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 Månedsbrev januar 2018  
 Ved Ebbe Foged Hansen 

 
 
 
Velkommen til et nyt år i DANSKE VENNERS KLUB.          
 
Jeg håber alle fik en dejlig fredelig jul og kom godt ind i det nye år.   
 
Da jeg det meste af januar måned har opholdt mig i Danmark, med masser af regn, kulde 
og lidt sne, kigge ud på fuglene i haven og konstatere de manglede mad, så har I dernede 
ikke undladt at fortælle mig om dejligt solskin, mandeltræer i blomst og lækre appelsiner 
på træerne. Misundelig, nej kun glæde over hvor godt I har det. 
 
Da vi i januar måned har været to formænd vil jeg læne mig lidt op ad formand Ulriks 
kommentarer i hans beretning på vor generalforsamling den 27. januar. 
 
At der var 57 deltagere til nytårskoncert den 7. januar siger mig at vi i bestyrelsen skal 
være opmærksom på, at der er mange musikelskere i vor klub, og at vi skal være på 
stikkerne med billetter når der musik og koncert tilbud på programmet hernede. 
 
Vi skal også fremover i bestyrelsen tænke på hvilke ture og nok især til hvilke priser vi 
arrangerer og udbyder vore ture, hvilket turen til Andalusien kunne tyde på. 
 
Ulriks omtale af svind i vor pengekasse til petanque, har vi haft oppe i vor nye bestyrelse, 
vi ser alvorligt på det, det går jo ud over os alle. Nye tiltag imod det er drøftet. 
 
 

Aktiviteter: 
 
Aktiviteterne i vor klub er kommet godt fra start, petanque spil tirsdag og onsdag fungerer 
og initiativer til hjælp med spil/banefordeling skulle være på plads nu. Kortspil klubber om 
tirsdagen finder også sted som planlagt. 
 

Golf: 
Vore golfspillere startede den 11. på Font del Llop i et forrygende 
stormvejr, boldene blæste væk bare man så på dem. Heller ikke sjovt at 
få et slag med et 7er jern spørg bare en tidligere mester. Antal deltagere 
voksede ugen efter, og den 25. hvor vi spillede i DVK regi med vore 
damer, var der 15 deltagere, der havde en dejlig dag på Alenda, med 
flotte præmier doneret af JNF v/ Niels Sylvest og GLASCOM v/ Søren 
Toftes søn Ole. Tilmelding til februar match er åbnet. Tilmeld dig her. 

 
Tine Rask har lovet fortsat at tage sig af vort bibliotek, hvor jeg kan glæde hende med at 
vor datter Birgitte er ved at samle 4-5 kasser med læse eksemplarer fra forlagene. Er der 
nogen der har planer om at køre fra DK sydpå og har plads til mindre kasser med bøger, 
hører vi gerne om det. Opsamling på Sjælland eller Jylland. 

  

https://www.dvktorrevieja.dk/golf
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Generalforsamlingen: 
 
Om vor generalforsamling afholdt den 27. januar 2018 for året 2017 ville jeg helst kunne 
nøjes med at sige, at der efterfølgende blev serveret en dejlig flæskesteg med rødkål, 
kartofler og sovs. 
 
I vil kunne læse om forløbet på det referat der lægges ud på vor hjemmeside, samtidig kan 
I se de redigerede vedtægter, der blev resultatet af mange afstemninger. Om den dialog 
og debat der fandt sted, vil jeg kun sige at nogen skønhedspræmie vil det ikke kunne 
indbringe. 
Dog min personlige kommentar til -- Kan du ikke lide lugten i bageriet!                              
Så gå udenfor et øjeblik, tag en dyb indånding, hold dig for næsen, gå ind og køb en 
spandauer med syltetøj, og så hjem til en beroligende kop kaffe. 
 

 
Konstituering: 
 
Fandt sted den 28.1. i god ro og orden, med efterfølgende bestyrelsesmøde den 29.1. 
Dette vil I kunne læse om i min mail “Formanden har ordet” som jeg har planer om at 
udgive hver onsdag, enten med egne ord eller sammen med andre. 
 

Arrangementer: 
 
Forårstur: 

Valencia, Fallas med festfyrværkeri og afbrænding af 
de flotte figurer. 
Bestyrelses er nu gået i gang med at indhente tilbud på 
bus, hotel m.v. Rejsebureauet har lovet os færdigt 
program med pris så vi kan præsentere det på 
generalforsamlingen samt ved direkte e-mail til de 
tilmeldte. 
Ovenstående er fra vort månedsbrev i december 2017. 
Vi har siden da, ligget vandret i den nye bestyrelse for 

at få alt på plads med hotel, pris, program, tilmeldinger.  
Vi, Kaj, Henning og mig, tog en hurtigt kontakt til rejsebureauet, fik et overblik, desværre 
efterfølgende forvirring med et tilbud vi ikke kendte, der lå 25 km fra Valencia, ikke aktuelt. 
Tilbud nu accepteret af os, vi afventer nu et færdigt program vi kan udsende til jeg. Pris pr. 
person 360€. 

Tilmeld dig her. 
 
Nye tiltag: 
 
Vort medlem Signe Keeper har foreslået at vi opretter en besøgstjeneste baseret på 
frivillige besøgsvenner. 
Vi forestiller os at 1 måske 2 personer vil være tovholdere på besøgstjenesten. Der 
oprettes en hjemmeside under AKTIVITETER hvor besøgsvenner kan melde sig. 
 
Kunne du tænke dig at ”styre” denne tjeneste så skriv til:  

webmasteridvk@gmail.com 

https://www.dvktorrevieja.dk/arrangementer
mailto:webmasteridvk@gmail.com
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjhze3ps47ZAhUMKywKHXB9CYMQjRwIBw&url=https://www.tripsavvy.com/las-fallas-dates-1643613&psig=AOvVaw30oduweXygSeRcIGS8VrXw&ust=1517907394151443
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Dette var også med i vort nyhedsbrev for december, og medførte ifølge Signe en 
henvendelse hvem jeg gerne vil høre fra, jeg synes dette er så godt et initiativ, at jeg har 
bedt Signe være med på et indlæg i et af de kommende formands breve. 
Et katalog med nye tiltag er under udarbejdelse i vor bestyrelse, alt skal dog bearbejdes 
og vigtigst af alt der skal være balance i økonomien inden vi starter. I vil høre nærmere. 
 

 
 
På hele bestyrelsens vegne kan jeg dog love at vi ikke vil bygge en 
katedral, men kæmpe for DVK og skabe en klub for jer I kan være stolte 
over at være et medlem af. 
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 Marts 2018 månedsbrev 
 skrevet af Flemming Dalgas 
 
 
 
 
 

 
 
Vi hører om det danske vejr, hvor de kæmper med kulde, snemasser lukkede 
veje m.v. Det kan for nogen have sin charme, ikke mindst for børnene 
(børnebørnene, oldebørnene), også fordi sådan et landskab jo er smukt. 
Mange har igennem lang tid beklaget sig over det sure gråvejr, hvilket jeg er 
enig i, men nu kom Kong Vinter, med sine fordele og ulemper. 
 
Imens går mange af os hernede i kortærmede bluser og kan ofte sidde på 
vores terrasser i dette behagelige klima og nyder de smukke omgivelser. Vi 
kan dyrke mange udendørs aktiviteter, herunder i DVK, hvor mange af os ses 
om onsdagen til hyggeligt samvær og spil på petanquebanerne. 
 
 

Forårstur 
 
Vores tur til Valencia måtte vi desværre aflyse som formanden har orienteret 
om forleden. Man kan skrive mangt og meget om årsagen til at det kom så 
vidt, det vil jeg ikke, men jeg vil dog understrege, at der for flere 
bestyrelsesmedlemmer har været gjort et stort arbejde for at komme så vidt, 
og man har fået mange erfaringer. 
 
 
Promovering af DVK. 
 
Klubbens nye formand har uagtet at han bor på Sjælland valgt at deltage i 
Messen i Herning, udelukkende for at synliggøre vores lille klub DVK. Dette 
har han gjort sammen med DVKs VIP-medlem ejendomsmægler Kaj Verner 
B. Knudsen. Et godt arbejde, som klubben kan være tilfreds med, se det 
netop udsendte ugebrev fra formanden 
 
 

Herrewhist 
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Der er kommet flere forespørgsler om hvilken slags whist man spiller i 
herrevist. Her vil jeg henvise til formanden Alex Kristiansen eller næstformand 
Finn Bruun.  
Jeg vil blot nævne, at der er 3 forskellige spil i gang.  

”Børnebordene”, er den gamle whisttype.  
Derudover er der to muligheder for at spille enten med to eller tre jokere, og 
reglerne er herefter ens for dem begge. 
 

 
 
 
For dem der er interesseret, er det hver tirsdag kl. 10-14. Der bliver i øvrigt 
holdt herrefrokost i marts måned, for de indspillede penge. 
 

Onsdag den 21.2, besøg af Signe Keeper 
 

Vi havde besøg af Signe Keeper, der er VIP-medlem, for at fortælle om to så 
forskellige ting som besøgsvenner og kannabisolie. Besøget blev planlagt på 
samme dag som klubben var vært med drikkelse og pølser. 
Jeg skal love for at der kom mange besøgende og naturligvis også spillere, 
og som jeg så, var der 14 baner i gang. Det var svært at holde mandtal, men 
jeg vil skyde på der var omkring 125. Der var hele dagen rigtig god stemning, 
ligesom der var stor spørgelyst. 
 
Først men kort, kom Signe ind på vigtigheden af besøgsvenner. Hun har 
mange klienter der i hverdagen kan have behov for en støttende hånd. Denne 
støtte behøver nødvendigvis ikke være hver dag, -langt fra, men aftales 
individuelt, f.eks. engang om måneden. Sjældnere og hyppigere er op til en 
selv. Signe vil godt stå som mellemled for begge parter, så de ”finder” 
hinanden. 
 
Kannabisolie. 
Det vil komme for vidt for mig at have alt med, som Signe fortalte, men jeg 
har et mindre resume. Hvis teksten er ”farvet” er det ikke bevidst fra min side, 
idet jeg kun har denne ene version af denne naturmedicin. Man kan uden tvivl 
finde utrolig mange udlægninger af produktet, som kan gøre det endnu mere 
svært at overskue, men Signe kom ind på enkeltfaktorer som man skal være 
opmærksom på. 
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Olien har eksisteret i Kina længe før Kristi fødsel, og Israel er førende i 
forskning af produktet, som viser sig at have virkning også på Autisme. Den 
har virkning overfor en masse forskellige skavanker som vi i dag tager piller 
for, men som kannabisolien fint kan erstatte og så slipper man for 

bivirkninger. 
Det gælder om at have balance og ligevægt i kroppen. Ved indtagelse af 
stoffet foregår der en kemisk kommunikation mellem cellerne, der kaldes 
receptorer, som kommunikerer kannabisolien ud i hele kroppen, så f.eks. 
smerter i skuldre forsvinder. 
 
Når man indtager olien, kan man blive tør i halsen og træt. Det er naturligt. 
Hvor meget man skal tage af dråber hver dag er individuelt, men maks. 10 
dråber dagligt. Hvis man føler at olien ingen virkning har, så stop efter 3 mdr. 
men man skal lige lade gå en uges tid for at begynde at se virkningerne. 
Dråberne lægges under tungen. 
 
Olien kan også virke præventiv, og kan tages som et almindeligt kosttilskud. 
Er du i tvivl om olien i forhold til den medicin du tager, så kontakt egen læge. 
 
Når man skal vurdere produktet, skal man se efter om hvor mange 
cannabinoider der er f.eks. 120. Der kan i øvrigt være op til 500 forskellige 
ting i olien. 
Man kan købe olien hos Signe for 40€ 
 
Husk kannabisolie er ulovligt i Danmark, og må derfor ikke indføres, selv om 
det er lovligt i Spanien.  
 
Alt i alt en rigtig fin dag for alle deltagere. 
 
Tak Signe for det fine indlæg. 
 
Petanque 
 
Mesterskabet er den 4. marts, så af gode grunde er der ikke noget med her.  
 
Men jeg kan berette, at der er 3 frivillige damer, som har meldt sig til at 
varetage opgaven med den daglige fordeling af banerne om onsdagen. 
Nemlig Lise Lotte Hedelund, Lona Hansen og Rosa Dalgas.  
Tak til pigerne for at hjælpe klubben. 
 
Vi har også startet op, at der nu i vinterhalvåret er pølser hver onsdag. Her 
har Kurt Pedersen meldt sig som grillmester, og jeg er sikker på der i hans 

fravær er andre der vil medvirke. 
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Golftræning 
 
Er golf noget for dig, eller vil du træne dit put m.v., så har Knud Erik 
Frederiksen startet en fællestræning op på Las Ramblas hver mandag. Hør 

ham lige om der er plads m.v. inden man kommer.  
 
Fællesspisning 
 
Det er næste gang den 7. marts på Los Vikingos, som er VIP-medlem i DVK. 
 
 
Tak til de mange hjælpere i hverdagen, der er med til, at vi har en god klub. 
Er der nogen der har et indlæg om lige netop deres aktivitet, f.eks. tennis, 
golf, bibliotek, stavgang m.v., så send det til os. Gerne også billeder. 
 
Med venlig hilsen 
 
Bestyrelsen. 
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 Marts 2018 månedsbrev 
 skrevet af Flemming Dalgas 
 
 
 
 
 

 
 
Vi hører om det danske vejr, hvor de kæmper med kulde, snemasser lukkede 
veje m.v. Det kan for nogen have sin charme, ikke mindst for børnene 
(børnebørnene, oldebørnene), også fordi sådan et landskab jo er smukt. 
Mange har igennem lang tid beklaget sig over det sure gråvejr, hvilket jeg er 
enig i, men nu kom Kong Vinter, med sine fordele og ulemper. 
 
Imens går mange af os hernede i kortærmede bluser og kan ofte sidde på 
vores terrasser i dette behagelige klima og nyder de smukke omgivelser. Vi 
kan dyrke mange udendørs aktiviteter, herunder i DVK, hvor mange af os ses 
om onsdagen til hyggeligt samvær og spil på petanquebanerne. 
 
 

Forårstur 
 
Vores tur til Valencia måtte vi desværre aflyse som formanden har orienteret 
om forleden. Man kan skrive mangt og meget om årsagen til at det kom så 
vidt, det vil jeg ikke, men jeg vil dog understrege, at der for flere 
bestyrelsesmedlemmer har været gjort et stort arbejde for at komme så vidt, 
og man har fået mange erfaringer. 
 
 
Promovering af DVK. 
 
Klubbens nye formand har uagtet at han bor på Sjælland valgt at deltage i 
Messen i Herning, udelukkende for at synliggøre vores lille klub DVK. Dette 
har han gjort sammen med DVKs VIP-medlem ejendomsmægler Kaj Verner 
B. Knudsen. Et godt arbejde, som klubben kan være tilfreds med, se det 
netop udsendte ugebrev fra formanden 
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Herrewhist 
 

Der er kommet flere forespørgsler om hvilken slags whist man spiller i 
herrevist. Her vil jeg henvise til formanden Alex Kristiansen eller næstformand 
Finn Bruun.  
Jeg vil blot nævne, at der er 3 forskellige spil i gang.  
”Børnebordene”, er den gamle whisttype.  
Derudover er der to muligheder for at spille enten med to eller tre jokere, og 
reglerne er herefter ens for dem begge. 
 

 
 
 

For dem der er interesseret, er det hver tirsdag kl. 10-14. Der bliver i øvrigt 
holdt herrefrokost i marts måned, for de indspillede penge. 
 
 

Onsdag den 21.2, besøg af Signe Keeper 
 

Vi havde besøg af Signe Keeper, der er VIP-medlem, for at fortælle om to så 
forskellige ting som besøgsvenner og kannabisolie. Besøget blev planlagt på 
samme dag som klubben var vært med drikkelse og pølser. 
Jeg skal love for at der kom mange besøgende og naturligvis også spillere, 
og som jeg så, var der 14 baner i gang. Det var svært at holde mandtal, men 
jeg vil skyde på der var omkring 125. Der var hele dagen rigtig god stemning, 
ligesom der var stor spørgelyst. 
 

 Besøgsvenner. 
Først men kort, kom Signe ind på vigtigheden af besøgsvenner. Hun 
har mange klienter, der i hverdagen kan have behov for en støttende 
hånd. Denne støtte behøver nødvendigvis ikke være hver dag, -langt 
fra, men aftales individuelt, f.eks. engang om måneden. Sjældnere og 
hyppigere er op til en selv. Signe vil godt stå som mellemled for begge 
parter, så de ”finder” hinanden. 

 

 Kannabisolie. 
Det vil komme for vidt for mig at have alt med, som Signe fortalte, men 
jeg har et mindre resume. Hvis teksten er ”farvet” er det ikke bevidst fra 
min side, idet jeg kun har denne ene version af denne naturmedicin. 
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Man kan uden tvivl på nettet finde utrolig mange udlægninger af 
produktet, som kan gøre det endnu mere svært at overskue, men Signe 
kom ind på enkeltfaktorer som man skal være opmærksom på. 
Olien har eksisteret i Kina længe før Kristi fødsel. Den har virkning 

overfor en masse forskellige skavanker som vi i dag tager piller for, men 
som kannabisolien fint i mange situationer kan erstatte og så slipper 
man måske også for bivirkninger. 
Det gælder om at have balance og ligevægt i kroppen. Ved indtagelse 
af stoffet foregår der en kemisk kommunikation mellem cellerne, der 
kaldes receptorer, som kommunikerer kannabisolien ud i hele kroppen. 

 
Når man indtager olien, kan man blive tør i halsen og træt. Det er 
naturligt. Hvor meget man skal tage af dråber hver dag er individuelt, 
men maks. 10 dråber dagligt. Hvis man føler at olien ingen virkning har, 
så stop efter 3 mdr.  

 
Olien kan også virke præventiv, og kan tages som et almindeligt 
kosttilskud. 
Er du i tvivl om olien i forhold til den medicin du tager, så kontakt egen 
læge. 

 
Husk kannabisolie er ulovligt i Danmark, og må derfor ikke indføres, 
selv om det er lovligt i Spanien.  

 
Alt i alt en rigtig fin dag for alle deltagere. 
 
Tak Signe for det fine indlæg. 
 
Petanque 
 
Mesterskabet er den 4. marts, så af gode grunde er der ikke noget med her.  
 
Men jeg kan berette, at der er 3 frivillige damer, som har meldt sig til at 
varetage opgaven med den daglige fordeling af banerne. Nemlig Lise Lotte 
Hedelund, Lona Hansen og Rosa Dalgas.  
Tak til pigerne for at hjælpe klubben. 
 
Vi har også startet op, at der nu i vinterhalvåret er pølser hver onsdag. Her 
har Kurt Pedersen meldt sig som grillmester, og jeg er sikker på der i hans 
fravær er andre der vil medvirke. 
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Golftræning 
 
Er golf noget for dig, eller vil du træne dit put m.v., så har 
Knud Erik Frederiksen startet en fællestræning op på Las 

Ramblas hver mandag. Hør ham lige om der er plads m.v. 
inden man kommer.  
 
Månedsmatch blev afviklet den 21. februar. Se resultater her. 

 
 
Fællesspisning 
 
Det er næste gang den 7. marts på Los Vikingos, som er VIP-medlem i DVK. 
 
 
Tak til de mange hjælpere i hverdagen, der er med til, at vi har en god klub. 
Er der nogen der har et indlæg om lige netop deres aktivitet, f.eks. tennis, 
golf, bibliotek, stavgang m.v., så send det til os. Gerne også billeder. 
 
Med venlig hilsen 
 
Bestyrelsen. 

https://www.dvktorrevieja.dk/golf
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 April 2018 månedsbrev 
 skrevet af Flemming Dalgas 
 
 

 
Når man nu går ind i den nye måned, så falder tankerne tilbage på, hvor blev 
marts dog egentlig af.  
Det gik forbavsende hurtigt 
Det siges, at når tiden går hurtigt, så er den uden tvivl gået godt.  
Mange er begyndt at komme til Spanien, og det summer af aktiviteter her og 
der, ja hvor er det dejligt at høre! 
 
Vi mødes på kryds og tværs, ikke mindst på petanquebanerne, men så 
sandelig også i de andre aktiviteter der er. Det er således blot op til en selv 
om man vil med ud at gå en tur på La Mata hver torsdag, spille whist om 
tirsdagen, eller man har lyst til at tage med ud at spise efter petanque. 
Uanset hvad føles det som om, at alle steder er der en god stemning, som vi 
hver især kan gøre sit til for at bygge videre på. 
 
Specielt vil jeg denne gang sige mange tusinde tak for alle de frivillige, der på 
den ene eller anden måde giver deres bidrag til de aktiviteter der er. TAK. 

 
 
Petanquemesterskab  

 
Søndag den 4. marts 2018 afholdtes der petanquemesterskab i vores klub. Et 
arrangement, som der årligt altid er en pæn tilslutning til, også iår. 
Som tidligere informeret i Nyhedsbrevet den 17.3. 2018, vil jeg ikke komme 
ind på det igen, men blot henvise til brevet. Jeg vil dog nævne her, at der var 
mødt 96 spillere op, plus alle de tilskuere der kom i løbet af de 2 dage, så det 
blev en rigtig god turnering.  
Endnu engang tillykke til alle vinderne. 
 
 

Herrewhist 
 

I marts måned holdt man som vanligt herrefrokost for de penge man har 
spillet ind. Arrangørerne Alex Kristiansen og Finn Bruun sørgede for de rette 
rammer denne gang på Los Vikingos. 
Først spillede vi som vanligt kort, hvorefter vi gik ind ”i de tilstødende lokaler”, 
hvor der var dækket fint op til alle de fremmødte. Vi hyggede os rigtig meget 
med hinanden med ”mandehørm”, den gode mad og ikke mindst den 
specielle øl der hed ”ad libitum”. 
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Pandekager 
 
Så kom dagen, hvor Yvonne Sørensen ville gøre noget ekstraordinært for 
klubben. Et initiativ som jeg er sikker på, at vi alle satte enormt pris på. 

Yvonne bagte 180 pandekager til en onsdag eftermiddag i klar sol, som 
smagte herligt.  
Et kæmpestort arbejde, som jeg her på alle Danske Venners vegne vil sige 
dig mange tusinde tak for, og stor ros for det meget friske og frivillige initiativ. 
 
 
Fællesspisning 
 
Husk at kigge på hjemmesiden omkring de forskellige ting der er i klubben, 
herunder fællesspisning, som næste gang er hos Den lille Svensker. Der er 
på nuværende tidspunkt tilmeldt ca. 30 deltagere. 
 
 
Biblioteket 
 

Nyhed på DVKs webside 

 
 

Bemærk at Biblioteket nu er kommet på vor hjemmeside, hvor Bogmoster 
Tine fortæller om udvalget af bøger (1000 stk.) regler og tider for at låne 
bøger. 
Tine opfordrer med sine 7 B’er, til at bruge biblioteket og komme med nye 
bøger, - se også hjemmesiden omkring de 7 B’er! 
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Gåture i DVK-regi. 
 
Jeg har fået nedenstående beretning fra vores formand omkring deres 
oplevelse af en gåtur i Guardamar. Det lyder som en rigtig god oplevelse, 

som minder meget om en tilsvarende tur som mange af medlemmerne også 
foretager hver torsdag fra La Mata, som også kan anbefales. Så der er 
efterhånden ingen årsag til, at man skal holde sig tilbage f.s.v. angår motion. 
 
--------- 
Vi mødtes 10 – 12 personer en mandag i marts på Terraza Sotavento Carrer 
Enginyer Mira, 03140 Guardamar del Segura mandag kl. 10,00 solen 
skinnede og vi var iført de rigtige gåsko. 
Fulgte stierne gennem parken, så og hørte fugle og egern der havde travlt 
med deres gøremål, medens vi hyggesnakkede og pustede lidt. Vi kunne 
godt mærke hvem der gik meget, medens jeg slæbte på en kuffert foran. Ude 

ved havne molen gjorde vi holdt, mere hygge snak og beundrede de 
tålmodige lystfiskere, der måske havde et frirum. 
Tilbage i rask tempo, nu varmet op, og tilbage på cafeen med en kop kaffe og 
hvad syntes I så om det? Ikke sidste gang på en dejlig formiddag i Spanien, 
når sneen faldt derhjemme.  
Sluttede med at beundre en lille hund der sad til bords med et par damer og 
fik sin egen servering, inden vi sagde tak for i dag og på gensyn. 
Vi skal huske at sige, der er plads i parken og på cafeen til mange flere. 
Kirsten og Ebbe 
 
 

Jeg modtager naturligvis gerne indlæg fra Danske Venner om gåture mv. 
Sendt dem endelig, så kan det være det kommer med i månedsbrevene. 
 
Udflugter og fester i DVK 
 
Fremtiden i Danske Venners Klub ved formanden. 

 
At rejse er at leve, sagde H. C. Andersen. 

 
Vi hernede i DVK rejser meget og lever både i Danmark og Spanien.  
Gennem årene er der lavet mange udflugter rundt i landet, og med mange 
deltagere, samt holdt en masse gode fester.  
Der har dog gennem de senere år været en tendens med færre deltagere, 
ligesom rejseselskaberne har forhøjet deres priser. 
Skal vi fortsat kunne lave udflugter og fester med en god kvalitet til rimelige 
priser kræver det imidlertid en stor indsats også af frivillige hjælpere, og ikke 
kun bestyrelsen.  

https://www.google.com/maps/place/Terraza+Sotavento/@38.0904659,-0.6508233,159m/data=!3m1!1e3!4m10!1m4!2m3!1s38.090618,428.8463414!3m1!2s38.090618,428.8463414!3m4!1s0xd63ac442ec4f87b:0x7f5b0864e98505f4!8m2!3d38.0905756!4d-0.6501514
https://www.google.com/maps/place/Terraza+Sotavento/@38.0904659,-0.6508233,159m/data=!3m1!1e3!4m10!1m4!2m3!1s38.090618,428.8463414!3m1!2s38.090618,428.8463414!3m4!1s0xd63ac442ec4f87b:0x7f5b0864e98505f4!8m2!3d38.0905756!4d-0.6501514
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Vi søger derfor medlemmer til et udflugts- og/eller fest udvalg, hvor jeg vil 
være bestyrelsens tovholder, dette af hensyn til økonomien. 

Lyder det ikke som et spændende jobtilbud.  
       
          Hvor skal vi hen!                   Spanien er et stort land. 

 
 
Vi håber selvfølgelig på mange positive svar fra vore medlemmer, så vi kan 
fortsætte tidligere års gode ture til fornuftige penge. 
 
 
Cykelture i DVK-regi 

 
Bestyrelsen har spurgt Finn og Gerda Dybdahl om at være behjælpelig med 
at starte en cykelklub op. De sagde heldigvis ja, så nu venner gælder det. 
 

Onsdag den 18. april kl. 15,30 på petanque banerne i San Louis 

kommer de tilstede og taler om en blid opstart, så alle kan være med uanset 
tøj eller cykel kvalitet. Det skal være et motionshold hvor hyggen er i 
højsædet. Vi satser på en ugentlig tur om onsdagen før petanque. Ingen 
kondi nu? Det kommer stille og roligt.  
 
Opstart rute kunne være som nedenstående fra Quesada til Guardamar retur. 
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HUSK det er kaffe/kage dag kl. 16,00 samme dag. 
 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Bestyrelsen. 
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 Maj 2018 Månedsbrev 
 skrevet af Flemming Dalgas 
 
 
 
 
 

 
 
Efter hjemkomst til Danmark ser jeg nu tilbage på april måned i vores område 
og ikke mindst vores klub. Det får et smil på læben frem. 
 
Selv om der er mange der er rejst den ene eller den anden vej i perioden eller 
måske begge dele, så er det mit indtryk, uagtet hvordan vejret har været her 
eller der, så er humøret og glæden ved at komme tilbage til Spanien som 
regel altid højt.  
 
Snakken går på kryds og tværs, gode ideer/erfaringer bliver udvekslet og ja, 
så sker det ikke så sjældent at man tager lidt gas på hinanden. 
 
Hvor er det dejligt at opleve, at vi har sådan en klub med en indre varme, der 
gør, at der er så mange medlemmer der kommer til klubbens aktiviteter. Det 
er også dejligt at se alle de frivillige hjælpere, der klikker ind, sætter telt op og 
steger pølser. Det luner meget, når man sådan byder ind. 
 
Nu kommer så tiden, hvor der er mange der tager fra Spanien i en større eller 
mindre periode. Husk imidlertid for dem der er tilbage, at der fortsat er 
aktiviteter her og der, med undtagelse af petanque om onsdagen, jfr. det 
sidste månedsbrev 
 
Kannabisolie 
 
For nogen tid siden havde vi besøg omkring kannabisolie. Et meget besøgt 
møde, hvor der allerede var mange der kendte til produktet. Mit indtryk var 
dengang, at det gav meget stof til eftertanke. Efterfølgende har jeg så hørt 
mange succesoplevelser, hvilket er glædeligt for den enkelte. Husk imidlertid 
som der blev sagt, er man i tvivl, så kontakt egen læge først. 
 
Whist: 
 
De spiller lystigt videre, hen over sommeren. 
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Navneskilt 
 
Husk lige at tage navneskilt på, når man møder op på banen.   
Dette ikke kun af hensyn til de nye, men nogen af os har også svært ved at 
huske navne.  

Indlæg i månedsbrevet 

Jeg har tidligere lagt op til, at man skulle sende oplæg, sjove indslag, 
kulturelle indslag som kunne have interesse for alle medlemmer igennem 
månedsbrevet. Dette tilbud er der ikke mange der benytter sig af, men jeg 
nævner det blot her, så man er opmærksom på denne mulighed.  

 

 

 

Fællesspisning 
Et begreb omkring den danske mentalitet er hygge, og her spiller vore 
fællesspisninger en stor rolle. Efter opfordring om vor sidste tilmelding og pris 
for arrangementet gav en mail fra formanden en tilslutning på omkring 40 
personer til spisning og flamenco på La Herradura i Montesinos. Selvom det 
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var en stor udfordring for ejer og tjenerstab, man var ikke helt parat til så stort 
rykind, så blev det for alle en hyggelig aften hvor alle var glade, og der blev 
snakket på kryds og tværs. 
 

 
 
 
Websiden 
Vi vil stadig opfordre vore medlemmer til at besøge vore webside, Peder gør 
et stort arbejde med at holde den opdateret med nyheder, så man bør ikke 
nøjes med at kigge på forsiden, men bladre rundt og besøge vore VIP 
medlemmers tilbud vore aktiviteter og markedspladsen hvor der også 
kommer køb/salg leje og diverse fra vore medlemmer, måske et godt tilbud til 
dig. 
 
Cykelture i DVK-regi 
Gerda og Finn Dybdahl mødte nogle få cykel interesserede den 18. april på 
petanque banen, desværre var mange cyklister draget nordpå, så vi har aftalt 
med Finn at cykling i de hede sommermåneder nok ikke er sagen, så vi 
starter først rigtig op efter ferien. Også her vil hyggen komme i højsædet med 
nogle rolige ture i vor smukke omegn og et kaffe break på turen. 
 
Dart klub 
Palle Skov og nogle af vore medlemmer har ytret ønske om at starte en dart 
klub i DVK-regi.  
Vi hører gerne om tilslutning til en sådan aktivitet, fra interesserede  
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medlemmer.  
 
 
 
Bøger til biblioteket. 
Vi har tidligere efterlyst transport af bøger fra Danmark til vort bibliotek. Dette 
ser nu ud til at være løst, idet vi har fået tilsagn fra Danish Design til DSV- 
transport sammen med gods til dem.  
Vi takker på Danske Venners  Klub’s vegne. 
 
Portugisiske orlogsmænd observeret 
 
Desværre er der igen ved vore strande dukket nogle af disse ubehagelige 
gopler op. Derfor en advarsel til vore medlemmer og deres ferie gæster 
hernede. 
 
 

Bestyrelsen 
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 Juni 2018 Månedsbrev 
 skrevet af Flemming Dalgas 
 
 
 
 
 

 
 
 
Sommeren er over os, både i Spanien og Danmark.   
Uanset hvor vi er, er vi beriget med sollyset, som temperaturmæssigt også i 
Danmark får os til at nyde sommeren på den for os hver især bedste måde. 
Jeg hørte i radioen at man på Bornholm i byen Rønne havde solgt ligeså 
mange is i maj måned, som i hele Danmark sidste år.  
 
Det er imidlertid ikke alle der ser lyset. De har en hverdag med bekymringer, 
ensomhed, måske en alvorlig sygdom eller mistet en de havde kær.  
For dem er det måske endda svært at se lyset i den anden ende af tunnelen. 
De kan måske endda have svært ved at klare hverdagens opgaver i det 
hæsblæsende tempo som tingene udvikler sig i.  
Jeg skal ikke gøre mig til talsmand som besøgsven, men sprede den tanke, 
om der ikke var en man kunne gøre bare lidt for, og tage hen og besøge og 
invitere ud og få en is med vedkommende, så håbet og dermed lyset for 
vedkommende i det mindste den dag blev synligt. 
I Danske Venners regi, havde vi en onsdag besøg af Signe, som fortalte om 
behovet. Det var samme dag som hun fortalte om Cannabisolien, som måske 
nogen kan huske. 
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Jeg ved, at der er mange der benytter sommeren til lige at tage ”et smut” til 
Danmark og besøge venner og familie, men det betyder ikke at aktiviteten i 
Danske Venners Klub går i stå. 
 
Whist. 
 
De spiller lystigt videre, hen over sommeren 

Indlæg i månedsbrevet 

Har man noget man synes burde komme til Danske Venners kendskab, f.eks. 
i månedsbrevet, så kontakt et bestyrelsesmedlem. Sværere er det ikke! Vi har 
ikke modtaget noget input, hvilket nok er naturligt, da mange er rejst. 

Folder 

Vores formand har endnu engang været på banen, med henblik på tiltag til at 
skaffe nye medlemmer. Denne gang har han kreeret en folder som vi 
fremadrettet vil benytte også for at hverve nye medlemmer. Jeg vedlægger 
her en ”prof” så man kan se hvordan den ser ud, og skulle man møde et 
potentielt emne, så få vedkommendes mailadresse og send det. Jo flere vi er 
til at skaffe nye medlemmer, jo større er succesraten. Folderen er 3-fløjet, og 
vil være klar den 12.6. Så skal den bare transporteres til Spanien! 

Costa Blanca 
Proof.pdf  

Politiet 

Mange af os har måske i hverdagen tænkt, hvad gør vi nu i den og den 
situation, og hurtigst muligt vil have fat i politiet. Alene sproget kan i mange 
situationer virke uoverskueligt.  Der er imidlertid nu kommet en App, som 
måske flere af jer allerede har installeret på jeres mobiltelefon. Vi kender af 
gode grunde ikke selv effekten af den, men den omtale den allerede har fået i 
medierne gør, at vi synes vi vil nævne den for jer. I kan herefter vurdere, om 
det er noget i vil installere på jeres mobil. Nedenstående link fra Spanien I 
Dag, går meget mere i detaljer: 

 

https://www.spanienidag.es/spanske/nyheder/premium/kontakt-politiet-uden-tale 

 

 

https://www.spanienidag.es/spanske/nyheder/premium/kontakt-politiet-uden-tale
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Privatlivspolitik for Danske Venners Klub.  
Dette skulle være en måned i Danmark og Spanien med masser af sol og 
fritid. Men, nej ikke for jeres bestyrelsesmedlemmer. Vi har som alle andre 
bakset med det nye EU direktiv, der skulle være klar den 25. maj. Dette gik 
især ud over vores Webmaster som lavede udkast, lagde det på websiden 
under "information" og rejste en del spørgsmål, som vi fik på plads og internt 
at vende på næste bestyrelsesmøde. Tak for det Peder. 
 

Vi er europamestre i at dyrke hobbyer.  
En ny undersøgelse afslører at vi tager vores hobbyer så alvorligt, at 
Danmark med afstand er det land i Europa, hvor flest har trænet eller taget 
kurser for at forbedre evnen til at dyrke deres hobbyer. Det viser en rapport 
fra Eurostat.  Danmark 41,1% på anden pladsen Schweiz med 27,1%. Først 
som nummer 15 er Spanien med 11,3% lige efter Norge med 11,6%. 
Ikke noget at sige til, alle vore nuværende og fremtidige gøremål i DVK 
 
 

Fællesspisning.  
Til fælles spisningen den 6. juni var der 26 tilmeldinger. Jørn Jørgensen stod 
for arrangementet. 
 

Bøger.  
Så er der nye bøger på vej til jer. Bogmoster Tine har modtaget ca. 100 
bøger, som hun vil sluse ind på biblioteket stille og roligt efterhånden som der 
bliver plads til dem. Vi fik en sponsor til at transporteret dem ned til os.  
Tak for bøgerne Kirsten og Ebbe. 
 
Norwegian  
Opretter flere flyruter i efteråret både fra Billund og København til Alicante, 
lad os håbe de trods stigende brændstof priser kan holde de lave tilbud. 
 
 
 

Til sidst vil bestyrelsen hermed ønske jer alle en rigtig god sommer.  
 
 

Bestyrelsen 
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 August 2018 Månedsbrev 
 skrevet af Flemming Dalgas 
 
 
 
 
 

 
 
 
Så er den nye sæson i DVK startet. Nogen af afdelingerne har været i gang 
hele sommeren, men de fleste starter først op i den kommende tid. Kig på 
hjemmesiden hvornår det sker, lige netop det du søger. 
 
Bestyrelsen vil gerne sige hjertelig velkommen til den nye sæson. Der har på 
mange fronter blevet arbejdet i bestyrelsen her i sommer, således at vi kunne 
få en rigtig god start, men også arbejdet på hvordan vi kunne få flere 
medlemmer.  
 
En af de synlige ting er, at der har været et interview med vores formand i en 
sjællandsk avis, som øjensynlig har været trykt i flere aviser. Det har givet en 
pæn respons.  
Endvidere er nu alle de trykte flyers kommet til Spanien, så nu har vi 
mulighed for at kontakte sponsorer, nye sponsorer, ejendomsmæglere mv, 
for at få en indfaldsvinkel derfra. 
 
Allerede i næste uge er alle klublederne i de enkelte afdelinger under DVK 
inviteret til et fælles møde, hvor bestyrelsen vil høre hvordan det går i de 
enkelte afdelinger, og om DVK evt. kan hjælpe dem med nogle ting. 
 
Og som rosinen i pølseenden, så er vi i gang med at forsøge at stable et 
Åbent Hus-arrangement op.  
Jeg vil ikke komme præcist ind på det her, da det vil være for omfattende, 
herunder også problematikken omkring, at der fortsat er så mange åbne 
spørgsmål der skal afklares, inden vi ”trykker på knappen”. Men der er ingen 
tvivl om, at bliver det til noget, hvilket vi håber, kommer vi til at trække på 
mange ressourcer her, - ud over bestyrelsen.  Håber på stor opbakning. 
 
Endnu engang velkommen til en ny sæson. Håber alle har haft en god 
sommer i det varme Spanien og/eller Danmark. 
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Petanque: 
 
Petanque er begyndt den 22. august, hvilken dag der også var kaffe, kage og 
brandy. Der kom 25-30 medlemmer, og 4 forsøgte at spille i den stegende 
hede. Det blev ikke meget bedre onsdagen efter, så næste år venter vi med 
at starte op til september. ”Klikke pigerne” Rosa og Liselotte havde ikke 
særlig travlt. 
Der var mange hjælpere til at sætte de nødvendige telte op. Tak for det. 
 
Whist. 
 
Herrewhist har kørt hele sommeren 
 
Ny medlemmer: 
 
Siden ultimo maj og til den 26.8, har foreningen fået følgende nye 
medlemmer:  
Helle Vinberg, Per M. Høyer, Karen M. Høyer, Signe M. Høyer, Nicolai 
Palstrøm, Mikael D. Vinberg, Susanne Rønne, Helle Karlsgaard, Torben 
Karlsgaard, Marianne Lindemose, Knud Lindemose, Hanne D. Palne, 
Mogens L. Jørgensen, Jørgen H. Jensen, Dorte Taunø, Ole J. Kristiansen og 
Lissie Schmidt. 
Velkommen til jer alle. 
 
HUSK DERFOR ALLE MEDLEMMER, at tage navneskilt på, ikke mindst af 
hensyn til de nye. 

Indlæg i månedsbrevet 

Jeg har tidligere efterlyst om der ikke var nogen der havde noget de synes 
skulle med i månedsbrevet. Kom med det, det kunne også være et 
arrangement mange ville være interesseret i. 
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Brætspil: 

Som det tidligere er annonceret, så starter en ny afdeling, der omhandler 
brætspil. Det sker allerede i den kommende uge. Har du lyst, så kom ned og 
kig på eller spille, i Restaurant Danmark. 

NYT: 

Opstart af spilleklub den 6. september 2018. 
 
Der var mødt 8 personer op til ”fødslen” af spilleklubben. 
 
Man vedtog følgende: 
 
Spilleklubben åbner den 20. september kl. 14:00 
Op der spilles herefter kl. 14:00 den 1. og 3. torsdag i hver måned. 
 
Spillested vil være restaurant Danmark, (kørselsoplysninger findes på 
hjemmesiden, under VIP medlemmer). 
 
Alle medlemmer af DVK er velkommen. 
Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig, man skal bare møde op. 
 
Man starter alle spilledage med at finde ud af hvilke spil der skal spilles 
denne dag. 
 
Det forventes at der spilles 3-4 timer. 
 
Evt. spørgsmål om spilleklub besvares af 
Henning Simonsen på mail:  henning@pc.dk 
 
På gensyn i spilleklubben. 
  

mailto:henning@pc.dk
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Bridge: 

Endnu en afdeling starter op her i efteråret. Klubbens medlemmer vil i den 
nærmeste fremtid blive spurgt om de har lyst til at deltage, da det kræver et 
vist antal, for at lave en turnering. Opnår vi tilfredsstillende tilslutning, der som 
minimum kræves, er der allerede spilleplaner som bridgespillere kender og 
bestilt lokale. På det foreliggende er der ingen planer om nybegynderhold. 

NYT: 

Ny bridgeklub i DVK 
 
Vi er en gruppe på 7 der har drøftet muligheden for at etablere en ny 
bridgeklub under DVK.  
Alle der spiller bridge er velkomne, og det vil foregå på den måde, at man 
betaler for at spille pr. gang. Pengene går i starten til køb af bridgematerialer, 
herefter vil der være præmie hver gang til 1. og 2. pladsen.  
Hvis man har spillet bridge i Mas Amigos, så er det planen at det vil foregå 
nogenlunde på samme måde, men i DVK-regi. 
 
Der er på det foreliggende ingen planer om begynderhold eller evt. lidt 
undervisning hver gang, men det er noget vi på sigt kan tage op. 
 
Da der er mange aktiviteter i DVK, har vi valgt at spille hver mandag fra 13.00 
til 17.00, hvor vi har entreret med en restaurant i Montesinos. 
 
Der foreligger spilleplaner på op til 12 borde.  
Overliggeren ligger således højt, men vi syntes for at starte bridgeklubben, at 
der som minimum skal være 12 tilmeldinger, der tilkendegiver at de vil spille, 
dvs. 3 borde, idet der, naturligt nok, altid er nogen der er ude at rejse m.v., 
hvorved vi så kommer ned på to borde, der som minimum kræves for at have 
en turnering.  
 
Jo flere tilmeldinger, jo bedre, herunder som substitutter. 
 
Selvfølgelig vil der være plads til oversider borde som normalt, hvis der f.eks. 
kommer 10 til en turnering. 
 
Men i første omgang vil vi lige undersøge muligheden og interessen for at 
etablere en bridgeklub i DVK-regi.  
Interesserede medlemmer bedes derfor venligst sende en mail til sekretæren 
i DVK: sekretaerdvk@gmail.com med oplysning om navn, mailadresse og 
telefonnummer. Hvis det er muligt også at tilkendegive, hvor tit man har 
mulighed for at spille. Det kan også være man på forhånd ved, at man ikke 
kan spille fra oktober til januar. 

mailto:sekretaerdvk@gmail.com
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Ca. 1. november, vil dem der har tilmeldt sig få besked på, om bridgeklubben 
bliver til noget. Er der tilmeldinger nok inden, vil bridgeklubben naturligvis 
starte før. 
 

Fællesspisning: 
 
Vi starter fællesspisning op igen som annonceret, hvor bestyrelsen vil være 
vært en gang om måneden efter petanque. Næste gang den 12.9 er det hos 
Den lille Svensker, husk tilmelding.  
 
NYT: 
Der blir serveret buffet som består af: sild, laks, skinke, roastbeef, 
kartoffelsalat, kødboller, omelet, brød, ost, kaffe, 1 snaps, 1/2 fl. vin, øl, vand 
pr. Pers. 
Pris 14 euro 
Tidspunkt kl. 19 
 
Hvis man vil sætte kryds i kalenderen, er fællesspisningen i oktober den 
10.10.  
 

El: 
 

Som det er bekendt, så har vi ikke adgang til strøm på banerne. Bibliotekaren 
stønner, men vi har ikke andet end den strøm vi selv producerer, når vi laver 
kaffe m.v.  
Vi har ansøgt om et møde primo august i Ayuntamiento de Torrevieja 
omkring problemet, og håber de her efter ferien snart vender tilbage, så vi 
ved hvilke muligheder vi har. 
 

Bøger.  
 
Der er igen kommet mange nye bøger til biblioteket efter sommeren, -
leverandør: Ebbe og Kirsten 
 
 
Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 
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 September 2018 Månedsbrev 
 skrevet af Flemming Dalgas 
 
 

Her er dit personlige månedsbrev. 
God fornøjelse. 

 
 
Det er altid glædeligt når jeg hører, at uanset hvilken afdeling af Danske 
Venners Klub man deltager i, så er man meget velkommen. Det betyder 
noget for alle, ikke mindst for de nye medlemmer, som der er kommet rigtig 
mange af iår. De nye flyers er blevet taget godt imod rundt omkring, og har 
den enkelte ideer til, hvor vi også kan komme hen og promovere klubben, så 
kontakt bestyrelsen, med henblik på at han kan komme og evt. få lov til at 
lægge nogle flyers, så klubben kan blive endnu større, og de enkelte 
aktivitetsledere i de enkelte afdelinger kan få mere at se til. Det vil de meget 
gerne. 
 
 
Mange af os er op i årerne, og man har fået yderligere en titel, som 
pensionist. Med det jeg hører i vores klub, synes jeg måske vores titel i stedet 
skal være Fritidsforsker.  
Ud over vi hver især ser og oplever mange ting både her og i Danmark, så 
åbner DVK op for mange muligheder, som bl.a. fremgår af den omtalte flyer. 

Derudover, som det vil fremgå senere i 
månedsbrevet, så har vi et Åbent hus-
arrangement i oktober, og vi opfordrer 
alle medlemmer hvis de kender andre 
fritidsforskere og unge mennesker i 
området, om at komme til dette 

arrangement, idet vi er opmærksom på, 
at ikke alle ved at DVK eksisterer. 
Håber meget i alle vil støtte op om 
arrangementet, så det bliver en succes, 
ikke mindst for DVK. 
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Petanque 
 
Nu da varmen er svagt aftagende, kan man 

se, at der er flere der får lyst til at spille. Der 
kom faktisk overraskende mange den 26.9, 
bl.a. ni baner blev benyttet, at vi hurtigst muligt 
satte flere stole og borde op og der blev 
udsolgt af pølser og øl. 
Tak til alle hjælperne, det var rigtig dejligt. 
 

Damewhist 
 
Lona Hansen har skrevet, at de også har spillet hele sommeren, ligesom 
herrerne, og de fleste gange 2 borde. 
 
Husk alle aktivitetsledere, at skal jeg have noget med i månedsbrevet, så skal 
i selv kontakte os/mig. Jeg kan kun skrive om noget, jeg ved noget om eller 
har fået information om i god tid. 
 
Golf. 

Så blev opstart matchen afholdt på Alenda. Se resultaterne her. 
Tilmelding til oktober matchen på Font del Llop golf resort er åbnet. 
Tilmeld dig her. 
 
Dart 
 
Den nye dartklub kommer op at køre på Restaurant Danmark. Se nærmere 
på hjemmesiden. 
 
Bridge 
 

Den nye bridgeafdeling er ikke helt i mål. Er der interesserede, eller kender i 
nogen der gerne vil spille, eller spiller andre steder, men vil (også) gerne 
spille i DVK-regi, så henvis dem til vores hjemmeside, hvor der står meget 
mere på forsiden. Se her. 
 
Fællesspisning 
 
Vi havde fællesspisning hos Den lille Svensker i august. Der fik vi en god 
buffet stillet frem, med øl og vin, så alle fik en god oplevelse.  
Næste fællesspisning er den 10.10 på Restaurant Danmark, se på 

hjemmesiden om flere detaljer. 
Tilmeld dig her. 

https://www.dvktorrevieja.dk/golf
https://www.dvktorrevieja.dk/golf
https://www.dvktorrevieja.dk/
https://www.dvktorrevieja.dk/arrangementer
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Åbent hus-arrangement 
 
Alle sejl er sat til, for at vi får så meget omtale som muligt til dette 
arrangement den 18. oktober. Vi har kontaktet VIP-medlemmer, (desværre 

kan alle ikke komme) og vi vil forsøge at kontakte et så bredt publikum som 
muligt igennem de kanaler vi er bekendt med i området. Alle aktivitetsledere, 
som vi har haft møde med, (med dem der kunne komme) er blevet opfordret 
til at møde op, med golf, kort, fællesgang, tennis m.v., hvor de hver især vil 
stå til rådighed for spørgsmål indenfor deres områder.  
 
Fællesnævneren er den flyer der er blevet produceret, så alle kan få noget 
med hjem, ud over at de kan læse om os på hjemmesiden. 
Det er et stort arbejde med dette arrangement, og sidder vi hver især med en 
mulighed for at kunne hjælpe på en eller anden måde, med at kontakte andre 
danskere, præmier til lotterispil osv, osv, så hjælp os og dermed klubben.  

I må helst ikke begrænse jer, bestyrelsen er klar. 
Se programmet her. 
 
Efterårsfesten 
 
Den er planlagt til den 26. oktober på Nautilus. Detaljerne om dette 
arrangement kommer også senere på hjemmesiden, men her er der musik til, 
-den samme som sidste år.  
Det er meget rart, når man nu skal ud at danse.  
Tilmeld dig her. 
 
Mortens Aften 
 
Det er en fast tradition, og i vil høre nærmere på hjemmesiden, når den er på 
plads, med priser m.v. Foreløbigt kryds i kalenderen den 10.11 
Tilmeld dig her. 
 
Nytårskoncert i Musikhuset 
 
Vi fortsætter succesen med dette arrangement. Se på hjemmesiden hvornår i 
kan bestille, husk også her skal man være på forkant, idet vi får et antal 
billetter, og så er det jo, - først til mølle.  
Datoen er den 6. januar 2019.  
 
Vintur 
Vi er i gang med at arrangere en vintur som afholdes den 2. november 2018. 
Hold øje med vor hjemmeside. 

https://www.dvktorrevieja.dk/
https://www.dvktorrevieja.dk/arrangementer
https://www.dvktorrevieja.dk/arrangementer
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Prøv det, det er ikke som i Wien, men det er prisen heller ikke (under 30€). 
 
Bestyrelsen ønsker alle en god oktober måned 
 
 
September 2018 
 
Flemming Dalgas 
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 Oktober 2018 Månedsbrev 
 skrevet af Flemming Dalgas 
 

 
Oktober måned, vil nok være en måned, der på flere måder indenfor DVK vil 
gå over i historien. 
  
Først og fremmest kan vi nu sige, at vi aldrig har været så mange 
medlemmer, som vi er nu. Dette skyldes ikke kun den indsats vi hver især har 
ydet, for at klubben bliver god at være i og dermed tiltrækker flere. Det har 
heller ikke været uden betydning, den pæne annoncering der har været i de 
enkelte blade. Men jeg er overbevist om, at den satsning bestyrelsen og ikke 
mindst formanden har ydet, med etablering og afholdelse af Åbent hus-
arrangementet har haft en endog overordentlig stor betydning med alene på 
dagens 27 nye medlemmer. Derudover er flere VIP-sponsorer kommet på 
banen, ikke kun til glæde for klubkassen, men forhåbentlig kan man også 
benytte dem privat med fordel fremover. 
 
Dernæst har der været afholdt mange arrangementer som jeg vil komme ind 
på, som vi har fået mange positive tilbagemeldinger på. Jeg vil imidlertid lige 
her fremhæve det store fremmøde på petanque banen, der nu er onsdag 
efter onsdag, hvor vi må konstatere at vi har et ”positivt” problem, nemlig at vi 
nu har behov for at anskaffe os flere stole. 
 
Tillykke alle sammen med det fine resultat, og i særdeleshed DVK, der på en 
fornem og god måde er blevet mere kendt i området, også takket alle de 
flyers der er blevet omdelt og en overordentlig aktiv formand. 
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Åbent Hus-arrangement: 
 

Som nævnt i indledningen har man for første gang, som nogen lige kan 
huske, afholdt et så stort arrangement på klubbens baner for at promovere 

klubben. 
Formanden kom med ideen, samt en skabelon med forslag på, hvordan det 
skulle afvikles, og banko, den var den øvrige bestyrelse med på. 

 
 
 
Mange timer blev brugt på 
forberedelser og vi kunne også have 
brugt endnu flere, men set hen over 
dagen er det vores indtryk at det gik 
særdeles godt på stort set alle fronter, 
og vi i bestyrelsen fik gjort os nogle 
erfaringer, som vi kan drage nytte af 
fremover. 
 

Vi havde tidligere indkaldt alle aktivitetsledere til en dialog hvor 
arrangementet blev præsenteret, og på dagen deltog golf, herre og 
damewhist, bridge, biblioteket, brætspil og kunst. Der var amerikansk lotteri, 
stigegolf og putting, og en bar med Jørn og Kaj i spidsen, med salg af pølser, 
øl m.v. Så må vi ikke glemme de festligt udklædte whistpiger. 
 
Der blev smurt 50 sandwichs af Piratpigerne, som skulle holde sulten væk fra 
alle de aktive på sådan en lang dag. 

 
 
  
Hvor mange mon der ville komme? 
Skulle alle borde og stole og telte 
sættes op? 
Vejrudsigterne truede med ulykker i 
flere dage inden arrangementet. 
 
Det viste sig, at alt gik (stort set) 
planmæssigt, med et besøgstal på over 
130, på trods af, at der dagen før var 
over 100 til en kaffe/kage dag.  
Vejret det holdt, så vi synes selv det 
blev en god succes for klubben, som vi 

nu alle kan arbejde videre på.  
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Tak til hele bestyrelsen, deres ægtefæller og ja til alle dem som frivilligt kom 
og hjalp til, så klubben fik så stor en succes.   

 
 

 
 
 
 

 
 
TAK, for en god dag, som vi alle medvirkede til. 
 
 
Navneskilt: 
 

Jeg har tidligere nævnt det i månedsbrevene, at det er vigtigt at vi alle har et 
navneskilt på, når vi går på banerne, også for at sikre os.  
Men det har stor betydning for de nye, som har mulighed for lige at sætte 
navn på de enkelte.  
Så husk det lige. 
 
Petanque: 
 
Efter en svær start i august måned, skal jeg love for, at der er kommet godt 
gang i kuglerne. Onsdag efter onsdag kommer der flere og flere, og de sidste 
gange har det været nødvendigt at tage alle stolene frem. De sidste par 
gange har der været hhv. 12 og 16 baner i gang, ligesom der er rigtig mange 
der blot kommer for at få en god snak og en kold  …. og måske en pølse?  
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Vi skal ikke her glemme de to klikkepiger Liselotte og Rosa, der er klar hver 
onsdag. Vi glemmer jer ofte i hverdagen, men tak for jeres ugentlige indsats. 

Husk, også jer nye spillere, at i selv skal rette henvendelse til dem for at 
komme ud at spille. De står ved flaget.  
 
Har i ikke spillet før, går det som regel også godt, da der altid bliver 
hyggesnakket på banerne under spillet. Kugler kan lånes. 
 
Whist, Damer:  
 
 

De altid hyggelige damer i whistklubben 
har været til deres årlige frokost på 
restaurant Nordic. Det var en dejlig dag 
med fællesskab, grin og hygge.  
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Whist, Herrer: 
 
Den 30. oktober var der herrefrokost. Der deltog ca. 25, som foregik samme 
sted hvor de spiller. Maden havde karakter af en god julefrokost med bl.a. sild 

og snaps, fiskefilet m.v.  Stemningen og snakken udviklede sig på en 
særdeles hyggelig måde.  Set fra sidelinjen, så det ud til at alle havde en god 
dag og fik rigtig god mad (og drikke).  

 
 
Det startede som vanligt med 
kortspil, inden ”julefrokosten”. Alle 
hyggede sig meget, ja der var 
sågar nogen der sang under 
frokosten, dog kun så meget, at de 
øvrige gæster smilede 
”anerkendende” af forsøget.  
Tak til herrewhist bestyrelsen, Alex 
og Finn, for at have arrangeret en 
så god dag for så mange.  
 

Vi ser frem til den næste ”julefrokost”, er det mon i april???? 
 
Piratpigerne: 
 
Det er ikke så farligt som navnet lyder, idet det drejer som en kortklub for 
piger, der primært spiller piratwhist.  
Det er ikke en ny klub, men de mener nu tiden er kommet, til at komme med 
ind blandt de øvrige aktiviteter i DVK.  
Der er p.t. 16-18 piger, og de holder til i Montesinos hver tirsdag fra 10 til 14, 
samme tidspunkt som herrewhist og damewhist.  
Det koster meget lidt at deltage, og overskuddet går primært til udflugter. 
 
Medlemsudvikling: 
 
Som jeg tidligere har anført, så vil jeg her lige nævne de nye medlemmer som 
er registreret fra den 8. oktober til den 18. oktober: 
Karin Thomsen, Svend Thomsen, Hanne Melvad, Carsten Heintzelmann, 
Hans Henrik Christensen, Linda Fogtmann, Lene T. Andersen, Torben D. 
Jørgensen, Anette Jørgensen, Michael Brøndbjerg, Agnete R. Brøndbjerg, 
Charlotte Gode, Bjarne Bruus Madsen, Lissie K. Huseby, Kåre K. Huseby, 
Inge B. Lund, Leif N. Dircksen, Bente Kjær, Ole Petersen, Irma M. Petersen, 
Helge Desler, Inge Desler, Anne Hertz, Inge-Lise R. Pedersen, Jørn B. 

Pedersen, Birthe Møller, Jørn P. Møller, Ole M. Jung, Lene Byrn, Egon 
Müller, Helle Jørgensen og Per Jensen. 
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Velkommen til jer alle. 
 
Bridge: 

 
Da perioden for tilmelding var udløbet, var der desværre ikke nok tilmeldinger 
til den nye underafdeling. Der var flere der gerne ville med, som hel eller 
delvis nybegyndere, hvilket ikke lige var planen i første omgang. 
Afdelingen bliver derfor ikke etableret i DVK-regi. 
 
Efterårsfest: 
 
54 glade festklædte gæster deltog i Efterårsfesten, som igen i år blev en 
succes. Vores musiker Jørgen, sørgede for god dansemusik, -ja der var 
trængsel på dansegulvet. Se billederne her. 
 
Mortens Aften: 
 
Der er 42 tilmeldte, og der står 6 på venteliste. Så der er på det foreliggende 
lukket for yderligere tilmelding. 
 
Vin tur til Bullas: 
 
Den 2. november drager 54 medlemmer afsted på vintur, herom kommer der 
mere i næste månedsbrev. Se billederne her. 
 
Nytårskoncert: 
 
Igen i år har bestyrelsen skaffet sig billetter til forestillingen. De forgangne år 
har efter min mening været rigtig gode oplevelser, hvor man føler sig lidt 
hensat til Wien. Man skal selv opleve det, hvis man ikke har prøvet det før. 
Tilmelding som alle andre arrangementer sker på hjemmesiden. 
 
Generalforsamling 
 
Bestyrelsen har netop besluttet, at den årlige generalforsamling er den 16. 
marts 2019. Nærmere om generalforsamlingen følger i det nye år. 
 
Stole 
 
Som jeg var været lidt inde på, så er vi kommet i stolenød. Vi står derfor med 
en lille opgave at finde f.eks. 25 stole til en fornuftig pris, eventuelt 

sponsoreret. Er der nogen i klubben der tilfældigvis kender en, så kontakt 
venligst lige Jørn eller Kaj i bestyrelsen. 

https://www.dvktorrevieja.dk/billeder
https://www.dvktorrevieja.dk/billeder
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Markedspladsen 
 
På klubbens hjemmeside, står der mange ting om de forskellige aktiviteter og 

begivenheder. Men der er også en markedsplads.  
Så er der noget man kunne ønske sig, eller gerne vil af med, så benyt denne 
mulighed. 
 
 
November 2018 
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 November 2018 månedsbrev 
 skrevet af Flemming Dalgas 
 
 
 
 

November måned får måske i første omgang den tanke, som en grå, kold 
måned, med alt mulig slags nedbør, som man kan synes om eller lade være. 
Sådan har det imidlertid altid været, -når man boede i Danmark.  
 
Flere har derfor valgt at søge mod varmere lande i særdeles efter man er 
stoppet på arbejdsmarkedet, herunder til vores lille område. Vi kan naturligvis 
sagtens også her have grå november dage, med rusk, men humoristisk sagt 
er det mere undtagelsen. Vi har fået muligheden for at få meget mere sollys, 
som for mange er en vigtig del af hverdagen og ifølge sagkundskaben også 
vigtig for ens helbred. 
Når vi så igennem DVK får så mange muligheder, ikke mindst det sociale, så 
skulle alle odds være til, at vi har fundet vores lille smørhul.  
 
Det kan derfor ærgre, når enkelte medlemmer ytrer deres negative 
synspunkter, graver grøfter og endda, måske i uvidenhed, spreder 
unødvendige usandheder, som bestyrelsen måske kunne afkræfte, hvis det 
kom til dens kundskab. 
Lad os nu begrave disse, måske endda historiske sager, meget meget dybt 
ned, give det en gang Round Up, så det ikke får chancen for at komme op 
igen.  
Bygge bro i stedet for at grave grøfter, grøfter som ikke tjener noget formål, 
ikke mindst under hensyn til den alder, som de fleste af os har været heldige 
at opnå.  
Lad os i stedet alle glædes over det vi har opnået også med hinanden i vores 
lille smørhul, ikke mindst nu med alle de nye medlemmer, der nu er kommet 
ind, specielt efter åbent hus-arrangementet.  
  
Vi begynder at nærme os 500 medlemmer, et magisk, men ikke uopnåeligt 
tal, som vi kun sammen kan opnå med fortsat at sprede god stemning, nye 
aktiviteter og ikke mindst glæden ved at mødes med hinanden, både i 
Spanien men også i andre lande, især Danmark. 
Vi har alle fortjent et glædeligt otium efter et langt arbejdsliv/sygdom eller 
hvad vi ellers har været igennem, og bidrage med det vi hver især har 
mulighed for at bidrage med i vores lille solrige smørhul.  
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Vintur 
 
54 havde meldt sig til vores vin tur, hvor vi ud over en god guide også havde 
Ebbe med, som på udmærket vis kunne supplere med hans viden om vin.  
Vi kom igennem bjergområder, herunder med hårnålesving.  
Spændende museum på vejen op i Mula, hvor vi bl.a. fik at vide at den 
kirkegård der tidligere var i den centrale del af museet, på et tidspunkt blev 
ændret til en brønd. (Ja, -hvorfor ikke). 
Der var rigtig meget snak i bussen indtil vi nåede vores bestemmelsessted, 
hvor vi smagte på 4 forskellige vine. Peder måtte imidlertid assistere med sin 
private proptrækker, da det var en nødvendighed for at komme så langt. 
Vingården havde åbenbart mistet den de havde. 
 
 
 

 
 
 
På hjemturen besøgte vi byen, der er kendt for sine mange trommer, 
herunder museet.  
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Frokosten var forberedt på den måde, som ét langt bord, så der blev skålet 
flittigt. 
 
 
MORTENS AFTEN PÅ CAFE NORDIC 

 
Den lille restaurant var fuldt booket til Danske Venners Klub der traditionen 
tro holdt Mortens aften, der var god stemning og de kvikke piger sørgede 
godt for os med hurtig og sød betjening. Og vi blev mætte, først en lækker 
lakse anretning, dernæst en kvart and pr person med rødkål, brune og hvide 
kartofler, brun sovs, æble med gele og appelsinskiver. 
Derefter var der chokoladekage med vanilje is og hindbær coulis, og som om 
det ikke var nok, kaffe med julekonfekt. Til maden var der selvfølgelig ½ 
flaske vin pr. person. 
 
Tak til alle deltagere for en hyggelig aften, som vi alle håber at kunne gentage 
til næste år. 

 

 
Petanque 
 
Aktiviteterne på banerne er høje, og mange af de nye medlemmer har nu 
også prøvet kræfter med sporten, hvor alle sagtens kan være med.  Om 
onsdagen er der rigtig mange der også kommer for det sociale. Det er så 
dejligt at se, hvordan alle har det godt med hinanden. 
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Indlæg til Månedsbrevet 
 
Har du nogen ting, som du gerne vil have med i Månedsbrevet, så skriv til os. 
Så kigger vi på det. Det kan være en sjov ting/episode/billede what ever, så 
send det endelig. 
 

 
 
Vi går nu ind i december måned, julemåneden. 
En måned hvor vi glædes på hver vores måde. Det kan være med børn, 
børnebørn eller oldebørn. Det kan være i Spanien eller måske Danmark. Der 
kan være så mange forskellige måder og ikke mindst traditioner.   
 
Vi i bestyrelsen,  
 
Jørn, Ebbe, Ingelise, Henning, Kaj, Peder og Flemming  
 
vil derfor gerne ønsker jer alle 
 

en glædelig jul, samt et godt nytår 
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 December 2018 månedsbrev 
 skrevet af Flemming Dalgas 
 
 
 
 
 
 
 
 

Feliz año nuevo 

2019 

 
Hver især er kommet ind i det nye år, på de måder som vi nu har valgt. Det kunne være 
stille og roligt, man var måske alene eller måske med fest og farver og dans til den lyse 
morgen. Der er mange måder og traditioner at gøre det på, men uanset hvad, så vil 
bestyrelsen i DVK hermed endnu engang ønske alle et rigtig godt nytår. 
 
Når man runder sådan et år, kommer man til at tænke, - som Søren Kirkegaard skrev, 
”livet leves forlæns – men læres baglæns”.  
Vi har hver især gjort os vores erfaringer fra det forgangne år, det kan være positive, det 
kan være mindre godt.  
Kurven kan være blevet fyldt med glæder, såsom gode oplevelser, oldebørn, godt helbred, 
ja man kunne blive ved. Bare en masse positive ting, som man med glæde og fornøjelse 
kan se tilbage på, måske med et orgie af billeder. Det kan imidlertid nok ikke undgås at der 
også er kommet malurt i kurven, som man helst ville være foruden, - hvis det var muligt. 
 
Fremtiden kender vi imidlertid ikke. Vi kan lave en masse gode nytårsforsætter, som ofte 
lider en krank skæbne. Det kan være, at i år vil jeg opnå at komme op på 100 kg, lave en 
stor fest, sælge mit hus eller blot skrive et 18 siders brev til hvert af børnene.  
Hvis man lyttede til dronningens nytårstale, var der også her en masse gode ideer og 
tanker fra hendes side, som man kunne tage afsæt i, inden man valgte de ting man vil 
gennemføre i 2019, -hvis man vil. Man kan også læne sig tilbage og gøre det man plejer. 
En ting skal man dog huske, at de ting man gerne vil gøre, som man måske kommer til at 
udsætte, kan pludselig være for sent at udrette både for en selv og for eventuelt den/dem 
der var tænkt på, f.eks. en fætter og kusine fest. 
Kigger man i gadespejlet, kan man måske blive forskrækket over den politiske situation 
her og der, hvad mon den kan betyde for mig? 
 
Ens overvejelser for 2019 kan således blive meget komplicerede.  
Aviser og ugeblade bugner også af (”hemmelige”) nytårsforsætter. Personligt har jeg blot 
valgt 3 datoer i løbet af året, som intet har med højtider, runde dage m.v.  
Jfr. ovenstående har jeg imidlertid ikke valgt, hvad der kommer først af de 3 begivenheder.  
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Danske venners Klub nåede ikke lige den magiske grænse på 500 medlemmer. Mon ikke 
den nås i det nye år. Der er mange aktiviteter i DVK, også nye, som er startet op i 2018 
med succes. Der er også forsøgt startet andre aktiviteter, brætspil og bridge, som 
desværre ikke blev til det, som man håbede på. Uanset hvordan, så er det så prisværdigt 
at der er medlemmer der tager initiativer med nye aktiviteter.  
Bestyrelsen vil gerne sige disse medlemmer tusinde tak for deres initiativer, og samtidig vil 
vi hermed også sige tak til de mange der har hjulpet os i hverdagen igennem året 2018, 
uden dem har det været svært, og til jer alle 
 

Godt Nytår 
 

Glæder os til at se jer igen til et nyt begivenhedsrigt år. 
 

 
Glemt nummer: 
Adgangskode til glemt nummer er: 2019-1 
 
Dart: 
 
Vores nye klub har flyttet lokalitet, hvor de fremover vil spille på restaurant Frikadellen. 
Adressen er C/Blanca 03170 Ciudad Quesada.  
Næste gang de spiller er den 7. januar 2019 kl. 14.  
I det forgangne år, har der ca. været 10 medlemmer pr. gang, så det er en rigtig fin start 
på den nye klub.  
De har også lavet en gruppe i Facebook: Danske venners dartklub. 
 
VIP-medlemmer 
 
BRUG VORES VIP KONTAKTER. 
Der kommer mange spørgsmål fra danskere der overvejer eller lige er flyttet til Spanien, 
omkring hvad gør vi og hvordan er det med det. Vi kan selvfølgelig hjælpe dem et stykke 
af vejen, men skal også være forsigtige, når det drejer sig om jura og relationer til spanske 
myndigheder, her kan vi let komme på glatis med forældede erfaringer. 
Vi kan derfor anbefale vores medlemmer og kommende medlemmer at besøge vores web 
side under VIP-kontakter og finde vores samarbejdspartnere. 
 
Bestyrelsen i særdeleshed formanden, har også på dette felt været meget aktiv og fået 7 
nye VIP-medlemmer, medens 3 har fået renoveret deres VIP side, vi slutter dog ikke her, 
da vi også har kontakt med 2 kommende VIP medlemmer, alle tilfører de vor klub og 
medlemmer nogle fordele som det er værd at se nærmere på. 
Status for året er at vi kan byde velkommen til:  
Balling Advice, rådgivning, Danish Design, møbler, Nordic Cafe, restaurant, Euro Tour 
Guide, busture, Den Danske Pølsebod, Zoco marked, Harper & Bros, ejendomme 
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og Njord Law Firm, advokat. Webmaster Peder har haft travlt med input til web siden, men 
udover dette også renoveret siderne for Nykredit og Nykredit Bank samt Margits 
Biludlejning. 
Vi har nu 24 VIP-sponsorer og to meget spændende er på vej, glæd jer til dette. 
I vores oplæg til det kommende år, vil vi arbejde videre med aftaler, der kan hjælpe vores 
medlemmer i Spanien og dem i Danmark, der er på vej til vores område. 
 
Gløgg og æbleskiver: 
 
Formanden var vært en onsdag med gløgg og æbleskiver. 
Det forløb rigtig godt med 40 - 45 fremmødte. 2 x Kirsten klarede klik og kort, ikke svært 
da kun 12 valgte at spille, resten var til hygge med megen snak. Der var også mødt 
medlemmer op med gæster, ligesom Ebbe kaprede damen som sad ved siden af ham i 
flyet herned, så hende og manden kom og meldte sig ind. 
Ebbe fik rigtig megen hjælp af Kurt, Alex, Finn, Jens, Andreas og Palle, så han også 
kunne få tid til at tale med de fremmødte.  
Vi havde 200 æbleskiver, alle spist og ca. 9 l gløgg med rosiner der var blevet til vindruer 
igen efter en måned i brandy.  
 

 
 
Nye medlemmer 
 
Ultimo året har DVK fået følgende nye medlemmer: 
 
Susanne Andersen, Karen S. Johansen, Claus G. Nielsen, Boye Pedersen, Jette 
Pedersen, Lis Christensen, Peter Tonti, Susanne Tonti, Bent Johansen, Mie Jensen, Olav 
O. Nielsen, Lis H. Elin, Jan L. Smith, Susanne Smith, Marianne Bach, Jan Bach, Mette 
Dich og Erik Dich. 
 
Velkommen til jer alle. 
For også at hjælpe de nye medlemmer, husk alle sammen at have navneskilt på. 
 
Golf 
Tilmelding månedsmatch januar er åben.  



Side 4 af 4 
 

Fællesspisning 
 
Næste gang er det den 9. januar 2019 i El Capitan, ved Punta Prima.  
Følg med på hjemmesiden, hvornår der er fællesspisning, en hyggelig sammenkomst en 
gang om måneden. 
 
Kontingent 
 
Kassereren har udsendt kontingentopkrævning, husk at betale kontingentet inden 
generalforsamlingen. 
 
Udflugt: 
 
Endagstur den 7. februar 2019.  
Jessica og David Hayes fra Euro Tour Guide arrangerer. 
 
Vi kan nyde en hel dag i den naturskønne Vall de Pop når mandeltræerne står i flor med 
rosa og hvide blomster. Ved det første stop ser vi butikker med kurveflet, vi smager lokalt 
produceret honning i den næste landsby. Slapper af under en naturskøn omvej gennem 
hjertet af dalen til stedet med frokost. 
Her skal vi nyde en tre retters menu del dia med kaffe, inden turen går hjemad over et 
bjergpas.  
 
Læs mere omkring turen på hjemmesiden 
 
Valencia: 
 
Sidste år, måtte vi desværre aflyse turen til Valencia. I år vil Euro Tour Guide tilbyde os en 
færdig strikket tur, - sæt kryds i kalenderen. 
 
 
Tøj med logo 
 
Bestyrelsesmedlem Jørn Jørgensen har i samarbejde med Erik Nielsen fået tilbud på 
priser på en tøjkollektion med vores logo, - mere om dette vil fremkomme senere. 
 
 
 
Se i øvrigt aktivitetskalenderen, om hvornår sker hvad, det kan være noget omkring 
hvornår man går tur sammen hver uge, generalforsamling eller hvornår der er ”kaffe-
kagedag”.  
 
Endnu engang vil jeg gerne opfordre, hvis man har noget man gerne vil have med i 
Månedsbrevet. Skriv til mig. Jeg ved at tennis og damewhist har en begivenhed. Om den 
har fundet sted, eller den kommer først i det nye år ved jeg ikke, men skriv til os, gerne 
med 1-2 billeder omkring arrangementet.  
Tænk alle over det i 2019.  
 
Vi ses i det nye år. 
 
Flemming 


