
 

Januar 2021 månedsbrev                                      

Skrevet af Ingelise og Ebbe 

Formanden har ordet 
 
Kære medlemmer, 
 
Vi er startet godt på det nye år. Bestyrelsen har bl.a. haft travlt med at udsende faktura, der har hos 
nogen indsneget sig en lille fejl som nu er rettet. Vi håber meget på jeres forståelse under 
hensyntagen til den situation vi står i. 
 
Årsregnskabet er klar til underskrift, samt revision. Vi er også her udfordret, da det hele skal foregå 
digitalt og over videomøder.  
 
Bestyrelsen forsøger hele tiden at håndtere de daglige opdateringer der udkommer omkring 
COVID-19 situationen. Vi informerer medlemmerne, så snart det er nødvendigt også omkring DVK. 
Det har vi for øvrigt fået anerkendelse for fra flere medlemmer. 
 
Vi har på nuværende tidspunkt en lille medlemsnedgang. Det er primært medlemmer der er flyttet 
hjem til Danmark. 2 medlemmer har meldt sig ud, grundet bestyrelsens håndtering af COVID-19 
situationen. Derudover er flere medlemmer afgået ved døden i 2020. 
 
Vi har fået 7 nye medlemmer – velkommen til:  
John Filipsen 
Ingelise Guldsteen 
Nils Heltborg Andersen 
Chanel Heltborg 
Ina-Marie Berthelsen 
Alan Berthelsen 
Christian Boesen 
 
Vi har i skrivende stund 435 medlemmer. 
 
Her i januar, har vi modtaget en mail fra et medlem med forslag om en evt. åben Facebook gruppe 
for DVK ’smedlemmer og bestyrelsen. Gruppen kunne bruges til at få nyheds feed ud bl.a. vedr. 
restriktioner, som ændrer sig hurtigt for tiden.  
 
Derudover kunne gruppen bruges til spørgsmål fra medlemmerne, da vores medlem bl.a. synes det 
ofte er en envejskommunikation fra bestyrelsen til medlemmerne. 
 
Der findes en Facebook side som et medlem har oprettet. Denne gruppe er lukket og bestyrelsen er 
ikke en del der. Derudover har Dart og Nørklerne en Facebook gruppe.  
 



Lige p.t. er der ikke en flertalstilslutning i bestyrelsen for at komme på Facebook. Det kan der 
selvfølgelig arbejdes på i fremtiden evt. når den næste bestyrelse træder til. 
 
Bestyrelsen længes efter at kunne mødes fysisk i fremtiden, det gør det hele meget nemmere for 
alle parter. 
 
Nu længes vi alle efter et mere åbent samfund i Europa, så vi kan mødes og hygge os. 
 
Pas godt på jer selv derude. 
 
Ingelise Langenberg 
 
Skik følge eller land fly…… 
Denne talemåde ville vi selvfølgelig efterleve i Spanien i forbindelse med 
nytåret. Vi købte to små runde pakninger med 12 druer, sad parat ved årsskiftet 
og spiste hver en pakke druer i takt med rådhus uret i København. Hvordan var 
så denne oplevelse, udover indvirkning på fordøjelsen, ingen. Vi undlod 
derimod at deltage og fejre hellig tre konger optog, måske noget af denne 
fejring var medvirkende til ny smitte bølge hernede. Ebbe  
 
Nye job i DVK 
Som det er de fleste bekendt har Peder og jeg taget en udfordring op, med at sikre vor klubs 
regnskab blev afsluttet for året 2020, dette arbejde har kostet os mange samtaler og mail mellem 
Danmark og Spanien, besøg i banker, fuldmagter og indsigt i et system, der er virkelig godt når man 
lærer det at kende og udnytte alle de muligheder det kan. Vi er kommet i mål, har færdiggjort 2020, 
sendt regnskab til revisorer og er startet op på året 2021 med udsendelse af kontingent opkrævning 
til medlemmer og sponsorer. 
Som Ingelise skriver, er vi nu 435 medlemmer, vi finder det meget glædeligt at 42% af vore 
medlemmer har betalt på nuværende tidspunkt, og håber det ikke bliver nødvendigt at sende 
mange rykkere ud efter den 15. februar som er betalingsfrist. Bemærk venligst at alle PBS-betalings 
aftaler er nulstillet, det har vist sig at gebyrer slugte 400€ for at have denne service. 
Vi har også sendt opkrævning til vore 26 sponsorer, af disse har 30% allerede indbetalt for 2021. 
 
Kaffe, kage og brandy dag. 
Onsdag den 20. januar var det årets første kaffe/kage dag, bog pusher 
Kirsten havde bagt en blåbær kage og Anne-Marie kom med kaffen, vi 
holdt afstand, det var en kølig dag med fugt i dråber, så efter en time 
pakkede vi sammen skyndte os hjem. Det var samme dag, som nye 
restriktioner blev bekendtgjort.  
 
Golf på Alenda  
Torsdag den 14. januar var vi 4 golfspillere samlet på Alenda banen, vi startede lidt køligt fra 
morgenstunden, men sluttede runden med pragtfuld solskin og sved på panden og nogle i t-shirt, 
det var en helt ny fornemmelse at spille uden river i bunkere og tildækkede boldvaskere, men 
dejligt at komme ud og lede efter bolde på afveje. Vi skulle have spillet Las Ramblas den 21/1. og 
Font del Llop den 28/1. men dette er desværre aflyst. Jeg fik mail fra en bane, at det afhænger af 
Valencia Region hvornår der bliver åbnet igen. 



 
Generalforsamling 
I skrivende stund kender vi kun dato for den fastsatte generalforsamling som er lørdag den 20. 
marts. Vi bliver dog nødt til at holde en form for generalforsamling og valg til bestyrelse da der på 
nuværende tidspunkt kun er Ingelise Langenberg og Ebbe Foged Hansen der fortsætter i 
bestyrelsen. Ingen af os kan gætte hvordan situationen med Corona restriktioner vil være til den 
tid, vi kan dog nok gå ud fra at vaccine ikke er nået ud til alle og at der derfor vil være et fortsat 
forsamlingsforbud for det antal vi plejer at være. Vi vil snarest vende tilbage med et nyhedsbrev om 
hvordan vi kan holde generalforsamling denne gang. Vi skal dog nok sørge for at Trump ikke faker 
optællingen af brevstemmer. 
 
 

 
 

K vitamin mod Corona, godt nok bliver der sagt spinat, 
 men her er bedre farver 



 

Februar 2021 månedsbrev                                     
 

Formanden har ordet 
 
Dette bliver mit sidste budskab til jer før generalforsamlingen. Ingen ved på nuværende tidspunkt 
hvordan den nye bestyrelse kommer til at se ud. 
 
Februar er gået på højtryk med at finde en digital løsning på at få afholdt en digital 
generalforsamling, hvor vi har brugt vores nødret. Vi har kun få punkter – valg til en ny bestyrelse – 
suppleanter og revisor.  Godkendelse af regnskab, budget og bestyrelsens beretning. 
 
Derudover har vi brugt tid på at få sendt faktura ud og svare på mails. 
 
Der er brugt meget tid på at samle alle profiloplysninger på medlemmer der ønsker at stille op til 
den kommende generalforsamling. Det har vores webmaster stået for – og er klar til at sende ud. 
 
Bestyrelsen har været i et unødigt stormvejr. Vi har forsøgt på at dementere et rygte vedr. vores 
kasserer som p.t. er sygemeldt. Vi ønsker for alt i verden, at sådanne rygter manes til jorden – 
specielt blandt medlemmerne. Der er ingen hold i rygterne. Det er ikke det - DVK har brug for. 
 
Det sidste år har været en kæmpe udfordring med en verdensomspændende pandemi. Det har 
givet store udfordringer for jer som medlemmer, men også for bestyrelsen.  
Vi har forsøgt at få DVK til at overleve, trods de manglende tilbud til jer medlemmer. Vi har forsøgt 
at sende info ud på den bedste måde - for os at se.  
Vi har efterfølgende fået mange positive tilkendegivelser fra jer medlemmer. Det luner altid i en 
svær tid.  
Vi har også fået få negative tilgange og ris, det behandler vi selvfølgelig også og svarer på bedst 
mulig måde. 
Bestyrelsen har også været Corona trætte og set restriktioner komme imod os.  
 
Jeg har personligt ikke været i Spanien siden den 18. marts 2020. Det har været en svær situation 
som jeg deler med mange af jer medlemmer. 
 
Kære medlemmer, jeg har en stor bøn til jer – tænk over de ord i smider på de sociale medier. Brug 
jeres ytringsfrihed, men på en god - ordentlig og konstruktiv måde.  
 
Hver gang der bliver brugt skældsord om bestyrelsen – eks. “ bestyrelsen er fuld af løgn” – “ 
bestyrelsen ved ikke bedre” – “ bestyrelsen er nogle vatugler” – “ bestyrelsen aner ikke en dyt” – 
osv. – osv. Jeg kunne nævne meget mere. Hver gang gør det noget ved bestyrelsen, som laver et 
stort frivilligt arbejde for jer medlemmer. 
 
Bestyrelsen er åben for kritik, men send det direkte til bestyrelsen og slyng det ikke ud i et socialt 
Forum, der ikke er hold i. Det skaber kun grobund for en dårlig og unødig debat.  



På nuværende tidspunkt har bestyrelsen besluttet ikke at deltage i de debatter på de sociale 
medier, men vi ser dem. 
 
Håber den nye bestyrelse får gode arbejdsvilkår. Giv dem gode vilkår og accepter deres 
beslutninger uden at smide snavs på dem i et socialt Forum. I har jo valgt bestyrelsen, så giv dem 
tilliden. 
 
Håber I som medlemmer tager godt imod de evt. nye tiltag der kommer fra en ny bestyrelse. 
 
Jeg ønsker jer alle et godt valg og håber i som medlemmer bruger jeres stemmeret. 
 
Ingelise 
 
 
 
Vi byder velkommen til nye medlemmer: 
Morten Pilgaard 
Mette Normind Pilgaard 
Heidi Pedersen 
Flemming Dalgas 
 
Tag godt imod. 
 
 
En lille bog til anmeldelse i månedsbrev. 

    HVEM HAR FLYTTET MIN OST ? 

Forandringer kan være forfærdelige eller fantastiske – alt efter din indstilling til dem. 
Hvem har flyttet min ost?  er en enkel fabel, som hjælper dig til at se, at forandringer er en uundgåelig del af din tilværelse – på 

arbejdet, i privatlivet og i foreningslivet. Med denne lille historie kan du lære at nyde forandring og takle den med succes. 
Hvem har flyttet min ost? Giver stof til eftertanke om nogle af livets enkle sandheder. Den er skrevet til alle og læst på en aften. 
Mit eksemplar af denne bog er fra 2003, læst og brugt mange gange, privat og til undervisning, den kunne også være en hjælp til den 

fremtidige rollefordeling i Danske Venners Klub, herunder vor kommende bestyrelse, vil man forandre sig finde nye løsninger på 

gamle problemer, eller fortsætte af en vej der ender blindt. 
 
Ebbe 
 



Marathon løb 
 
Er der nogen som har spekuleret på hvorfor det hedder Marathon løb og hvorfor man har 
42,195 som længden. 
I året 490 f.kr fandt der under 1.ste Perserkrig et slag sted ved byen Marathon som blev 
vundet af Athen, løberen Pheidippedes (prøv at udtale navnet) blev barfodet sendt afsted til 
Athen med besked om sejren, han sank udmattet om ved fremkomst distance ukendt. 
Ved OL i London var Marathon løb for første gang på programmet, da løbet skulle tilpasses 
den kongelige families siddepladser ved opløbet blev længden fastsat til 26 miles lig med 
42.195 km som nu er længden. 
En sammenblanding med Kong Leonides fra Sparta og slaget ved Thermopylæ har sat sten 
ved passet, der skulle være kongens ord til en løber "Gå og sig til de mænd, der lever i 
Sparta, døde ligger vi her, lydige mod deres love" 
 
Ebbe 
 

TRO – HÅB – KÆRLIGHED 
Når jeg tænker tilbage var det kutyme at give dåbs- eller konfirmationsgave til piger 
med disse symboler for tro – håb – og kærlighed, blev som regel givet af et ældre 
familiemedlem.  
Dette kan så også være vores indgang til Corona nutiden. Vi bør stadig TRO at det 
kan nytte at udvise rettidig omhu, dels for vor egen sikkerhed, men i højere grad for 
vore medmennesker, det kan godt være nogen mener at tro kun hører hjemme i 
kirken, men lad os nu alle samles om at passe på hinanden og os selv. 
Vort HÅB er selvfølgelig at kunne samles igen, nu er der gået et år hvor mange DVK 
medlemmer har valgt at blive i Danmark og andre som os ikke har haft andre 
muligheder end at blive hernede, lære mere spansk ved besøg hos læge og apotek og 
så følge med i udviklingen. Jeg får næsten daglig telefon opkald fra vore medlemmer 
som håber snart at kunne komme herned og gerne vil følge udviklingen og 
restriktioner. 
Lad os bevare vor KÆRLIGHED til livet og vore medmennesker, ingen af os kan spå 
om hvor længe den nuværende situation kommer til at vare, samt hvor mange nye 
varianter af sygdommen der kommer og hvornår vi alle får en vaccine som måske er 
som lys i en fodgænger overgang, virker – virker ikke, måske. 
 



 

 Dette er mine notater for ca. 1 år, hvor jeg forsøger at give en ældre pensionist 
som er strandet hernede TRO og HÅB samt udvise næste KÆRLIGHED med daglige 
bulletiner om Corona og lidt sjove historier om de tossede tiltag mennesker finder 
på. 
Ebbe Foged Hansen 
 



 

JULI 2021 månedsbrev                                      

Skrevet af Peder Andersen 

Kære DVK-medlemmer 
 
Der har været en lang pause siden sidste månedsbrev i februar måned. 
Det er ikke fordi der ikke er sket noget i klubben, tvært imod, men det har ikke været noget at 
skrive om. 
5. juli 2021 blev der indsat en ny bestyrelse i forbindelse med at forretningsudvalget trak sig. 
Du kan se den nye bestyrelse på vores hjemmeside: Bestyrelse | dvk01 (dvktorrevieja.com) 
Vi har arbejdet intens med at genoprette vores regnskab og medlemsliste og er nu så langt at vi kan 
byde følgende nye medlemmer velkomne: 

 
Flemming Dalgas 

Rosa Dalgas 

Benny Jørgensen 

Lisbeth Borgogno 

Michael Brøndbjerg 

Agnethe Rud Brøndbjerg 

Jens Damgaard 

Lene Damgaard 

Peter Sonny Sonny Schimkat 

Poul Wulff 

Morten Pilgaard 

Mette Normind Pilgaard 

Heidi Pedersen 

Kim Clausen 

Birgit Glaeser 

Charlotte Pauline Stenbjerggaard 

Bo Overgaard Pedersen 

Majs Marott 

Lone Dose Jensen 

Lars Thue Jensen 

Nina Nørgaard 

Henrik Nørgaard 

Elsebeth Grove 

Peter Gaede 

Anton Jepsen 

 
Tag godt imod vores nye medlemmer hvor vi kan glæde os over flere genindmeldelser, velkommen 
tilbage. 
Vi er nu 404 medlemmer. 
 

https://www.dvktorrevieja.com/bestyrelse


Vi har også startet Golf aktiviteten op igen og vores andre aktiviteter er allerede i gang eller bliver 
startet snarest. Orienter dig på hjemmesiden. 
 
Vores forsinkede ordinære generalforsamling er planlagt og afholdes i september.  
 
Har du forslag til bestyrelsen så skriv til dvkformand@gmail.com som besvarer enhver henvendelse. 
Brug også vores nye Facebook side til kommunikation medlemmer imellem.  
https://www.facebook.com/groups/341760637620819 
 
 
Med venlig hilsen 
Peder Andersen 

mailto:dvkformand@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/341760637620819


 

AUGUST 2021 månedsbrev                                      

Skrevet af Peder Andersen 

 
 
 
Kære DVK-medlemmer 
 
Så går sommeren på hæld, især for vores medlemmer som opholder sig i Danmark. Her har vi haft 
en forrygende sommer og de fleste af os glæder os til at fortsætte sommeren i det spanske. 
Bestyrelsen har haft travlt med at forberede den kommende generalforsamling, men er nu ved at 
være klar med alle forberedelserne. 
Husk at forslag fra medlemmerne samt tilmelding af kandidatur til bestyrelse skal være formanden i 
hænde senest 17. september 2021. dvkformand@gmail.com 
Hvis du endnu ikke har tilmeldt dig, kan du gøre det her: Arrangementer | dvk01 
(dvktorrevieja.com) 
Tilmelding lukker 16. september 23:59 2021. 
 
Vi har ikke fået nye medlemmer siden sidste månedsbrev. 
 
Som anført på hjemmesiden har vi efterlyst respons fra vores tovholdere på de forskellige 
aktiviteter: 
 

Petanque 
Petanquebanerne har været åbne hele juli & august ved frivillig arbejdskraft og besøgt af den faste 
petanquespillere. Fra 1. september er der normal åbent hver onsdag med lækre grillede pølser i 
pausen. Kaffe-kagedag forventes opstartet efter generalforsamlingen. 
Et lille opråb: Der er forsvundet 1 af vores gasflasker, hvor mon den er? 
 

Biblioteket 
Biblioteket har ligeledes været åbent hver onsdag og er stadig godt besøgt. 
 

Damewhist 
Til orientering spiller vi alle tirsdage hvis der kun er 2 spiller vi ikke pt er vi 5 spillere resten 
forventes september oktober måned. Vi er altid aktive hele året.  mvh Anne-Marie 

 

Herrewhist 
Kortklubben spiller hver tirsdag og er ved at arrangere sig med ny bestyrelse. 
 

Tennis 
Der holdes møde ultimo september om tennis aktiviteternes videre forløb. Resultat offentliggøres 
på hjemmesiden: Tennis | dvk01 (dvktorrevieja.com) 
 

dvkformand@gmail.com
https://www.dvktorrevieja.com/arrangementer
https://www.dvktorrevieja.com/arrangementer
https://www.dvktorrevieja.com/tennis


Golf 
Der spilles første gang på Alenda den 16. september med tee-time 09:00. Gå ind på hjemmesiden 
og meld dig til, her ser du også kalenderen med efterårets spilledage. Golf | dvk01 
(dvktorrevieja.com) 
Hvis du vil følge med i golfaktiviteterne så meld dig til hos: dvkformand@gmail.com 
 

Fællesgang m/k 
Starter 6. september 2021 og tovholder Per Hansen Nielsen er klar til at modtage alle friske 
medlemmer med højt humør. 
 

Dart 
Der spilles hver mandag fra 15:00 til 18:00. 
Den første mandag i måneden er der fællesspisning efter spillet på nærmere udvalgt spisested. 
Sidste mandag i måneden spilles der højeste og laveste score, hvor højeste score vinder 1 drink i 
baren. 
Det siges at et større arrangement er under opsejling den 16. oktober 2021 kl. 19:00 for alle. 
Følg med her: https://www.facebook.com/groups/5400768956664296 
 

Nørkler 
For tiden er der lidt stilstand men der arbejdes i kulissen. Tina vil være der fra 1. oktober og 4 uger 
frem. Hold øje med Facebooksiden. 
 
Bestyrelsen ser frem til et aktivt efterår og i særdeleshed til en positiv og fredfyldt 
generalforsamling. 
 
På bestyrelsens vegne. 

https://www.dvktorrevieja.com/golf
https://www.dvktorrevieja.com/golf
mailto:dvkformand@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/5400768956664296


 

OKTOBER 2021 månedsbrev                                      

Skrevet af Peder Andersen 

Kære DVK-medlemmer 
 
Så er der ro på, generalforsamlingen er overstået, bestyrelsen på plads og i arbejdstøjet, de fleste af 
vores aktiviteter er aktive. 
 
Først velkommen til nye medlemmer: 
Per Hoffmann 

Dorte Hoffmann 

Jan Bach 

Anton Jepsen 

Christine Sørensen 

Torben Sørensen 

Torben Beck 

Jette Thomsen 

Arne Thomsen 

Knud Nyholm Hofgart 

Peter Thomsen 

Lisette Thomsen 

Margrete Riddersholm 

Conny Larsen 

Jens Larsen 

Kim Heidemann 

Thomas Overgaard Larsen 

Trine Mose Larsen 

Michael Ingemann 
Anne Ebdahl 
Frede Nielsen 
Helle Rosa 

Vi er nu 414 medlemmer i vores 18 år gamle klub. 
 
Ligeledes velkommen til nye sponsor: Lise Lotte Kjellerup, 
Spansk talende dansker bosiddende i Alicante området (Orihuela Costa) på 19. år tilbyder en bred 
vifte af assistancer: 

• Som oversætter ved lægen, på hospitalet, politi eller offentlige instanser m.m. 

• Hjælp til ansøgning af offentlige dokumenter: Residencia, Nie nummer, sygesikringskort, 
ombytning/fornyelse af kørekort m.m. 

Personlig assistance, hvor sproget for mange er en barriere. 
Se her: Spansk-oversættelse | dvk01 (dvktorrevieja.com) 
 
  

https://www.dvktorrevieja.com/spansk-overs%C3%A6ttelse


Søndagsfrokost med dansk smørrebrød. 
Snittenonline.com, en af vore sponsorer lancerer en ny service, der kan sikre dig og dine venner en 
unik søndagsfrokost med det bedste danske smørrebrød. Det er ganske enkelt at opnå dette. 

- Du bestiller på www.snittenonline.com, i løbet af ugen, dog senest lørdag før levering. 

- Bestil antal og dine ønsker fra udvalget på siden. Betaling via overførsel, eller aftale med 

Einar. 

- Afhentning, sæt kryds for levering Zoco Marked - Pølseboden søndag kl. 12,30.  

- Smørrebrødet er pakket i nemme transport æsker. 

- Velbekomme, en dejlig søndagsfrokost med sild og dansk smørrebrød er reddet, familien 

kan sidde hjemme med øl og snaps uden at tænke på bilkørsel, til børnene leverer 

Pølseboden gerne pølser og hotdogs.                                                                                                                                                              

Det er også muligt at besøge Snitten onsdage til lørdage mellem 12 og 14, afhente bestilt 

smørrebrød, se udvalg og bestille til levering på Zoco Marked.                                                               

Der er ikke leveringsgebyr ved bestilt til Zoco.                                                                                            

Den danske Pølsebod på Zoco Markedet er stedet hvor Danske Venners Klub, Torrevieja 

samles og hygger sig om søndagen, husk at bestille ost hos Heidi. 

 
Vores aktiviteter: 
Vi har stadig billetter til Nytårskoncerten. Bestil her: Arrangementer | dvk01 (dvktorrevieja.com) 
 
Vores bestyrelsesmedlem Kurt Ejler Pedersen har været i kontakt med alle vores tovholdere for 
aktiviteter og har fået tilbagemelding fra alle: 
 
Petanque 
Efter sommerferien startede vi op i august og har haft rigtigt godt besøgt siden. Rigtig god 
omsætning på drikkevarer såvel som på pølser. Kaffekage startede i oktober og fortsætter resten af 
året. 
 
Biblioteket 
Masser af nyheder fælg med her.: Biblioteket. (dvktorrevieja.com) 
Vi har modtaget masser af nye bøger som ikke skal leveret tilbage til biblioteket. 
 
Kortspil 
Herrewhist har fået ny bestyrelse: Kortspil | dvk01 (dvktorrevieja.com) 
Der er fint fremmøde hver tirsdag. 
 
Tennis 
Holder vinterferie fra medio november til medio januar: Følg med her: Tennis | dvk01 
(dvktorrevieja.com) 
 
Golf 
Blev startet midt september hvor der blev åbnet for tilmelding af både damer og herrer, men vi har 
plads til mange flere golfere, så kom frit frem. Tilmelding her: Golf | dvk01 (dvktorrevieja.com) 
 
  

http://www.snittenonline.com/
https://www.dvktorrevieja.com/arrangementer
https://www.dvktorrevieja.com/biblioteket
https://www.dvktorrevieja.com/kortspil
https://www.dvktorrevieja.com/tennis
https://www.dvktorrevieja.com/tennis
https://www.dvktorrevieja.com/golf


Fællesgang 
Har god tilgang af nye såvel som gamle deltagere. Der snakkes og hygges såvel under gåturen som 
efter. Vil du med så se her: Fællesgang | dvk01 (dvktorrevieja.com) 
 
Dart 
Rigtig god fremmøde hver mandag til spil og hygge. Sidste mandag i måneden er der fællesspisning. 
Vil du prøve om du kan ramme Bulls Eye: Dart (dvktorrevieja.com) 
 
Nørkler 
Vi holder vinterferie og starter op til foråret. Hvornår? Se her: Nørkler (dvktorrevieja.com) 
 
Måske ny aktivitet: Foto. 
Vi har fået denne forespørgsel fra vores medlem Jens Damgaard 
Fotoklub i DVK-regi 
Formålet med fotoklubben er at samle foto interesseret til at udveksle erfaringer, fototure m.m. 

I første omgang tænker jeg at der bliver indkaldt til indledende møde hvor interesseret personer 
kunne deltage, jeg kunne kommet med et indledende indlæg omkring foto og hvad mine tanker med 
klubben er. 

Efterfølgende kunne der indledes en diskussion omkring andres meninger, foto kundskaber, 
fotoudstyr og hvad behovet er for udstyr m.m. 

Tænker at den indledende aften kunne se ud som følger (kræver et møderum evt. en restaurant med 
et lokale som vi kan være i, kunne evt. være en ide med en middag først, det ville nok gøre det mere 
spiseligt for en restaurant at lægge lokale til.) 

1. Indledning (Jens Damgaard) 

2. Valg af referent. 

3. Indlæg fra mødedeltagere 

4. Oplæg tit arbejdsgruppe 

5. Valg af arbejdsgruppe 

6. Næste møde. 

7. Evt. Afsluttende hyggesnak kaffe m.m. 

Jeg tænker en prioritering af fotoemner kunne se ud som nedenstående. 
1. Natur fotografering (kunne i første omgang være i den nærmeste omegn, omkring saltsøen 

m.m.) 

2. Fotografering af dyr/fugle der findes nogle gode steder at fotograferer flamingoer. Senere 

langturen så som xxxx og fotograferer ørne og andre rovfugle. 

3. Foto af spændende bygninger/biler m.m. 

4. Billede redigering (fotoshop m.m.), kræver selvfølgelig udstyr så som programmer skærme 

m.m. 

5. Studie fotografering (model fotografering) kræver adgang til udstyr og lokale (udstyr kan jeg 

i første omgang udlåne men har ikke lokale ). 

Ovenstående bare nogle hurtige tanker til at oplæg. 

Mvh Jens Damgaard. 

https://www.dvktorrevieja.com/faellesgang
https://www.dvktorrevieja.com/dart
https://www.dvktorrevieja.com/noerkler


 
Bestyrelsen synes dette forslag fra Jens Damgaard er en rigtig god ide, kunne du tænke dig at 
deltage i fotoaktivitet så send gerne en e-mail til webmasteridvk@gmail.com. 
 
Vinklub: 
Fra vores medlem Ebbe Foged Hansen har vi fået følgende initiativ til ny aktivitet: 
DVK VINKLUB 

La Vida es corta, Livet er kort, disfruta el buen vino, nyd den gode vin 
DVK kommer nu med en ny aktivitet for sine medlemmer, ikke et spansk kursus og dog en aktivitet 
hvor vi skal smage nogle af alle de gode spanske vine, der findes hernede, høre om druesorter, fra 
drue til vin og smage på vin, måske også lidt mad til. 

Man tilmelder sig denne aktivitet, og kan deltage på forskellige måder, smagning af vine fra lokale 
butikker, hvor man betaler 1-3€ pr gang, eller gourmet smagning for 8 personer fra 15 — 20€. 
Derudover vil der blive arrangeret besøg på vingårde, dette i samråd med andre vinelskere, samt 
spisninger med vin til. 

Det kunne godt lyde som en god mundfuld (vin), så jeg håber at kunne trække på hjælpere. 

Vi påregner at starte den 17.november kl. 13,30 sammen med et forfattermøde med Sia Mau. 

DVK BIBLIOTEKET får på vor kaffe/kagedag den 17. november kl. 13,30 altså en halv time før, besøg 

fra Malaga af en ny forfatterinde Sia Mau der har skrevet og udgivet første bind i et trilogi. Bogen 

der udkom den 20. september, har fået titlen "Uafklarede omstændigheder". Det er en meget 

spændende krimi hvor tre kvinder er hovedpersoner, en tidligere misbruger, en retsmediciner og en 

måske alkoholiseret efterforsker. En kvinde findes død. Er det selvmord, et uheld eller drab. 

Udover at være en krimi stilles der skarpt på det "vi ikke taler om". Specielt de tabubelagte emner 

for kvinder, der er ude over den første ungdom. 

Sia Mau er psykoterapeut og har arbejdet i misbrugsbehandling i mange år. Er nu bosiddende i 

Spanien og skriver om det, hun kender bedst til: livets bagsider, misbrug, mennesker, glæder og 

sorger. 

Kom og hør Sia fortælle om bogen, om at være forfatter, og om hendes tidligere liv. Vi håber hun har 
nogle bøger tilbage som hun kan signere, det vil være en god julegave, ikke mindst til fynboerne, da 
meget af bogen foregår i Odense og omegn. 
 

Fællesspisning efter petanque om onsdagen arrangerer medlemmerne selv for eksempel via vores 
Facebook side. (1) dvktorrevieja.com Danske Venners Klub | Facebook 
Vores medlem H.G. Jørgensen skal have tak for sine mange tiltag med spisning hos vores sponsor 
Zum Bräustüberl i Torrevieja. 
 
På bestyrelsens vegne 
 
Nils Andersen 

mailto:webmasteridvk@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/341760637620819


 

NOVEMBER 2021 månedsbrev                                      

Skrevet af Nils Andersen 

 
Kære DVK-medlemmer 
 
Så forsvandt november i kalender året 2021, og det lader til at rigtigt mange af DVK-medlemmerne 
er taget nordpå, formentlig for at gøre klar til kommende jul og nytår. 
 
Et stort velkommen til nye medlemmer. 
 Margot Wieckhorst 
 Lone Korsgaard Pedersen 
Vi er nu 414 medlemmer i vores 18 år gamle klub. 
 
En del af vor aktiviteter er så småt gået på vinterferie, såsom herre kort klubben, og golfafdelingen, 
mens der forsat hygges til blandet andet petanque og dart. 
 
DVK-Golf 
DVK-Golf har for nyligt skrevet til alle 59 registeret golfspillere, om de venligst vil meddele i hvilket 
omfang de forventer at kunne spille i foråret 2022, da vi skal have arrangeret hvilke baner vi vil 
kunne spille på, og derfor også vide lidt om hvor mange vi kan forvente at være. 
Er du golfspiller i DVK, må du meget gerne melde tilbage angående dette ☺ 
 
Biblioteket 
Som noget nyt havde vort danske bibliotek, onsdag 17. nov. besøg af en forfatter Sia Mau med 
bogen ”Uafklarede omstændigheder” som hun fortalte om og signerede bøger. 
 
Vinklubben 
Derefter var der opstart på DVK Vinklub med smagning af forskellige vine, samt snak om vin og 
tilmelding til deltagelse i smagninger, vin ture og mail om gode vine. Aktivitetsleder er Ebbe Foged 
Hansen. 
 
Kaffe/kage dag 
Da det var den tredje onsdag i måneden fortsatte vi med kaffe, pandekager og en lille brandy for 
derefter at bytte bøger, spille petanque i et par timer, hvorefter nogle besøgte Zum Bräustüberl for 
aftensmad.  
 
Bestyrelsen 
Fra bestyrelsens side har der været arbejdet på kommende aktiviteter i det nye år 2022. 
Det være sig petanquemesterskaber, påskefrokost, forårsfest, sommerfest, efterårsfest samt 
julefrokost. Grundet de verdensomspændende omstændigheder med covid-19, årstiden hvor de 
fleste medlemmer befinder sig i Danmark og at vi nu kun er små̊ 3 måneder fra generalforsamling, 
og dermed muligheden for sammensætning af ny bestyrelse, sættes dette arbejde på standby da vi 



ikke ser den store mulighed for afholdelse af arrangementer, til glæde for flest mulige medlemmer 
af DVK. 
 
Bestyrelsen har fastlagt at næste generalforsamling afholdes lørdag den 19. marts 2022.  
I indkaldelsen, som udsendes i januar, afsløres tid og sted. 

Dette skal dog ikke afholde eventuelle medlemmer der føler lyst til at melde sig, til at indgå̊ i 
aktivitetsgrupper, der vil stå̊ for afholdelse af ovenstående arrangementer. 
Har du interesse i dette, så̊ meld meget gerne dine ønsker til dvkformand@gmail.com  

 

Nyt fra vor sponsor Jætte Jørgensen.  

Viva España – ikke kun en sang – lær at tale spansk.  

Jætte Jørgensen genstarter spansk kursus onsdag den 12. januar, hvem vil være med, det skal helst 
være et hold på 8 – 10 DVK-medlemmer der kan komme de fleste dage. 
Mere information om Jætte finder du lige her: https://www.dvktorrevieja.com/spanskundervisning  

 

Ved petanque banen, er der nu indført mindste gangbar betalingsmønt, for betaling af drikkevare 
og pølser, som er 50 cent.  
Dette fordi vi skal betale svimlende summer i vekselgebyr, for at få vekslet 1, 2, 5, 10 og 20 cents 
mønter. Prisen for en genstand er forsat 1€, og 2€ for en pølse med brød. 
 
Vor Facebook gruppe tager stadig gerne imod jer medlemmer af DVK. 
Ansøg gerne for medlemskab og husk at skrive dit DVK-medlemsnummer, og svar på spørgsmålet 
og du godkender gruppens regler. 
Du finder vor Facebook gruppe lige her: https://www.facebook.com/groups/341760637620819 
 
 

Juleri for alle pengene 

Torrevieja, Alicante 

På Torreviejas centrale torv Plaza de la Constitution er der også udsigt til en god gang juleri, og her 
kommer det endda til at have et nordligt islæt for de af jer, der kunne savne den slags. 

 

Her har en gruppe svenskere nemlig besluttet at donere et rigtigt juletræ, som bliver kørt hele 
vejen fra Sverige og rejst på pladsen. 

  

Lysene bliver tændt i forbindelse med 1. søndag i advent, den 28. november, ved en ceremoni, hvor 
også det danske byrådsmedlem Gitte Lund Thomsen er med. Til stede vil også være borgmesteren 
Eduardo Dolón, den svenske konsul Björn Sandström. 

  

mailto:dvkformand@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/341760637620819


Klokken 17 er der gudstjeneste i kirken på pladsen "Inmaculada" på svensk, og klokken 18 bliver 
lysene tændt. 

 Den 10. december samme sted arrangerer kommunen "Coros en La Plaza", hvor der bliver sunget 
engelske og spanske julesange 

 
Online-avisen Spanien i Dag var d 6. november på besøg i Torrevieja, og Ebbe Foged Hansen og jeg 
selv var med, og fik en god snak med redaktionen om et fremtidigt samarbejde. 
Spanien i Dag har oprettet Alicante Syd, som dækker vort område, hvor man kan finde information 
skrevet af medlemmer/Amigos af avisen. 
Tag selv et kig her: https://www.spanienidag.es/spanske/nyheder/premium/alicante-syd 
 
Der arrangeres forsat fællesspisning efter petanque om onsdagen på banen, samt på vor Facebook 
gruppe. 
 

 
 
På bestyrelsens vegne 
Nils Andersen. 
Formand 
 
 

https://www.spanienidag.es/spanske/nyheder/premium/alicante-syd


 

2021 månedsbrev december                                   
 
 
Skrevet af Nils Andersen. 

 
 
 
Kære DVK-medlemmer 
 
Så er sidste kalendermåned for året 2021 også ved at være brugt, og vi kan for alvor begynde at 
kigge ind i 2022. 
 
Vi er nu 413 medlemmer i vores 18 år gamle klub. 
 
Vi så os desværre nødsaget til noget brat at lukke ned for alle DVK-aktiviteter, i håbet om at kunne 
stoppe Covid-19 smitte, der var fundet blandt DVK medlemmer. 
Dette ser stadig ud til at være lykkedes rigtigt godt, og der skal lyde stor respekt og tak til de 
involverede, for deres egen håndtering af sagen. 
 
Fordi det er lykkedes at bryde smittekæden blandt DVK-medlemmer, lukker vi derfor igen op for 
DVK-aktiviteter startende fra uge 1, så længe restriktionerne her i Spanien tillader dette. 
Vi har en forhåbning om, at alle medlemmer følger myndighedernes vejledninger og de 
forholdsregler man bør tage. 
Antigen hjemme test er til at købe i Spanien på alle apoteker, og prisen er overkommelig alt fra 
3,95€ til 8€, men skal man for et eksempel til en DVK-aktivitet, er den nem og hurtig at tage, og 
inden for 20 minutter ved man om man skal tage af sted, eller blive hjemme og passe godt på sig 
selv, og dermed også alle andre. 
 
DVK-Golf 
DVK-Golf har fornyeligt skrevet til alle 59 registeret golfspillere, om de venligst vil meddele i hvilket 
omfang de forventer at kunne spille i foråret 2022, da vi skal have arrangeret hvilke baner vi vil 
kunne spille på, og derfor også vide lidt om hvor mange vi kan forvente at være. 
Er du golfspiller i DVK, må du meget gerne melde tilbage angående dette ☺ 
Ovenstående er genbrug ja, men det gælder stadig. 
Har du endnu ikke fået meldt ud hvornår du kan spille, så kan det stadig nås. 
 
Biblioteket 
Ved et kort serviceeftersyn på petanque banen og i vor containere, blev der observeret poser med 
bøger, som er kommet ind og stå. Mon der er spændende nye titler…… 
 
Vinklubben 
Vinklubben har nu fået sin egen side på vor internetside. 
Du finder den lige her: https://www.dvktorrevieja.com/vinklubben 
Aktivitetsleder er Ebbe Foged Hansen. 
 



Kaffe/kage dag 
Den traditions rige kaffe/kage dag i december, med gløgg og æbleskiver blev jo desværre aflyst. 
Denne forventes afholdt til kaffe/kage dag i januar d. 19/1-2022 
 
 
På bestyrelsens vegne 
 
Nils Andersen 


