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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 


