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 Januar 2019 månedsbrev 
 Skrevet af Flemming Dalgas 
Og da vi nåede til den  
 
 
 
 
 
 

 

Kast en sten i vandet, og du skaber en bølge. 
 
Hvad mener vi med denne frase. 
 
Den bedste reklame vi kan få i vores klub, er god omtale fra vores medlemmer, når de 
møder andre danskere, derfor en stor tak til alle jer der bidrager med god positiv omtale af 
vores klub, enten det er ved personlig kontakt eller i medier som aviser og Facebook.  
 
Imidlertid vil jeg ved denne lejlighed give en særlig tak til et medlem der på en 
campingplads mødte et dansk par, der havde planer om at flytte ned til vores dejlige klima, 
ikke mindst vores salt søer. Han fortalte så godt om vores klub og dens aktiviteter, at 
formanden blev ringet op af det pågældende par, der ønskede at vide mere om os og om 
hvordan de fik installeret sig på Costa Blanca. Og som det første, havde de sendt en 
anmodning om medlemskab i vores KLUB, inden de var kommet til køb/leje hernede. 
 
Det er hvad jeg kalder at starte en bølge med små midler. 
 
Hvis det skulle være gået upåagtet hen, så er vi netop blevet verdensmestre i håndbold. 
Spillerne selv siger, at det er det gode samarbejde mellem leder og spillerne og spillerne 
indbyrdes der har skabt det fine resultat. 

”Vi står sammen, side ved side” bliver der sunget. 
Sådan blev vi verdensmestre 
 
Det er ovennævnte et godt eksempel på, at vi sammen skaber en god omtale samt 
medvirker med det vi kan til at skabe en god klub.  
 
Tak 
 
 
Fællesspisning: 
 
Årets første fællesspisning blev holdt på El Capitan. En sluttet flok, der havde en rigtig god 
aften med rigtig god mad. Folk hyggede sig meget, så det blev lidt sent. Husk, der er 
fællesspisning en gang om måneden, og tilmelding sker på hjemmesiden. 
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Petanque: 
 
I takt med at medlemmerne kom tilbage efter endt juleferie, bliver der flere og flere på 
banerne. Da vi har fået mange nye medlemmer, er det dejligt at se hvordan mange af dem 
bliver taget imod af de gamle, herunder i petanque spillet. Man skal således ikke være 
bange for at stille op og spille, man kan kun få nogle erfaringer af den ene eller anden art. 
Held og lykke alle i nye spillere, og for den sags skyld også en del af de gamle. Kuglerne 
kan i en hvis udstrækning lånes på banen. 
På kaffe/kagedag var der over 80 medlemmer, så tidligt på året. 
 
Drikkelse på banen: 
 
Klubben sørger for, at der er øl, vand, vin på banerne. Det er intensionen, at de altid er 
kolde, når man køber, og de sælges meget billigt.  
Det er derfor vigtigt, at alle husker at betale, samt at det ikke er tilladt selv at medtage 
drikkelse. 
 
Der vil af hensyn til de mange nye blive opsat prisskilt, så der ingen tvivl er, omkring hvad 
det koster. Det kan her oplyses, at alle drikkevarer koster 1€, med undtagelse af, hvis man 
tager en hel flaske vin, som koster 4€.  
Pølserne koster i øvrigt 2€. 
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Generalforsamling: 

 
Som det fremgår af kalenderen på vores hjemmeside, så er der generalforsamling den 16. 
marts 2019. Den bliver holdt på Restaurant Danmark. Der kommer nærmere information 
på hjemmesiden om det praktiske, herunder tilmelding til den efterfølgende middag.  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

      
Udflugter: 
 
Året er startet med to udflugter, hhv. mandelturen og turen til Fallas i Valencia. Der har 
været pæn tilstrømning til dem begge, så vi vil fortsætte med at finde ture, som kunne 
have interesse for vores medlemmer.    
      
APRILSNAR - NEJ - DVK-tur den første april. 
 
Mens jeg sidder og skriver disse linjer, så kom der melding om den næste tur. 
  
Hold godt øje med vores webside og arrangementer, vi er netop nu ved at lægge sidste 
hånd på en 4 dages tur til Reus, Priorat og Teruel.  
Det bliver, ser jeg, en fantastisk tur, hvor vi skal besøge et af de mest berømte vinområder 
i Spanien (Álvaro Palacios vin L'Ermita sælges for 5000 dkr pr stk) samt mange 
spændende lokaliteter i området. 
Klik ind på web siden med tilmelding, så du sikrer dig en plads på turen, når den bliver 
slået op. 

 
 

HVOR MANGE KUNNE TÆNKE SIG AT LÆRE SPANSK? 
 
Et af bestyrelsens mange initiativer er vores ide om at etablere undervisning i  
 

" spansk til hverdag og fest", 
 

det vil sige helt fra hverdagens enkle brug og derefter en trinvis opbygning, -hvis man 
ønsker at gå videre. Vi ved at mange af jer i forvejen får undervisning, men vi får også 
tilkendegivelser af, at flere kunne tænke sig at lære lidt eller meget mere spansk. 
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Vi er nu i færd med at etablere en VIP-aftale på et sådant projekt. Inden vi går videre, 
kunne vi i bestyrelsen godt tænke os at stille et spørgsmål til jer omkring projektet.  
 

Hvor mange er interesseret i at lære spansk. 
 

Kom venligst snarest ud af busken og hjælp os med en tilkendegivelse af jeres interesse, 
inden vores VIP-medlem kommer med pris, planer samt sted og tidspunkt. 
Skriv gerne på et link til bestyrelsen på web siden under ris/ros, personligt til bestyrelsen, 
eller i postkasse ved petanquebanen. 
 
 

Medlemskort: 
 

Nu har vi efterhånden alle sammen fået vores nye medlemskort. Det betyder at der nu 
ingen argumenter er for ikke at gå med det. 
Det er en pligt for alle, nye som gamle at gå med det, og i særdeleshed har det stor 
betydning for alle de nye, da der for dem er mange nye navne, så husk det.  
Jeg ved godt at mange af os, kan gå hen og glemme det enkelte gange. Det er der plads 
til, men det er undtagelsen og ikke reglen. Er det bortkommet/slettet så kontakt vores 
webmaster eller kasserer, så vil de være behjælpelige. 
 
 

Markedsplads: 
 
Ja, hvad er nu det. 

På hjemmesiden har alle der er medlemmer mulighed for at gøre brug af den. Man skulle 

tro det kun var for effekter man kan/vil købe eller sælge. Man kan imidlertid også f.eks. 
udleje. 
Webmaster holder et vågent øje med siden. Ikke kun for at vurdere om tingene nu har 
ligget i lang tid, men også for at vurdere, om det der nu er sat på hjemmesiden, er lødigt 
og ikke bliver benyttet til andet formål end det var tiltænkt. 
Så gør brug af det, det er nemt og hurtigt. Er du i tvivl, så spørg webmaster om det er 
noget du kan/må ligge ind. 
 

Månedsgolf: 

 
Så er spillet også i gang her, ligesom det er på mange andre fronter.  
Torsdag det 31. januar var vi 15 deltagere til DVK golfen på Lo Romere, heraf var der 2 
(to) piger!! Man kan undre sig over hvorfor de ikke vil lege med os?? 

Det var ellers en fin dag. Flot bane, fint vejr og ingen ballade med marshalls. 
Vi havde efterfølgende frokost og præmieoverrækkelse på terrassen. Det var et sandt 
præmieorgie takket være Niels Sylvest der havde flotte præmier med, så alle kom hjem 
med "favnen fuld". 
Dagens vinder blev med 39 point Harly Høy, godt gået af den gamle formand som nu får 
sænket sit hcp. Runner up blev Peder Andersen med 38P så han bliver også sænket og 
3die pladsen gik til Flemming Haagen Hansen med 36 point. Nærmest flaget på hul 12 
blev Lise Søndergaard, hun var den eneste der ramte greenen. 
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Gåtur: 
 
Jeg er blevet orienteret om, at gåturen om torsdagen nu er ved at samle en lille flok, 
efterhånden som medlemmerne kommer til Spanien. Jeg er blevet bekendt med, at på La 
Mata, er man i gang igen og det er hver torsdag kl. 10. Det er hyggeligt og der er 
forskellige længder, og så slutter man altid af med en kop…. 
 
Nye medlemmer: 
I januar: 
Flemming Hans-Peter Ebsen, Kirsten Junker, Karl Ove Jørgensen, Jens Damgaard, Lene 
Damgaard, Erik Dalsfeldt, Carsten Bossen 
 
I februar: 
Per Søndergaard, Anette Langkilde Larsen, Peter Grummesgaard Madsen, Flemming 

Rosenkilde, Lis Mary Hansen, Steen Kirkegaard, Jette Kirkegaard 

 
Altså 14 nye medlemmer, så vi er nu i alt 496 medlemmer. 
Hjertelig velkommen. 
 

 
I ønskes alle en rigtig god februar. 
Flemming 



 

 

 
 Marts 2019 månedsbrev 
 skrevet af Flemming Dalgas 
 
 
 
 
 

 

500 
Medlemmer i DVK 

 

 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
Kære medlemmer i DVK 
 
Jeg vil gerne sige jer alle sammen tillykke med, at vi har nået en milepæl, 

hvor vi har passeret medlem nr. 500. 
 
Vi i bestyrelsen er ikke i tvivl om, at målet er nået ved fælles hjælp på den 
ene eller den anden måde, med de ting den enkelte kan hjælpe med. 
 
Vi ved at der også foregår meget rundt omkring i de enkelte afdelinger, for at 
tiltrække medlemmer. Den seneste historie er fra dartklubben, som i kraft af 
deres eksistens har tiltrukket medlem, som så også efterfølgende meldte sig 
ind i DVK. 
 
Det er så dejligt med den positive aura som jeg lytter mig til i klubben, ja, - 
hvor glade mange er, for at være medlem.  
Jeg vil her tilføje, at det sandelig også stimulerer bestyrelsen, med alle de 
positive tilbagemeldinger der er. 
 
TAAAK til jer alle sammen. Endnu engang vil jeg sige:” Sammen er vi bedst”. 
 
Der er nok ingen tvivl om, at åbent hus-arrangementet satte en masse ting i 
gang i vores område, med annoncering og deltagelse i forskellige 
arrangementer.  
Der blev sået mange frø, som efterhånden begynder at give udbytte. Ja 
mange danskere har boet i området i mange år, uden at kende til DVKs 
eksistens.  
Skønt at se, at medlemstallet bliver ved at stige, så vi må ikke tro, det er en 
sovepude, men arbejde videre på det sunde grundlag, til alles bedste både 
nye som gamle 
 
Med så mange nye medlemmer, er der også en opgave fra de gamle 
medlemmer, med at sørge for, at de nye ”kommer godt på plads”. Som jeg 
ser det, er vi hver især gode til at tage os af de nye. Ikke kun med at vi har 
navneskilte på, men også på og udenfor banerne.  
 
 
Nye medlemmer 
 
De seneste nye medlemmer er som følger i vilkårlig rækkefølge: 
Rosa Reveles, Marjun Jensen, Børge Jensen, Helle Clausen, Bjarne 
Hinrichsen, Ole Jørgensen, Dina Fjeldsted, Johanne Andersen, Christian 

Hansen, Hardy Hofmann Sørensen, Nina Hofmann Sørensen, Peter Sonny 
Schimkat. 



 

 

En af disse er således medlem nr. 500, som på et tidspunkt vil blive markeret 
af formanden for klubben, når han kommer til Spanien. 
 
Mandelturen 

 
 

 
 
 
 

På tur til de blomstrene mandelmarker den 7. februar. 
 

Der var 28 DVK-medlemmer, der tidligt steg på bussen ved Habaneros  
Vi skulle med vores guider Jessica og David, Euro Tour, på en tur nordpå og 
besøge Vall de Pop, se de blomstrene mandelmarker med deres hvide og 
lyserøde blomster spredt ud over dale og bjerge.  
 
Vi blev ikke skuffede.  Vi fik en kaffepause og et besøg i en lille by med 
kurveflet butikker i hele gaden, -hvad man dog ikke kan lave af flettede strå. 
Derefter gik turen op til Jalon, hvor vi besøgte en honning fabrik der kunne 
fremvise et væld af forskellige typer honning, smagte på nogle og fik historien 
om de flittige bier.  
Ved siden af lå en alsidig vin bodega som mange af os også testede med 
smagsprøver og køb. 
 
En rundtur gennem hele dal systemet endte med en kravle tur for bussen 

efter en masse cykelryttere, der var på vej til Coll de Rates bjergpasset, der 
er en del af Vuelta Ruten, -vi nød udsigten over dalen fra toppen. 



 

 

 
På vej ned var det tid til lunch i den lille by Tarbena, hvor Euro Tour vanen tro 
havde fundet et pragtfuldt sted med udsigt og herlig mad. Valget stod mellem 
vildsvine ragout og en kæmpe paella pande. Alle blev mætte og fik slukket 

tørsten. 
 
 

  
 
 
 
Vi sluttede med et stop i Callosa, hvor vi så Casa de Culturel og fik strakt 
benene inden turen gik mod Torrevieja efter alt i alt en dejlig dag. 
 
Damewhist 
 

Jonna Werner har sendt følgende indlæg: 
 
”Nyt tiltag i damewhist  
Da vi har erfaret, at der ikke som skrevet i månedsbladet oktober 2018, 
oprettes en piratwhistklub i regi af Danske Venners Klub, har vi besluttet, at “ 
sprede vores vinger ud” 
Vi indbyder derfor alle, som har lyst til som nu at spille whist til ES- makker 
eller, at spille Piratwhist til at melde sig ind i Damewhist klubben  
Som jeg har læst piratwhist reglerne, er det nødvendigt, at der er mindst 2-3 
spillere for at starte op  
Klubben drives af 2 tovholdere og der er 100 % demokrati, udøvet ved 
stemmeflertal  
Når der spilles, føres der regnskab, således at taberne i spillet, betaler 
spillegæld. Kassen gøres op ca hvert 1/2 år. Der betales 1 Euro ved fravær. 



 

 

De indtjente penge, bruges til, en frokost en oplevelse, eller hvad vi kan finde 
ud af 
Deltager man ikke i aktiviteten, skal der kun betales spillegæld, og ikke 
fravær  

Kontakt os på mail, se under Damewhist på hjemmesiden eller kom og tag en 
snak med en af os. Vi glæder os til, at se jer” 
 

Herrewhist 
 
I forlængelse af damerne, er det stort set det samme for herrerne. Her er der 
dog også mulighed for at spille det vi kalder børnewhist/gammelwhist, hvor 
der ikke er så mange meldinger, -men ikke piratwhist. 
Herre og damewhist spilles ikke samme sted, men samme tidspunkt, -se på 
hjemmesiden. 
 

Petanque 
 
Først i marts måned holdes der petanquemesterskab, hvor der er tilmeldt 24 
hold. Håber dagen bliver noget mere solrig end den var sidste år, hvor vi 
regnede væk, så arrangementet blev fordelt over 2 dage.  
Håber på sol, rundstykker og godt humør.  
 
Begge DVK´s hold i Las Salinas serien er kommet rimelig godt fra start og 
ligger begge midt i deres rækker. Det samme gør det hold, vi har i den nye 
International Petanque Leaque. 
 
Der er også godt gang i petanquebanerne om onsdagen, hvor der spilles på 
15 baner, men som i ved er der mange baner, så der er stadigplads til flere, 
også de nye.  
Man lærer det jo kun ved at prøve, ligesom med at cykle og danse. 
 

 
 
Alle spørgsmål angående petanque bedes rettet til vores kasserer 
Henning Simonsen på mail:     kassereridvk@gmail.com  

mailto:kassereridvk@gmail.com


 

 

 

 
Fællesspisning 
 
Den sidste fællesspisning på ”El Negro”, har jeg kun hørt rosende ord fra. 
Husk at kigge på hjemmesiden, hvornår og hvor næste gang finder sted. 
 
 
Biblioteket 
 

 

 
 

Biblioteket bliver brugt flittigt hver onsdag. Det er dejligt at vi også kan hjælpe 
hinanden med at supplere bøgerne. Der er kommet mange nye titler og der er 
ca.1000 bøger + -. 
 
Generalforsamling 
 

Husk nu, at der er generalforsamling den 16. marts 2019 på Restaurant 
Danmark. Alle har fået en indbydelse, men kommer vi alle 500, så vil jeg sige, 
at vi kommer til at komme hinanden ved. Husk eventuelt at melde dig til 
spisning også.  
 
Fallas i Valencia 
 
I marts måned er der flere af os, der skal til Fallas i Valencia. Vi bliver lidt 
over 20 der tager afsted, og vi har hørt så meget godt om oplevelsen.  
 
Oprydning i containeren 
 
I februar måned besluttede bestyrelsen at gennemføre en gennemgribende 

oprydning i vores container. Vi fik først på dagen hjælp fra Finn, der havde en 
trailer til at transportere kasserede effekter.  



 

 

     
Der er nu skabt mere plads til flere stole, til det øgede medlemstal. 
  

Golf 

 

Månedsgolf i februar blev spillet på Villamartin Golf. 22 morgenfriske spillere 
mødte op og havde en dejlig solskinsdag på banen med efterfølgende frokost 
og præmieuddeling i klubhuset. 
 

 
Pølsemanden 
 
En person vi måske ikke lige tænker over i hverdagen er vores ”lille” 
pølsemand, Kurt Pedersen, der onsdag efter onsdag når han er i Spanien 
steger pølser til os.  
En frivillig indsats som vi efterhånden har vænnet os til, og som vi er ham 
meget taknemmelig overfor.  
 
Klikkepigerne: 
 
-eller hvad de nu kaldes, Rosa Dalgas og Liselotte Hedelund, som også 
møder op alle onsdage, når de er i Spanien og sørger for, at alt skal gå godt, 

for dem der vil spille. 
Husk, - skal du spille, skal du personligt melde dig til en af dem. 
 

De står ved flaget. 
 

Mangler du kugler, f.eks. som ny spiller, vil de garanteret hjælpe dig med 
nogle, som man kan låne den pågældende eftermiddag. 
 
VIP-medlemmer 
 

Hverdagen er over os, og vi glemmer måske den mulighed vi alle har, med at 
se de tilbud de enkelte VIP-medlemmer har til os alle sammen. Kig engang 



 

 

imellem, -wuptii, så har du måske fået lige netop den hjælp du stod og 
manglede.  
 
Golftræner 

 
Husk, hver mandag eftermiddag, hvis man i god tid melder sig til hos Knud 
Erik Frederiksen, er der mulighed for at deltage på driving range, af en 
særdeles kompetent træner på Las Ramblas. 
 
---------- 
 
Bestyrelsen ønsker hermed jer alle fritidsforskere en rigtig god marts måned, 
hvor vi har rig mulighed for at mødes på mange måder, f.eks. en god gåtur i 
La Mata om torsdagen. 
 
Se hjemmesiden om dine muligheder 
 
 
Flemming Dalgas 
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 April 2019 månedsbrev 
 skrevet af Flemming Dalgas 

 
 
 
 
Marts måned er som vanlig den måned, hvor der kommer flere og flere af 
vores medlemmer til Spanien.  
Væk fra kulde og sjask til varmere himmelstrøg, til deres bolig og til vennerne 
her i området.  
Vi kan også se det på banerne om onsdagen, hvor der er flere der spiller. 
 
Vi lytter os også til, at flere og flere flytter hertil i længere perioder for at nyde 
deres velfortjente otium i et mere behageligt klima. 
 
Der bliver imidlertid så også truffet beslutninger den anden vej, måske efter 
rigtig mange år i vores område, at rejse tilbage til Danmark, -af vidt forskellige 
årsager. 
 
Verden omkring os går rigtig stærkt og på mange måder, og det kan nogle 
gange være svært at følge med alle steder; men en ting er sikkert for os alle, 
at Danmark og Spanien er to dejlige fredfyldte nationer med hver deres 
fordele, som vi hver især på vores måde nyder godt af. 
Her i DVK vil vi gøre vores til, med alle de medlemmer og vip-medlemmer der 
nu er i vores klub, at de får en god oplevelse. 
  
Den opgave løser vi imidlertid sammen, ikke kun i hverdagen men også i de 
enkelte afdelinger.  
Jeg er sikker på, at mange har en eller anden ide om, hvad de selv evt. kan 
gøre, hvad evt. klubben kan gøre. ”What can you do for your country”, var der 
en amerikansk præsident der sagde. Kom med forslagene, herunder input til 
månedsbrevet. Som det fremgår af nedenstående er der mange individuelle 
initiativer. Det gælder ikke om at se begrænsninger men muligheder, som 
måske også kan medvirke til at gøre vores klub mere kendt. 
 
Som alle ved, har vi i marts måned holdt generalforsamling. Her er et billede 
af den nye bestyrelse hvoraf fremgår konstitutionen. 
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Kontingentbetaling 
 
Ja, det er et overstået kapitel.  
Der har været meget travlt på bestyrelsesgangen for at få den korrekte PBS-

aftale på plads, som nu fungerer efter bedste velgående. Vi vil godt gentage, 
vi er oprigtig kede af den gene det har givet for de enkelte medlemmer iår, 
men nu er systemerne endelig op at køre, og som kassereren meddelte på 
generalforsamlingen, var det nye administrationssystem en kæmpe lettelse, 
også i hverdagen med planlægning af ture, fællesspisning m.v. 
Imidlertid vil vi gerne allerede nu opfordre de 343 medlemmer til, som ikke 
har kontingentbetalingen oprettet i PBS, og så vi undgår misforståelser m.v. 
til næste år at få det oprettet allerede nu. Så er det klaret, - men det er 
naturligvis frivilligt. 
Er man i tvivl om hvordan man gør, så se på hjemmesiden. Er man fortsat i 
tvivl, så er webmaster og kassereren klar til at besvare jeres mail, eventuelt 
via en opringning til jer. Deres mailadresser står på hjemmesiden. 
 
Generalforsamlingen 
 
I år var generalforsamlingen igen placeret i Restaurant Danmark. Vi er 
bekendt med, at forpagteren har sagt op, så vi må finde et sted til næste år, 
hvor vi så kan være, med det antal vi måtte være til en rimelig pris. 
Generalforsamlingen blev dygtigt ledet af Finn Steffensen, så vi blev færdige i 
ordentlig tid.  
Her vil jeg ikke komme ind på hvad der skete på generalforsamlingen, det 
fremgår af hjemmesiden. Jeg vil dog her præcisere, at den kontingent-
forhøjelse der blev vedtaget på 5€ årligt, går ubeskåret til en opsparing til en 
fremtidig investering for klubben f.eks. nye containere og mulig elinstallation.  
 
 

  
 
 
Petanquemesterskab 
 
Igen iår afholdte foreningen petanquemesterskab. Sidste år blev vi generet af 
regnen, så det blev nødvendigt at holde mesterskabet over 2 dage. I år blev 
vi generet af svenskerne, der havde sat sig på de første 11 baner. 
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Dagen startede med frisk morgenbrød og kaffe, både for deltagere og 
tilskuere, hvorefter mesterskabet med 24 hold begyndte. Der var rigtig mange 
tilmeldinger, og alle havde en god dag i det gode vejr.  
Resultaterne er som følger: 

Førstepladsen og guld til: Annelise Folting/ James Folting 
Sølvmedalje til: Grethe Ibsen/ Rolf Gratved 
Bronzemedalje til: Vickie Lindstrøm/ Jørgen Lindstrøm 
-og ikke mindst til den ærefulde store og pæne vandrepokal på fjerdepladsen 
til: Lillian Johansen/ Carl Pedersen 
 
 

 
 
 
Herrewhist 
 
Det er oplyst, at herrewhist holder deres halvårlige julefrokost primo april. Der 
er over 30 spillere der kan deltage. 
Går du med en lyst til at spille kort, men du måske ikke har spillet i mange år, 
(ligesom jeg, der ikke havde spillet siden jeg var soldat), så kom og se på 
eller spille.  Det er ganske hyggeligt med risiko for ”mobning”  
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Fallas i Valencia 

 
 
22 medlemmer havde valgt at tage på tur til Fallas i Valencia. Vi var blevet 
klædt godt på, ikke kun af arrangøren, men også af Ebbe med en hel del 
oplysninger herunder forholdsregler. Det gjorde ikke turen mindre 
spændende, og personligt var jeg lidt nervøs med de informationer vi kunne 
se på nettet, om vi kunne blive væk for hinanden. 
Men nej! En kæmpe oplevelse af dimensioner, som mange tilkendegivelser 
også har vist. Et af verdens største fyrværkerier, illuminerede gader, kæmpe 
blomster optog ikke at forglemme de rigtig mange figurer som var her og der 
og alle vegne, den ene smukkere og mere veludført end den anden.  
For så, den sidste aften, bliver de alle brændt af der hvor de står i de 
forskellige torve og gader, med et stort optog af brandfold og politi, som på en 
rolig og professionel måde styrede de voldsomme løjer, der blev fulgt op af 
kæmpe knald og fyrværkeri uden sikkerhedsbriller.  
Som vi sagde til hinanden, meget trætte på vejen hjem fra turen, der var 
knald på. 
Vi tror og håber vi kan lave et lignende arrangement til næste år, så sæt 
kryds i kalenderen. 
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Golftræning 

 

På Las Ramblas er Knud Erik Frederiksen så venlig at stå for træning hver 
mandag i perioden fra 1. februar til 15. april. I efteråret fra 1. oktober til 1. 
december.  
Eftertræning går vi ”19. hul” til ganske hyggeligt samvær på terrassen med 
udsigt over golfbanen. 
Prisværdig god ide, dels for at forbedre sit spil, men også for det sociale 
samvær for os fritidsforskere. Ordningen har fungeret i nogen tid, men nu 
med vigende tilslutning. Der er jo mange golfspillere? 
Der er derfor behov for en tilkendegivelse fra medlemmerne, om det er noget 
vi skal fortsætte med? 
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At bestille en træner til at være klar, kræver en tilmelding, hvilket der er 
orienteret om. Der er således ikke nok blot at møde op, idet der ikke er nogen 
træner, hvis der ikke har været tilmeldinger, så træneren kunne bestilles. 
Ordningen fortsætter derfor til den 15. april, og hvis der ikke kommer flere 

tilmeldinger, så stopper det. Det står imidlertid enhver frit at kontakte 
protræneren Jose Antonio Buendia, tlf 679811353 eller mail 
jabuendia@grupoquara.com for personlig træner i Las Ramblas.  
 
 
Tur Wine Horse i Caravaca. 

 
På vores webside er der nu en tilmelding til denne tur, til en pris på 29€. Dette 
er nu ændret, idet fælles spisning udgår.  

Derfor er prisen naturligvis også ændret så prisen nu er nedsat til kun 
13,50€. 
Hurtig tilmelding er nødvendig og Ebbe vil følge tilmeldingen nøje og lukke for 
tilmeldinger når alle 54 pladser er udsolgte. 
Glæd jer til en dejlig tur torsdag den 2. maj  
 
 
Fællesspisning 

  
Husk at kigge på hjemmesiden, næste fællesspisning er den 10. april på 
Rendezvous. Tilmelding her. 
 
 
Flaskemanden 
 
På eget initiativ, påtog en af medlemmerne før generalforsamlingen at tage 
alle de tomme flasker med til genbrug fra petanquebanen, når han er i 
Spanien.  
Vi takker H.G. Jørgensen for hans prisværdige initiativ. Som det fremgår af 
seneste beslutningsreferat, kom der også et forslag frem på 
generalforsamlingen omkring dåserne. Dette tages op på et senere tidspunkt, 
jfr. beslutningsreferatet.  
 
 
Vores svenske naboer på banen 
 
Vi har desværre erfaret en del chikane fra vores svenske naboer på banen. 
Bestyrelsen gør hvad vi kan, for at komme i forbindelse med de ansvarlige, 
desværre uden held, og vi fortsætter med det.  
 
  

mailto:jabuendia@grupoquara.com
https://www.dvktorrevieja.dk/arrangementer
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Utæthed i taget på en container 
 
Vi har tidligere anmodet Sergio om at få det udbedret. Jørn, som er 
bestyrelsesmedlem, sørger for at en gruppe medlemmer udbedrer den. 
 
 
 
 
God sommer til alle! 
 
 
Flemming Dalgas 



 

  logo      
  

 Maj 2019 månedsbrev 
 skrevet af Ebbe Foged Hansen 
 

 

Så er vi ved at sige farvel til april, en måned der har været lidt udover det 

sædvanlige her i Spanien, både hvad angår vejret hvor der i påsken blev byttet rundt 

mellem Danmark og Spanien, hjemme i DK masser af sol høje temperaturer, medens 

vi nede i ES sad indendørs og kiggede ud på dagsregn med lukkede veje til følge. 

Vi har dog fortsat vore forskellige aktiviteter med petanque, kortspil, dart, gåture, 

fællesspisning, kaffe/kagedag, og sidst men ikke mindst mange nye medlemmer 

inden for de sidste par måneder, ligesom bestyrelsen får mange henvendelser om 

medlemskab og tilflyttere der ønsker gode råd om tilværelsen hernede. 

 

Velkommen til nye medlemmer. 

Vi iler med at byde alle nye medlemmer hjertelig velkommen i vor klub. I bliver her 

nævnt i den rækkefølge vi har modtaget indmeldelsen indenfor de sidste måneder: 

Flemming Høegh – Dorthe Nielsen – Jan Vang Nielsen – Liselotte Sørensen – Mette 

Bøcher – Ole Hermann – Anne Marie Christiansen – Klaus Dieter Greisen – Steen 

Christensen – Annette Christensen – Ryan Boddum Andersen – Tina Boddum 

Andersen – Jette Boel Løkkegaard – Jørn Boel – Ole Petersen – Lene Zornig – Jørn 

Nordahl – Susanne Nordahl – Kathrine Drachmann – Poul Verner Kristensen – Rita 

Pødenphandt Kristensen – Bettina Bundgaard – Kåre Foss Johannesen – Bjarne Vad 

– Inga Fohlmann – Henrik Agerlund Jensen – Carsten Kildegaard – Frank Riedel – 

Sabine Rotermund. 

  



Vi håber, at alle medlemmer vil hjælpe jer til rette i vor klub og invitere jer med til 

aktiviteter. Vi i bestyrelsen er selvfølgelig altid til rådighed for vore medlemmer, 

undlad ikke for at spørge, og komme med gode råd til aktiviteter. En vigtig ting er at 

huske, og bære det tilsendte medlemskort. Så er det lettere at komme hinanden 

ved, når man kan sætte navn på den man taler med. Kongresskilt med nål udleveres 

til petanque. 

 

Nye tennis medlemmer efterlyses. 

Fra vor aktivitet tennis er der et ønske om at få 

tilført nye medlemmer, vi har nogle gode baner 

og spiller hver mandag og onsdag fra kl. 10,00 – 

12,00 med tid til hyggeligt samvær efter spil. Se 

under DET SKER/aktiviteter/tennis på vor web 

side og kontakt Mogens eller Kaj for at høre 

mere.   

 

Whistklubbens forårsfrokost. 

17 medlemmer af whistklubben mødtes som 

sædvanlig på Central Grill til kortspil den 9. april. 

Efter spillet samledes vi til en dejlig frokost med 

sild, fed mad og snaps og øl. Afslutningsvis fik vi 

kaffe med tilhørende brandy. 

Humøret var højt, snakken gik livligt og flere af os 

lærte nye historier samt gode og dårlige 

vittigheder.  

 

  



Fællesspisning på Rendez vous 

En lille reminder fra webmaster gjorde underværker, vi var 29 medlemmer til 

fællesspisning på Rendez vous, der på sædvanlig måde hurtigt klarede alle 

bestillinger og serverede lækker mad til alle, snakken gik lystigt hjulpet på vej med 

en god udgave af husets vin. 

 

Med Euro Tour Guide på tur. 

Desværre var der ikke nok tilmelding til vor forårstur op omkring Priorat, denne tur 

vil vi forsøge at tilbyde igen den 11. november, nærmere herom følger. Der er dog 

stadig i vort program en tur den 2. maj til Vine Horse i Caravacca som vi glæder os  

til. Der er for tiden flere medlemmer af DVK der tager med Euro Tour Guide til 

fodbold i Elche på en aftentur til 20€ incl. Billet. Se nærmere på deres hjemmeside. 

 

Spansk til hverdag og fest – Bolig udlejning - Kalligrafi   

 

Jette Jørgensen som flere hilste på til vor generalforsamling og hendes datter Pil har 

startet et hold op med 10 medlemmer fra DVK, som en gang om ugen (onsdag fra 

11-13) deltager i spansk undervisning. Det foregår på en let tilgængelig måde hvor 

hovedvægten er lagt på samtale hvor man bliver introduceret til den spanske 

hverdag. Man køber et klippekort til 10 lektioner, så der er mulighed for at tage en 

tur til Danmark og fortsætte senere. 

Jette er tidligere lærerinde og mestrer flere sprog, hun har sin datter Pil til hjælp 

med den rigtige udtale.  



Udover dette varetager Jette som VIP medlem også udlejning af boliger i Cabo Roig 

området, dette kan ses under VIP på vor hjemmeside.  

Jette mestrer også Kalligrafi og giver gerne undervisning i dette, hvis nogen ønsker 

at mestre denne flotte skrift. 

 

Dart rammer plet    

Den nye store aktivitet i DVK er uden 

tvivl dart, der flere gange har sprængt 

rammerne på de steder de havde 

fundet. Nu fortæller formanden Kent 

til os, at de er 15 medlemmer som 

dyster hver mandag, hver 4. mandag 

er der præmie til højeste score og 

trøst til den der ikke rammer skiven i 

indledende runde, i form af en rulle toiletpapir til at tørre øjnene. Samme dag er der 

fælles spisning, så der er plads til masser af hygge og nye medlemmer, besøg dart på 

vor hjemmeside.  

 

Danske Venners Klub Torrevieja – NU på FACEBOOK 

Du kan nu finde os på Facebook, hvor vi allerede i skrivende stund har fået 

tilmelding af 168 personer. Vi har efter debat i bestyrelsen valgt at gruppen ikke 

skulle være en lukket gruppe, så der skulle bruges medlemsnummer og log in kode, 

men at alle på Costa Blanca kysten kan se os og melde sig ind i klubben, ligesom man 

kan kommunikere omkring alle hverdagens gøremål og tips hernede. 

Carsten Heintzelmann har sammen med undertegnede påtaget sig at være 

administrator, ligesom Ingelise Langenberg fra bestyrelsen og et medlem fra 

klubben vil være ordstyrere, dette skal sikre at indlæg og debat bliver holdt i en god 

tone efter vore vedtægter og formål med gruppen. 

Ebbe Foged Hansen 
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Vi danskere har igennem den seneste tid skulle tage stilling til et politisk valg, snart 
kommer endnu et valg nogenlunde i samme genre. Her skal vi hver især tage stilling 
til politiske spørgsmål, som vi individuelt har et standpunkt til.  

Vi drukner i tal og meninger, men indimellem kommer der nye ord som f.eks. klima 
tosser som for en stund kan få smilene op. Jeg husker vores dronning sagde engang 
ordet ”dumsmarte”, det var i 1984.  Sådan har vi sikkert alle noget vi husker fra den 
politiske verden, som måske kan få smilende op.  
I øvrigt i det netop afsluttede lokalvalg blev Gitte Lund Thomsen (bankdamen og tidl. 
Restaurant Danmark)) valgt ind. 

  
Men igennem livet har vi også måtte tage mange andre valg, valg som vi er 
superglade for, eller som vi helst ville være foruden.  
Valg som i dag gør at mange af os f.eks. har børn, børnebørn, oldebørn, holder sølv 
og guldbryllup og vi tillader os det vi gør. Hvad det end måtte være, er der uden tvivl 
noget vi kan være stolte af, og se tilbage på med et smil. 

  
Et af de valg er netop at man har fået bolig i Spanien. En beslutning man har 
foretaget f.eks. fordi det spanske klima lige netop er noget for en.  For mange er det 
en meget stor beslutning i livet. 
Når man så har fået bolig i Spanien og endda til vores lille plet og så derudover 
vælger at blive medlem af DVK, så har klubben noget at leve op til.  
Vi er over 500 medlemmer i klubben og har utrolig mange aktiviteter, og ideerne 
stopper sikkert ikke her. Det må få enhver formand inde til at smile. 
Der er mange frivillige der hjælper til i de enkelte afdelinger og i hverdagen, hvilket 
vi i bestyrelsen er utrolig taknemmelige for. Dejligt at se, så mange bidrager, med 
det de kan. 

  
Sammen er vi bedst, til glæde for os alle sammen. 
  



Velkommen til nye medlemmer. 
Vi byder - Jan Nielsen, Kirsten Nielsen, Trine Pilgren og Bo Mouritzen - velkommen i 
vor klub. Dette betyder at vi nu er over 500 medlemmer efter betalingsfrist for 
kontingent er slut. Der vil fremover med velkomstbrev blive vedlagt introduktion til 
vor webside. 
 

Fællesspisning i maj på Cafe Nordic. 
 

Denne måned besøgte vi vort VIP 
medlem Cafe Nordic, hvor Karin 
serverede en rigtig dansk menu som 
rejecoctail eller graved laks til forret 
og hamburgryg eller hakkebøf som 
hovedret. Vi var kun 18 personer, og 
benyttede lejligheden til at afprøve 
bordkort, dette så nye medlemmer 
ikke kom til at sidde for sig selv. En 
succes. 

 

Wine horse festival i Caravacca. 
 

Vi var 15 personer afsted med Euro 
Tour Guide i bus til denne by og 
oplevede igen en godt tilrettelagt tur 
med bykort og anvisninger så vi ikke 
kunne blive væk. Det var en by hvor 
alle deltog, festligt påklædt og 
fremvisning af 54 heste der var pyntet 
på alle måder. Den store finale var et 
løb op ad bakke med 4 mand der 
skulle holde fast på en hest i fuldt løb. 

 

  



Så er der lagt låg på. 
Gennem lang tid har vi haft problemer 
med vort tag på container, det 
regnede ned. 
Vore trofaste medlemmer Finn Bruun 
og Alex Kristiansen tog efter lang tid 
snak initiativet og afsatte en dag til 
reparation med afdækning og tagpap, 
hvilket tydeligt kunne ses på knæene. 
En stor tak til jer for dette, det er 

sådan en hjælp vi andre efterlyser når vi erkender for mange tommelfingre.  
Også vor formand Anette har sammen med Doris og Lotte været ude med 
skuffejernet og fjernet ukrudt ved banerne.  
 
Møde mellem DVK og SK = Svenske Klubben, om petanque baner. 
Efter flere forsøg er det nu endeligt lykkedes for Anette og Ingelise at få en aftale 
med svenskerne om vores fælles brug af petanque banerne. 
Mødet blev afholdt på banerne i San Luis i en god stemning og vi nåede frem til: 
 
Udarbejdelse af skema for hvilke dage de forskellige klubber bruger baner. Hvis der 
er et ønske om at bruge banerne på andre tider henvender vi os til SK i god tid før, 
og de vil tage hensyn dertil og vise versa. Skemaet vil blive hængt op i vor container. 
Der blev også lavet aftaler mht. toiletbygningen, glasskabet med information, bane 
pleje og endelig bekæmper SK processionslarverne på området. 
 
Dart Klub – der er sket en reorganisering. 
Den debat der har været internt i vor dart klub, har afstedkommet en reorganisering 
af klubben med ny formand Søren Brøns.  Vi begynder nu på en frisk start med 
nedskrevne regler om deltagelse i arbejdet for klubben, udtaler formanden. 
Nye medlemmer er velkomne vi har dejlige forhold med spil på 3 skiver og masser af 
hygge og godt samvær. Besøg os på websiden. Se også vore reklamer på facebook. 
 

DVK og FACEBOOK. 
Dette forkætrede medie på godt og mindre godt er blevet et moderne medie, som 
mange også af vore medlemmer ikke kan undvære i dagligdagen. 
Vort medlem Carsten Heintzelmann har gjort et stort arbejde med opstarten og 
regler for benyttelse. Vi hører gerne jeres indmeldinger om adgang og indhold. Vor 
primære opgave er, at hjælpe vore medlemmer hernede, men også andre danskere 
på Costa Blanca kan drage nytte af indlæg, og derefter melde sig ind i vor klub. 



 
Responstid for spørgsmål til DVK’s  bestyrelse. 
Vor bestyrelse er mange gange spredt over flere lande, og er derfor ikke i daglig 
kontakt med hinanden. Vi har vor kodeks om gensidig information, hvilket vi beder 
medlemmerne respektere. Vi har fremover indført 5 dages frist for svar til 
medlemmer på spørgsmål, ligesom vi i vort svar kan henvise spørgsmål til 
behandling under næste bestyrelses møde. 
 
Kalender for andet halvår. 
Denne kalender der ligger på hjemmesiden under ”Det sker” er under udarbejdelse 
og vil foreligge senest uge 25. Opdateret ugekalender ligger ligeledes her. 
 
Ferielukning i DVK 
Sergio holder ferie i juli og august måned. Sidste spilledag onsdag den 26. juni, vi 
åbner igen onsdag den 4. september. 
Det vil dog være muligt at benytte petanque banerne til spil indenfor vor sædvanlige 
spilletid. Idet omfang der vil være et bestyrelses medlem tilstede med nøgler til 
containere kan vi åbne disse for borde og stole, samt udlån af kugler til gæster. 
 
Hotel La Laguna i Quesada – nyt VIP medlem. 
Bestyrelsens kontakt med dette hotel, er et VIP medlemskab der giver fremtidige 
rabatter til vore medlemmer. Når man viser sit medlemskort med nummer, kan man 
få 10% rabat på leje af værelser. 5% på behandlinger i SPA (dog ikke køb af 
produkter og frisør). I restauranten 5% på menu del dia og la carte. 
 
Spis dig mere end mæt. 
Fællesspisning den 12. juni sker på hotel La Laguna til 20€ per person. 
Glæd jer, jeg har prøvespist menu, det var overvældende. Læs kunne ikke spise op. 
Hvem tager udfordringen op. 
 

Bestyrelsen ønsker alle en god sommer. 
 

 



 

                    Oktober 2019 månedsbrev                                      

skrevet af Flemming Dalgas 

 
Selv om vi i klubben på mange fronter har været i gang igennem længere tid, så vil 
bestyrelsen gerne i det første månedsbrev efter sommerferien gerne ønske alle 
velkommen tilbage efter en forhåbentlig god sommer i Danmark, Spanien, sejlbåd eller 
hvor vi nu har ønsket at holde sommerferie henne i den store verden. 
 
Vi har i dag så mange muligheder, i visse tilfælde for små penge at komme rundt 
omkring på, så det er bare om at udnytte situationen mens tid er. Der er tilbud på mangt 
og meget, behov som vi måske ikke selv var klar over man havde, ja, der er frit slag fra 
hylde 1, 2 og 3.  Med den informationsteknik der er i dag, hvor vi hurtigt via computeren, 
iPad og hvad vi ellers benytter har adgang til en utrolig masse informationer. 
 
I DVKs bestyrelse har vi længe været opmærksomme på, at vores medlemmer 
efterspørger hurtigere informationer, som ud over hjemmesiden også månedsbrevet 
kunne tilfredsstille. Det går imidlertid i dag hurtigere og hurtigere, og tilbud skal 
accepteres hurtigere og hurtigere, så bestyrelsen for at imødegå denne acceleration, 
besluttede at oprette både Formanden har ordet og Nyhedsbrevet. Tiltag som er blevet 
positivt modtaget.  
Imidlertid har disse tiltag måske også overtaget informationerne fra Månedsbrevet, der 
som ordet siger kun kommer engang om måneden, så Månedsbrevet har måske på 
sigt overlevet sig selv, som f.eks. i sidste måned, hvor bestyrelsen valgte ikke at 
udsende det, da der var kommet så mange informationer ud i forvejen via Nyhedsbreve 
og hjemmesiden, så det i store træk ville være gentagelser.  Bestyrelsen har valgt at 
fortsætte med månedsbrevet, så må fremtiden vise om det får lov at blive, eller den 
tekniske udvikling har overhalet dette (måske) historiske dokument. 
 
Bestyrelsen har imidlertid yderligere sammen med Carsten Heintzelmann åbnet for, at 
DVK nu også har en side på Facebook. Det har været længe undervejs, men nu er det 
så kommet. Dette for at imødekomme medlemmerne, så man igen lynhurtig kan 
videregive informationer til hinanden om gode oplevelser, koncerter, udflugter; - med det 
og det selskab, fodboldture, gode massører, frisører og flyttemænd, ja mulighederne er 
ubegrænsede.  
Facebook skal imidlertid ikke bruges til at sende beskeder til hinanden, herunder 
forespørgsler til bestyrelsen, da ikke alle er på dette medie.  
Bestyrelsen er ikke ansvarlig for meninger, holdninger og kommentarer i Facebook. 
Brug da fortsat hjemmesiden www.dvktorrevieja.com, det er der ingen ændringer i. 

http://www.dvktorrevieja.com/


Der kommer særskilt et Nyhedsbrev om emnet. 
 
Vi ønsker jer alle et rigtig godt efterår. 
 
Petanque: 
Selv om det fortsat er meget varmt, er der flere og flere der er kommet i gang med 
spillet. I onsdags var der 9 baner i gang. 
Endnu engang en stor tak til de frivillige, som kommer og hjælper med at sætte telte op, 
klikke spillere ind og bære tomme flasker til genbrug. Har jeg glemt nogen er det ikke 
bevidst. 
Men HUSK lige, den halvårlige ændring med sommertid/vintertid, at vi i denne måned 
går over i vintertid, og derfor også flytter spilletidspunkt, første gang den 30. oktober 
2019, hvor vi altså spiller ud fra kl. 15 og ikke 17.  
 
Dem der skal spille, husk venligst at gå hen til klikke pigerne for at blive registreret. Det 
gælder således også evt. begge ægtefæller. (Det sker nogle gange at begge parter, 
ubevidst kommer til at tilmelde hinanden. Det bliver så til 4 klik og ikke 2.) 
Når man har fået klikkernes accept er man registreret. 
 
Vi skal snarest have et møde med svenskerne omkring det fremtidige samarbejde, som 
allerede i foråret er påbegyndt. Det drejer sig om el, rengøring, aktivitetsskab m.v. Dette 
ventes afholdt i denne måned. 
 
Grisefesten: 

Et af de ting bestyrelsen fik med hjem fra møde med aktivitetslederne var et forslag om 
at DVK skulle lave en grisefest.  
Som sagt så gjort. 
Vi indgik en aftale med Den lille Svensker, om at han skulle levere grisen, samt hjælpe 
os med de borde og stole vi manglede. Da festen foregik forholdsvis hurtigt efter 
sommerferien, så var 17 timer om ugen nær ikke nok pr. bestyrelsesmedlem til at holde 
vandmasserne væk, så vi fik også rusk og regn i anseelige mængder.  Bardunerne 
havde Alex sørget for at lave med de nødvendige kroge, så teltene blev hvor de var sat. 
Alle tog vejret med godt humør, - og så kom det vi alle ventede på,- grisen.  
Ventetiden var det hele værd. Meget veltillavet helstegt pattegris serveret af en lille ”hær” 
fra Den lille Svensker. 
En succes aften på trods af det meget dårlige vejr, som giver inspiration til en 
gentagelse engang i fremtiden. Vi var kun 4 i bestyrelsen som også var glade for den 
gode oplevelse, og tak til Carsten H og Palle, fordi de passede baren, så vi også fik 
noget at spise. 
Se billederne her: http://www.heintzelmann.dk/joomla3/index.php/2-uncategorised/24 
 

http://www.heintzelmann.dk/joomla3/index.php/2-uncategorised/24?fbclid=IwAR37jfe1abwsUwH9ilzPAS4LtUT-fXfKz95X_21v3wqHleIucqUKCQZ-eUc


Efterårsfesten: 
Igen iår har vi besluttet at arrangere en efterårsfest i Nautilus. Øjensynlig har Nautilus 
også haft problemer med regnen, men vi regner meget snart med på hjemmesiden at 
meddele hvad menuen er samt tilmeldingsliste. Festen er den 26. oktober,- og 
musikken er bestilt. 
 
Mortens Aften: 
Her er også reserveret den 10. november. Nærmere følger på hjemmesiden. Det plejer 
at være en rigtig god aften, men desværre er der kun plads til 38, så først til mølle, når 
den kommer på hjemmesiden. 
 
Fællesspisningen: 
Før sommerferien var klubben på hotel La Laguna. En pæn lille flok, idet der var mange 
der allerede var rejst til Danmark. Det var en succesoplevelse for dem der deltog, så 
hvorfor ikke gøre det igen nu i oktober. Imidlertid er den 9. oktober ikke kun en onsdag 
men også en form for helligdag, der straks lægger 5€ på prisen. Vi har derfor valgt at 
flytte fællesspisningen til torsdag den 10. Se nærmere på hjemmesiden. Hvis det 
bliver ligesom sidst, har i noget at glæde jer til. 
 
Gyldenløve: 
Vi havde entreret med bandet Gyldenløve. Men der er grænser. 
Da vi erfarede at de havde spillet/skulle spille 3 andre steder her i området, valgte vi at 
aflyse. Det gjorde det heller ikke bedre, at restauranten som vi havde aftalt koncerten 
med oplyste, at kom der gæster som skulle spise før eller under koncerten, vil de ikke 
forlange entre. 
 
Nytårskoncert: 
Vi er i gang med at undersøge mulighederne for igen at tilbyde billetter til koncerten. Se 
på hjemmesiden, når vi har tilbuddet klar. 
 
Priorat: 
Turen til Priorat har bestyrelsen nu endelig aflyst pga. for få tilmeldinger. En af vores 
sponsorer som kan ses på hjemmesiden stod for arrangementet. Jeg vil dog gerne her 
fremhæve dem lidt, da jeg har fået mange tilkendegivelser om gode oplevelser, nemt og 
hurtigt og meget venligt personale. Har selv været med til fodbold og Fallas, og det gik til 
UG med x og ~. 
Lige nu er endagsture til Cartagena den 6.11, hvor den russiske stats ballet opfører 
Svanesøen, fodboldlandskamp i Madrid den 18-19 november, juleshopping i Murcia 
den 19. december, 11. januar det Kinesiske Akrobat Circus i Cartagena. Det skulle 
være nemt at bestille, men ellers kom til Ebbe. 
 



Møde med Torrevieja Kommune er nu på plads. Vi ser frem til et godt og forhåbentligt 
frugtbart samarbejde med Gitte Lund Thomsen, som kan anvise os/hjælpe os på en 
måde, som tilfredsstiller den store medlemsskare vi nu er. 
 
Aktiviteter: 
Jeg har tidligere forespurgt, om der ikke er nogen der har en aktivitet, som man måske 
kunne supplere de bestående aktiviteter med. Der har været brætspil, bridge på 
beddingen uden held, men dart kom op at køre. 
I skal ikke holde jer tilbage, men skriv til bestyrelsen om dine tanker og ideer, så vurderer 
vi dem eventuelt i samråd med dig, så vi er sikre på, at vi har forstået det korrekt. 
 
Månedsbrevet: 
Blot til orientering, så har jeg kun modtaget et indlæg til månedsbrevet. Hvis jeg ikke 
hører noget, kan jeg jo ikke skrive om det. (Se golf) 
 
Møde med aktivitetslederne: 
Jeg har tidligere været inde over dette møde under grisefesten. Mødet blev holdt ultimo 
juni, og var et særdeles konstruktivt møde. 
En af de ting der blev besluttet er, at alle aktiviteter fremstiller interne regler for den 
pågældende aktivitet. Hermed undgår man unødige misforståelser for historiske 
beslutninger. Der er enkelte afdelinger der allerede har lavet dem og nu ligger på 
hjemmesiden, så ved lejlighed skal vi lige have de sidste med. Er man i tvivl så spørg 
Ebbe i bestyrelsen, men kom frem med et oplæg først. 
Det skulle gerne betyde at nye medlemmer kan se formålet, visioner og mål eventuelt 
økonomi, ja generelt om aktivitetens arbejde. 
 
Golf: 
Torsdag den 26. sept mødte 16 deltagere op på en herlig solskinsmorgen på 
Villamartins bane som var så grøn som vistnok ingen sinde, på grund af den 
megen regn for 2 uger siden. Regnen havde uheldigvis ødelagt 14 af deres 
buggies, hvoraf vi skulle have brugt de 3, hvilket indebar at vi kun blev 10 
deltagere i matchen. 
Se resultaterne her. 
 
Det var ordene for denne gang 
 
 

1. oktober 2019, Flemming Dalgas 

 

http://www.dvktorrevieja.com/golf


 

November 2019 månedsbrev                                      

skrevet af Flemming Dalgas 

 

Oktober måned drønede afsted, med efterårsferie i Danmark og rigtig mange aktiviteter her 
i Spanien for alle os der bor her.  
Temperaturen er faldet lidt, men solen er her. 
 
Mange af os har måske ligefrem haft gæster endda i flere størrelser (i højde), som man har 
kunnet glæde sig sammen med, fået nogle oplevelser, som man med glæde vil se tilbage 
på. Uanset hvad man har brugt måneden på, så er det vigtigt, at man glædes over hver 
dag, over det man har udrettet eller skal udrette, ikke kun til glæde for en selv, men også 
for ens omgivelser, om det så bare en lille telefonsamtale til et familiemedlem som måske 
ikke har de samme muligheder som os hernede, men glædes ved den pludselige kontakt. 
 
Jeg husker for nogle år siden der var en reklame bag en håndværkerbil, som jeg siden ofte 
har tænkt på, hvor der meget enkelt stod:  
I dag bliver en rigtig god dag! 
I første omgang kan man spekulere på, hvad var egentlig meningen med denne reklame 
bag på håndværkerbilen. Den sælger jo egentlig ikke noget, men får alligevel et smil frem. 
Mere skulle der ikke til. 
 
Forfatteren og filosoffen Ralp W. Emerson skrev bl.a. i 1800-tallet: 
”For hvert minut du er vred, går du glip af 60 sekunders lykke. ”  
 
Lad os glædes over den klub vi har fået bygget op igennem årerne med aktiviteter i alle 
vægtklasser.   
Bestyrelsen arbejder hårdt for at klubben skal vokse ikke kun i medlemstallet, men også 
med flere aktiviteter, ligesom vi teknisk gør hvad vi kan for at følge med, til glæde for vores 
medlemmer. 
Lad os alle bruge klubben konstruktivt og positivt. Det modsatte tjener ingen formål, 
hverken for medlemmer eller DVK. 
 
 
Facebook: 
 
Bestyrelsen har tidligere meddelt, at vi ville udsende et Nyhedsbrev omkring Facebook, idet 
det var et nyt område i DVK-regi vi skulle op starte. Vi har brugt rigtig meget tid på at starte 
dette medie i klubregi, så de enkelte medlemmer kan komme til orde overfor hinanden.  
Nyhedsbrevet er desværre først udsendt for ikke så længe siden, men bestyrelsen har 
alligevel besluttet, at det også skulle med i dette månedsbrev: 
 
Facebook er kommet for at blive, forhåbentlig til glæde for DVK’s medlemmer og de mange 
der har valgt at følge os, og dele vores oplevelser med os, nu over 300 medlemmer. 
Men som vi, og mange andre oplever det, herunder sidste eksempel i "Vild med dans" er 
der en grim bagside for dette medie.   Det er alt for let at starte en hetz eller debat mod dem 
der har en anden holdning end en selv, måske endda på et forkert grundlag. 



Vi har i DVK´s bestyrelse også oplevet bagsiden af Facebook (FB). Vi kan kun beklage 
vores forsøg mod bedre vidende, på at lukke en debat. 
Efter et bestyrelsesmøde kun om FB, har vi valgt ikke at lukke FB ned, men håbe på at alle 
medlemmer og følgere, vil komme med indlæg der kan styrke vores sammenhold i DVK. 
Det har klubben fortjent, så vi kan fortsætte medlemstilgangen i stedet for unødvendige 
medlemsafgange. 
 
DVK’s bestyrelse på Facebook har vedtaget: 
 
Bestyrelsen er ikke ansvarlig for meninger, holdninger og kommentarer på Facebook, og vil 
ikke deltage i nogen form for debat. 
Al henvendelse til bestyrelsen skal som altid ske på   www.dvktorrevieja.com/kontakt 
os  hvor vi alle står med mail og telefon samt ris og ros. 
Man er selv ansvarlig for at slette sine indlæg, når disse ikke er aktuelle længere. 
Administratorer på Facebook vil ikke slette nogen indlæg. 
 
 
Navneskilte: 

 
Vi har alle fået tilsendt et navneskilt. Brug det. Der er mange nye medlemmer iblandt os, og 
vi andre har måske også svært ved at huske alle navnene. Skulle det ske, at man ikke kan 
finde det, så skriv til kassereren eller webmaster. 
 
 
Webmaster: 
 
Vores Edb-system er noget vi ikke kan leve uden, og vi udvikler på det hele tiden. Ud over 
det i kan se på hjemmesiden er der også regnskabssystem, bestyrelsesopdateringer m.v.  
Er der en af vores medlemmer der har interesse i området og kunne tænke sig at hjælpe 
vores webmaster i hverdagen, så skriv til ham. Han vil herefter kontakte den enkelte med 
yderligere detaljer, som det vil være for vidt at komme ind på her. 
Der er således ikke tale om en overtagelse af webmasterens arbejde, men et supplement, 
som optimerer brugen af systemerne til glæde for medlemmer, bestyrelse og sponsorer. 
 
 
Nye medlemmer: 

 
Vi byder velkommen til nye medlemmer, der er kommet til siden sidste opdatering i foråret. 
Tina Poulsgaard, Henrik Poulsgaard, Gitte Bach-Andersen, Rune Bach-Andersen, Helle 
Duncker, Bendy Duncker, Kjell Mo, Arne Frank Johansen, Tina Wulff, Poul Wulff, Pia 
Junker, Leo Jørgensen, Eddie Rasmussen. 
 
Vi håber I får en god tid i Danske Venners Klub. Klik jævnligt ind på www.dvktorrevieja.com 
der konstant bliver opdateret med nyheder, aktiviteter, arrangementer og info der omfatter 
alle vores medlemmer.  
Ønsker vores medlemmer kontakt med bestyrelsen eller har kreative forslag, skal dette ske 
via hjemmesiden under KONTAKT OS. 
 
Har I venner, der måske ønsker at blive medlem, har vi et godt tilbud. Fra den 1. oktober er 
kontingentet 25€ eller 190 dkr der dækker både resten af 2019 og 2020. 

http://www.dvktorrevieja.com/kontakt%20os
http://www.dvktorrevieja.com/kontakt%20os
http://www.dvktorrevieja.com/


Nye stole og borde: 
 
Vi har i enkelte situationer, f.eks. grisefesten erfaret, at der ikke altid er nok af stole og 
borde. Det kniber noget at få plads til de nye investeringer i de bestående containere, men 
det er nu lykkedes, og vi har derfor indkøbt et passende antal borde og stole. 
 
 
PBS 

 
Der er lige nu kun 116 medlemmer der er på PBS ordning for kontingentbetaling.  Det vil 
hjælpe os meget, hvis man tilmelder sig inden 1. januar 2020. Tilmelding kan ske på 
hjemmesiden eller evt. spørg kassereren. 
 
 
Fællesspisning: 
 
Bestyrelsen stopper med at arrangere fællesspisning. Men bare rolig, hver onsdag kan man 
tilmelde sig til fællesspisning på petanquebanen, - inden man tager ud at spille. Herved har 
man mulighed for at reservere bord, mens man spiller.  
Man skal derfor af denne årsag ikke forvente, at man kan tilmelde sig efter petanque spillet. 
 
 
Nytårskoncert: 
 
Som det fremgår på hjemmesiden, har vi igen iår reserveret billetter. Der bliver ikke 
reserveret flere, og man får dem efter ”først til mølle”.  
Se på hjemmesiden om sidste frist m.v. 
 
 
Julefrokost: 

 
Nyt tiltag, ægte dansk julefrokost i La Marina. Mange af os er måske allerede i Danmark, 
men vi gør et forsøg for dem der er tilbage til at mødes over en lækker frokost. Tilmelding 
på hjemmesiden. 
 
 
Generalforsamling: 
 
Vi har i bestyrelsen foreløbigt fastsat datoen til den 21. marts 2020. Det hele afhænger af 
lokaler m.v., som vi ikke har fået tilbagemelding på. 
 
 
Euro Tour Guides: 
 
Der har været holdt møde med Euro Tour Guides, som også er sponsor for DVK. Begge 
parter var interesseret i den fremtidige strategi, herunder om begge parter havde nogle 
ønsker f.eks. dansk tale på udflugter. Firmaet er MEGET positive for den danske klub, men 
det ligger fast at der ingen ture er på dansk. Idet bestyrelsen har erfaring med, at der er en 
meget lille tilslutning til de arrangementer der er lavet, herunder er flere blevet annulleret, 
blev resultatet, at bestyrelsen bakker op om ETG,s hjemmeside, der er nem og overskuelig 



med et utal af tilbud til fornuftige priser. De to engelsktalende ejere er altid 
imødekommende og flinke. 
 
 
Fodbold: 
 
Danske Venners Klub til Fodbold i Elche. 
Vi er en lille gruppe i DVK som tager til fodbold i Elche til deres hjemmekampe ca. hver 14 
dag. Dette arrangeres af Euro Tour Guide, der for bus og billet til en pris af 20€ kører rundt 
og samler os op på aftalte steder. David fortæller med megen indlevelse om hvad vi kan 
vente os. Det er et fantastisk stadion med plads til 30000 tilskuere og en rigtig hyggelig 
stemning som optakt til kampen. Vil du med næste gang så gå til www.eurotourguide.com 
det er ganske let at booke. Ellers spørg Ebbe. 
 
 
Torrevieja Kommune: 

 
DVK har holdt møde med Torrevieja Kommune, omkring klubbens status, idet vi intet har 
hørt omkring de indberetninger der er sket. Det er ofte sket at medarbejdere er flyttet, 
telefonnummeret er overtaget af andre, og et lokalvalg flytter mange personer.  
I forlængelse af vores spørgsmål, om hvordan det går med klubbens ansøgning om el, har 
bestyrelsen spurgt om klubbens muligheder for lokaler eventuelt andet domicil. Det nye 
byrådsmedlem for internationale forhold i Torrevieja Kommune ”tog handsken op”, og vi 
venter således på resultatet af disse undersøgelser. 
Byrådsmedlemmet vil gerne hjælpe individuelt de enkelte medlemmer i DVK, -hvis det er 
muligt, med kommunale opgaver. 
 
 
Efterårsfest: 
 
Vores årlige efterårsfest blev igen i år holdt på Nautilus for 32 Danske Venner. Selvom vi 
havde lidt kørselsproblemer, der var nemlig sket et uheld i rundkørslen, blev det en dejlig 
fest med hyggesnak, dejlig svensk musik til dans, og sidst men ikke mindst en dejlig menu, 
vi gætter på de har fået ny kok, for det var utroligt lækkert, kæmpe rejecocktail, fisk og bøf 
der virkelig var veltilberedt. Alle havde en god aften, det var en skam der ikke kom flere. 
 
 
Nørklerne: 

 
Hvad er nu det. Et af vores nye medlemmer Tina Wulff er sammen med Rosa Dalgas gået 
sammen om at etablere en ny syklub under DVK med ovennævnte navn.  
Nørkling kan være mange ting, f.eks. patchwork, strikning, brodering m.v. Et nyt tiltag som 
klubben hilser velkommen.  
Afhængig af den tilslutning der kommer, vil de to vurdere den fremtidige strategi.  
Idet der er mange aktiviteter generelt i klubben, vil man selvfølgelig ikke kolliderer med 
disse på samme tid, og man har derfor foreløbigt valgt at mødes en gang om ugen fra kl. 15 
om fredagen.  
Giv en besked til en af ovennævnte, om du har tid og lyst til at deltage på følgende 
mailadresse: rosa.dalgas26@gmail.com eller tvew@hotmail.com 
 

http://www.eurotourguide.com/
mailto:rosa.dalgas26@gmail.com
mailto:tvew@hotmail.com


Golf: 
 
Golfspillerne har gang i køllerne, og jeg har fra en af spillerne, Ebbe, fået nedenstående 
indlæg til månedsbrevet: 
 
DVK Golf match 31.10.2019 
Så blev det Font del Llop der måtte holde for til vores måneds match for dame og herrer. 
Ja, desværre har jeg ikke glemt et ”r” idet der kun var en dame der tog udfordringen op og 
gik de 18 huller sammen med de 13 herrer. Og det var ikke med det dårligste resultat, hun 
skrev sig ind i historiebøgerne. 
  
Vi fik en første start tid kl. 09,30 på en dag der var lun med lidt vind gennem dalen, så korte 
bukser og T-shirt var den foretrukne påklædning. Banen stod som sædvanlig flot, selvom 
man er ved at omlægge et par huller.  Der var stadig en god udfordring i søer og klipning 
udenfor fairways, der godt kan sluge nogle bolde. 
  
Med en relativ tæt score blev vinder i dag. 
Nr. 1 Peder Andersen med 30 point 
Nr. 2 Ebbe Rostorp med 29 point 
  
Nærmest hul 12 - med 4,80 m. blev Harly Høy   
                                                                                                     
Efter præmier og hyggesnak kom vi ind på muligheden for en flere dages golf tur. Der var 
enighed om samme sted som sidst, Valle del Este. Turen vil finde sted i februar eller marts. 
Peder og Ebbe går i gang med planlægningen. 
 
Til alle golfspillere kom frit frem og nyd spillet og naturen hernede sammen med os uden 
regn og sne, på dejlige grønne baner. 
 

FONT DEL LLOP             VILLAMARTIN          ALANDA GOLF 

Disse tre golf baner er vores foretrukne baner i andet halvår af 2019.  Vi er i øjeblikket 36 
DVK herrer der hver torsdag får tilbudt spil et af disse steder.  Den sidste torsdag i hver 
måned får 14 damer ligeledes tilbud om at være med. Vi hygger os efterfølgende med 
præmier samt hvem der kom nærmest et udvalgt hul.  Selvom vi er mange, er der altid 
plads til flere, da vi ikke altid er i Spanien på samme tid.  
Kom med os,-besøg vor web side og find GOLF under DET SKER – AKTIVITETER. 
 
 
Ristede pølser: 
 
Idet Kurt Pedersen har solgt sit hus og flytter til Danmark, og Jørn Jørgensen i den 
nærmeste fremtid vil være meget samme sted, er klubbens medlem H. G. Jørgensen blevet 
forespurgt, om han ville hjælpe os med at stege pølser. Det vil han gerne, når han er i 
Spanien. 
 
Håber for alle vores medlemmer, at der bliver rigtig mange gode dage i november også nu 
hvor juleforberedelserne begynder sit indtog 
 
 
6. november 2019, Flemming Dalgas 



 

                    December 2019 månedsbrev                                      

skrevet af Flemming Dalgas 

 

 
 

 

 

Feliz Navidad 
 

Y 
 

Prospero año nuevo 

   

 

 

21. marts 2019, Flemming Dalgas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Månedsbrevet for december måned kan ikke undgås at komme til at blive påvirket af den 
kommende højtid, julen, som fejres rigtig mange steder på verdenskortet.  
Familier samles her og der og fejrer det på hver deres måde og hele tiden tage hensyn til 
om der er små børn, skilsmissebørn, bedsteforældre ja der er mange ting at spekulere på, 
og forhåbentlig havner det på den rigtige måde så alle mindes julen 2019 som en Glædelig 
jul. 
 
Der er rigtig mange juleforberedelser som man kan glædes over ud over det at være 
sammen med familie og venner. Små børn har deres ønsker, store børn andre ønsker, 
julebagning, konfekt og man kan blive ved. Uanset hvad, så er det noget man hver især 
deltager i på den ene eller den anden måde, til glæde for hinanden. 
 
Vi må imidlertid også erkende, at der er en del som måske ikke har familie m.v., som netop 
i denne højtid måske savner sine børn eller afdøde ægtefælle. De har ikke denne 
forventningens glæde, som mange af os har. Kender man en i ens omgangskreds som 
måske er ensom i julen, så giv et kald eller besøg med en ”julestjerne”. Mange af os har en 
travl hverdag men det kunne måske tænde et lille lys for den enkelte og fremkalde et 
Glædeligt Smil. 
 
Rigtig glædelig jul. Håber i får en jul i vil mindes med tilfredshed og gode minder, samt et 
Godt Nytår med et godt helbred og lykke. 
 
Ny Formand: 
 
Bestyrelsen har som meddelt i det seneste Nyhedsbrev taget afsked med vores formand 
Anette.  
Det beklager vi meget, men har stor forståelse for den. 
 
Vi vil gerne her sige Anette tak for det store arbejde hun har lagt i DVK 
 
Som allerede publiceret så har Ingelise overtaget formandsposten og Ebbe 
næstformandsposten og HG er indtrådt som suppleant.  
 
Bestyrelsen har brug for arbejdsro og juleferie. Vi holder næste bestyrelsesmøde primo 
februar som tidligere meddelt, hvor vi genoptager vores arbejde.  
 
Facebook: 
 
Vores intension med mediet er, at det skal bruges til alles glæde og fornøjelser, så det 
måske også skaber tilgang af medlemmer og yderligere aktiviteter. Endvidere gøre 
opmærksom på koncerter og udflugter m.m., som kunne have almen interesse i Danske 
Venners Klub,- ja måske tage initiativ til en fælles tur. 
 
Vi gør opmærksom på, at bestyrelsen ikke svarer på spørgsmål i dette medie, men kun ved 
direkte henvendelse via DVKs hjemmeside. 
  
Vi er lige nu 512 medlemmer – På vores Facebook har vi 372 der følger os. Udover disse 
imponerende tal har vi 26 sponsorer som støtter os, og som vi støtter. 
Her er nogle citater om venskab, som man kan smile af eller tænke over, efter det der er 
sket i klubben: 



Gode venner kan lave alting sammen – men kun de bedste venner er i stand til at lave ingenting sammen -  Peter 

Plys 

Det er godt at have få venner og mange bekendte – og at vide, hvem der er hvad – Lis Byrdal  

Kun dine rigtige venner fortæller dig, når dit ansigt er beskidt – Siciliansk ordsprog 

Vær tro mod dit arbejde, dit ord og dine venner – Henry David Thoreau   

En god ven er en forbindelse til livet – et bånd til fortiden, en vej til fremtiden, en nøgle til mental sundhed i en 
fuldstændig sindsyg verden – Lois Wyse 

Min bedste ven er den, der bringer det bedste frem i mig – Henry Ford 

En ven er én der ved hvem du er, forstår hvor du kommer fra, accepterer hvem du er blevet, og alligevel, 
nænsomt lader dig vokse – William Shakespeare 

 
Gløgg i december. 
 
Der er kommet et indlæg fra næstformanden Ebbe, som er det eneste bestyrelsesmedlem 
på dagen. Er man i Spanien, så kom endelig: 
 
Kom til Gløgg og æbleskiver. 
Vores DVK-traditioner fortsætter, deltag i vores årlige tiltag onsdag 18. december kl. 14,00 
på petanque banen i San Luis. (se evt. kort på web) 
Vi slutter året for alle Danske Venner med gæster og børn, med en lille hyggestund inden vi 
spiller petanque for sidste gang i år. 
 
Hvor mange kommer?  Giv os en hurtig tilmelding på SMS til telefon 0045 60 62 20 64 med 
navn og antal.  
Så har vi mulighed for at have æbleskiver nok. Gløgg vil kunne suppleres med den 
sædvanlige brandy. 
 
Med hilsen fra Æbleskive holdet. 
 
Mortens Aften 
  
Mortens Aften blev afholdt for første gang over 2 aftner, i meget god stemning på Cafe 
Nordic. Ligesom sidste år var der gjort meget ud af det kulinariske. Selv deltog jeg den 
anden aften, hvor det var ganske hyggeligt. 
 
Biblioteket: 
 
Vi har længe talt om bøger fra vores bibliotek som kan anbefales. 
Forfatter Inger Wolf er fra Århus, og skriver krimier, der tit bliver overset på nederste hylde: 
Vi har Sort Sensommer – Frost og aske – Sangfuglen – Hvepsereden – Brændte sjæle. 
Forfatter Jens Henrik Jensen – Valgt som danskernes yndlingsforfatter i 2019.  Læs alt af 
ham – Vi har: Økseskibet – Kul manden – Hofnarren i Murmansk. Det er krimier og 
spionbøger af høj kvalitet. 
Forfatter Karin Alvtegen er grand niece af Astrid Lindgren, hun blev desværre ramt af 
sygdom i 2013 og holdt op med at skrive psykologiske thrillere. Vi har: Skam – Savnet – 
Bedrag - på vore hylder. 



Jean Christophe Grangé, er en fransk forfatter, der blev kendt med bogen – De blodrøde 
floder, som blev filmatiseret med Jean Reno i hovedrollen. Krimier hvor man let kan gætte 
morderen, og så dør denne, så find en ny, der også dør. Vi har: Dødspagten – Den sorte 
linie – Forbarm dig. 
Læs også: Jens Smærup Sørensen, så er alle vi ældre tilbage i tiden. Vi har: Mærkedage – 
Feriebørn 
Ønsker I gode læseoplevelser – spørg Bogmoster Tine - Kirsten eller Ebbe. 
 
 
Efterårsfesten 
 
Der var desværre ikke ret mange tilmeldinger til efterårsfesten, hvor der var dans. Der var 
reserveret plads til 70, men ca. kun 50% blev besat. Det siges at festen blev ganske 
fornøjelig. 
 
Julefrokost i La Marina 
 
Tilmeldingen er afsluttet og alligevel med en pæn deltagelse på trods af ændringen. Rigtig 
god dag til jer alle. 
 
Indlæg fra et medlem 
 
Jeg har fået et indlæg fra et af de 512 medlemmer omkring petanque: 
 

Opfordring til at melde jer til mandagsturnering  

Også kaldet den internationale petanque leaqe 

Man spiller om mandagen. Mødetid er kl. 10.30 og man spiller kl. 11 

Her skal bruges 6 spillere helst flere,  

3 dage før kan man melde flere til.  

Under spil kan man skifte ud, men kun en gang i hvert spil. 

Las Salinas turnering mangler vi spillere som kan spille nov.- dec. jan -april.  

Her skal vi være 8 personer. 

Her spilles fredag med mødetid kl. 10.30 og spille kl. 11  

Begge spil kommer man lidt rundt i området og man møder andre nationaliteter, 

Det er vældig hyggeligt. 

Vi spiser frokost sammen “hvis man vil”. 

 

Meld tilbage til kassereren i DVK han bliver kisteglad. 

kassereridvk@gmail.com 

 

 

 
Medlemmet fortsætter med nedenstående omkring vores afgående formand: 

mailto:kassereridvk@gmail.com


 

 
 

 

Nyt  

Det er med beklagelse jeg læser, at vi har drevet et prisværdigt og dygtigt menneske til at forlade 

vores bestyrelse. Vi brokker konstant, jeg er forfærdeligt ked af det på mine medmenneskers vegne 

og håber og tror, at nu har vi lært det, lad det være et juleønske. 

 

Med venlig hilsen 

Anne-Marie Olsen 

 
Tak Anne-Marie for dit indlæg. Jeg vil tilføje at vi i bestyrelsen har fået rigtig mange mails 
samt mundtlige tilkendegivelser fra medlemmerne. Tusinde tak for dem! 
 
Nye medlemmer: 
 
Vi byder velkommen til: Jette Christensen, Erik Christensen, Helle Holst, Bruno Gregersen, 
Lena Krog, Leif Krog, Jan Elsner, Søs Brixen, Anette Sørensen og Jan Sørensen. 
 

Har I spørgsmål til jeres medlemskab, eller ønsker information er I altid velkommen til at 
kontakte bestyrelsen via web siden under KONTAKT. Her finder I også et opslag til Ros/Ris 
eller gode forslag til bestyrelsen. 
 

 

Rigtig glædelig jul fra bestyrelsen i DVK 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


