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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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


