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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 


