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Skrevet af Ebbe Foged Hansen 

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. 
 

 


