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Formanden har ordet 

 
 

Kære medlemmer 

Nu er vi landet i adventstiden. 

Hvor kommer adventskransen fra?  

Det med at tænde lys i den smukke adventskrans, er en tradition der er værd at holde i 
hævd, for den rummer masser af historie. 
Det er en tradition, der kom til Danmark fra Tyskland omkring 1. Verdenskrig i 1914-1918. 
Fra 1864 til 1920 var Sønderjylland nemlig tysk, og derfor vandrede den tyske tradition med 
adventskranse let op til det sønderjyske.  
Da Sønderjylland i 1920 igen blev dansk, var traditionen allerede stadfæstet i regionen, og 
langsomt bredte den sig til resten af landet. Især under 2. Verdenskrig blev det at tænde et 
stearinlys et symbol for håb og frihed. 
I gamle dage var kransen traditionelt dekoreret med hvide lys og rødt og hvidt bånd, som 
symboliserede det nationale bånd til Danmark. I dag er sagen en helt anden - 
adventskransen kan nemlig have lige den form vi ønsker, det eneste krav er, at den skal 
indeholde 4 lys, som symboliserer de fire søndage op til jul. 
 
Her i 2020 har vi alle brug for troen på håb og frihed. 
Vi lider alle afsavn – uanset om vi opholder os i 
Spanien eller Danmark.  
 

Kære medlemmer – alle ønskes en rigtig glædelig jul, 
samt et godt nytår. 
 

Mange kærlige julehilsner 
Fra den Sønderjyske formand. 
Ingelise Langenberg 

 

 
 

  



Julen er hjerternes fest.  

Men det er også en tid til eftertanke, en bekendt fra 
min fortid Præst Edith Tingsted, fra Ledøje-Smørum har 
i en artikel i den lokale avis udtalt: 

"Man skal gøde sin mark, men man skal også tage del i 
samfundet og give en hjælpende hånd til dem, som har 
brug for det, og så skal man kræve noget af dem, der 
kan," siger hun. 

I forlængelse af dette havde jeg en samtale med en 
DVK-ven, hvor vi netop talte om vor tid i forhold til 
tidligere, samfundet har på få år ændret sig, er blevet mere ego centreret og alle kræver deres ret 
til opnå de ting og goder de har brug for. Et eksempel vi brugte, var det at køre sine børn i skole i 
bil, uden at tage hensyn til dem der kom på cykel eller gående. 

Lad os derfor gå ind i 2021, gøde så DVK kan gro og vokse, ikke glemme at hjælpe hinanden når der 
er brug for det, men også kræve en indsats fra dem der kan og vil DVK. 

Ebbe 

 

Golf:  

Det er ikke meget nyt vi kan skrive fra golfens verden. Vi har dog spillet hernede de sidste 
par måneder og besøgt flere forskellige baner, vi har max været 6 personer og gået ud i 2 
gange 3 bolde, hvilket er blevet accepteret. Vi har på hul 19 været ude for kun at måtte 
sidde 4 ved hvert bord, så det blev høj tale på tværs. Nu ser det ud til at være slut for 
året 2020 da flere står foran hjemrejse, og der nok ikke kommer flere herned. 

Tak for året 2020, der ikke blev som forventet, så må vi jo ty til fjernsynet og glæde os over de 
danskere der både på dame- og herresiden gør det godt, håber på et bedre 2021. 

Glædelig jul og godt nytår ønsker Peder og Ebbe. 

 

 

 

Nyt fra Kaas og Kirkemann: 
 
BOLIGFORSIKRING OG BESÆTTELSE AF PRIVAT EJENDOM I SPANIEN 
27. november 2020 18.43  16 KB 
  
Vi har fået en del henvendelser i løbet af efteråret omkring dækning i boligforsikringen mod illegal 
besættelse. Mange er blevet opmærksom på risikoen, efter at flere medier i Skandinavien og 
Spanien har bragt historien om en norsk families mareridt i over et år. 
 
Du kan læse en af artiklerne, og se resultatet af ejendommens tilstand efter besættelsen, hvis du 
trykker på artikel eller video: 



 
Artikel (Kilde: Ekstrabladet) 
Video (Kilde: ABC) 
 
BESÆTTELSE DÆKKES IKKE 
 
Desværre er besættelse ikke omfattet af forsikringsbetingelserne på boligforsikringen. Skulle man 
få sin ejendom besat, kan man ikke få erstatning for de ødelæggelser eller mangler, der måtte være 
på ejendommen efter besættelsen. Er indboet ødelagt eller væk, dækker indboforsikringen heller 
ikke. 
 
TILLÆGSDÆKNING MOD BESÆTTELSE ER IKKE MULIG 
 
Muligheden for at tegne en tillægsdækning mod besættelse findes ikke. Vi har kontaktet alle de 
forsikringsselskaber, vi samarbejder med. Blandt dem det største forsikringsselskab i Spanien. Alle, 
undtagen et forsikringsselskab specialiseret i luksusejendomme, har svaret tilbage, at de ikke 
dækker besættelse af privat ejendom. 
 
Vores brancheforening oplyser, at med den nuværende lovgivning på området, skal vi ikke regne 
med, at der kommer en forsikring, der dækker skader efter besættelse. 
 
RETSHJÆLP 
 
Den eneste dækning, man kan få mod besættelse, er retshjælp til at få besætterne ud. Du er 
velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker information om retshjælpsforsikring. 
 
BESKYT DIN BOLIG MED ALARM 
 
Eftersom det ikke har været muligt at finde en bred forsikringsløsning mod ødelæggelser efter en 
besættelse, er et godt råd at beskytte ejendommen så godt som muligt i fraværsperioder. Derfor 
har vi indledt samarbejde med to af Spaniens førende alarmselskaber. Har man installeret et 
alarmsystem, bliver man informeret i det øjeblik indbruddet sker. Medmindre andet blev aftalt, da 
boligforsikringen blev tegnet, er skader efter indbrud dækket. 
 
Ønsker du et uforpligtende tilbud på installation af alarm, er du velkommen til at kontakte os. Vi vil 
sørge for, at du bliver kontaktet af en engelsktalende repræsentant fra alarmselskabet. 
 
På vores hjemmeside under Nyheder og Information kan du se en kort video, hvor vi giver gode råd 
og information om boligforsikring. 
 
 

Med venlig hilsen 
Kaas & Kirkemann Forsikringsmæglere 
 
 

 

https://ekstrabladet.dk/ferie/et-aars-mareridt-fremmede-naegter-at-forlade-vores-feriehus/8273401
https://www.abc.es/espana/abci-familia-noruega-recupera-casa-ocupada-malaga-completamente-destrozada-202010221618_video.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F
https://kaaskirkemann.com/da/category/nyheder/


 

 

 

Ny sponsor i DVK 

Vores nye sponsor kan I finde på vor webside, måske var det værd at kigge på de el aftaler de 
enkelte har. 

 

Energy Nordic 

Dit elselskab i Spanien! 

Kunne du tænke dig at få din elregning og kundeservice på dansk. 

Vi er et dansk ejet, spansk elselskab og vi går ind for miljøvenlig strøm og god 

service - uden at det skal koste ekstra! 

Vi leverer kun 100% certificeret grøn strøm og alligevel kan 9 ud af 10 spare ved at 

skifte til os. 

Hvis du ønsker at vide hvad du kan spare, er du velkommen til at sende din regning 

til info@energynordic.com 

  

Vi glæder os til at høre fra dig. 
Vores hjemmeside https://energynordic.com/da/ 
 

 

 
 
 
Julelyset tændes i alle hjem 
Vi vender alle næsen hjem 
I ovnen er en flæskesteg 
Julemanden er på vej. 
Glem alt om strid og kiv 
Nu er det juletid 
Tid til leg og sjov 
Glem ej den brune sovs 
 
Med ønsket om en glædelig jul 
Til alle jer fra alle os. 
Anne-Marie 
 

mailto:info@energynordic.com
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