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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 


