 
Kurt Christensen 
Vikie Lindstrøm 
Ilse Christensen 
Mogens Christensen 
Per Hesselberg 
Torben Schütt 
Tove Schütt 
Ruth Pedersen 
Vi er pt 381 medlemmer i DVK. 
 
Bestyrelsen kan endelig med glæde bringe nyheden om at vi, i stærkt og godt samarbejde med 
Anne-Marie Olsen og tidligere kassere Henning Simonsen, endelig har fået adgang til vor 
forenings midler i Sabadell Bank i Spanien. 
Der skal på bestyrelsens vegne lyde en meget stor tak til Anne-Marie Olsen og Henning Simonsen, 
for det gode samarbejde der kunne tilveje bringe forenings adgang til Sabadell Bank. 
 
 
 
Husk denne vigtige dato, d. 19/3-2022 kl 15:00 afholdes der generalforsamling i Spanien. 
Man kan stadig nå at tilmelde sig lige her: https://www.dvktorrevieja.com/arrangementer 
 
Tilmelding slutter d. 11/03-2022 
 
Påskefest 
Der arrangeres påskefest d. 15/04-2022. 
Maden leveres af Delicias Belgas fra Benijófar, der vil være 7 slags kød at vælge i mellem, forskellige 
salater og dressinger, grøntsager, og brød med smør. 
Kokken ved grillen modtager besøg op til 4 gange denne dag. 
Alt dette inklusive drikkevare for bare 18€ pr. Person. 
Tilmeld dig lige her: https://www.dvktorrevieja.com/event-details/paskefest-2022-1 



Petanque 
Der er efterhånden rigtigt godt gang i hyggen på petanquebanen hver onsdag, så meget at mange 
har svært ved at nå at snakke og spille færdig inden ”Lukketid” J 
En hurtigt afstemning blandt de godt 50 fremmødte onsdag d. 02/03-2022 gjorde at vi her resten af 
”Vintertiden” starter 30 min før, altså kl 14:30 og forsætter til kl 17:00, og når vi går på 
”Sommertid” køre vi fra kl 17:00 til kl 19:30. 
 
 
Nørklerklubben 
Nørklerklubben er tilbage efter vinterferien, og er i gang igen på The Central Grill. 
Find meget mere info lige her: https://www.dvktorrevieja.com/noerkler 
 
DVK-Golf 
Der er kommet godt gang i golf afdelingen igen. 
Kalenderen har tider frem til golfen går på sommerferie, og sidste golf dag er derfor d. 28/05-2022. 
Vi ved godt dette er en gentagelse, men det er stadig vigtigt at man indtaster de rigtige oplysninger 
når man tilmelder sig golf via vor kalender. 
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 
Vi takker for alle donerede bøger --- meeeen 
Kirsten er i den for en bibliotekar heldige situation at hun modtager kasser og poser med bøger i et 
omfang vi ikke har plads til. Da mange af bøgerne er gamle bogklub bøger, ældre værker eller andet 
sprog samt musik og film på forskellige medier, vil hun meget gerne sige pænt nej tak, og 
koncentrere sig om de bøger der stadig er aktuelle. 
Husk at Kirsten altid er parat til at give gode læseoplevelser 
videre, og måske kan finde bøger du kunne ønske dig at læse. 
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. 16/03-2022 
Der mangler frivillig til kaffebrygning, så skriv dig endelig gerne på seddlen der hænger på 
containerdøren. 
 
 
 
 
 
 



DVK Vinklub – en god start 
Vi har ikke satset på at købe et lager med vin i tønder, men stille og roligt med smagninger af vine 
fra forskellige supermarkeder. Vi er nu en aktivitet med mere end 40 
medlemmer, der indtil nu har haft et par gode smagninger ude hos Margits 
Biludlejning. Vi fortsætter på fredag med en ny smagning kl. 16.00, hvor vi igen 
har syv vine til smagning. At det er en succes kan ses af at vi måtte stoppe for 
tilmelding, og oprette en venteliste, så har du tilmeldt dig og er blevet 
forhindret i at komme så ring venligst til mig, så er der måske en anden der 
ønsker at deltage. Til alle tilmeldte, vi ses på fredag. Ebbe - +45 60 62 20 64 eller +34 611 657 381. 
 
Fodbold 
For dem der kan lide forbold, og støtter de lokale helte fra Elche J 
Fodbold Elche – Barcelona på tavlen 1 – 0 
En fodbold oplevelse ud over det sædvanlige, 30172 tilskuere der alle fik en god oplevelse, hvor 
dette resultat var efter første halveg, vi kæmpede, men overmagt og dommer 
ville det anderledes, så Barca vandt kampen 1 – 2, de havde også 63% af spillet, 
men måtte grave dybt i reservestaben, samt modtage 6 gule kort mod vore 2 
gule og 1 rødt. Et billigt straffe, samt to vi ikke fik (set efterfølgende på TV) 
afgjorde kampen. Stemningen på stadion er euforisk og bedst af alt man kan 
roligt tage sine små børn med ingen slagsmål, vold eller fyrværkeri kun sang, 
musik og glade tilråb. 
Brug Euro Tour Guide der kører til alle hjemmekampe, og skaffer biletter.  
Ebbe. 
 
 
 
Bestyrelsen 
Vi er i fuld gang med at arrangere generalforsamlingen d. 19. marts 2022. 
Har du mod på at bidrage med bestyrelsesarbejde i vor klub, er du meget velkommen til at stille op 
til valg til bestyrelsen, dette kan stadig nås. 
Eventuelle spørgsmål kan altid rettes til dvkformand@gmail.com 
 
 
På bestyrelsens vegne. 
Nils Andersen 
 



 
Maj 2022 månedsbrev                                      
Skrevet af Nils Andersen 

 
Kære DVK-medlemmer. 
 
Redaktionen har været ramt af Spansk hedeslag, tastaturet har simpelthen været smeltet helt væk. 
Derfor desværre har dette månedsbrev været alt for lang tid undervejs. Undskyld for det. 
 
Det lader til at rigtigt mange af jer, opholder sig i Danmark, da aktivtetsniveauet hernede er meget 
lavt, og det kun er få der kommer til blandt andet petanque, eller måske det er hedebølgen. 
 
Vi har fået 1 nyt medlem af DVK. 
Vi byder hjerteligt velkommen til: 
Poul Wulff  

Vi er pt 354 medlemmer i DVK. 
 

SOMMMERFEST. 
 

 
 

Fredag d. 24 juni kl 16:30 til 22:00 AFLYSES og flyttes til d. 23/9-2022 i stedet. 
Der var kun 15 tilmeldinger, og kun 2 havde betalt inden tilmeldingsfristen udløb. 

Alle tilmeldte har fået besked. 
 

Vi flytter festen den til d. 23/9-2022 meget mere om dette i kommende månedbrev, samt invitation  
men noter allerede nu gerne datoen i din kalender. 

 
Aktivitets udvalg 
Der er trods ihærdigt forsøg på at skaffe medlemmer der vil indgå i et aktivitetsudvalg, været så at 
sige ingen interesse fra DVK- medlemmers side. 
Derfor lader vi det ligge her hen over sommerferien, og håber på genfunden lyst og arangement fra 
vor medlemmers side, når vi kommer på den anden side af august. 
Alligevel genbruger vi nedenstående. 
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 
Endelig er det blevet tørvejr, og petanque onsdag er kommet til live igen. 
Dog tydeligt at mange er rejst nordpå. 
 
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 
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 
Der har været spillet turnering i Danmark, referat af denne turnering er vedhæftet dette 
månedsbrev. 
 
Biblioteket 
”Genbrug fra April” 
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 
Seneste kaffe/kage dag var d. 15/6-2022. Der var vist også her gået lidt ”solstik & hedeslag” i den, 
da der intet kaffe dukkede op. Heldigvis var der masser af kolde drikke i varmen. 
 
Dart. 
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 
 



 Opsøg selv Spanien 
Når man, som os har valgt at bo i Spanien, får man også nogle af de bedste oplevelser ved at 
udforske landet og især ved at følge med i det lokale liv, fiesta, sport og kulinariske event som det 
vrimler med hernede, samt lære lidt af sproget og den kultur der kan være lidt fremmed for os.  
En sådan oplevelse var vi seks danskere der fik på baggrund af en lille plakat der var slået op 
”Sevillanas” to flamenco dansere ville komme og optræde på en af vore små lokale cafe/barer i 
byen, der normalt ligger på en strækning vi dagligt kører forbi, og normalt ikke bemærker, men en 
hurtig beslutning, reservere bord og indbyde venner til at deltage.  
Det blev en anderledes aften som kun festglade spaniere kan arrangere, lidt primitivt måske, med 
høj musik, gode drinks og god modtagelse af os fra alle, vi blev hurtigt en del af hele gaden der var 
spærret af med øltelt og masser af dans, hvornår det sluttede ud på natten fandt vi ikke ud af. Prøv 
det selv Kirsten og Ebbe. 
 
 

 El guardian del sol – Solens vogter 
Alguin debe asegurarse, que el sol sale cada dia – Nogen skal sikre sig, at solen står op hver dag. 
Las Cuevas i Rojales, er blevet et tilløbs stykke hver den første søndag i måneden, med masser af 
udstillinger, koncert og udskænkning, en rigtig folkefest, hvor vi endda så bus med besøgene. 
Kommunen har lavet et stort arbejde med træramper der gør det let at færdes, samt overdækning 
af tribune. 
Gemt lidt af vejen ved stien til musik plads, står en af de talrige metal kunstværker i området, og 
dog Solens Vogter er for os Gamle Danske Venner noget særligt, inskriptionen ”Allan, Randers, dk 
2015” husker vi fra indvielsen, hvor Allan’s søster Lone Rasmussen foretog afsløringen og de 
efterfølgende festligheder. Det er dejligt stadig at kunne mindes en svunden tid, og glæde os over 
dette bidrag til dansk kunst og kultur i Rojales og på Costa del Sol. 
 
 



 ROCK  AGAINST  CANCER  2022 
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 
Lige om lidt skriver vi d. 1 Juli, og derved går blandt andet onsdags petanque på sommerferie, og 
åbner først op igen d. 7/9-2022 
Eventuelle spørgsmål kan altid rettes til dvkformand@gmail.com 
 
 
På bestyrelsens vegne. 
Nils Andersen 
 



 
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 
 



 

September 2022 månedsbrev                                      

Skrevet af Nils Andersen 

 

Så er sommeren veloverstået, og efteråret melder sin ankomst. Vi mærker og ser mange flere af jer 
medlemmer hernede i Spanien, og vor aktiviteter bliver igen besøgt og brugt      .  
 

Vi har fået 2 nye medlemmer af DVK. Vi byder hjerteligt velkommen til:  
Jesper Bejerholm 
Jette Pedersen Lund 

 

Vi er pt 356 medlemmer i DVK.  
 
 

Mortensaften d. 10/11 & 11/11. 
 
 

 
 
 
 

Det er med stor glæde at kunne informere om at, vi også d. 11/11-2022 arrangere Mortens Aften 
for vor medlemmer. Alt kommer til at forgå som i første invitation, eneste ændring er datoen. 
Man bruger stadig samme invitation og tilmelder sig via vor internetside.  
Arrangement d. 10/11-2022 er nu fyldt, og alle der tilmelder sig fra dags dato, vil tilmelde sig til d. 
11/11-2022. 
HUSK venligst at følge tilmeldings, og betalings procedure. Man er først sikret endelig plads, når 
man har modtaget mail om at indbetaling er registeret. Tilmelding er bindende. 

 
Direkte link til tilmelding finder du lige her: Klik mig 
 
 
 

https://www.dvktorrevieja.com/event-details/mortensaften-i-los-montesinos


Aktivitetsudvalg 
Måske der kommer spændende nyt omkring dette projekt meget snart       
Vi vælger dog igen at genbruge nedenstående, i tilfælde af der skulle være medlemmer, med 
masser af dansk sommer optanket energi, man kunne have brug for at anvende i klubregi. 
 

Nedenstående er igen genbrug, i et stadigt 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  
Onsdags petanque køre som altid, hver onsdag stadig i sommertid, fra 17:00 til 19:00 / 19:30. 
En lille bøn fra kassemesteren, er at vi alle overholder vores lille regel om, at mindste brugbare 

betalingsmønt er 0.50 cent, og ikke 1, 2, 5, 10 eller 20 cents mønter. Det koster i vekselgebyr☹  
 
 

 Er dine petanque kugler blevet lidt rustne??? 
Måske især hvis du har taget dem med til Danmark, så er det ved at være tid til at pudse dem af, 
ikke mindst fordi vi i efteråret, når der er flest hernede, skal afholde vor årlige turnering. 
Hvem skal være mester for året 2022 ?  
Det er imidlertid lettere sagt end gjort, vi mangler lidt hjælp til praktiske gøremål, såsom at tilrette 
lægge turnering for tilmeldte deltagere, salg af øl/vand pølser og en start med kaffe og morgenmad 
til spillere og tilskuere, samt indsamling af præmier. Der skal snarest nedsættes en kommission eller 
et hurtigt arbejdende udvalg, (hurtigere end folketinget arbejder) 
Så kom frit frem og hjælp os til en god petanqueturnering.  
Mvh 
Nils og Ebbe. 
 
 

 

 
 
 
 
 



DVK-Golf  
Dejligt at se golferne modtog opfordringen om at få tilmeldt sig       

Efterårsprogrammet er oppe på vor webside, og tilmelding er stadig mulig. 
Husk at seneste tilmelding er 10 dage før næstkommende match, samt at man maks tilmelder sig 2 
måneder frem. 
Alle golfere, mænd og kvinder har modtaget en mail, med nærmere information omkring, 
efterårets program, samt deres nyoprettede golf medlemskort. 
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 

          

DVK Bibliotek og KIRSTEN & EBBE - Bøger der anbefales  

Arbejder sammen om at få de bedste og nyeste bøger frem til vort bibliotek. Dette sker i 
samarbejde med STENLØSE BOGHANDEL ejet af vor datter Birgitte og vor svigersøn Henrik, der 
arbejder for at bringe Kirstens gamle boghandel sikkert på sporet, på trods af inflation og stigende 
omkostninger ikke mindst elregninger. 
Lad alle os bogelskere stå sammen om at passe på de gamle formidlere af bøger. 
Vi låner gerne ud af vort private bibliotek, mod at disse udlån tilbage leveres til os, spørg gerne. 
Kirsten & Ebbe – Bøger der anbefales findes på Facebook, tilmeld dig nyt herfra.  
 

                    DVK VINKLUB har vokseværk. 
Vi er nu 95 medlemmer i vor DVK vinklub 

Vi smagte igen TIRSDAG d. 27. SEPTEMBER kl. 16.00 hvor vi mødtes hos Margits Biludlejning. 
Vi var 28 personer samlet, hvor vi smagte 1 Rosevin 2 hvidvine, og 2 rødvine plus en overraskelse, 
hørte lidt mere om vine, områder, druer, hvor kan disse vine købes, og til hvilken pris. Pris for 
deltagelse denne aften var 5€ pr person.  
 

https://www.facebook.com/groups/865438730621538/


                                             
DVK VINKLUB – tager på tur fredag 14. oktober til bocopa 
 Så er det lykkedes at færdiggøre vor vintur med bus til PETRER hvor vi skal 
besøge BODEGA BOCOPA se deres store og alsidige udvalg af vine, samt høre 
om deres måde at lave vin på. Pris for turen er sat til 35€ pr person. 
Det bliver en dagtur, hvor vi bliver transporteret derop i en moderne bus med 
plads til alle personer fra MONTE BUS i Montesinos. Lidt snak om vin, lidt 
musik på vej op, så vi kommer i den rette stemning inden vi lander hos 
BOCOPA. 
Desværre er alt UDSOLGT til denne tur, 52 medlemmer af vor DVK Vinklub har ønsket at deltage, 
og vi glæder os til turen. Som sædvanlig har vi også denne gang et par små 
overraskelser på turen. 
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 eller +45 
60 62 20 64 
Vinklubben har nu fået sin egen side på vor DVK internetside. Du finder den lige 
her: https://www.dvktorrevieja.com/vinklubben. 
 
Herrewhist 
Der er nyt fra kortklubben på herre siden       
 

Hej whistspillere! 
  
Vi er nu kommet godt i gang efter sommerperioden, og der har været den sædvanlige hygge tirsdag 
efter tirsdag. Nye spillere er kommet til, ligesom der har været gæstespillere.   
  
Det er gået virkelig fint. 
  
Nu er der gået noget tid siden vi har haft en frokost, først og fremmest pga. fru Corona. 
Vi i bestyrelsen har besluttet, at vi holder vores første ”frokost” tirsdag den 14. februar 2023, efter vi 
har spillet et par timer. 
  
Vi har, naturligt nok i disse tider, ikke kunne aftale en samlet pris på arrangementet, så langt ud 
frem i tiden. Vi har derfor lagt os fast på, at prisen vil være omkring 25€ for alle dem som deltager. 
Se nedenfor. 
For dem som ikke kan deltage, bedes spillegælden indbetalt til Bjarne eller HG og af praktiske 
årsager meget gerne inden nytår. Det kan ske til kort om tirsdagen, til petanque om onsdagen eller 
evt. via MobilePay tlf. +45 61719077 i danske kroner til mig. Så betaler jeg i € til ovennævnte.  
Er man i tvivl om, hvad man skylder så kontakt venligst formand Bjarne. 
  
For dem som kommer til frokosten, sker betalingen senest den 14. februar inden vi starter spillet til 
ovennævnte. Tilmelding dog gerne så snart som muligt til formanden. 

mailto:efh@shopcon.dk
https://www.dvktorrevieja.com/vinklubben


For denne gruppe, er der nogen der har spillet meget, og andre har haft et stort fravær og dermed 
en stor fraværsgæld. Vi i bestyrelsen har af enkelthed besluttet, at hver enkelt højst kommer til at 
betale 25€,( + -), dog undtagelsesvis, hvis spillegælden er mere end 25€, så er det dette man skal 
betale. 
  
Vi håber på en pæn deltagelse til nogle hyggelige timer i hinandens selskab. 
  
Vi starter på et nyt regnskab pr. 1.1.2023.  
  
Er der nogen i jeres omgangskreds der har lyst til at spille whist, så prøv at tage dem med.  Vi hører 
ofte, at det er længe siden man har spillet, men når man så først kommer i gang, så er man glad for 
det og bliver ved med at komme og spille, når man er i Spanien. 
  
Hvis du af forskellige årsager (f.eks. flyttet til Danmark) ikke kan spille mere, så giv venligst 
formanden besked. 
  
Vi ses! 
  
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 
Bjarne, HG og Flemming 
 

 

 

 

 

 

 

 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



New Orleans Jazz på Restaurant Nautilus d. 17/10-2022 
Erik Fingalsen og hans drenge sparker gang i den hos Nautilus. 
Nedenstående er en glimrende mulig for at komme ud og spise, og høre en rigtig god gang jazz. 
Man kontakter selv restaurant Nautilus for at tilmelde sig dette arrangement. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

  

 

                 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endelig vender et af de bedste New Orleans Tradjazz-bands fra 

Norge tilbage fra pandemien. Orkestret turnerede i Torrevieja i 

2019 med udsolgte huse. Denne gang giver de en intim koncert i 

vores “Restaurante Nautilus”. 

 Kom og hør swingende Dixieland jazz av Louis Armstrong, King 

Oliver og især vår egen Papa Bue Jensen. 

                    Prisen for 2 retters fast menu inkluderet Koncert er 55€  

                                                                 

https://restaurantenautilus.es/ 

      Calle Acantilado, 1 Urbanización Rocio del Mar - Torrevieja 

 

Jazz Dinner 

på Restaurante Nautilus 

Mandag 17. Oktober kl. 20:00 

 

For bordbestilling: 966 798 354  
Book tidligt - begrænsede pladser - først til mølle 

 

Musiksmagninger: 



Bestyrelsen 
Vi arbejder stadig i det skjulte, med forsat at få fundet medlemmer til et aktivitetsudvalg, samt 
kommende petanque mesterskaber. 
Eventuelle spørgsmål kan altid rettes til bestyrelsen på dvkformand@gmail.com 
 
 
På bestyrelsens vegne. 
Nils Andersen 
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Oktober 2022 månedsbrev                                      

Skrevet af Nils Andersen 

 

Efteråret er i fuld gang, og temperaturen er faldet lidt, men vor aktiviteter og arrangementer stiger til 

gengæld, til glæde for alle vor medlemmer.      .  

 

Vi har fået 5 nye medlemmer af DVK. Vi byder hjerteligt velkommen til:  

John Risum 

Karen Risum 

Anne Maj Andersen 

Svend Erik Marcussen 

Per Buck-Olsen 

 

Vi er pt 359 medlemmer i DVK.  

 

 

Mortensaften d. 10/11-2022 

 
 
Er nu vel overstået. Vi nåede op på 34 tilmeldte, og alt 

forløb efter planen. Der var masser af lækker mad, og 

rigelige mænger af drikkevare. En stor tak skal lyde til 

Thomas Gert Gläser for kokke tjansen, dejligt tilberedt 

forret, sprød og saftig and, og masser af lækkert tilbehør. 

En stor tak til kartoffel skralle pigerne Heidi og Chanel, 

og sidst men ikke mindst alle deltagere der hjalp til 

undervejs. Tusind tak for et dejligt arrangement, 

det er IKKE sidste gang vi arrangerer et sådan 

tiltag igen.  

 

 

 

 

 

Invitation til Julefrokost. 



 

 

 
Vi forsætter den gode stil og invitere til god traditionel dansk julefrokost d. 9/12-2022, for alle 

medlemmer. Man kan se frem til sild, æg & rejer, lun leverpostej, rullepølse med løg, roastbeef, ost, 

snaps og øl. Alt inklusive mad og alt du kan drikke for 25€. Den officielle invitation er vedhæftet 

dette månedsbrev, og man skal følge tilmeldingsanvisningerne for at tilmelde sig. 

 

Invitation til Juleaften. 

 

 
 

Men vi stopper ikke her, vi inviterer da også lige til en juleaften d. 24/12-2022 for alle medlemmer. 

Menu vil stå på velkomstdrink, gammel dags flæske & andesteg med brune og hvide kartofler, 

rødkål og andestegs fløde sovs. Dessert er selvfølgelig Ris a la mande med mandelgave. Der serveres 

rødvin, hvidvin samt dessertvin som er portvin. 

Pris for alt dette vil være 30€ pr. person. 

Den officielle invitation er vedhæftet dette månedsbrev, og man skal følge tilmeldingsanvisningerne 

for at tilmelde sig. 

 

Jobopslag / Efterlysning. 

Bestyrelse søger en regnskabskyndig kasserer som kan overtage regnskabsføringen efter vor 

nuværende kasserer Peder Andersen som træder tilbage ved næste generalforsamling.  

Bestyrelsen foreslår at den nye kasserer kan starte oplæring i vores bogføringssystem den 1. januar 

2023 hvor vi opkræver næste års kontingent. Peder vil undervise dig i udskrivning af faktura, 

bogføring af betalinger, daglig kassekladde med mere.  

Alt foregår i vores bogføringsprogram ForeningsAdministrator som er internetbaseret. Det kræver du 

har en PC samt adgang til internet. 

Spørgsmål til kassererposten besvaret gerne af Peder, +45 4015 4493  

 



 

 

Fællesspisning. 

Nu kunne man godt tro at det hele går op i spisning, men vi har såmænd bare valgt at starte en 

gammel tradition op, omkring fællesspisning onsdag efter petanque, som medlemmerne selv 

arrangere. Forstået på den måde, at hver gang alle er ude og spise, vælges frivilligt en ny tovholder, 

som selv vælger hvor der skal spises næste gang, og denne tovholder snakker selv med den valgte 

restaurant og bestiller bord. Disse informationer sendes til Thomas Gert Gläser, som sørger for dette 

bliver lagt på vor Facebook gruppe, så man kan tilmelde sig der. Bruger man ikke Facebook er man 

velkommen til at skrive til dvkformand@gmail.com og tilmelde sig. 

 

 

 

 

 

 

Minigolf. Kommende DVK-aktivitet? 

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. 

 

Aktivitetsudvalg 

Vi havde håbet at kunne komme med spændende nyt omkring dette, men desværre må vi igen 

konstatere at ingen melder sig til dette udvalg. 

Vi vælger dog igen at genbruge nedenstående, i tilfælde af der skulle være medlemmer, med masser 

af dansk sommer optanket energi, man kunne have brug for at anvende i klubregi. 

Nedenstående er igen genbrug, i et stadigt 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  

Onsdags petanque køre som altid, hver onsdag dog er vi nu overgået til vintertid, altså fra kl. 15 til 

kl. 17 / 17:30. 

En lille bøn fra kassemesteren, er at vi alle overholder vores lille regel om, at mindste brugbare 

betalingsmønt er 0.50 cent, og ikke 1, 2, 5, 10 eller 20 cents mønter. Det koster i vekselgebyr☹  

 

 

 Er dine petanque kugler blevet lidt rustne??? 

mailto:dvkformand@gmail.com


Måske især hvis du har taget dem med til Danmark, så er det ved at være tid til at pudse dem af, ikke 

mindst fordi vi i efteråret, når der er flest hernede, skal afholde vor årlige turnering. 

Hvem skal være mester for året 2022 ?  

Det er imidlertid lettere sagt end gjort, vi mangler lidt hjælp til praktiske gøremål, såsom at 

tilrettelægge turnering for tilmeldte deltagere, salg af øl/vand pølser og en start med kaffe og 

morgenmad til spillere og tilskuere, samt indsamling af præmier. Der skal snarest nedsættes en 

kommission eller et hurtigt arbejdende udvalg, (hurtigere end folketinget arbejder) 

Så kom frit frem og hjælp os til en god petanqueturnering.  

Mvh 

Nils og Ebbe. 

 

DVK-Golf  

Forårets program er lige på trapperne, og tovholder håber at kunne komme med lidt overraskelser i 

form af banevalg       

Husk at seneste tilmelding er 10 dage før næstkommende match, samt at man maks. tilmelder sig 2 

måneder frem. 

 

Tennis. 

En rigtig hyggelig stemning til vores tennismatch d. 10/10-22 

Stemningen var høj, som den plejer at være. 

Lidt “chikane” var der også, vi tror jo alle, at vi er de bedste, så vinderen var hele holdet. 

Efter kampen får vi en kold drik på Sonny Corner som vi selv betaler. 

Vi sluttede seancen med vores respektive ægtefæller på restaurant Bahia i Torrevieja, hvor hver især 

selv betalte. Vi mangler spillere, så er du interesseret, mød op på tennisbanen eller ring. 

Kaj   0045 26371730 

 

Bestyrelsen 

Vi arbejder stadig i det skjulte, med forsat at få fundet medlemmer til et aktivitetsudvalg, samt 

kommende petanque mesterskaber. 

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

 

 

På bestyrelsens vegne. 

Nils Andersen 
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November 2022 månedsbrev                                      
Skrevet af Nils Andersen 

Så blev det december, og tid til månedsbrev for november. Vejret i spanien er blevet noget ustadigt, 
og temperaturen er faldende, det er antallet af medlemmer hernede også, mange af jer er igen draget 
nordpå, til nyfalden sne, og endnu køligere temperature høre vi :) 

Vi har fået 1 nyt medlemmer af DVK. Vi byder hjerteligt velkommen til:  
Karin Buck-Olsen 

Vi er pt 359 medlemmer i DVK.  

Vi har desværre været nødsaget til at aflyse julefrokost og juleaften arrangement, da der var alt for få 
tilmeldte til at det gav mening at afholde disse arrangementer. 
Vi håber på bedre tilgang til næstkommende arrangementer. 

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

  DVK – Hvor sejler vi hen?

Er det ikke lidt af en sejlads ned i en bølgedal for 
tiden??  Vi har nu en formand NILS der arbejder for sin 
virksomhed og DVK, men vor længe kan han holde til 
det uden den fornødne hjælp som han gennem det sidste 
halve år har eftersøgt uden held. 
Vi mangler ildsjæle som vi havde før i tiden, hvor der 
var kamp om initiativer nye ideer og mange der tilbød at 
være aktivitetsleder eller hjælper, den gejst der var om 
vort ÅBENT HUS arrangement skulle vi gerne 
genfinde, eller kommer der et forslag til vor 
generalforsamling om at lukke klubben ned og give vor 
formue  til velgørende formål i henhold til vedtægter. 
DVK skal bruge mere hjælp fra nuværende og kommende 
medlemmer, der er mange planer på bordet fra bestyrelsens side men det kræver hjælp. Kom ud af 
busken og støt op om bestyrelsen, jeg har selv tilbudt min arbejdskraft til petanque turnering og 
aktivitetsudvalg, men kan ikke stå alene, da jeg nu også har en stor vinklub at sørge for. Undskyld 
venligst et lidt surt opstød, og kom ud af busken.  
God jul fra EBBE 



Jobopslag / Efterlysning. 

Bestyrelse søger en regnskabskyndig kasserer som kan overtage regnskabsføringen efter vor 
nuværende kasserer Peder Andersen som træder tilbage ved næste generalforsamling.  

Bestyrelsen foreslår at den nye kasserer kan starte oplæring i vores bogføringssystem den 1. januar 
2023 hvor vi opkræver næste års kontingent. Peder vil undervise dig i udskrivning af faktura, 
bogføring af betalinger, daglig kassekladde med mere.  

Alt foregår i vores bogføringsprogram ForeningsAdministrator som er internetbaseret. Det kræver du 
har en PC samt adgang til internet. 
Spørgsmål til kassererposten besvaret gerne af Peder, +45 4015 4493  

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.  
Vor nordlige baner, Font del Llope og Alenda er som altid klar til at modtage os, med altid fordel 
artige priser. Tovholder Peder Andersen har forgæves forsøgt kontakt til La Finca, samt Villa Martin 
for at få disse 2 baner med i programmet, men begge baner ønsker åbenbart ikke melde noget som 
helst tilbage til os. La Finca var tænkt som ny bane, og Villa Martin som banen der har været i vor 
program i mange år. Men da ingen af disse 2 baner ønsker at svare på vor henvendelser, er vi 
desværre nødsaget til at kigge andre veje. Dette har heldigvis bragt Vista Bella på banen som vi 
glæder os til at skulle spille på igen. 
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. 
Igen i år har vi skaffet billetter til denne fantastiske oplevelse. 
Betaling kan bland andet ske til onsdagspetanque. 
Tilmelding kan ske via vor internetside lige her: https://www.dvktorrevieja.com/event-details/
nytarskoncert-2023 

Biblioteket. 
Nyt fra Kirsten og biblioteket. 
Bøger er en meget populær julegave, og Stenløse Boghandel melder om godt salg og har mange 
spændende bøger på lager. 
Efter et kort besøg i Danmark havde vi mulighed for at fylde tre kufferter med bøger og holde os 
inden for vægtgrænserne, det blev til 21 bøger tykke og tynde men alle spændende læsning, spørg 
mig onsdag den 21. dec. Så har jeg en oversigt over de nye bøger, samt hvilke yderligere bøger der er 
på vej. 
Mange hilsener til alle læsere Kirsten 

https://www.dvktorrevieja.com/golf
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Vinklubben. 
 DVK Vinklub – stadig vin vi ikke har smagt.

Tak for den store opbakning fra DVK medlemmer, vi er 
nu 105 medlemmer, som kan se frem til året 2023, hvor 
klubben nok skal finde nye vine som vi kan smage. Det 
har i Spanien været et år med megen sol og ikke så meget 
vand, hvilket bevirker at den høstede vin ikke er så stor i 
kvantum, men til gengæld med en bedre kvalitet med den 
megen sol druerne har fået. 
Vor sidste smagninger var med tema for jul og nytår, vi 
nåede 35 deltagere til de to smagninger, der endte med 
spisning hos årets TAPAS vinder i Benijófar – Las Papas 
doradas, hvor de fleste prøvede den kårede ret med 
nydelse. 
Udfordringen for det kommende år bliver at udforme en kalender hvor så mange som muligt kan 
deltage, dette arbejde vil jeg sammen med mine hjælpere tage fat på, men kan dog love at der op til 
vor DVK Generalforsamling vil komme en smagning, ligesom vi skal finde et tidspunkt for næste 
bustur. 
DVK VINKLUB’s medlemmer vil inden jul modtage en hilsen hvor jeg vedlægger lidt info. 
Tak for året 2022. Ebbe Foged Hansen 

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? 
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. 

Aktivitetsudvalg 
Vi havde håbet at kunne komme med spændende nyt omkring dette, men desværre må vi igen 
konstatere at ingen melder sig til dette udvalg. 
Vi vælger dog igen at genbruge nedenstående, i tilfælde af der skulle være medlemmer, med masser 
af dansk sommer optanket energi, man kunne have brug for at anvende i klubregi. 

Nedenstående er igen genbrug, i et stadigt 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  

Bestyrelsen 
Vi ønsker alle medlemmer en dejlig jul, og et lykkebringende nytår. 
Eventuelle spørgsmål kan altid rettes til bestyrelsen på dvkformand@gmail.com 

På bestyrelsens vegne. 
Nils Andersen 



 
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 


