
 

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 
 


