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Skrevet af Ebbe Foged Hansen 

Formanden har ordet 
 

Kære medlemmer, 
Bestyrelsen er fortsat spredt – få i Spanien og andre i Danmark.                                                             Vi 
holder kontakt til hinanden over mails - det bliver selvfølgelig aldrig det samme, som at mødes. Der 
er heller ikke så meget at arbejde med lige p.t. 
Få aktiviteter er kommet lidt i gang, bl.a. dart, som formår at samle dem der er i Spanien. 
Nu hvor der er kommet påbud om at bære mundbind i Torrevieja, vil det afgjort afholde mange fra 
at rejse til Spanien hører jeg fra en del medlemmer. Derudover er der fortsat et forsamlingsforbud 
på 20 personer. 
Mange medlemmer mødes til socialt samvær i Danmark – for at holde kontakten til hinanden. Det 
er meget positivt. 
Trods de vilkår vi har lige nu, har vi fået nye medlemmer og sponsor. Det kan vi kun glædes over. 
Petanque holder ferie i august mdr., dog fortsætter onsdagsmiddagene. Hvis du vil med kontakt 
Ebbe. 
Fortsat god sommer til jer alle. 
Sommer hilsner 
Ingelise 
 
 
Aktuelt i Spanien 
 Sidder hernede i Spanien sidst i juli, vil skrive noget aktuelt, men det går så hurtigt, at ingen kan 
sige hvad der sker resten af dagen eller i morgen. Alle vores venner spørger efter gode råd og 
meldinger og hvad man tænker der vil ske fremover, hvornår kan vi komme og hvad kræver man i 
det daglige. Udfordring, kommer UM med ny generel rejsevejledning, kan der gå lang tid, til vi ses. 
Vi får en ny tidsregning, LIVET FØR – OG EFTER CORONA.  Bevar optimismen. 
 
                                                                                                                    
Velkommen til nye medlemmer. 
Velkommen i vores dejlige klub, kan vi sige til: Carsten Juul, Sussie Hejring Hansen og Claus Hansen, 
vi håber I vil falde godt til, og få nogle hyggelige stunder hernede. I er altid velkommen til at søge 
råd og vejledning hos bestyrelsen og vores store medlemsskare. 
 Velkommen til ny sponsor. 
Dansk smørrebrød i Spanien er noget vi alle efter nogen tid i Spanien ser frem til, tænk bare på en 
god sildemad, rødspættefilet med remoulade eller dyrlægens natmad, så får vi hjemve. Vor nye 
sponsor www.snittenonline.com  ved Gunny og Einar kan nu levere et stort udvalg i dansk 
smørrebrød, eller du kan hente i Almoradi, samt om søndagen hos den danske pølsevogn på 
citronmarkedet. Se mere om vores DVK-test af smørrebrød. 
 
 

http://www.snittenonline.com/


Hjælp til vores sponsorer. 
Vi ved det kan være svært at hjælpe vores sponsorer fra Danmark, samt at vi kun er få tilbage 
hernede. Og dog, kig på listen over vores sponsorer, og nævn på Facebook og andre steder at du 
henviser til www.dvktorrevieja.com og anbefaler at hjælpe dem der bidrager til vores klub. Vi vil 
fremover i vores månedsbreve skrive om vores sponsorer. 
 
 
Søndage, nyt mødested på ZOCO-markedet. 
Den Danske Pølsevogn ved Thomas Glaeser og Heidi der også står for Margits Biludlejning, bliver 
vores nye mødested på søndage, her kan vi få en dansker snak om stort og småt, få stillet sulten og 
tørsten, skulle man få trang til en gammel ”skipper ost” kan den bestilles hos Heidi. 

         
 
 
Vores aktiviteter. 
Kaffe, kage, brandy dag blev afholdt onsdag den 17. juli hvor vi var under de lovbefalede 20 pers. 
Kirsten havde lavet en brunsviger kage. Hygge stemning, der var 8 som spillede petanque i det 
sædvanlige solskins vejr. 
 
 
Dart 
Spiller hver mandag, Ny bestyrelse blev valgt den 27. juli. Formand er Thomas Glaeser, 
næstformand Poul Wulff og Alex Kristiansen fortsætter som kasserer. 
 
 
Kortspil herrer. 
Spiller hver tirsdag. 
 
 
Kortspil damer. 
Spiller hver tirsdag. 
 
 
Vores onsdagsspisninger. 
Vi har gennem hele juli måned haft succes med disse spisninger, og været i stand til at holde det 
under 20 personer pr. gang.  Det har været nogle stunder, hvor vi kom ud af vores huler.   
Finn Bruun lagde for med besøg hos ”Lilla Svensken” dejlig bøf m løg og fisk til damerne.  
Anne-Marie og Henning havde valgt El Andaluz med mad efter eget valg.  

http://www.dvktorrevieja.com/


 Alex valgte vores sponsor Margots Zum Bräustüberl, hvor vi fik biksemad m Spejlæg og rødbeder.  
Birthe og Manuel havde Alingui, Los Balcones, mad efter valg, ikke sidste gang vi kommer her. 
Kirsten og Ebbe havde Snitten online på tagterrassen med dansk smørrebrød, blev godt modtaget.  

 
 
Dette var de fem onsdage i juli måned, nu glæder vi os til august, selvom max 20 personer stadig er 
grænsen. Ønsker man at deltage send mail til Ebbe der sørger for besked til den ansvarlige 
kontaktperson for den næste uges spisning.  
 


