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 Januar 2017 månedsbrev 
 skrevet af Hanne Ullitz 
 
   

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer et godt nytår, og håber  at få mange 
gode timer sammen med jer i 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

   Kontingent 2017 
 
På grund af tekniske problemer med Nets vil opkrævningerne for 2017 først 
blive udsendt til februar måned. 
Der vil fra 2017 også kunne betales direkte til kasseren  om onsdagen. 
(kun aftalte penge) 
        
        
        
        
        

   Mail adresser 
 
Vi har desværre registreret forkerte mailadresser på nedennævnte personer 
1187  Jørgen Pagh 
1230  Vivi Jensen 
1233  Margrethe Riddersholm 
1282  Bodil Søsted 
1283  Kaj Søsted 
Vil I sende den korrekte adresse til kasserer, på forhånd tak. 
kassereridvk@gmail.com 
    

mailto:bestyrelsesmedldvk@gmail.com
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   Æbleskivedag  21.12 
 
Der  var kun ca. 30, da alle trækfuglene var taget nærmere Nordpolen. 
De gamle containerdrenge Andreas, Finn og Alex  serverede gløg og 
æbleskiver . Der var sol fra en skyfri himmel. 
 
 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
       



Side 3 af 5 
 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
   



Side 4 af 5 
 

        
        
        
        
        
        
        
        
       Vi siger velkommen til følgende nye medlemmer: 
 
  1504 Claus Tellufsen 

1505 Lissy Tellufsen  
1506 Ida Jensen  
1507 Carlos Acosta  
1508 Geert Bøgelund  
1509 Pia Lunding  
1510 John Gregersen  
1511 Henny Gregersen  

   1512 Preben Pedersen  
1513 Bent Carndal Torrevieja  
1514 Kari Petersen La Marina  
1515 Heri Martin Jac Petersen  

   

Vi håber I har lyst til at deltage  i nogen af vores 
arrangementer. Når I kommer,  så henvend jer til et 
bestyrelsesmedlem, som kan hjælpe jer med at fortælle 
om foreningen, og ligeledes sørge for at at I får kontakt 
til andre medlemmer. 
Da vi er mange i foreningen, kan  det være  svært,  at se 
I er  nye, men alle vil gerne hjælpe med til  at I føler jer 
velkomne.  
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Årets første match spilles d. 27. januar 2017 
 

DVK-GOLF           På CAMPO DE GOLF VILLAMARTIN 
Vi har 6 start tider d.v.s. max. 24 deltagere. 

 
Pladserne tildeles efter ’først til mølle’ princippet 

 
Læs mere på www.dvktorrevieja.dk >>> Klubaktiviteter >>> Golf 

  
 
 
    
 
 

   Generalforsamling 
Husk det er den 17.marts, tidspunkt og sted 
kommer senere 

        
        
        
        
   

Forårsudflugt 
 Turen går til Malaga og Gibraltar fra den 27. marts 

Yderligere information kommer på hjemmesiden inden 
længe 

  

 
 

http://www.dvktorrevieja.dk/
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 Februar 2017 månedsbrev 
 skrevet af Hanne Ullitz 
 
 
Så er januar gået og det har vist været noget af den mest mærkelige  måned. 
Vi vågnede op til snevejr onsdag den 18.januar, man troede næsten ikke sine egne øjne, 
da vi kiggede ud af vinduet, det er jo lidt den omvendte verden, Danmark har vist ikke set 
sne i januar, men her i Torrevieja sneede det hele formiddagen , vi håbede på det holdt op 
og blev tørvejr, så vi kunne komme ud til kaffe kage dagen , men ak og ve , sneen gik over 
i regn... så der var vist en enkelt eller to der dukkede op ude ved petanquebanerne , men 
nogen kagedag blev det ikke. 
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Men onsdagen efter var der mødt en del op til petanque, nu var det blevet rigtig fint vejr.  
Og da vi nåede til den 1.februar var det jo helt perfekt, der var 11 petanque baner i brug,  
Og udover de 44, der spillede var der en del der hyggede sig med en sludder, som det ses 
af billederne.  
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 Hjertelig velkommen til Carlos 
 
Det er med stor glæde vi byder velkommen til Carlos, som nu har overtaget 
containerdrengenes job. 
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 Forårstur den 27.-31.marts  
 
På nuværende tidspunkt mangler der  5-7  tilmeldinger for at turen kan gennemføres. 
Sidste tilmelding er nu udsat til den 10.februar, vi håber der er nogen flere der har lyst til at 
deltage, det ville være lidt ægerligt hvis vi må aflyse turen.  
 
Se programmet til Sydspanien   
her 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 Generalforsamling 
 
Husk det er den 17.marts , der er generalforsamling,  
Tidspunkt og sted vil fremkomme senere. 
 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

http://www.dvktorrevieja.dk/Klubarrangementer/Foraarsudflugt/DVK%20For%C3%A5r2017.pdf
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Årets første match blev spille 

DVK-GOLF               På CAMPO DE GOLF VILLAMARTIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi hilser på hinanden og går til 1. hul til en lille morgen-briefing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 

                                   Første hold gør sig klar 
 

Ca. 5 timer senere – velfortjent frokost…   
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Damerækken 

       
 Vinder m. 33 point                 Nr. 2 m. 26 point                 Nr. 3 m. 25 point 
 Ester Lyngby Nielsen           Ellen Hansen         Birthe Nissen 
 

Herrerækken 

       
   Vinder m. 34 point               Nr. 2 m. 33 point                    Nr. 3 m. 31 point 
  Torben Søndergaard               Simon Kristensen            Flemming Haagen Hansen 
 
 
 



Side 7 af 8 
 

 
 
 

Nærmest hullet på 9. hul   

         
                     Lise Søndergaard            &           Finn Steffensen 

 
Næste match spilles 

T0RSDAG den 23. februar 2017 

på 

 FONT DEL LLOP GOLF RESORT 
 

www.fdlgolf.es 

 

 

 

 

 
 
 

 
Pladserne tildeles efter ’først til mølle’ princippet 

Læs mere på www.dvktorrevieja.dk >>> Klubaktiviteter >>> Golf 



Side 8 af 8 
 

 Karneval i Torrevieja 
 
 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  
 
Der er en del karnevalsarrangementer 
 
Se nærmere  her 

 

http://www.torrevieja.com/eng/torrevieja-whats-on/torrevieja-carnival-2017.html
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 Marts 2017 månedsbrev 
 skrevet af Hanne Ullitz 
 
 
Så er foråret ved at være på vej  efter en noget usædvanlig vinter både i Spanien og 
Danmark. Her i Danmark kom sneen for et par dage siden , men det varer nok ikke så 
længe inden det er væk igen.  
 
Det er med stor fornøjelse jeg har modtaget følgende om en ny aktivitet i DVK 
 
Nyhed----Nyhed----Nyhed 
Damewhist starter tirsdag den 7. marts kl. 10. 
Ligesom mændene laver vi nu også en damewhist klub, efter fuldstændige samme regler 
og samme tidspunkt, og lokalerne ligger meget tæt på hinanden, så hvis man er et par kan 
man følges ad. 
Vi har fået lov at spille på restaurant Sunrise, Calle Santa Alodia 2, Orihuela Costa, der 
ligger så man kan se det fra N332. 
 
Vi spiller fra 10 til 14 præcist, -ligesom mændene. 
Der er ikke mødepligt når man melder sig ind, men vi vil gerne have en tilkendegivelse fra 
damerne om hvem der har lyst til at spille, også af hensyn til Sunrise. I starten vil Sunrise 
gerne vide hvor mange der kommer fra tirsdag til tirsdag, så de også får en fornemmelse 
af, hvor mange borde de skal gøre klar aftenen i forvejen. 
 
Men i første omgang vil vi først have en fornemmelse af, om hvor mange damer i Danske 
Venner der har lyst til at deltage, herefter vil man blive orienteret om de regler der er.  De 
er fuldstændig ens som hos mændene, men for dem der ikke kender dem, vil de 
naturligvis blive informeret. 
 
Giv os en tilbagemelding snarest muligt, til enten Jonna Werner eller Rosa Dalgas, 
mailadresser: Jonna.werner@outlook.com eller frdalgas@gmail.com. 
I kan også give os en tilbagemelding på petanque banerne, med navn og mail adresse. 
Vi håber på en pæn tilslutning, så vi kan få damewhist op at stå, og få samme succes som 
mændene. 
 
 
 
      Med venlig hilsen 

 
Jonna og Rosa 

        
        
        
        
        
        
        
          

mailto:Jonna.werner@outlook.com
mailto:frdalgas@gmail.com
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   Kaffe – kagedag 
 
Grethe havde bagt en dejlig kage  
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der var mødt omkring 90 mennesker op for at hygge sig.    
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  Hvem vil melde sig som de næste til at bage kager, så de 
kommende  kaffe-kagedage kan blive lige så gode, skriv jer på listen ved 
containeren.        
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MÅNEDENS GOLFMATCH 
Spillet på FONT DEL LLOP 

 
 

   
 
 

 
13 deltagere kunne det blive til på Font del Llop,  

så der var kun præmier til vinderen af hver række 
 

    Vinder i Damerækken            Vinder i Herrerækken         Nærmest flaget på hul 12 
 

         
    Birthe Nissen 33 point        Simon Kristensen 34 point             Preben Kjeldsen 
 

 
 

19. hul 
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Grundet sammenfald af dato med forårsudflugten er næste 
match flyttet til den første torsdag eller fredag i april. 

Hold derfor begge dage åbne… 
Vi ved ikke ’hvor’ endnu, men sætter det på hjemmesiden,  

når vi har fundet en bane, så hold øje.   
 
 
        
        
        
        
        
 

 Du kan stadig nå at melde dig til forårsudflugt indtil den 14.marts 
Se program og priser her 

 
 
        
        
        
        
       
 
 
 
 
 Husk også generalforsamling den 17.marts kl 13 

på  Orihuela costa     
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
  

http://www.dvktorrevieja.dk/Klubarrangementer/Foraarsudflugt/DVK%20For%C3%A5r2017.pdf
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Vi siger velkommen til følgende nye medlemmer: 
 
 

1516 Conny Marquart 

1517 Michal Marquart 

1518 Bjarne Hagerup 

1519 Evy Niebuhr 

1520 Kirsten Callesen 

1521 Povl Callesen 

1522 Claudia Pedersen 

    
 
Vi håber I har lyst til at deltage  i nogle af vores arrangementer. Når I 
kommer,  så henvend jer til et bestyrelsesmedlem, som kan hjælpe jer med at 
fortælle om foreningen, og ligeledes sørge for at at I får kontakt til andre 
medlemmer. 
Da vi er mange i foreningen, kan  det være  svært,  at se I er  nye, men alle 
vil gerne hjælpe med til  at I føler jer velkomne.  
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Vi har modtaget information vedr.nye regler for  udenlands danskere, der ejer 
sommerhuse i Danmark fra Dorte Qvick og Flemming Diget Jensen 
 
Se på voreshjemmeside 
http://www.dvktorrevieja.dk/Diverse%20links/diverse_links.htm 
 
Vælg skat og derefter nye sommerhusregler 

http://www.dvktorrevieja.dk/Diverse%20links/diverse_links.htm
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 April 2017 månedsbrev 
 skrevet af Flemming Dalgas 
 
 
 
 
 

 
 
Så kom vi ind i april måned, efter en marts måned der stadig bar præg af den 
kulde, som ikke helt ville slippe sit tag, men som sidst på måneden endelig 
gav plads for den varme, som de fleste af os gerne vil have.  
 
Jeg ved godt at vi alle sammen har en indre varme, glæde og humor, som 
ikke mindst kommer til udtryk når vi mødes på banerne, og ikke at forglemme 
også i kortklubberne.  Men det gør ikke noget, når den udvendige temperatur 
også kommer op.  
Det tror jeg de fleste af os er enige om. 
 

Forårstur 
 
Mens jeg skriver disse linjer, så er dem der har været på forårstur ikke helt 
kommet hjem endnu.  De tog afsted den 27.  
Hvad vi foreløbigt har hørt er det gået rigtig godt, men herom vender jeg 
naturligvis tilbage i det næste månedsbrev. 
 
Generalforsamling 
 
Vi havde i Danske Venners Klub generalforsamling den 17. marts 2017. 
Arrangementet var henlagt til et meget smukt sted på Orihuela Costa Resort. 
Der var en meget pæn tilslutning til arrangementet, som foregik i god ro og 
orden. 
Knud Erik takkede af som formand efter 7 år. Der er ingen tvivl om, at der er 
lagt et stort arbejde fra Knud Eriks side, hvilket også blev markeret på værdig 
vis. 
Hanne modtog ikke genvalg, naturligvis også en stor tak til hende for hendes 
store indsats til stor glæde for os alle. 
Henning Simonsen og Kaj Hansen modtog genvalg 
Der skulle således vælges to bestyrelsesmedlemmer, og her blev Flemming 
Dalgas og Jørn Jørgensen valgt. 
 
Efter generalforsamlingen meddelte Finn Bruun og Alex Kristiansen at de ikke 
ønskede at deltage i bestyrelsesarbejdet.  Dette er taget til efterretning og de 
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to suppleanter som blev valgt, H. G. Jørgensen og Peder Andersen er derfor 
med øjeblikkelig virkning indtrådt i bestyrelsen, som herefter har konstitueret 
sig som følger med de 4 nye medlemmer: 
  

• Ulrik Werner, formand 

• Kaj Hansen, næstformand 

• Henning Simonsen, Kasserer 

• Flemming Dalgas, sekretær 

• Jørn Jørgensen, 

• H. G. Jørgensen, 

• Peder Andersen. 
 
Som det sikkert er flere bekendt, så har bestyrelsen allerede fra starten haft 
nogle opgaver som har gjort, at der er brugt meget tid ikke mindst fra den nye 
formand, for at få enderne til at nå sammen, og nå dertil hvor vi er nu. 
Bestyrelsen ser frem til, at vi resten af perioden kan udføre det arbejde som vi 
er valgt ind på til fælles bedste for os alle sammen i Danske Venners Klub. 
 
 
Damewhist 
 
Pigerne er nu også gået til kortene.  
De startede med at spille i Sunrice, men på grund af stormen, så lukkede 
Sunrice helt, uden varsel. Pigerne har derfor fundet nye lokaler, næsten lige 
ved siden af Sunrice, nemlig Rocky. De har allerede spillet der en gang, med 
stor glæde, også fra personalet. Har du ikke tilmeldt dig, så kan du sagtens 
nå og være med. Der er ikke mødepligt, men jo flere der kommer, jo flere 
borde. 
 
 

Herrewhist 
 

Stiller man sig spørgsmålet, om der ikke er en herrewhist, så er svaret helt 
klart et rungende ja. Det har været etableret i mange år, og der er over 30 
spillere. Går man derfor med lysten om at bruge 4 timer en tirsdag formiddag, 
som damerne, så skal man blot møde op. Herrerne spiller ikke ret langt fra 
damerne, så man kan sagtens følges ad.  
Det er ganske hyggeligt og når der kun er herrer, så er der også meget 
”mandehørm”,- på en positiv måde. 
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Carlos 
 
 

 
 
 
 

Vi er utrolig glade for den indsats, som vores nye mand, Carlos gør. Flittig og 
pligtopfyldende udfylder han de opgaver, han er blevet pålagt, og han er ikke 
bange for at tage fat. 
Efter bedste evne forsøger han også at forstå os danskere, men, -hans 
danske sprog er noget han arbejder på. I må derfor have forståelse for, hvor 
gerne han end vil, så kommer han til kort, hvis man taler dansk til ham. 
Enkelte ord har han naturligvis lært på grund af den hyppighed de bruges, 
f.eks. øl, men med tiden kommer der naturligvis flere til.  
 

Petanque mesterskab 
 
Mesterskabet løber af staben først i april, og der var i skrivende stund 25 par 
tilmeldt. Håber vejret holder og at vi den dag også får en god dag. 
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 Maj 2017 Månedsbrev 
 skrevet af Flemming Dalgas 
 
 
 
 
 

 
 
Når man sætter sig ned for at skrive et månedsbrev, så går tankerne naturligt 
nok en periode tilbage, for at tænke over, hvad var det egentlig der skete i 
Danske venners Klub.  
Efter en kort stund, så bliver pennen helt febrilsk. Med de få ressourcer der er 
og med megen frivillighed ikke kun af bestyrelsen, er det lykkedes at stable 
det ene arrangement op efter det andet, som ud over de ugentlige træf på 
petanquebanerne gør, at man virkelig føler at vi har en lille klub.  
 
Men hvilken klub. 
Se det er op til den enkelte hver især, at bidrage med sit, så vi alle føler at vi 
har en rigtig god, sjov og konstruktiv klub, der ikke er bange for at udvikle sig.  
 
Når jeg så skriver det, så ved jeg godt at træerne ikke gror ind i himlen. Det 
har de aldrig gjort, så lad os komme ned igen og få begyndt på alle de gode 
ting i en for mig vilkårlig rækkefølge 
 

Herrewhist 
 
Som alle jo ved, så er der en selvstændig herrewhistafdeling under DVK. Her 
mødes man en gang ugentlig fra 10-14.  
Men hvad man måske ikke ved er, at engang imellem så mødes herrerne til 
en meget stor frokost.  
Drinks og frokost er helt gratis, som er blevet betalt af de enkelte spillere i 
større eller mindre grad, afhængig af, hvordan ens spil har været, men bare 
rolig, -man spiller ikke om koner hus eller lignende, men små beløb, der 
under devisen mange, mange bække små giver en stor å. 
 
Denne å havde vi sparet sammen til en tirsdag i april, hvor vi var ca. 20 
spillere der deltog.  
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The Boss, som er Alex Kristiansen, stod for et glimrende arrangement, hvor vi 
fik tankerne lidt tilbage til vores hjemlige himmelstrøg, nemlig sild, snaps, 
fiskefilet, leverpostej, tatar, tarteletter, og…..øl ad libitum. Fint mærke! 
 
 
 

Klubmesterskabet i petanque. 
 
Igen i år var der stablet et imponerende arrangement op på vores baner.  
Henning Simonsen og Alex Kristiansen i samråd med hinanden havde sørget 
for, at over 25 par kom ud at spille mindst 3 kampe hver. Imponerende 
logistik synes jeg, men sikkert elementært for dem der ved noget om sådan 
noget.  
Muchas grasias caballeros 
  
Kampene blev mere eller mindre dramatiske, og for mit vedkommende, så 
husker jeg mest under de 3 kampe sammen med Rosa, den autoritet som 
spillerne blev ledet, i løbet af dagen, så vi kunne komme hjem nogenlunde i 
ordentlig tid.  
Vi skal her ikke glemme ”FIFA” dommeren” Kaj Hansen, der med sin fløjte 
havde en god gennemslagskraft. 
 
Men sådan en turnering er jo ikke kun petanque.  Og vi skal heler ikke 
glemme de mange tilskuere i det fine vejr. 
 
Vi startede jo dagen med friske rundstykker og kaffe, hvor vi fik tid til at 
snakke med hver andre. Som vanlig kunne man herefter i løbet af dagen 
købe alt det drikkelse man ville, for 1€ pr. stk. 
Men det var ikke nok. På et tidspunkt startede de to pølsemænd, Kaj Hansen 
og H.G. Jørgensen med stor præcision grillen op, og jeg skal love for, at de 
kunne grille utroligt mange pølser og brød, så alle fik en. De gjorde det med 
højt humør, selv om, i hvert fald jeg synes, det krævede sin mand at holde 
styr på alle de pølser og brød på en gang i én grill, og så være lidt vågen at 
der kun var én til hver.  
Flot klaret i to.  
 
Turneringen blev afsluttet på ordentlig vis, med klapsalver til de 4 først 
placerede.  Vinderne er blevet nævnt på hjemmesiden, men her kommer de 
igen.  
Jeg vil blot indskyde, at det var en flot vandrepokal 4. pladsen fik.  Gad vide 
om man de kommende år skal gå efter 4. pladsen?  
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Da jeg ikke har været med tidligere synes jeg det er en sjov tradition, - det var 
måske første gang det skete! 
Resultatet blev:  

1. pladsen og guldmedalje til Vikie Lindstrøm og Jørgen Lindstrøm 
2. pladsen og sølvmedalje til Kirsten Christensen og Ole N. Christensen 
3. pladsen og bronze til Anne-Marie Olsen og Henning Simonsen 
4. pladsen og vandrepokal til Lisa Steen Hansen og Palle Bækdal. 

 
Tillykke til alle 4 par for det fine resultat.  
 
Og så skal vi jo ikke lige glemme Carlos, som rendte rundt som trold i en 
æske, for at være sikre på, at vi alle fik en god og minderig dag med alle de 
ting vi kunne nyde. 
 

Kassen 
 
Inden jeg går videre med alt det gode der sker i klubben, er der desværre 
også lidt malurt.  
Vi har i nogen tid konstateret svind/manglende indbetaling i vores fælles 
kasse. Det er for at sige det på godt jysk lidt træls. 
Vi troede det ville stoppe og det kun var en kortere periode, idet vi alle kan 
lave fejl, men det har desværre vist sig, at vi har taget fejl.  
Som nævnt i beslutningsreferatet fra vores møde den 20.4, vil vi iværksætte 
kontrolfunktioner for at komme dette tab til livs, da det går ud over os alle 
sammen. Det synes vi i bestyrelsen ikke er rimeligt, og bliver derfor nødt til at 
bruge tid på dette, uden at der i første omgang nødvendigvis skal udnævnes 
en kassemester. Tværtimod håber vi det er et uforståeligt og forbigående 
problem 
Bliver man opdaget i tyveri, får den pågældende en advarsel og anden gang 
eksklusion af klubben. 

 
Nu ikke mere malurt, videre til det sjove, som jo udgør største del af vores 
forening 

 
Forårstur 
 
Som jeg skrev i sidste månedsbrev, så havde foreningen arrangeret en tur for 
medlemmerne. Jeg var ikke selv med, men Peder Andersen og co. var så 
venlige at sende mig en beskrivelse som jeg hermed vedlægger: 
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Forårs udflugt til Andalusien 27-31 marts 2017  
  
Alle 28 deltagere samledes i San Luis hvor vor bus afhentede os 07:00 med 
præcis afgang mod Andalusien.   
Som sædvanlig medbragte vi vor lokale guide Jørn Frending på turen. Efter 2 
timers kørsel holdt vi ind ved Puerto Lumbreras hvor vi indtog vor 
morgenmad. Videre mod Antequera hvor frokosten indtages i restaurant 
Masón Ibérico. Spadseretur i byen inden vi drager videre mod Malaga hvor vi 
ankommer 18:00 og indkvarteres på hotel Maestranza som ligger lige ved 
havnen og ved siden af tyrefægterarenaen.  
  
Efter en rundtur i havneområdet er det tid til at finde et godt spisested.  
Morgenmad på hotellet og derefter rundvisning i Malaga by med lokal guide 
som fortalte om Malagas historie på meget forståeligt engelsk. Jørn 
supplerede på fortrinlig vis.  
14:00 tilbage til hotellet hvor dejlig frokost indtages. Videre mod Marbella hvor 
vi besigtiger Puerto Banus, lystyachterne, fyret m.v. Derefter til Gibraltar hvor 
klippen og abernes skal iagttages. Undervejs til Gibraltar underholder Jørn 
med basisviden om klippen samt prøver at overbevise os om at det ikke er 
interessant at tage op på toppen med kabineliften. Det skinner igennem at 
Jørn har højdeskræk og gerne vil undgå at tage liften op til toppen af klippen. 
Vel ankommet til Gibraltar og vel overstået pas og toldkontrol parkeres 
bussen i et parkeringshus langt fra kabineliften. Vi opdager snart at ”ledelsen” 
har besluttet at vi ikke skal op på klippen, men ”nøjes” med en bytur. Store 
protester fra deltagerne, et par beslutningsdygtige piger finder ud af at der er 
taxaer på torvet som er villige til at køre os op på klippen. Efter skarpt trav 
gennem byen finder vi torvet, får hyret 2 biler og ca. halvdelen af selskabet 
drager op til en velguidet tur på Gibraltarklippen.   
Vi oplever aberne sidde på vore skuldre og spise af hånden. Vel tilbage til 
gruppen skal vi forlade Gibraltar. Buschaufføren bliver instrueret af tolden om 
passagerer skal gå igennem paskontrol samt told og bussen kører for sig selv 
og afhenter os på den spanske side. Vi står og venter på bussen da Jørns 
telefon ringer, det er chaufføren som fortæller at vi skulle have haft vor 
bagage med gennem tolden.   
Tilbage gennem told og paskontrol (elektronisk) hente vor bagage i bussen 
og endnu engang gennem paskontrol og told. Således var vi 2 gange i 
Gibraltar på samme dag og som Jørn bemærker, til samme pris.  
Videre til Puerto de Santa Maria hvor vi ankommer til Puertobahia & Spa hvor 
vi hurtigt indkvarteres. Aftensmad indtages på lokal restaurant ved siden af 
hotellet.  
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Onsdag morgen tager vi til Parque Nacional de Doñana hvor vi sejler over 
Guadalquivir floden. På strandbredden holder en Mercedes Unimog safaribus 
som kører os rund i nationalparken de næste 2 timer.  
Ombord på skibet længere oppe ad floden og derefter en dejlig sejltur ned ad 
floden tilbage til vort udgangspunkt.  
Efter frokost på hotellet drager vi til Gonzalez Byass vingården i Jerez de la 
Frontera. Rundvisning på hele vingården af en yderst veltalende og morsom 
portugiser som forklarer hvordan sherry omdannes til den dejlige Soberano 
brandy som for øvrigt fremstilles i flere kvaliteter.   
Vi ser brænderiet, lagrene med tusindvis af egefade samt får forklaret 
lagringsprocedurerne. Besøget afsluttes med prøvesmagning af bodegaens 
produkter.  
Tilbage på hotellet hvor der slappes af ved poolen, spilles minigolf inden vi 
indtager en anden lokal restaurant, som giver os en minderig oplevelse. Det 
værste måltid vi oplevede på turen.  
Torsdag indledes dagen med besøg i Cadíz hvor lokal guide stiger på bussen 
og guider os gennem den nye del af byen ind mod den gamle del hvor vi 
stiger af bussen og fortsætter guideturen til fods. En meget interessant by 
som kan anbefales at aflægge et besøg.   
Efter et par timers rundvisning forlader guiden os og vi kører ud på landet for 
at ind tage vor frokost på restaurant Patría i Vejer de la Frontera. Hvilken 
overraskelse, ægteparret Åse & Thomas Donsø modtog os med håndtryk og 
introducerede os for en kulinarisk frokost som vi aldrig vil glemme. Besøg 
deres hjemmeside www.restaurantepatria.com eller bedre aflæg dem et 
besøg.  
Vel mætte kører vi til Cabo de Trafalgar og besigtiger stranden hvor Lord 
Nelson udkæmpede sit søslag.  
Sent eftermiddag er vi tilbage på hotellet.  
Aftensmad på endnu en lokal restaurant hvor vi fik et fortrinligt måltid.  
Fredag morgen forlader vi hotellet for at vende næsen mod Torrevieja, vi gør 
stop i Guadix hvor frokosten indtages på en spændende hulerestaurant.   
Efter en mættende frokost videre nordpå med stop i Puerto Lumbreras hvor 
der, traditionen tro, bydes på kaffe og brandy. Efter ben stræk kører vi videre 
mod San Luis hvor vi ankommer 20:00. 
 
Tak for en dejlig tur. 
 
Kirsten & Peder, Lene og Kenneth 
 
, og vi siger også tak for den fine beskrivelse. 
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Nøgler 
 
Klubben iværksætter nu en udskiftning af låsene med henblik på en bedre 
overordnet styring af, hvem der har nøgler til kantinerne. Dem der mener der 
er berettiget til en nøgle, skal ikke kun melde sig til formanden for DVK nu, 
men når låsen er skiftet, skrive under på en erklæring inden udlevering af en 
ny personlig nøgle, så vi fremadrettet slipper for bl.a. kopieringer.  
 
Rigtig god maj måned, nu løb min pen tør for strøm. 
 
Flemming 
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 Juni 2017 Månedsbrev 
 skrevet af Flemming Dalgas 
 
 
 
 
 

 
 
Dette månedsbrev er lidt specielt.  
Ikke fordi det er juni vi er gået ind i, men fordi det bliver skrevet i Danmark. 
Det er en lidt mærkelig fornemmelse, at sidde så langt væk, hvor 
temperaturerne slet ikke kan hamle op med dem i Torrevieja, tværtimod. Men 
smukt er det i Danmark, med de friske grønne farver på træerne og de vilde 
dyr tæt omkring. 
 
Jeg ved, at der er mange der benytter sommeren til lige at tage ”et smut” til 
Danmark og besøge venner og familie, men det betyder ikke at aktiviteten i 
Danske Venners Klub går i stå. 
 
Whist, damer og herrer. 
 
De spiller lystigt videre, hen over sommeren. 
 
Nykredit 
Den 27.4.2017 havde bestyrelsen møde med Nykredit.  
Nykredit fortsætter uændret deres sponsoraftale. 
 
Navneskilt 
 
Husk at tage navneskilt på, når man møder op på banen.   
Det kan godt være man synes, at alle kender en, men der kommer flere og 
flere nye medlemmer, og de kender ikke ret mange, og det vil være en stor 
hjælp for dem. ”Enkelte” af os har også svært ved at huske navne; - og så er 
det også adgangstegnet for at deltage, så HUSK DET NU. 
 
Arbejdsrokade i bestyrelsen 
 
Efter aftale med Jørn Jørgensen overgår webfunktionen til Peder Andersen. 
Jørn Jørgensen tager sig herefter af bl.a. kulturarrangementer. 
 
Petanqueturneringer 
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 Ca. 50 hold fra forskellige nationer spiller petanque i Las Salinas Petanca 
League Vinterturnering www.sites.google.com/site/lassalinas1/ . Turneringen 
løber fra oktober til februar med en Cup turnering ind i mellem, og der spilles 
normalt om fredagen kl. 11. Der er også en sommerturnering, som vi ikke har 
deltagere i  

DVK deltager med to hold, Danish Dynamite og Danish Friends.  DD spiller i 
2. division og DF i 4. division. Hvis man ønsker at se holdene spille, vil det 
kunne ses på banerne i San Luis, hvor begge hold har hjemmebane og spiller 
hver anden fredag, så længe turneringen løber.  

Der er mange andre turneringer bl.a. seriespillet, som siges at være det 
ældste. Der er danske deltagere men ikke i DVK regi. Der er mange 
indbydelser til konkurrencespil fra forskellige klubber, hvis eneste formål er 
petanque spil. . Senest har Las Salinas inviteret til Ladies Double 21. maj og 
Mens Double 3, juni.  

Kontaktpersonson for petanque er vores kasserer Henning Simonsen.  

Fællesspisning  

Den lille svensker lagde lokaler til fællesspisning den 24.5. 2017 på 
opfordring af Tina og Andreas Zachariassen. 

Der var 36 veloplagte medlemmer og vi havde en dejlig aften.   

Nye sponsorer 

Vi byder velkommen til: 

Restaurant Danmark, Plaza de los Halcones 27, 03183 Torrevieja 
DVBLAB, c/ Imperio Argentina, cc local 5, Monteazul, 03178 Benijofar 
Lilla Svensken Restaurante, Av. Abanto, 1, 03184 El Chaparral, Alicante 

Indlæg i månedsbrevet 

Har man noget man synes burde komme til Danske Venners kendskab, f.eks. 
i månedsbrevet, så kontakt et bestyrelsesmedlem. Sværere er det ikke! Han 
vil så tage stilling til det videre forløb. 

 

Flemming Dalgas, sekretær. 
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Kære medlemmer 

 
Flere har efterspurgt månedsbrevet. Det udkommer desværre ikke her i juli pga. beklagelige 
omstændigheder. 
 
Bemærk petanque banerne er lukket fra 13. juli og indtil 5. september 
 
Bestyrelsen ønsker alle en dejlig sommer og et på gensyn 

 

Med venlig hilsen 

Ulrik Werner 

Formand 
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 August 2017 Månedsbrev 
 skrevet af Flemming Dalgas 
 
 
 
 
 

 
 
Når man sidder som jeg gør nu, og går i gang med at skrive månedsbrevet i 
Danske Venners Klub, så kommer der uvilkårligt et smil på læben. 
 
Det kan måske undre, men når man som jeg har kendt denne klub i knap et 
år, og har set hvordan man trives i klubben og har set hvor fantastisk meget 
man er for hinanden, hvis man blot rækker hånden frem, ja så kan man kun 
blive glad og smile. 
 
Smilet har jeg læst for nylig, er i øvrigt også godt for mange andre ting, som 
måske kan gøre ens hverdag anderledes. 
  
Her er 10 ting der blev nævnt, man kunne overveje: 
 

 
 

1. Smilet kan ændre ens sindstilstand 
2. Smilet afhjælper stress og får dig til at se friskere ud 
3. Smilet sænker dit blodtryk og øger kroppens forsvar mod sygdomme 
4. Smilet løfter dit ansigt og får dig til at se yngre ud 
5. Smilet får dig til at virke succesfuld 
6. Smilet hjælper dig med at forblive positiv og tiltrækker andre mennesker 

og ideer.   
7. Smilet hjælper dig til at skabe bedre resultater i din hverdag 
8. Smilet giver glæde til andre 
9. Smilet indbyder til dialog og yderligere samtale 
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10. Smilet du føler, at lykken smiler til dig(smil til verden og den smiler til 
dig) 

 
Jeg tager kasket nr. 4 på i morgen og ser om det hjælper! 

 
Tillykke alle sammen fordi vi har så god en forening, og som vi hver især 
bidrager med på hver vores måde, så vi altid glædes ved at mødes om det er 
til petanque, golf, fælles rejser, whist eller hvordan vi nu mødes privat hos 
hinanden både i Spanien og Danmark, så er kimen lagt i Danske Venners 
Klub.   
 
Personligt glæder jeg mig meget til at komme til Torrevieja igen. Jeg ved godt 
man har døjet meget med varme i Spanien, så f.eks. asfalten blev blød, 
meeen hvad er det vi har haft i Dinamarca denne sommer? 
Vi kender alle sangen: ” Det haver så nyeligen regnet”, den omskriver jeg lige 
for år 2017: ”Kors i hytten hvor det pisser ned”. Flere af os har sikkert set det i 
nyhederne, at der i juli regulært var 2 solskinsdage og ligeså mange p.t. i 
august her oppe.  
Thøger Larsen skrev jo allerede i 1923 om den danske sommer, som vi 
elsker – selv om den så ofte har sveget os. 
 
Men nu åbner sæsonen igen primo næste måned, hvor vi igen kan hygge os 
sammen også på banerne. 
 
Petanque 

 
Onsdag den 6. september er dagen, hvor vi starter op på banerne. Der vil 
igen være fyldt bar og bøger. Herefter er der mulighed for fællesspisning, se 
opslag på hjemmesiden. 
Vores hjælpere de seneste 11 år vil gerne stoppe, og vi siger de altid 
smilende Anne Neergaard og Grethe Ibsen tusinde tak for hjælpen. På det 
foreliggende mangler bestyrelsen derfor et par hjælpere, som kan tage over. 
Var det noget for dig, så kontakt venligst formanden eller næstformanden. 
 
Hjemmesiden 
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Peder Andersen har denne sommer arbejdet ihærdigt og målrettet for at få 
etableret en ny hjemmeside. En hjemmeside som ikke kun er nemmere at 
arbejde med for bestyrelsen, men efter min mening også mere enkel og 
overskuelig for alle. Det er klart, når man starter sådan en hjemmeside, så 

kan der opstå ønsker og forslag, om det ene eller det andet. Mit forslag vil 
være, skriv til Webmaster, så kigger han på det,  om det er en mulighed på 
den nye platform. 
Tak Peder! 
 
Whist, herrer og damer. 

 
Her har ingen pause været, så bare mød op.  
Tirsdag fra 10 til 14 præcist. 

For damerne bliver det nok nødvendig at finde et nyt sted, herom hører i fra 
Rosa og Jonna.  

NYT—NYT—NYT---NYT, -lige ankommet. 
 
Damewhist flytter, jfr. ovenstående. 
 
Med virkning fra den 12. september 2017, flytter damewhist til  
Restauranten Valdemars. Adressen er Calle Escorpio 6, Orihuela Costa. 
Restauranten er fortsat tæt på hvor mændene spiller og tidspunktet er det 
samme, nemlig fra 10-14. 
Begrundelsen for flytningen er, at det kun er muligt at spille udendørs der 
hvor vi er nu, og det er desværre ikke muligt at komme indendørs, da der her 
er for høj musik. Det er ikke muligt at dæmpe musikken, da det er en del af 
deres konceptet.  
 
 
 
Golf 

 
Se særskilt indlæg på hjemmesiden, som desværre ikke kom med i tidligere 
månedsbrev. Skylden er suverænt min, hvilket jeg beklager meget, men jeg 
er ikke så stærk i PC på alle fronter, -men jeg ved jeg kommer i god skole hos 
Ulrik og Peder, så det ikke gentager sig.  
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Perdon golffere. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DVK-golfernes sommerferie er ved at være slut, men så er det godt, at vi kan 

tage vinteren i brug. Sæsonens første DVK-golfmatch spilles på Lo Romero 
Golf  

Fredag d. 29. september 2017 Tilmelding via:  www.dvktorrevieja.dk >>> 
AKTIVITETER >>> Aktiviteter >>> Golf  

--- 

 Nykredit inviterer til Nykredit Open, som igen spilles på Font del Llop Golf 
Resort  

Fredag d. 20. oktober 2017  

Invitationen bliver lagt på:   www.dvktorrevieja.dk >>> AKTIVITETER >>> 
Aktiviteter >>> Golf  

Så hold øje! 

 
 
Navneskilt 

 
Husk lige at tage navneskiltet på, også af hensyn til de nye.   
Jeg ved godt at der er mange fordele ved at blive en ældre medborger, f.eks. 
at man er fri for sexchikane.  
Skulle man undtagelsesvis ikke kunne finde det, eller genprinte det, så giv 
kasseren besked. 
 
Afslutningsvis vil jeg her på bestyrelsens vegne ønske jer alle hjertelig 
velkomne.  
Hvis man som ny er i tvivl om det er noget for en, så mød helst op om 
onsdagen på petanque banerne, og grib fat i et af bestyrelsesmedlemmerne.  
Hvis 10-15 baner med petanque spillere virker afskrækkende, så vil du blive 
informeret om de andre muligheder der er ud over det sociale. 
 
August 2017 
Flemming Dalgas 
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 September 2017 Månedsbrev 
 skrevet af Flemming Dalgas 
 
 
 
 
 

 
 
Så er sæsonen i Danske Venners Klub kommet godt i gang igen. 
  
Der er kommet nye til, og dem skal vi huske at tage godt imod.  
Så derfor, husk lige navneskiltet.  
Det er selvfølgelig frivilligt, men en anden ting som jeg tidligere har nævnt er, 
at når man er ude at spille sammen, at man så også sidder sammen i pausen 
eller efter kampen. Det er nærmest reglen i golf, og jeg er sikker på de 
nye/nyere medlemmer vil sætte stor pris på dette. 
 
 
Petanque 

 
Den 6. september var dagen, hvor vi 
startede op på banerne. Samme dag 
var der fællesspisning hos ”den lille 
Svensker”, hvor der var ca. 40 
tilmeldte. 
 
Som jeg skrev i sidste månedsbrev, så 
ønskede vores to mangeårige hjælpere 
Anne Neergaard og Grethe Ibsen ikke 
at fortsætte det mangeårige arbejde 
med optælling og banefordeling. 

Klubbens taknemmelighed blev naturligvis markeret. Endnu engang tusinde 
tak for hjælpen igennem mange år. 
Efterlysning: 
Er der ikke et par stykker eller tre, som sammen kan overtage dette arbejde 
på skift eller sammen og selv koordinere indbyrdes når man f.eks. er i 
Danmark.  
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På det foreliggende er der ingen der har meldt sig, måske fordi man synes at 
man ikke vil forpligte sig hver onsdag alene. Det er forståeligt, hvorfor en lille 
gruppe er den bedste løsning, og de så selv koordinerer indbyrdes. Hvis du 
vil, så prøv at se omkring dig, om der ikke skulle være et par stykker ”i 
samme situation”.  
 
 
 

 
 
Whist,  
Damer. 

 
 
 
 
Dame whist har flyttet domicil på grund af støjgener til restaurant Valdemars. 
På adressen: Calle Escorpio 6, Orihuela Costa. 
Damerne er rigtig godt tilfredse med det nye sted, hvor man nu også har 
mulighed for at sidde indendørs uden støj. 
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Herrer. 
 
Den 26. september var der herrefrokost for herrespillerne. Da månedsbrevet 

skrives inden denne dato, har jeg ingen ”resultater” for hvordan det gik. Det 
plejer at være meget festligt. 
 

GOLF 
 
Månedsmatchen i DVK Golf blev afholdt den 29. sept. 2017 på Lo Romero 
med følgende resultat: 
Vinder damer: Birthe Nissen 30 point, HCP 24,5 nr. 2: Esther Lyngby Nielsen 
30 point, HCP 28,5 
Vinder herrer: Poul Bundgaard 36 point, nr. 2 : Knud Erik Frederiksen 31 
point. 
Nærmest hul 12: Esther Lyngby Nielsen, (der var ingen herrer på green). 

 
 
 
Eventuelt: 
 
Da beslutningsreferatet netop er lagt på hjemmesiden for bestyrelsens første 
møde efter sommerferien, så vil jeg ikke også i månedsbrevet komme ind på 
de samme aktiviteter der arbejdes på, men henviser netop til 
beslutningsreferatet samt hjemmesiden, hvor der allerede nu er mulighed for 
at tilmelde sig flere af arrangementerne. 
Som det kan ses blev der alligevel plads til Mortens aften den 10. november.  
 

 
 
Uden for klubregi, d.v.s. at det er privat initiativ, så er der kommet to indlæg 
fra Lise Lotte Hedelund. Dels en oliventur men også en kunstudstilling. 
 
Her er links til de to: https://www.dvktorrevieja.dk/bilag 
 
 
 
September 2017 
Flemming Dalgas 

https://www.dvktorrevieja.dk/bilag
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 Månedsbrev november 2017  
  

 
 
 
Mortens and den 4. november. 
 

Forret   Hovedret  Dessert 
 
38 glade gæster spiste en veltillavet 3 retters menu på Nordic. Menuen blev 
afsluttet med kaffe og julekonfekt. Uhm. Stor ros til kokken. 
Der var dejlig stemning og alle hyggede sig. 
 

     
 
 
Petanque 
 
Som nævnt i nyhedsbrevet den 16. oktober har Andreas 
Zachariassen overtaget ansvaret for petanquebanerne 
samt vor nyansatte Sergio som taler engelsk og spansk.  
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Kaffe & kage den 3. onsdag i måneden blev 
erstattet med 1 grill pølse med brød samt 1 
øl/vin eller vand som serveres i pausen. 
Stor succes, der blev serveret næsten 100 
pølser. 
Spiller du ikke petanque, men gerne deltage 
socialt, er du velkommen kl. 15:00  
 
Dette fortsætter vi med til sommertid starter. 

 
 
GOLF 

Månedsmatchen blev afholdt på Villamartin den 23. novem-
ber 2017. 
Igen et flot arrangement, flot bane og dejligt vejr. 
Frokost på terrassen med efterfølgende gaveregn. 
Se resultater og billeder her. 
Golfen holder juleferie, men er klar 25. januar 2018 på Alenda 

 
 
Tennis:  

Vi spiller 2 x 1 time, efter første time holder vi en kort 
pause hvor vi trækker nye makkere. For at spillet 
skal blive så retfærdigt som muligt trækker vi lod om 
hvem der spiller mod hvem. Der spilles fortrinsvis 
doubler. 
 
Efter spillet hygger vi lidt sammen i 3. halvleg, her 
kan man drikke en tår øl, kaffe eller hvad man har 

lyst til mens snakken går. 
Nogle gange om året går vi ud og spiser sammen. Her deltager partnere, der 
ikke spiller tennis, selvfølgelig også. 
Vi har nemt ved at finde en ”god undskyldning for at feste”. 
Nogen rejser ”hjem” i længere tid, det bliver sommerferie, juleferie eller også 
er det måske et stykke tid siden vi har været ude sammen. 
Det er vigtigt for os at have et godt kammeratskab og hygge sammen. 

 

https://www.dvktorrevieja.dk/golf


Side 3 af 5 
 

Arrangementer: 
 
Forårstur: 
Valencia, Fallas med festfyrværkeri og afbrænding af de flotte figurer. 
Her primo december, har over 40 medlemmer vist interesse for denne forårs-
udflugt. Bestyrelses er nu gået i gang med at indhente tilbud på bus, hotel 
m.v. Vi håber at kunne præsentere et færdigt program med pris primo januar. 
Tilmeld dig her. 
 
Nytårskoncert: 
Gevaldig succes. Vi havde 40 billetter som blev udsolgt i løbet af 14 dage. Vi 
fik yderligere 15 billetter som nu også er udsolgt. Vi du selv prøve at få fat i 
billetter så henvend dig på billetkontoret i Torrevieja, Vicente Blasco Ibañez 
23 mandage mellem 10:00 og 13:00. 
 
Nye tiltag: 
Vort medlem Signe Keeper har foreslået at vi opretter en besøgstjeneste ba-
seret på frivillige besøgsvenner. 
Vi forestiller os at 1 måske 2 personer vil være tovholdere på besøgstjene-
sten. Der oprettes en hjemmeside under AKTIVITETER hvor besøgsvenner 
kan melde sig. 
 
Kunne du tænke dig at ”styre” denne tjeneste så skriv til:  
webmasteridvk@gmail.com 
 
 
Generalforsamling: 
Som tidligere meddelt har bestyrelsen besluttet at fremrykke generalforsam-
lingen fra marts til januar fordi vore vedtægter siger der skal være 7 bestyrel-
sesmedlemmer. Aktuelt er vi kun 6, idet vor sekretær stoppede i efteråret af 
personlige årsager. Endvidere er der ingen suppleanter da de blev brugt i for-
bindelse med 2 bestyrelsesmedlemmer udmeldte sig af bestyrelsen umiddel-
bart efter sidste generalforsamling. 
Derfor afholdes generalforsamlingen i januar i stedet for vi skulle indkalde til 
ekstraordinær i december. 
 
Indkaldelse med dagsorden til generalforsamlingen den 27. januar 2018 frem-
sendes inden jul. 
Kontingent for 2018 via PBS bliver trukket primo januar. 
Har du ikke tilmeldt PBS kan du betale via bankoverførsel til: 
 
Nykredit: Reg. Nr.: 8117 konto.: 4220786. DKK 150,00 pr. medlem 
Sabadell: konto: 0081 1501 1200 0140 3541  

  IBAN: ES7100811501120001403541 € 20,00 pr. medlem 

https://www.dvktorrevieja.dk/arrangementer
mailto:webmasteridvk@gmail.com
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Eller kontant til kassereren Henning Simonsen til petanque om onsdagen. 
 
Helt ekstraordinært kan man, efter forudgående aftale med kassereren, be-
tale kontant ved indgangen til generalforsamlingen. 
 
Kunne du tænke dig at deltage i arbejdet med at fremme og udvikle vor klub 
så henvend dig til et af bestyrelsesmedlemmerne.  
Du finder os her. 
 

Fortegnelse over nye medlemmer: 

Medlemsnr.  Navn    Indmeldelse 
1540   Mogens Hedegaard  19-09-2017 
1541   Elisa Green   27-09-2017 
1542   Iben Kofod   27-09-2017 
1543   Sten Hvass Sørensen  01-10-2017 
1544   Ruth Sørensen   01-10-2017 
1545   Inga Nielsen   03-10-2017 
1546   Ebbe Rostrup   03-10-2017 
1547   Poul Stevns Jensen  03-10-2017 
1548   Dorte Rugholt   11-10-2017 
1549   Arne Rugholt   11-10-2017 
1550   Kurt Viggo Pedersen  01-11-2017 
1551   Pia Ry    01-11-2017 
1552   Kurt Bøje   01-11-2017 
1553   Knud H. Knudsen  04-11-2017 
1554   Jette Christensen   13-11-2017 

Hjertelig velkommen i Danske Venners Klub. 

Vi er nu 455 medlemmer. 

Mon vi når 500 medlemmer i 2018?  

https://www.dvktorrevieja.dk/kontaktos
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 Månedsbrev december 2017  
  

 
 
 
 
Julefrokost på Los Vikingos den 8. december. 
 

Der var ca. 30 deltagere hos vores nye VIP medlem Los Vikingos. 
 
Maden var lækker. Alle hyggede sig 
nogle bød endda op til dans. 
Deltagerne kan klart anbefale et be-
søg på Los Vikingos, der er hjemlig 
hygge og masser af charme 
 
 
 

 

     
 
 
 
GOLF 

Månedsmatchen den 25. januar 2018 er nu lagt på hjemmesi-
den. 
Tilmeld dig her. 
 
 
  

https://www.dvktorrevieja.dk/golf
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Petanque 

Den 20 december, var Andreas Zakariasen og Peter Marius “ værter” på pe-
tanque banerne. De serverede gløgg og æbleskiver og der manglede ikke 
Rosiner der over natten havde suget brandy til sig i den gode gløgg.  
 

Der fremmødte ca. 35 medlemmer, 
og vi havde det hyggeligt nogle timer 
og kunne afslutningsvis ønske hinan-
den en glædelig jul  
 
 
 
 

Tak til de 2 herrer. 

 
Nytårskoncert. 
Den 7. januar tog 55 medlemmer af danske venners klub til nytårskoncert i 
Torreviejas flotte koncertsal der ligger ved siden af privathospitaler Quiron. 
Det blev et festfyrværkeri at dejlig musik af bl. A. Strauss familien, Tchaikov-
sky, Bizet og Lumbye. 
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Arrangementer: 
 
Forårstur: 

Valencia, Fallas med festfyrværkeri og afbrænding af de flotte figurer. 
Bestyrelses er nu gået i gang med at indhente tilbud på bus, hotel m.v. Rejse-
bureauet har lovet os færdigt program med pris så vi kan præsentere det på 
generalforsamlingen samt ved direkte e-mail til de tilmeldte. 
Tilmeld dig her. 
 
 
 

Nye tiltag: 
Vort medlem Signe Keeper har foreslået at vi opretter en besøgstjeneste ba-
seret på frivillige besøgsvenner. 
Vi forestiller os at 1 måske 2 personer vil være tovholdere på besøgstjene-
sten. Der oprettes en hjemmeside under AKTIVITETER hvor besøgsvenner 
kan melde sig. 
 
Kunne du tænke dig at ”styre” denne tjeneste så skriv til:  

webmasteridvk@gmail.com 
 
 
 
Generalforsamling: 
 
Husk at tilmelde dig til spisning efter generalforsamlingen. Gør det her. 
Årsregnskabet er revideret af vore revisorer og bliver underskrevet af resten 
af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 23.januar og vil således blive præ-
senteret på generalforsamlingen. 
Du kan se regnskabet her. 
Der indkommet forslag fra medlemmer, de kan ses her. 
Medlem 1183 Ebbe Foged Hansen modtager gerne valg til bestyrelsen. 
 
  

https://www.dvktorrevieja.dk/arrangementer
mailto:webmasteridvk@gmail.com
https://www.dvktorrevieja.dk/arrangementer
https://www.dvktorrevieja.dk/generalforsamling2018
https://www.dvktorrevieja.dk/generalforsamling2018
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Mailbedrageri: 
Vi har modtaget forsøg på internet bedrageri. 
Vor kasserer Henning har modtaget følgende e-mail: 
 
Hej Henning, 
  
Jeg har brug for dig til at udbetale 4770 EUR til en modtager i Storbritannien i dag. Hvad 
bankoplysninger har du brug for at behandle betalingen? 
  
Hilsen 
Ulrilk 

 
Henning har selvfølgelig spurgt vor formand om dette som har resulteret i: 
 
Kassereren spurgte mig i dag om jeg havde sendt denne mail. Det har jeg ikke. Den er 
sendt fra en mail adresse - dykformand@gmail.com og som skulle foregive at tilhøre mig. 
Jeg vil i morgen gå til politiet og anmelde bedrageriet. 
 
Med venlig hilsen 
 
Ulrik Werner 
 

Forholdet er anmeldt til Guardia Civil i Torrevieja. 
Lignende sager kendes også i Danmark, se dette link: 
 
https://www.dgi.dk/foreningsledelse/artikler/falske-mails-snyder-foreninger-for-tusinder-af-kroner 

 

ALLE MEDLEMMER ØNSKES  
ET  

GODT OG LYKKEBRINGENDE NYTÅR. 
 

 
 
 
December 2017 
Bestyrelsen 

mailto:dykformand@gmail.com
https://www.dgi.dk/foreningsledelse/artikler/falske-mails-snyder-foreninger-for-tusinder-af-kroner

