
 

Januar 2020 månedsbrev                                      

Skrevet af Anne-Marie Olsen og Ebbe Foged Hansen 

Året er ved at rinde ud og et nyt år er på trapperne. 
Året der er snart er slut har været et turbulent år, megen ufred og strid ikke bare her, men 
også i den store verden. Når man ser det i det perspektiv, kan vores kontroverser synes 
små. 
Læg nu alt det på hylden og lad os hylde det nye år og håbe på godt samarbejde, samvær 
og samhørighed.  Anne-Marie 

 
 
Compass buffet. 
Søndag den 8. december mødte 12 
forventningsfulde danske venner op på Compass i 
La Marina, til den store søndagsbuffet. Dette var et 
arrangement Peder Andersen havde sat i scene 
med bordbestilling.  
Og jeg skal sandelig love for vi ikke blev skuffede, 
det var en overdådig buffet med alt godt fra et 
dansk frokostbord, dertil testede vi øl, vand og 
færøsk snaps, det kan de også. 
Vi kunne sidde ude i solskin, og fik god motion ved 
at løbe frem og tilbage til afhentning af mad. Til slut 
en stor portion Ris a la mande, dog uden mandel. 
Dette må gerne blive en årlig event ind under jul.  
 
 
Velkommen til nye medlemmer 

Vi byder velkommen til Peter Kristensen, Birthe Påsch Hansen og John Hansen. Vi håber I 
vil falde godt til i klubben og få mange gode timer hos os. Som ny er det en god ide, at 
kigge vor web side igennem og se alle de muligheder vi har at byde på, spørg gerne.       Vi 
er nu 513 medlemmer, ved årsskiftet. 
 
 
Kalender 2020 på web. 
Så er den nye kalender for første halvår på web siden, under det sker. Af markante datoer 
er vor generalforsamling og petanque mesterskaber. Se også vore vedtægter for 
indsendelse af forslag og ønsker om opstilling til bestyrelse. 
 
 
Efterlysning 

Vor onsdags petanque aktivitet søger nye klikke damer MK til start fra den 8. januar 2020, 
da Doris Brøns har sagt op. 
 
 
Dart opdatering. 

Under ”Det sker” ”Aktiviteter” er der kommet ny opdatering af Søren Brøns om klubben. 



Danske Nørkler klub en ny aktivitet starter 10. januar 2020 
Det er med stor glæde vi i bestyrelsen ser et initiativ som dette.                                         
Der hygges med at Sy / Strikke / Hækle / Patchwork det sker hver fredag fra kl. 14:00 til 
16:45 med tid til hygge.   
Friends Cafe, Bar, Restaurant, AVDA. Del Mar, 82 Los Montesinos 03187 
Torrevieja. Spain   
  
Tina Wulff = tvew@hotmail.com, 
Rosa Dalgas = rosa.dalgas26@gmail.com 
 
Se vor Facebook side her: 
https://www.facebook.com/groups/555420371672760/?ref=bookmarks 
  
Vi håber på der er mange som har lyst til at mødes og have nogen hyggelige timer 
sammen, og deler idéer. Så man kan lære noget nyt.   
Så spring ud i det og kom og vær med.  
  
Du er altid velkommen i Nørkler klubben.                                                                      
Vi ser frem til nogle hyggelige timer sammen med vores medlemmer i Danske Venners 
Klub (DVK). 
  
Tina og Rosa 
 
Single klub ophører. 

Det er med beklagelse vi har modtaget meddelelse fra Lisbet Hybel at single klubben 
ophører. Det sidste år har det ikke været muligt at samle så mange som ønsket til deres 
fælles middage. Vi siger tak til Lisbeth Hybel for det arbejde hun har lagt i Single klubben. 
 
Euro Tour Guide – Kalender.  
Vi ser på flere medier efterlysninger og spørgsmål om hvor der sker noget, man enten selv 
kan køre til eller ETG arrangerer. Se deres web side hvor de har en kalender der 
månedsvis dækker hele Costa Blanca med markeder og fiesta. Se Murcia indlæg. 
                                                                 
Julehilsen fra sponsor bolig-udland.dk  

Christian Boesen sender os følgende julehilsen. Vi ser frem mod 2020 og glæder os til at 
fortsætte vores gode samarbejde. 
 
 
Til Danske venners klub december 2019. Julehilsen 
Som nye medlemmer siden marts 2019, vil vi gerne dele vores glæde ved at have fået en 
bolig i Spanien med alle de venlige mennesker, som vi har mødt i forbindelse med de 
aktiviteter, vi har haft mulighed for at deltage i i DVK. 
Den første og største oplevelse var det store hestearrangement i Caravacca, hvor vi fik 
lejlighed til at møde andre danskere i Spanien. Det var en meget positiv oplevelse, som vi 
havde stor fornøjelse af.  
Siden hen har vi, når vi har været i Spanien, deltaget i klubbens onsdags-sammenkomster 
med petanque og bibliotek, hvor vi til vores store overraskelse og glæde har kunnet låne 
også nyere bøger, sikke en service. Samtidig har vi kunnet mødes - og snakke med mange 
andre danskere. 

https://www.google.com/maps/search/AVDA.+Del+Mar,+82+Los+Montesinos+03187+Torrevieja.+Spain?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/AVDA.+Del+Mar,+82+Los+Montesinos+03187+Torrevieja.+Spain?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/AVDA.+Del+Mar,+82+Los+Montesinos+03187+Torrevieja.+Spain?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/AVDA.+Del+Mar,+82+Los+Montesinos+03187+Torrevieja.+Spain?entry=gmail&source=g
mailto:tvew@hotmail.com
mailto:rosa.dalgas26@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/555420371672760/?ref=bookmarks


En anden meget positiv oplevelse, vi har haft, var aftenspisning på 
Hotel Laguna i Quesada, hvor vi igen mødte mange andre med samme 
interesse for det spanske.  
Senest, da vi var i Spanien i december, var vi så heldige at kunne 
deltage i klubbens julearrangement med gløgg og æbleskiver. Der var 
rigtig mange, der sammen med os oplevede nogle hyggelige timer i 
solen med gløgg, æbleskiver og petanque. 
Hjemkommet til det danske våde og kølige klima har vi lyst til at ønske 
alle de, vi har mødt i DVK, en glædelig jul, og en tak til arrangørerne for 
de flotte arrangementer, vi har deltaget i i årets løb. 
Vi ser frem til flere gode oplevelser i det nye år. Hvis vi kunne ønske, 
kunne et besøg hos nogle af de dygtige spanske vinproducenter være 
interessante, samt andre natur- og kulturoplevelser. 
Mange jule- og nytårshilsener 
Lene og Ole Zornig Petersen 

 
 
Så var der gløgg og æbleskiver til alle. 

Igen i år havde jeg fået pålagt det ærefulde hverv at stå for års- og 
juleafslutning i DVK, med servering af gløgg og æbleskiver. 
Fik en fremragende hjælp af et team bestående af Doris, Anette, 
Peter, Mette, Erik og Kirsten, plus assistance fra Den lille svensker, 
ham kan vi altid regne med. 

Det lykkedes over al forventning. På 
forhånd havde 45 meldt sig til og vi blev 
lidt over 50 deltagere der satte 180 stk. 
æbleskiver og 13 liter gløgg til livs med 
syltetøj og flormelis, samt en lille brandy, som mange valgte at 
spæde gløggen op med. 
Solen skinnede uden blæst, så vi måtte hente flere borde og 
stole ud. Der blev efterfølgende spillet petanque på 4 baner, 
også i en hyggelig stemning.  

 
 
 
 

 
EuroTourGuide Coach Tour to Murcia Christmas.                      
Vi var nogle danske venner der over flere dage deltog I denne 
bustur. Alle fik en oplevelse ud over det sædvanlige de aftener vi var 
der. Specielle lys show, musik på flere scener, boder, en pige der 
lavede akrobatik hængende under balloner, og så var der et væld af 
klapvogne med tilbehør, dertil lange køer foran lotterisalg til El 
Gordo, tror den kiosk havde haft et vinderlod, en pige i køen fortalte 
hun indtil nu havde stået i to timer. Vi fik dog også tid til et super 
måltid hos Meson Jesus på teaterpladsen. Tak til ETG, fik fuld valuta 
for de 12€ jeg betalte.  
 
 



NYTÅRSKONCERT 2020 

06. jan. 2020 19.00 

International Conservatory of Music Audi, Partida de la Loma s/n, Junto Hospital San Jaime, 03183 Torrevieja, Alicante, 

Spanien 

Tag festtøjet og kom til Nytårskoncert som i Wien. Pris € 20,00 

På grund af afbud og sygdom, har vi 4 billetter plus mulighed for at skaffe 2 mere til denne 
store musikoplevelse. Billetter koster 20€ pr stk. og kan afhentes hos mig. Hvem kommer 
først, send mail til mig. Ebbe Foged Hansen, naestform.dvk@gmail.com  
 

 
 

Bestyrelsen ønsker godt nytår til alle medlemmer. 
 

 

mailto:naestform.dvk@gmail.com


 

 

   

Februar 2020 månedsbrev 

  Skrevet af Ebbe Foged Hansen 

Velkommen til et nyt årti. 

Også i Danske Venners Klub ser vi frem til et årti med mange gode stunder for vore medlemmer. Vi 

har i året 2019 haft en stadig fremgang med nye medlemmer og har holdt et stabilt medlemstal 

over de 500. Nu kommer dog tiden hvor vi beder om indbetaling af kontingent, og erfaringsmæssigt 

ved vi at nogle af vore medlemmer er rejst tilbage til DK, og ikke fremover vil komme så meget 

herned, og af denne årsag sletter deres medlemskab. 

Velkommen til nye medlemmer.        

Vi byder velkommen til, Marianne Happel, Peter Metz, Marianne Bull og Børge Bull. Vi håber I 

falder godt til i vor klub, og tager del i vore forskellige aktiviteter som i kan se på websiden. 

 

Nytårs koncert med Orquesta Sinfónica de Torrevieja.                                                   

Dette er blevet en tradition for DVK, at 

skaffe billetter til medlemmerne, i år var vi 

44 der havde billet gennem DVK.  Og 

hvilken oplevelse vi fik i den pragtfulde 

koncertsal, med musik der fuldt ud levede 

op til Nytårs koncerten med Wienna 

Philharmonic Orchestra. Alle de gode 

Strauss melodier og ikke nok med det, 

også en oplevelse at høre H. C. Lymbye’s  

Copenhagen steam railway galop for fuld 

udblæsning med fløjter, kasketter og stop 

signal. 

Denne og andre koncerter med OST kunne måske blive en begivenhed gennem året, hvis der er et 

medlem af DVK der kunne være kontakt til OST, så skal vi nok i bestyrelsen hjælpe med det 

praktiske. 

  



Kaffe – kage – brandy dag 15. januar.                                                          

Så blev det årets første dag med dette arrangement. Et lille kiks var manglende opstilling af borde 

og stole, vi havde glemt at fortælle Sergio om dagen, vi fik dog som sædvanlig god hjælp af tidligt 

fremmødte. Og hvor mange kommer så, dette tilbagevendende spørgsmål overrasker os gang på 

gang, vi havde skudt på 60, men var nærmere 85 henover dagen, dog kaffen slog til ligesom brandy, 

og kagerne forsvandt, mon ikke alle fik. Solen skinnede og hyggen var til stede. 

Biblioteket                               

Besøg vort bibliotek, på tirsdage og onsdage på tidspunkter hvor der spilles petanque.  Vi har den 

lille container fyldt med et alsidigt udvalg af bøger. Vi modtager gerne nyere bøger, så har I bøger 

der er læst men fylder op, kom gerne med dem. Med hilsen fra Tine og Kirsten. 

Damewhist  
 
Vi kan her i 2020, fejre vores 3 års fødselsdag. Vi er aktuelt 11 medlemmer - ca. det samme antal i 
alle årene. Vi har aktuelt, kontakt med et par damer, så vi håber at blive et par stykker mere. 
Her sidst i marts, bruges de indspillede penge til en oplevelse / mad til os alle.  
Den 17 marts finder “ Verdensbegivenheden “ sted. 
For første gang mødes dame og herrewhist, til en dyst for en gang for alle, at afklare hvor det 
stærkeste hold findes.  
Vi vil gerne være flere - så kom frit frem ♣ ♥ ♠ ♦   Hilsen Jonna Werner 
 

Golf                                                                                                                                                                        

Så er vi i golf aktiviteten startet på et nyt år og kan glæde os over tilgang af nye medlemmer, vi er 

nu 42 herrer og 18 damer. Vi bygger videre på det arbejde Torben Søndergaard udførte ved at 

booke baner for første halvår af 2020. Vi har nu også spil på Las Ramblas og Vistabella. Vi er ikke så 

mange hernede i p.t, så der er plads til 20 i vor bane booking. Kom frit frem gerne med gæst påført 

hvor der står medlemsnr. Vi håber som sidste at kunne lave en event tur over et par dage. Se golf 

aktivitet på web. Hilsen Ebbe Foged. 

Fællesgang 
 
Aktivitet`s Vennerne i Fælles gang D.V.K. Spanien   
Hej i alle travere i fælles gang, tak for jeres deltagelse om mandage & torsdage  
Det glæder mig i er så aktive, og tænker på jeres helbred. 
Såvel som jeres humør og indspark til ideer til aktiviteter ved afslutningen af traveturene, her 
tænker jeg på spisesteder samt udflugter i bidrager med. 
Vi er, som i sikkert ved, nogle som er faste hver gang, men vi ser gerne der deltager mange flere. 
Vi er i de gode måneder, op til 15 om mandagene og torsdage 28 personer. 
Tag gerne jeres venner/gæster som er på besøg fra nord, så kan de se vi hygger os også med sved 
på panden.      
Med Venlig Hilsen 
Per Hansen Nielsen 



Tennis. 
 
Vi er en lille klub tennisklub i den store klub.  
Vi spiller på baner som ligger på Hotel, Restaurante  Orihuela Costa Resort 
Avda. De La Palmeras 2 La Zenia 03189 Orihuela Costa. 
Vi er i øjeblikket 15 medlemmer blandet kvinder og mænd - dog flest mænd. Vi søger meget gerne 
nye medlemmer - alle er velkomne. 
Vi er også gode til sociale sammenkomster. 
 Med venlig hilsen Mogens Kristensen og Kaj Hansen. 
 
Turneringpetanque 

 
Vi er 2 turneringshold. Det ene hold deltager i Las Salinas 
turneringen - hvor vi efterhånden har spillet i ca. 10 år. 
Vi spiller om fredagen - turneringen starter i efteråret og 
slutter i marts mdr. året efter. (Minimum 8 spillere). 
Kaptajn Peter Ibsen 
 
Det andet hold deltager for anden gang i den nye 
"svenske” turnering International Petanca League hvor 
man spiller hver mandag - turneringen følger kalenderåret 
med start jan - marts og igen okt. - dec. (minimum 6 
spillere).  
Kaptajn Rolf Gratved 
 

Begge hold spiller hjemme og ude - vi møder folk fra England - Sverige - Belgien og andre lande - det 
er vores håb at flere får lyst til at spille turnering, så vi får 1 - 2 nye hold.  
 

Danske Nørkler i Torrevieja.  
 
Denne nye gruppe, som fik sin opstart 
den 10 januar i år, på Bar Friends i Los 
Montesinos. Var en god start hvor Tina 
Wulff desværre ikke kunne nå ned til. 
Men deres tovholder Dosis Brøns holdt 
styr på det hele. Og der har vist sig at 
være stor interesse for den nye klub. 
Der vil i år 2020 være Nørkler hygge hver 
fredag fra kl. 13:00 til 15:45. Og alle i DVK 
er velkommen.  Der vil også blive kikket 
på at finde nogen shoppe ture hvor de 

kører rundt og finder stof og garn så der kan blive lavet mere. Som sagt alle er velkommen i 
klubben.   
Mvh. Danske Nørkler i Torrevieja.  
 

  



Danske Dart Venner i Torrevieja.   
                                                                                                                  
Vil starte med at sige mange tak for året 
der er gået, og alle dem som fandt vej op 
til klubben. Både de nye som gamle, ja 
og alle de gæster som har hygget sig. Det 
nye år er nu i gang og vi vil starte med af 
finde sponsorer og finde penge til Dart 
klub trøjer hvor der skal navne på plus 
div sponsorer. Ja vi er så småt begyndt at 
kikke efter andre klubber her nede i 
Torrevieja, som også spiller Dart så vi 
kan lave lidt hygge dart/kampe mod 
dem, hos os eller ved dem. Et nyt vigtigt 
tiltag er vi skal se om vi ikke kan lave lidt 
flere åben hus, til at trække nye medlemmer i Dart og Dvk. Mvh. Søren Brøns 
 
 
 
 
 
Vi har fra et medlem modtaget ”Et bekymrende og velment skriv! ” som på 
udmærket måde beskriver den debat der i den senere tid har hersket omkring 
bestyrelse og medlemmer. Vi bringer denne skrivelse i sin helhed som vedlagt pdf fil. 
 
 
Bestyrelsen i DVK.  



   

Marts 2020 månedsbrev 

  Skrevet af Ebbe Foged Hansen 

 

 

På en øde Ø   

  

Vi befinder os alle på en øde Ø, i færd med at sende 

flaskepost af sted med ønsker om vores behov. Dette er 

den nye virkelighed uanset hvor vi befinder os, og det 

værste, ingen kan sige os hvor længe det vil vare. Det er 

op til hver enkelt af os at mindske udbredelsen af covid-

19. Derfor hold afstand, beskyt dig og hold jer orienteret 

om information fra vore regeringer. Lad os sende en 

STOR TAK til alle der kæmper i front for at hjælpe os, 

læger, sygeplejere, politi, ja alle der holder vores lande i gang trods risiko for smitte. 

Formand Ingelise Langenberg skriver. 

Trods mine udfordringer, kæmper jeg for DVK. Jeg vil det bedste for alle medlemmerne – kæmper for 

retfærdighed – åbenhed og ærlighed. Kæmper også for forståelse fra medlemmerne.                                                                                                         

Hele bestyrelsen vil det bedste for medlemmerne.                                                                                                               

Vi arbejder NU med stor enighed og ser fremad. 

Velkommen til nye medlemmer. 

Vi byder velkommen i DVK til, Klaus Hybel, Kissen Møller Hansen, Poul Erik Høgsted og Thomas Glaeser og 

håber at se jer omkring i vor klub. Vi kan også byde velkommen til en ny sponsor se vor webside restaurant 

Zum Bräustüberl, som vi kan anbefale med god tysk/østrigsk mad. 

Fra statistikkens verden 

Vi startede pr. 1. januar med 500 medlemmer i DVK og er nu ved udgangen af marts 444 medlemmer. Vi har 

i år fået 18 nye medlemmer, men også taget afsked med 74 medlemmer (heraf 50 som er slettet grundet 

manglende betaling af kontingent), vi kan alle gisne om hvilke motiver der er til at vælge os fra, men må også 

sige dem tak for den tid de har støttet vores klub. Vort åbent hus-arrangement i 2018 gav os 56 nye 

medlemmer. I året 2019 fik vi 88 nye og sagde farvel til 58 medlemmer. Vi har nu alle en udfordring 

fremover, der er stadig mange danskere der er her, eller kommer for at købe hus, lad os invitere dem 

indenfor i DVK når vi møder dem. 

 

  



Klubmesterskab i Petanque, den 7. marts. Inkl.8 SOL 

En dejlig lørdag, hvor alting gik op i en højere 

enhed. Vi startede kl. 8,00 med at opstille telte, 

borde og stole, samt det store gratis 

morgenkaffebord, hvor både spillere og tilskuere 

var mødt talrigt op, og flere kom til i dagens løb. 

Der var gået meget arbejde forud, hvor Henning 

med sikker hånd styrede turnerings plan og satte 

spil i gang på de forskellige baner, godt hjulpet af 

Bent som banedommer. Under hele dagen var 

der salg af lotteri med masser af præmier, 

mange sponseret af DVB-LAB ved Lars, husk 

dette hvis I skal snakke fjernsyns kanaler. Der var 

senere på dagen godt gang i pølser, burgere og 

drikkevarer. 

Resultatet af alle spil blev:                                                                                                                                                          

Nr. 1 Annelise & James Folting  

Nr. 2 Anne-Marie Olsen & Flemming Rasmussen                                                                                                        

Nr. 3 Kirsten & Finn Veje                                                                                                                                                       

Nr. 4 Kirsten & Peder Andersen 

En STOR TAK til alle hjælpere der gav en hånd med, og som gjorde denne dag til en dejlig hygge lørdag. 

Støtte til klub aktiviteter. 

Bestyrelsen har givet støtte til klub turneringer, der afholdes af de to kortklubber (fælles turnering) samt 

tennisklub. Vi håber I får lejlighed til at afholde disse turneringer når alle forbud er taget af bordet. 

Golf på tur til Val del Este. 

Der er planlagt en udflugt for alle golfspillere fra den 14/10. til 16/10 med 20 deltagere, hvoraf de 16 pladser 

er besat. Du kan se mere om denne tur, samt tilmelde dig på vores webside under golf aktivitet. Her står 

også alt om arrangementet og priser. 

Tennismesterskab afholdt den 11. marts på Orihuela Costa Resort 

En perfekt dag at afholde klubmesterskab i tennis. Solen skinnede fra en 

skyfri himmel. 

Vi var 18 kampberedte tennisspillere, der virkelig kæmpede om at blev de 

bedste. 

Pga. corona virus manglede vi et oplagt publikum. 

Klubmestrene blev: 1. Erik. 2. Knud 

 

 



Hjælp omkring rejser og ophold under corona krise. 

Selvfølgelig er jeres bestyrelse til rådighed, hvis der er behov for hjælp omkring denne krise, men også vi 

sidder fast i DK eller ES, og skal trække på de forskellige udmeldinger der kommer, men en snak kan vi altid 

tage, det har jeg allerede prøvet nogle gange, altid bedre end føle sig ”Palle alene i verden” 

Bestyrelsesmøder. 

Vi nåede med hiv og sving at afholde to bestyrelsesmøder, som oplæg til vores generalforsamling, dels 8/3. 

og det sidste 15/3. hvor vi så blev lukket ned den 16. marts med udgangsforbud. Referat kan ses på web. 

Dødsfald 

Det er med sorg, vi modtog meddelelse om at DVK’s stifter og første formand Knud Andersen er gået bort. Vi 

sendte en bårebuket til hans begravelse i Tranbjerg Kirke, og har modtaget denne tak fra Jytte Andersen. 

 ”Vil sige tusind tak, for de smukke blomster til Knuds begravelse, det var utroligt sødt i tænkte på ham, ja 

det skete pludselig, var ikke syg, ja livet er skrøbeligt, endnu engang tak til klubben fra mig. Jytte Andersen.” 

 

 

 



 

April 2020 månedsbrev                                      

Skrevet af Ebbe Foged Hansen 

Formanden har ordet 
Kære medlemmer.                                                                                                                                              
En lille hilsen til jer herfra Danmark. 
På nuværende tidspunkt, har vi ikke hørt om nogen i DVK, der er smittet med vores uvelkomne 
gæst – Corona virus. Bestyrelsen holder øje med de nye tiltag og restriktioner der kommer hver 
eneste dag. Både i Spanien og Danmark. Vi støtter hvor vi kan og forsøger at svare på de spørgsmål, 
der dukker op. 
Kan oplyse, at har du brug for hjemmesygeplejerske (resident) i Spanien, så kontakt din læge. Alle 
kommuner har et samarbejde med et service firma, som kan yde assistance. Derudover kan du 
kontakte de forskellige hospitaler, hvis der er et behov. Plejehjemmene i Torrevieja er typisk til 2 
personer (ægtepar). Derudover er der 2 sengs stuer, hvor der bliver sat en skærm op mellem 
borgerne. 
Vi har Telefon, mail og Messenger kontakt til en del af jer. 
Hvis der sidder nogen i Spanien eller Danmark der har brug for hjælp, så kontakt os gerne – på mail, 
Messenger eller tlf. vores kontakter er på DVKtorrevieja.com. 
Der er også hjælp at hente hos mange af vores sponsorer Signe Keeper der kan hjælpe med kontakt 
til sundhedsvæsen, Gitte Lund Thomsen til myndigheder i Torrevieja.  Euro Abogados stiller sig til 
rådighed med advokat eller bolig hjælp, der er gratis hjælp til DVK-medlemmer, siger Troels. 
På nuværende tidspunkt ser det ikke ud til vi kan afholde generalforsamling 2020. Håber der er 
forståelse for det. 
Venlig hilsen, Ingelise Langenberg 
 
 
Fremtidige flyvninger mellem Danmark og Spanien 
 
Niels Balling har gjort os opmærksom på nedenstående spørgeskema: 
 
https://www.spanienidag.es/spanske/nyheder/premium/flyv-mellem-danmark-og-spanien 

 

Det vil være en hjælp til alle DVK’s medlemmer, hvis I bruger et par minutter til 
at udfylde det. 
 
 
  
Amigos = Spanien i dag  
 
Jeg henter mine daglige informationer om hvad der sker i Spanien på dette 
nyhedsmedie, det koster ganske vist et beløb hvert kvartal, men giver til gengæld 
en god daglig opdatering om stort og småt. 
 
  

https://www.spanienidag.es/spanske/nyheder/premium/flyv-mellem-danmark-og-spanien


Signe Keeper siger Tak 

 
Der kom Overvældende mange tilbagemeldinger, svært at konkludere præcist da FB gjorde at jeg 
ikke helt kunne se hvem havde residencia og hvem ikke.  
Men jeg tilbagemeldte til konsulatet om mine udregninger og de værdsatte informationen.  

 

 
Sygejournaler til Spanien 

 
Dette er min personlige oplevelse sammen med Signe Keeper. Jeg havde ikke tænkt på, som ny 
resident i Spanien, at det ville være en god ide fra Danmark at medbringe en kopi af min 
sygejournal, så man hernede kunne følge tidligere udredning. Dette kan måske hjælpe flere af vore 
DVK-venner. 
 

 

Falck hjertestarter. 
 
Så har jeg modtaget kit til implementering i vor hjerte starter, Peder har sendt fra Danmark, så den 
vil være på plads i container, når vi får lov til at starte op hernede. Håber jeg med mine 10 
tommelfingre kan få dette kit på plads, ellers findes der jo masser af venner med teknik i DVK... 
 
 
Aktiviteter i DVK. 
 

Her er der desværre ikke så meget at skrive om, da de fleste samlinger ikke kan finde sted. Og dog 
Nørklerne er kreative og holder kontakt til hinanden gennem videoopkald om fredagen. Derudover 
er der oprettet en Messenger gruppe, hvor der hver dag bliver delt de kreative ideer medlemmerne 
har, samt deres kreative evner. Det giver inspiration og kontakt til hinanden. 
 
Damekortklubben, her bliver holdt kontakt til hinanden gennem mail. Alle skriver i ny og næ om 
deres liv og tanker i denne Coronatid.  
 
Spansk undervisning hos Jætte fortsætter også, vi får tilsendt opgaver på mail og skal skrive en 
spansk stil, hvorefter der kommer rettelser med mere eller mindre røde kommentarer et par dage 
efter. 
 
Golfere fortæller om oplevelser med spil, eller ikke spil alt efter hvad de lokale baner i Danmark 
tillader. Hernede i Spanien er der totalt lukket ned, indtil videre. 
 
Biblioteket har jo lukket, vi har derfor oprettet en Facebook gruppe Kirsten og Ebbe – Bøger der 
anbefales her kan man tilmelde sig, vi fortæller om bøger vi har læst og kan anbefale. 
 
Lad os høre, hvis andre har taklet vores udfordringer med at holde afstand sammen. 
 
 
 
 



 
 
Kaffe/kage brandy dag – den 15. april 
 
Vi havde en rigtig dejlig dag, med godt vejr, og som sædvanlig var der 
dækket flot op til danske venner, kaffen var dejlig i kruset og den lille 
indpakkede Magdalena kage lækker, valgte at tage brandyen straigt, ikke 
forurene kaffen. Petanque kuglerne var fremme. Desværre var fremmødet 
ikke stort, vi var kun 2. 
 
 
 

Vores sponsor, Den lille svensker 
 
Micke beder os hjælpe nu og i tiden der kommer, så hvornår skal vi booke en ny 
grisefest???? 
 
 
 

 
Små historier. 
 
Fra Danmark kommer denne lille solstrålehistorie. Danmarks bedste romkugler 
kommer fra Nørre Aaby på Fyn hvor Carsten Matthiesen er blevet stor 
leverandør til hele Danmark. Vi har været oppe på at lave 12.000 romkugler på 
en dag, vi har i alt lavet 1,5 million romkugler og leverer til 80 butikker over hele 
landet, siger Carsten. En af disse butikker er Skjold Burne i Ballerup der som 
tilbud sælger 6 stk. kugler til 100 dkr og 15 stk. til 200 dkr. og de er som regel 
forud bestilt inden levering. 
 
Det koster nu 5000€ at komme med på en båd fra Spanien til Marokko, dette skyldes at alt salg på 
strandpromenader af solbriller, T-shirt, cd’er og tasker stoppede fra den ene dag til den anden, så 
nu forlader man Spanien. Man kan dog ikke bare gå i land, man kunne jo medbringe virus. 
 
Ugens billede hernede blev Kong Felipe VI med latex handsker Smittetallene 
noget ustabile efter flere tests, men stadig høje i Madrid og Catalonien hvor de 
sydlige regioner og vores område Costa Blanca er bedre. Valencia tog dog det 
første stød efter fodboldkampen Atalanta- Valencia. 
 
De stakkels hunde forstår intet, efter at blive luftet 4 gange om dagen, skal de pludseligt være inde 
når det regner. Det er også svært når man ikke må gå tur med sit får, ligesom en stakkels 
kanariefugl der lider af klaustrofobi, ikke må blive luftet på stranden i sit bur. Det gav bøder ligesom 
de 99.998 andre, der faldt i. 
 
Hvis vi er ude at gå, med en skraldepose, er det godt at kende ordet ”basura” når Policia Lokal 
spørger. 
  



Sidste nyt fra Spanien 
 
Så blev der d. 26.4. åbnet for børn under 14 år i selskab med voksen og max 1 time. Dette har 
bevirket trafik på vores vej og i dalen, cykler, klapvogne, løbehjul, fodbolde med børn og voksne der 
glæder sig over det gode vejr, der vil fortsætte hele næste uge og ramme 26 grader på lørdag. 
Familier holder dog 2m afstand til hinanden.           
Det forlyder desuden i dag, at hvis den gode tendens fortsætter, vil der blive åbnet op for os over 
14 år til gåture, dette bliver efter den 2. maj. 
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Formanden har ordet 
Kære medlemmer, 
 

Nu hvor samfundet stille og rolig er i gang med at åbne op i forskellige faser – følger bestyrelsen 
med på sidelinjen.  
Vi afventer nu de officielle beslutninger om hvornår vi kan genåbne vores aktiviteter.  
Ligeledes afventer vi også grænseåbningerne i Europa.  
Vi ved allerede nu, at mange af vores medlemmer er i risikogruppen for en eventuel smitte med 
covid-19. 
 

Derfor kære venner, vil vi fra bestyrelsens side være medvirkende til at passe godt på jer, så godt vi 
nu kan i denne tid. 
 

Vi håber I har det godt, trods de vilkår vi alle har. 
 

Mange tanker til jer alle. 
 

Ingelise Langenberg 
 
Velkommen i Danske Venners Klub 
 
Vi byder velkommen til: Mona Sehested-Blad og Per Sehested-Blad og håber at se jer hos os når det 
igen bliver muligt at samles. Hold øje med vores webside www.dvktorrevieja.com  Vi er nu 446 
medlemmer. 
 
Petanque banen bliver brugt. 

 
Jeg har været forbi banerne og kunne se, at de i den forløbne 
periode er brugt flittigt, desværre ikke af os spillere, men hunde 
luftere der ikke har været i stand til at samle diverse høm, 
hømmere op. Forbløffende mange der lider med rygskader. 
Udover dette er græsset ved at tage over. Container med borde og 
stole var OK.   
 

Biblioteket bliver også brugt.                                                                                                                            
Her har været flere litterære smådyr på besøg, og forsynet mange 
bøger med bogmærker, så også her vil rengøring være nødvendig.                                                                                                             
Skulle der være nogle af vore medlemmer i DK der ønsker at 
anskaffe ældre bøger anbefales. www.antikvariat.net  dette er et 
fælles net, der har salgssteder overalt i DK og Norden. 
 

http://www.dvktorrevieja.com/
http://www.antikvariat.net/


Udlandsdanskere fanges i skatteklemme 

Knud Erik Frederiksen, har gjort os opmærksom på denne artikel fra Børsen 26. maj. 
  

Coronakrisen kan blive dyr for en gruppe udlandsdanskere, der p.t. er fanget i Danmark og ikke kan 
vende tilbage til deres bopælslande. De risikerer ufrivilligt at blive skattepligtige i Danmark og 
organisationen Danes Worldwide oplever derfor en stigning i henvendelser fra desperate borgere. 
 
Hjælp vores sponsorer. 
 
Det er nu, det gælder om at hjælpe vores sponsorer så de også fremover kan være der for os. Se 
hvem der støtter os som sponsor, og anbefal dem frem for andre. Sidste måned skrev vi om ”Den 
lille svensker” men alle er ramt på deres forretninger, se hvornår Den danske pølsevogn og Margits 
biludlejning åbner igen på Zoco marked, anbefal vores ejendomsmæglere og advokater til venner 
og bekendte der vil herned.                                                                                                                                  
Jeg talte med vores tur arrangører Jessica og David om deres fremtidige ture, kun at måtte fylde en 
bus halvt er svært, ligesom vi ikke ved hvornår fodbold bussen kører igen.   
 Følg med på www.eurotourguide.com  
 
SOLKYSTEN kommer til Costa Blanca 
 

Vi har her på Solkysten valgt at genoprette distributionen af vores 

magasin Solkysten oppe i jeres område.  

Efter flere år hvor vi desværre ikke har været til stede, har vi nu 

besluttet at vende tilbage. Vi er meget glade for, endelig at kunne 

vende tilbage til Costa Blanca og give jer mulighed for at få vores 

magasin i hånden.  

Vi vil fra redaktionens side prøve på, at der hver måned vil være 

artikler og nyheder, fra jeres område og på den måde skabe mere af 

interesse for alle vores læsere. 

Solkysten vil komme til at ligge hos alle danske virksomheder, golfklubber og danske klubber der er 

tæt på jer. Ud over det så ligger bladet også på Costa del Sol og i flere Golfklubber og Golfbutikker i 

Danmark. 

Vi glæder os rigtig meget. Hilsen SOLKYSTEN Malaga. 

 

Kontakt til Ole 

 

Corona virus skaber mange nye kontakter mellem mennesker, vi kommer hinanden mere ved og 

hjælper. Denne historie begynder hos vor formand Ingelise, der fik en henvendelse fra Ole’s familie 

der alle bor i Danmark. Ole bor alene i Torrevieja, har ingen PC og et fjernsyn der kan tage tysk TV. 

Om vi kunne hjælpe Ole med telefonisk kontakt, og fortælle ham hvad der skete i Spanien, hvilke 

regler og forordninger der kom fra stat, region og kommune. Ingelise bad mig tage kontakt, og ja 

selvfølgelig ville jeg hjælpe. Jeg har nu talt dagligt med Ole og opdateret ham om stort og småt der 

sker hernede. Det er blevet til over 60 samtaler som vi begge hygger os med. 

 

http://www.eurotourguide.com/


 
Spanien skal kick startes 
 

Vi ser i øjeblikket hernede tiltag, der sættes i gang omkring 
vejarbejder, byggeri, klargøring af grunde og vedligeholdelse af 
bygninger, meget af dette er i kommunal, region eller statslig 
regi. 
Det bringer folk i arbejde og 
forskønner områder og veje. 
Bringer et par billeder fra Quesada 
og Benijófar. Hele hovedgaden i 
Quesada er under renovation. I 

Benijófar føres der tilsyn af en stolt hane med sine tre høns.  
 
Aktiviteter startes op. 
 
DVK vil fremkomme med information og datoer, når vi kan få afklaret hvilken fase vi lander i, og 
retningslinjer for antal der må samles. Vi er selvfølgelig afhængig af, om de steder vi bruger, også 
kan håndtere antal medlemmer der deltager. 
 
CNN bringer TV fra landsby til 150 lande. 
 

Amerikanske CNN var i Veksø for at vise sine seere, 
hvordan man i Danmark og "lille Veksø" har gennemført en 
succesfuld Corona-genåbning ved at flytte byens 5. klasse-
elever over i kirken, da pladsen på skolen ikke tillader at 
have alle elever samlet på én gang - slet ikke under den 
nuværende genopbygning efter branden sidste sommer. 
Kateter er erstattet af prædikestol, og matematikopgaver 
løses på kirkegården. 
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Vi glæder os over, der er kommet en åbning for rejser til Spanien fra Danmark.                       
Bestyrelsen følger dagligt med i de forskellige restriktioner vedr. Corona og måden vi agerer på. 
På nuværende tidspunkt er der forsamlingsforbud på Max 20 personer i Spanien. Derudover skal 
der bæres masker ved indkøb og i offentlig rum ved en afstand mindre end halvanden – 2 meter. 
Vi får flere henvendelser om hvornår vi kan afholde generalforsamling? Det kan vi på nuværende 
tidspunktikke sige noget om.                                                                                                                            
Vi afventer at forsamlingsforbuddet bliver hævet til mellem 150-200 personer. Derefter tager 
bestyrelsen bestik af situationen.                                                                                                                  
Jeg personligt har lige fået en mail om, at der ikke bliver afholdt generalforsamling i vores 
urbanisation i år. Det skulle være afholdt ved udgangen af marts mdr. 2020.  
Bestyrelsen følger med i hvad der sker lokalt i Torrevieja kommune, og omliggende kommuner hvor 
vores medlemmer bor, i Valencia regionen, samt på landsplan.  
Derudover opfordrer bestyrelsen til, at vi som medlemmer overholder de restriktioner der er vedr. 
hygiejnen, masker osv.  
Vi glæder os over, der nu er mulighed for at afholde fællesspisning over sommeren. For i år holder 
vi nu sommeråbent på petanque banerne. Der må spilles på hver anden bane. Men Max deltagelse 
er på 20 personer. Derudover er biblioteket åbnet hver onsdag fra kl. 17.00 – kl. 19.00.  
Mange har spurgt om, hvornår jeg kommer til Spanien?  Hvis rejsevejledningerne holder sig på det 
niveau der er nu, kommer jeg sidst i august – eller først i september.  
Jeg får flere private henvendelser om, hvorfor jeg valgte at fortsætte i DVK. ?:  
Jeg var ude i ca. 14 dage sidst i februar og først i marts mdr. grundet psykisk pres. Eftersom jeg 
brænder for DVK og vil kæmpe for fremtiden, valgte jeg at træde ind igen i Coronakrisen. Dels for at 
bestyrelsen kunne overholde vedtægterne og dels min interesse for DVK-klubben.                      
 Jeg vil i den forbindelse ikke lægge skjul på at der var nogle interne problemer, som nu er løst. 
Håber det giver jer forståelse for min handling/beslutning? 
Jeg ønsker jer en fantastisk sommer. 
Ingelise Langenberg 
Formand for DVK 
 
 

Så åbnede vi Biblioteket. 
Dette er udførligt beskrevet i vores nyhedsbrev 2020-9 
som I alle skulle have modtaget på nuværende tidspunkt. 
Ligesom vi også har beskrevet fremtidige aktiviteter for 
juli måned. 
Som vi også skriver, kan ingen af os spå om fremtiden, vi 
kan igen blive lukket ned fra dag til dag. Dette må vi 
desværre bøje os for, men vi kan selv sikre at alle påbud 
bliver overholdt. 
 



Onsdags spiseklub i juli måned. 
Jeg tror det var Jonna Werner, der sidste år fik den gode ide, at vi efter petanque gik ud og spiste på 
en af de mange restauranter vi har i området med menu tilbud. Dette skulle gå på skift mellem 
medlemmerne. Vi brugte sidste år Facebook til at fortælle hvem man skal tilmelde sig til. Den 1. juli 
har Finn Bruun tilbudt at finde en restaurant, så ring denne gang til Finn på 0034 600 728 922.  Hvis 
du ikke har adgang til Facebook, kan du fremover ringe til Ebbe for at høre om spisningen, på tlf. 
0034 611 657 381 eller 0045 60 62 20 64. 
Det er så hyggeligt, især i denne tid at få en dansk snak om hvad der rører sig hernede. 
 
ROS til DVK 
Det er jo ikke så tit vi modtager ros for vores initiativer, og når det så endelig sker, kan vi kun rose 
os af igangsættelse, medens vi skynder os med at bringe vores tak videre til Sergio som selvfølgelig 
bliver betalt for sit arbejde, der var rigtigt flot udført.  Takke mail er sendt til Peter Ibsen og Gunnar 
Svedbro, fra Roger Seymour. 
A big Thank You to a Danish Player who today cleared all the weeds on the San Luis 
pistes.a long back-breaking task often undertaken by a large work party, he deserves  a 
nice Bonus. 
 
Roger Seymour, San Luis Petanca. 
 
OBS på nye pool regler. 
Når I kommer tilbage til Spanien, er der nok de fleste steder indført nye regler for 
de bebyggelser der har fælles pool, der vil nok være forskellige tiltag, så spørg 
efter regler, hvis der ikke findes skiltninger, som dette fra vores pool. 
 
 
 
Kom hjem, kom hjem ……. 
Hvem husker ikke Osvald Helmuths sang om hans due Casimir, 
der havde sat sig på et spir. 
Sådan kan vi se at mange af jer har det, med hensyn til at 
komme til Spanien. 
Her gælder det om at følge de aktuelle rejsevejledninger, enten 
man vil køre herned eller flyve.   Vil man køre, skal man tage 
højde for regler i de lande man passerer, ligesom den anden vej 
er det godt at bruge de danske ambassader i aktuelle lande. 
Hvis man skal flyve, har Spanien indført en formular man skal 
udfylde på flyet. Vi giver jer denne formular på nedenstående 
link, så den kan udfyldes hjemmefra. Bliv ikke overrasket hvis 
fly personalet ikke vil modtage den, eller ikke har hørt om den, 
men sikkerhed hvis der har været smittede med på flyet. 
https://www.iata.org/en/programs/safety/health/locator-
form/ 
 
SPØRG DIN BESTYRELSE HVAD DU KAN HJÆLPE MED, på forhånd tak. 

 

https://www.iata.org/en/programs/safety/health/locator-form/
https://www.iata.org/en/programs/safety/health/locator-form/
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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.  
 



 

August 2020 månedsbrev                                      

Skrevet af Ebbe Foged Hansen 

Formanden har ordet 
 

Kære medlemmer, 
Bedst som vi alle troede det gik den rigtige vej, med COVID-19 – stiger smitten desværre igen både i 
Danmark og Spanien. Jeg følger dagligt med på sidelinjen og glæder mig over vi ikke har hørt om 
medlemmer, der er blevet ramt af Corona virussen. 
Jeg opholder mig fortsat i Danmark. Har planer om at komme til Spanien, så snart Spanien bliver et 
“gult” land igen. 
Heldigvis har jeg Ebbe i Spanien, som sørger for jeg ugentlig bliver informeret om situationen i 
Torrevieja området. 
Det var med store sorg, jeg modtog beskeden om at H.G. pludselig har mistet Birthe først i august 
mdr. 
Ære være Birthes minde. 
 
Ingelise Langenberg                                                                                                                                      
Formand 
 
Aktuelt i Spanien.                                                                                                                            
Seneste tal efter regioner 

  Aktuelle smittetal. 

Antal smittede i alt, indlagte på hospital, 

indlagte på intensiv (begge de seneste syv 

dage) og antal døde til dato. 

Kilde: Centro de Coordinación de Alertas y 
Emergencias Sanitarias (27.08.2020) 

Hele Spanien, med undtagelse af 
Asturien, er nu orange med negativ 
rejsevejledning fra Danmark. Det er 
ikke forbudt at rejse herned, men man 
bør overveje sin risiko og forsikrings-
dækning hvis uheldet er ude. Oplyst 
overfor os dækker Gouda Forsikring 
f.eks. sygdom med Corona, men tjek 
endelig jeres personlige forsikringer i 
henhold til alder og alt der står med 
småt.  
Lys forude, nej nøgletal stiger dagligt, 
Madrid er over 200 i nøgletal, hvor 

Danmark er på 11,6.  
Da den spanske regering samtidig har lagt tiltag, som ny alarmtilstand, ud til regioner, og disse skal 
tilgodese deres vælgere og erhvervsliv, så koster det liv 25 til 50 døde dagligt. 



Generalforsamling udsættes.                                                         
Da vi ikke var i stand til at afholde vores årlige generalforsamling i marts, valgte vi at udskyde den til 
efteråret 2020. Da udviklingen i Corona smitten ikke ser ud til at bedre sig, før der kommer en 
vaccine eller man får hold på smitten, har bestyrelsen valgt at udskyde generalforsamlingen til den 
20. marts 2021. Vi kommer desværre også til at køre på vågeblus med vores aktiviteter, så følg med 
på opdateringer på web. side, måneds- og nyhedsbreve, ligesom al hjælp fra jer, vil være godt. 
 
Velkommen til nye medlemmer.                                                           
Vi byder velkommen til Lone Møller Jensen og Klaus Milton Jensen. Vi håber I får lejlighed til at 
deltage i vores aktiviteter, selvom de ikke er mange for tiden, onsdags spisning er dog rigtig 
hyggelig. Spørg os gerne om hjælp hvis I får behov. 
 
Vores aktiviteter. 
Onsdags spisning 
 

 
                                                       
Juli måned hvor vi havde alt lukket ned, blev vores onsdage samlinger med fælles spisning, hvor vi 
kunne samles, spise et måltid mad, lidt at drikke til og rigtig megen god snak om forholdene 
hernede, et kærkomment ugentligt indslag. Vi har været på mange gode restauranter valgt på skift, 
og har fortsat dette hele august, og nu ind i september. I kan finde næste spisning på web. siden 
vort løbebånd, hvor vi normalt annoncerer kaffe/kagedag viser næste sted og tilmelding. Vi har det 
også på Jonna Werner og Jørgen Slundts Facebook grupper. 

   
 
  



Dart                                                      
Spiller stadig hver mandag, I kan se sted og tid på aktiviteten dart. Sidste gang var der 9 spillere. 
 
Golf                                                            
Vi arbejder hårdt med at få besked om hvor mange der kommer herned og hvornår, så vi kan lave 
den nødvendige bane booking.                                                             
Du kan nu på web siden booke herre/dame golf den 24. september på Font del Llop, kl. 08,30 gå 
ind og meld dig til denne match. 
 
Kortspil herrer.                                                                                                                      
 Spiller hver tirsdag. Se sted under aktiviteter på web siden. 
 
Kortspil damer.                                                                                                                                 
Spiller hver tirsdag. Se sted under aktiviteter på web siden.  
            
Nørkler.                                                               
Holder pause, indtil videre. Tina Wulff meddeler hvornår opstart finder sted via nyhedsbrev. 
 
Petanque start.                                                           
Vi har besluttet at vente med opstart til 16. september med kaffe/kage/brandy og petanque kl. 
16,00 samt bibliotek åbent. Dette vil blive annonceret på løbebånd. Vi skal selvfølgelig overholde 
alle nuværende og kommende regler med maske og afstand, samt antal på banerne. 
 
 
Sponsorer 
Følg med på DVB LAB TV.                                                         
Vores sponsor DVB LAB ved Lars Andersen kan altid hjælpe dig med en god TV-
forbindelse og masser af kanaler, både danske og internationale så du altid kan 
følge udviklingen hernede og hjemme. Lars har altid et godt tilbud til os 
danskere, ligesom han er en trofast støtte med præmier til vores petanque 
turnering. 
 
Snittenonline.com                                                           
Vi har reklameret for deres smørrebrød, nu kan du også finde dem under sponsorer på vores 
webside. I Almoradi kan du vælge mellem 8 forskellige stykker smørrebrød og samtidig indtage lidt 
drikkevarer. Deres forretning er dog primært baseret på levering af dansk smørrebrød online med 
afhentning eller levering af 15 forskellige smørrebrød til priser differentieret efter antal.  Find dem 
på www.snittenonline.com og glæd dig til dansk smørrebrød. 
 
Den danske Pølsevogn på ZOCO-marked.                               
Her mødes danskere hver søndag, enten hos Heidi til en dansk pølse med brød eller hot dog eller 
hos Thomas på den anden side til en morgencomplet eller en kaffetår. Thomas er samtidig formand 
for vores dart aktivitet, og giver gerne nogle tips til spillet hver mandag. Udover deres gøremål hver 
søndag, har de også Margits Biludlejning med kørsel til og fra lufthavn.                  
Skulle du også savne en god gammel ost, så bestil hos Heidi.  
      
  



Opdateringer                                                                                                                          
Hjælp os venligst med opdateringer af jeres adresser, e-mail eller telefonnumre, det er især vigtigt i 
denne tid hvor vi er mere adskilt end normalt. Alle er også velkomne til at ringe herned for ny 
information om smitte og aktuelle regler hernede. En sidste lille opfordring, hjælp os gerne med 
nyheder til vores månedsbrev om aktiviteter og gode råd.  
 

 



 

September 2020 månedsbrev                                      

Skrevet af Ebbe Foged Hansen og Anne-Marie Olsen 

Formanden har ordet 
Formanden har ordet 
Kære DVK-medlemmer 
”Nu falmer skoven trindt om land” er efterår i Danmark. Salme skrevet af N.F.S Grundtvig 1844. Det 
er en af de smukke salmer der ofte bliver sunget her i efteråret til arrangementer og rundt omkring 
til gudstjenester. Musik, sange og salmer er noget vi kan være fælles om – på afstand. ”En hver fugl 
synger med sit næb” – jeg har altid haft svært ved at ramme tonerne, men jeg skråler med, når 
lejligheden sig byder.                                                                                                                                  Noget 
af det smukkeste er når Danmarks nationalsang ”Der er et yndigt land” skrevet af Adam 
Oehlenschläger 1820, synges til sportsbegivenheder. Derudover har vi en anden nationalsang – 
kongesangen – ”Kong Christian stod ved højen mast” som bruges ved kongelige begivenheder og 
militære sportsstævner. Den er skrevet af Johannes Ewald 1778.                                                                                                                                                  
Dette leder mig hen på DVK, her er fodbold er det sportsområde, som mange medlemmer følger. 
Elche CF etableret i 1923, de er nu den 23. August kommet i Primera division også kaldet La Liga. 
Elche har et stadion, der har plads til 33.738 siddende tilskuere. I 2011 spillede Nicki Bille i Elche, 
hvor han høstede stor ros dengang. I Elche synger de Himno Aromas llicitanos – Himnos de Futbol/ 
Johnny MLG. 
Spaniens national sang hedder: La Marcha Real – den er uden tekst, men har en komponist, Manuel 
de Espinosa de Lis Monteros, Bartomolome Peres Casas fra 1770. 
Det lyder måske for nogen af jer som unødig viden. Men ifølge vores vedtægter varetager vi både 
det kulturelle og sociale område i Spanien. 
Ønsker jer alle et fantastisk efterår. 
Ingelise 
 
 
Vi citerer Gitte Lund Thomsen, byrådsmedlem i Torrevieja 
Gitte Lund Thomsen,  Corona er et globalt problem. At tage til egen 
bolig i Spanien kan mindske ens kontaktflade og dermed 
smitterisiko. 
Vi skal alle være forsigtige og holde distance. For første gang har vi 
en krise der er verdensomspændende. Det handler ikke så meget 
om hvor du er. Det handler om hvordan du opfører dig. 
 
Økonomi i DVK 
Som følge af Corona kan vi konstatere, at vi ikke har haft de store 
udgifter, hvorfor der i tre kvartaler er oparbejdet en positivt kassebeholdning på 8.789 €. Dette 
skyldes også vi ikke har afholdt generalforsamling, så vores medlemmer kan se frem til næste 
generalforsamling, når den tid kommer.                                                                                                                                                         
Vi løb ind i lidt problemer med opdatering af vores CVR-registrering, i Erhvervsstyrelsen, så vores 
kasserer ikke kunne få adgang til Nem ide og net betaling i danske kr. dette problem er løst nu.                                                                         
Vi arbejder som følge heraf også med at få PBS registrering op at køre, dette vil I høre mere om. 

https://www.facebook.com/gittelt?comment_id=Y29tbWVudDozMzQ3ODI4ODkxOTk4MjcwXzMzNDk2MjMyODUxNTIxNjQ%3D


 
 Kontrol af Din bolig i Spanien. 
Vi har fra vores sponsor Troels Wendel, Euro Abogados fået dette tilbud. 
Mange af vores kunder sidder fast i deres hjemland og er nervøse for hvordan det står til med deres 
bolig hernede. Vi tilbyder vores kunder en kontrol service, hvor vi 2 gange hver måned kan køre forbi 
og kontrollerer boligen indvendig og udvendig og sende et par fotos, så du er orienteret om 
tilstanden, ligeledes har vi rengøringsfolk der kan rengøre boligen før der kommer nogen ned.   
Det er selvfølgelig mod et mindre gebyr: Kontakt mig for at høre nærmere oplysninger på vores mail:  
troels@ea-estate.com  
 
Corona udvikling i Spanien 
Vi ser i øjeblikket smittetal hernede der er stigende, dette gælder dog specielt i nogle regioner, hvor 
Madrid, Catalonien og Andaluz er regioner, der for tiden. tegner sig for 60% af daglige tilfælde i hele 
landet. Valencia region hvortil Torrevieja hører, ligger på samme niveau som København, med et 
smittetal på 76, ikke optimalt men dog stagnerende nu. 
 
Fælles spisning 
Tiden indtil nu er gået godt og vores fælles spisning har været et 
populært tiltag. Vi har været gode til at bruge mundbind, sprit 
og afstand, men desværre har de restauranter vi har besøgt ikke 
alle haft denne tilgang. Vi har set manglende afstand, folk ved 
buffet uden mundbind, personale uden mundbind, og ingen 
afspritning. Vi må også se i øjnene at jo flere der kommer 
herned, og vil deltage i spisning (max antal usikkert) jo større 
risiko løber vi med smitte. Derfor et stop med fælles spisning.                                           
Netop vores møder på petanque banen kræver at vi også der 
bærer maske og anvender sprit. Retningslinjer i Spanien er 
ganske enkle med de 3 x M som står for Mascarilla = maske – 
Manos = vaske og spritte hænder samt Mantener la distancia = 
hold afstand. Og som de siger: Esto no es un juego = det er ikke 
for sjov. 
 
Petanque turnering 
Petanque Salinas turnering opstarter d.16. oktober.  
Vi har kun et hold tilmeldt denne sæson nemlig “Danish Dynamite 
“. Vi kunne godt tænke os at tilmelde et hold mere til næste sæson 
som starter op oktober 2020, perioden der spilles i, er fra oktober-
april. Hvis du kunne tænke dig og være med til at starte et hold 
op ville vi være tilbage igen. 
Kontakt da Henning Simonsen, vores kasserer, eller mig Anne -
Marie Olsen. 
På billede kan I se at selv kugler holder afstand.  
 
 
 
  

mailto:troels@ea-estate.com
mailto:troels@ea-estate.com


Golf spil. 
 
Vi måtte desværre aflyse vores bestilte baner på Font del Llop, den fælles spilledag 24. september, 
da vi kun havde 2 tilmeldinger. Vi har derfor ikke bestilt baner til 1. oktober, men afventer flere 
golfspillere hernede. Vi vender tilbage med en golf mail når dette sker.  
 
På gensyn Ebbe Foged Hansen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Vi hygger stadig, kom og vær med 



 

Oktober 2020 månedsbrev                                      

Skrevet af Ebbe, Anne-Marie og Ingelise. 

Formanden har ordet 
 
Nedlukning af aktiviteter 
 
Vi udkom med et nyhedsbrev mandag den 26. oktober. Vi beklager hvis vi ikke var tydelige nok. 
 
Vi skrev: DVK lukker alle aktiviteter ned for medlemmer der samles mere end 6 personer.  
Det betyder at de aktiviteter bestyrelsen står for lukker ned. Indtil videre har vi lukket ned for 
petanque i San Luis. Vi kan ikke stå til ansvar for at samles på banerne, samt hygge ved bordene i 
henhold til de restriktioner der nu er kommet fra den spanske regering.  
 
Bestyrelsen leger ikke politibetjente, så aktivitetslederne og medlemmer tager selv beslutning om 
aktiviteten kan fortsætte under hensyn til de restriktioner der er.  
 
 
Nu nærmer vi os Mortens aften. Bestyrelsen har arbejdet med at få afholdt en hyggelig Mortens 
aften. Det var tæt på at lykkes, men grundet øget smitte, samt de nye forsamlingsforbud og 
restriktioner måtte vi desværre opgive planen. 
 
Historien bag mortensaften 

Baggrunden for traditionen med andesteg - eller gåsesteg - går helt tilbage til 

perioden 336 til 397 e.Kr., hvor Martin, som var biskop af Tours, levede. 

Martin, der på dansk hedder Morten, blev begravet den 11. november, som på 

dansk hedder mortensdag, mens mortensaften så er den 10. november. 

Efter aftjent militærtjeneste blev Martin munk som cirka 20-årig. Han blev 

forfulgt i sit hjemland, det nuværende Ungarn, og blev fordrevet til Gallien, 

hvor han slog sig ned i et kloster i Portiers. Her levede han fromt og roligt, og 

han fik ry af at være en god og hellig mand. 

Han fik så godt et ry, at befolkningen i Tours ville vælge ham til biskop, men 

det var Martin ikke interesseret i. Og lige den del af Martins historie fører til 

forklaringen på, hvorfor vi spiser and eller gås mortensaften. Historien om 

ham fortæller, at da indbyggerne i Tours ville udnævne ham til biskop, gemte 

han sig i en gåsesti. Gæssene brød sig ikke om besøget, og de skræppede op og 



afslørede Martin, der blev fundet og tvunget til at påtage sig embedet som 

biskop over byen. Som hævn foranstaltede Martin, at alle husstande en gang 

om året skulle slagte mindst én gås og spise den på den dag, hvor Martin blev 

afsløret. Sådan fik Martin sin hævn over gæssene. 

Selvom gæs var almindelige hos mange bønder indtil 1800-tallet, var deres kød 

en mere eksklusiv spise. Derfor valgte bønder fra mindre gårde at sælge deres 

gæs fremfor selv at spise dem, og derfor begyndte man også at spise andre 

fjerkræ i stedet for gæs. 

God vind til alle 

Ingelise Langenberg 
 

Nyt fra sponsorer: 

Troels Wendell havde god respons for indlæg i september, men flere er jo altid godt  

 

Kaffe/kagedag gik over al forventning. 

Vi satte 2 telte op i efterårsvarmen og havde indkøbt kage m.m. 

(se foto)  

Der var 42 deltagere og heraf spillede 20 petanque. 

 
 
 
Velkommen 
Vi byder velkommen til: Torny Hansen og Ib Søren Hansen samt Jan Christiansen, og håber i får 
nogle gode oplevelser sammen med alle venner i DVK. 
 
Nørklerne starter op den 30. oktober kl. 12:30 på Centrall Grill i Zeniamar. 
tiden er ændret på grund af Corona. 
 
 
  



Golf nyt  
Vi har i skrivende stund været på tre baner med 4 spillere 
hver gang, der er jo ikke mange spillere hernede, så baner 
bliver valgt fra gang til gang. Vi har i oktober spillet La 
Marquesa, Lo Romero, om torsdagene med deltagelse af 
ny spiller Jan Christiansen, som I kan se af billedet, er han 
venstre håndet. Villamartin blev spillet fredag den 23.10, 
da det regnede torsdag, Kjell Mo blev topscorer med 35 
point.  Torsdag den 29.10 hvor der er fælles golf, spilles 
Villamartin igen. Jens Jensen der sammen med Kurt 
Lindblad står for booking, har dog kun tre deltagere.                                             
 
Ebbe og Anne-Marie 
 
 
  
Corona-19 lukker ferie Ø 

I marts blev vores sædvanlige tur til Tenerife aflyst. Det 
var derfor med stor glæde vi her den 17. okt. kunne 
drage ud til øen. Turen med Vueling var uden problemer, 
det var jo også en indenrigs tur, så ingen test eller 
papirer der skulle udfyldes, dog stor sikkerhed og 
maskepåbud. Gensynet med Puerto de la Cruz var 
skræmmende, en by der normalt summer af liv, turister 
og masser af fyldte hoteller og restauranter, var på et 
nærmeste død og lukket. Har nu gået omkring et par 
dage og set hvordan et erhverv (turist) er helt dødt, og 
hvor mange der har måtte lukke deres forretning. Det er 
en nedtur for alle øerne herude, selvom der kun er en 

smittefactor på 40.   
 
Spejder motto – Vær beredt  
Med de sidste rejsevejledninger for regioner, bliver det spændende hvor vi 
skal holde jul. Tenerife, Benijofar eller måske Danmark. Vi er klar til alle 
udfordringer, har for en sikkerheds skyld fundet et juletræ her på Tenerife.   
 
 Ebbe 
 
 

1Tenerife`s festlige strandpromenade. 



 

November 2020 månedsbrev                                      

Skrevet af Ingelise, Ebbe og Anne-Marie 

 
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
https://energynordic.com/da/


 

December 2020 månedsbrev                                      

Skrevet af Ingelise Langenberg og Ebbe Foged Hansen 

Formanden har ordet 
Kære DVK-medlemmer 
 
Du har sikkert smidt dit juletræ ud og åndet det nye år dybt ind ved den meget anderledes 
nytårsfest. Men julen er slet ikke slut endnu. På onsdag er det helligtrekonger, afslutningen på 
juletiden og en lille fejring i sig selv. 
 
Helligtrekonger den 6. januar markerer, at vise mænd fra Østerland besøgte Jesus i Betlehem. 
Traditionelt betyder dagen også, at julen er forbi. 

Hvem var de hellige tre konger 

I traditionen har man kaldt de tre vise mænd for konger på 
grund af deres rige gaver. Ifølge en middelalderlig legende 
hed de hellige tre konger Kasper, Melchior og Balthazar og 
kom fra hver sin verdensdel.  

Julen varer lige til Helligtrekonger 
Julen varer ikke lige til påske, men i kirken varer den alligevel 
helt til Helligtrekonger. Hvis du vil følge gammel skik, skal du 
først pynte op til jul umiddelbart før juleaften og så vente 
med at jule af til Helligtrekonger. På Helligtrekongersaften 
den 5. januar er det så tid at spise julesmåkagerne op og 
tænde det trearmede helligtrekongerslys.  

Helligtrekongerslys 

De kan stadig købes i udvalgte butikker, de specielle trearmede helligkongers-lys, der selvfølgelig 

har tre arme. En arm for hver konge. I dag er det bare almindelige, hvide stearinlys, men i gamle 

dage støbte man en smule krudt i lyset, der hvor de tre arme mødtes. Så når flammen nåede 

derned, lød er et lille knald, og så sagde man, at så var julen slut. 

I mit barndomshjem, stod juletræet til Helligtrekonger, tror det var skik i mange hjem. 

Varsel foran et spejl 

Hvis en ung pige gerne vil vide, hvem hendes kommende ægtemand er, så skal hun ifølge overtroen 

på helligtrekonger-aften stille sig foran et spejl med et tændt lys og sige: "Åh, hellige Konger tre, 

https://www.folkekirken.dk/aarets-hoejtider/helligtrekonger/hvem-var-de-vise-maend
https://www.folkekirken.dk/aarets-hoejtider/advent-og-jul/julens-dage/juleaften


Kommer og lader mig i Aften se Den, hvis Seng jeg skal rede, Hvis Dug jeg skal brede, hvis Brud jeg 

skal være, hvis Navn jeg skal bære - med Ære. ”Så vil mandens ansigt vise sig i spejlet.” 

I Spanien er det ikke julemanden, men de hellige tre konger, der kommer med gaverne, og de 
kommer først den 6. januar.   

I dele af Spanien ser børnene mere frem til den 6. januar end til den 24. og 25. 

december, for det er nemlig den 6. januar, at de hellige tre konger kommer 

med gaver til børnene. 

Om aftenen inden Helligtrekongersaften pudser alle i huset deres sko, og sætter dem 
pænt i entreen, så de Hellige Tre konger kan lægge deres gaver ved hver enkelts fodtøj". 
 
Den Danske Pølsebod 
Den danske Pølsebod på ZOCO-marked.  
Dette skriv er en rettelse til mit indlæg i august månedsbrev, hvor jeg kom til i overskrift 
at skrive Den danske Pølsevogn, hvilken er noget helt andet som vi ikke har nogen 
relationer til. Undskyld.  
Se Den danske Pølsebod med tekst, billede og kort, under vores sponsorer. 
Her mødes danskere hver søndag, enten hos Heidi til en dansk pølse med brød eller hot 
dog eller hos Thomas på den anden side til en morgencomplet eller en kaffetår. Thomas 
er samtidig formand for vores dart aktivitet, og giver gerne nogle tips til spillet hver 
mandag, ligesom de er flittige deltagere på vores gåture i klubben. Udover deres 
gøremål hver søndag, har de også Margits Biludlejning med kørsel til og fra lufthavn. 
Skulle du også savne en god gammel ost, så bestil hos Heidi.  
Hilsen fra Ebbe. 
 
Ny sponsor - Din Handyman 
 
Vi byder Nils Andersen velkommen som sponsor for DVK 
fra den 1. januar 2021. 
Din Handyman Nils kan tilbyde - Bolig Service - Have 
Service - Nøgle Service. 
Gå ind på vores webside under sponsorer, se hvad der 
tilbydes og kontakt Nils for tilbud på netop den service du 
skal bruge. 
Var du klar over, at der ifølge spansk lov, skal der 
forefindes nøgler til boligen i Spanien, når du er i Danmark. 
Nils tager sig også af service på de nævnte områder ved udlejning af dit hus. 

Hilsen fra Ebbe. 
 
 



Gåture 
 
Der er etableret nyt samlingssted til torsdag gåture, mødetid kl. 10.00 
Adresse: Bar Valdes, Avenida de los Espanoles 18, er også noteret på vores webside. 
Næste gåtur torsdag er den 31. december ved Bar Valdes 
En stor mulighed for motion ovenpå juleflæsket. 

Petanque  

Det blev en rigtig hyggelig afslutning på året i DVK trods 
diverse restriktioner og Corona. 
Vi var lidt over tyve samlet til petanque spil og hyggeligt samvær 
med æbleskiver og gløgg tilberedt af Den lille Svensker og bragt 
ned til os. Vejret, tør jeg dårligt skrive om til 
vores venner i regnfulde Danmark, sol nogle 
og tyve grader og stille. 

 
Der blev spillet petanque, samt afholdt en lille konkurrence, hvor det med et 
kast gjaldt om at komme nærmest grisen. Vinder blev Kim med 5 cm, nr. 2 Ebbe 
med 15 cm, nr. 3 Palle Skov med 29 cm, tæt fulgt af Lona med 30 cm.  
 

Da onsdag 6. januar er helligdag i Spanien, har vi givet Sergio fri. 
Der vil blive åbnet for bibliotek og borde og stole, men vi skal for en gangs 
skyld selv medbringe drikkevarer. 
Normal åbning vil være den 13. januar 2021 

 

Dart 
 
På grund af nye begrænsninger vil vi ikke være i stand til at holde Dart mandag 
eftermiddag fra og med den 21-12-2020, og frem til det nye år. Men forhåbentlig 
kan vi komme tilbage, så snart begrænsningerne er lettet 
Vi ønsker alle Glædelig Jul og Godt Nytår. 
 
Tak for et godt år, på gensyn til et bedre år 2021. 

 
 
Bestyrelsen ønsker alle et rigtig godt nytår. 
 
Mange nytårs hilsner 
Ingelise 
 


