
 

 

   

Februar 2020 månedsbrev 

  Skrevet af Ebbe Foged Hansen 

Velkommen til et nyt årti. 

Også i Danske Venners Klub ser vi frem til et årti med mange gode stunder for vore medlemmer. Vi 

har i året 2019 haft en stadig fremgang med nye medlemmer og har holdt et stabilt medlemstal 

over de 500. Nu kommer dog tiden hvor vi beder om indbetaling af kontingent, og erfaringsmæssigt 

ved vi at nogle af vore medlemmer er rejst tilbage til DK, og ikke fremover vil komme så meget 

herned, og af denne årsag sletter deres medlemskab. 

Velkommen til nye medlemmer.        

Vi byder velkommen til, Marianne Happel, Peter Metz, Marianne Bull og Børge Bull. Vi håber I 

falder godt til i vor klub, og tager del i vore forskellige aktiviteter som i kan se på websiden. 

 

Nytårs koncert med Orquesta Sinfónica de Torrevieja.                                                   

Dette er blevet en tradition for DVK, at 

skaffe billetter til medlemmerne, i år var vi 

44 der havde billet gennem DVK.  Og 

hvilken oplevelse vi fik i den pragtfulde 

koncertsal, med musik der fuldt ud levede 

op til Nytårs koncerten med Wienna 

Philharmonic Orchestra. Alle de gode 

Strauss melodier og ikke nok med det, 

også en oplevelse at høre H. C. Lymbye’s  

Copenhagen steam railway galop for fuld 

udblæsning med fløjter, kasketter og stop 

signal. 

Denne og andre koncerter med OST kunne måske blive en begivenhed gennem året, hvis der er et 

medlem af DVK der kunne være kontakt til OST, så skal vi nok i bestyrelsen hjælpe med det 

praktiske. 

  



Kaffe – kage – brandy dag 15. januar.                                                          

Så blev det årets første dag med dette arrangement. Et lille kiks var manglende opstilling af borde 

og stole, vi havde glemt at fortælle Sergio om dagen, vi fik dog som sædvanlig god hjælp af tidligt 

fremmødte. Og hvor mange kommer så, dette tilbagevendende spørgsmål overrasker os gang på 

gang, vi havde skudt på 60, men var nærmere 85 henover dagen, dog kaffen slog til ligesom brandy, 

og kagerne forsvandt, mon ikke alle fik. Solen skinnede og hyggen var til stede. 

Biblioteket                               

Besøg vort bibliotek, på tirsdage og onsdage på tidspunkter hvor der spilles petanque.  Vi har den 

lille container fyldt med et alsidigt udvalg af bøger. Vi modtager gerne nyere bøger, så har I bøger 

der er læst men fylder op, kom gerne med dem. Med hilsen fra Tine og Kirsten. 

Damewhist  
 
Vi kan her i 2020, fejre vores 3 års fødselsdag. Vi er aktuelt 11 medlemmer - ca. det samme antal i 
alle årene. Vi har aktuelt, kontakt med et par damer, så vi håber at blive et par stykker mere. 
Her sidst i marts, bruges de indspillede penge til en oplevelse / mad til os alle.  
Den 17 marts finder “ Verdensbegivenheden “ sted. 
For første gang mødes dame og herrewhist, til en dyst for en gang for alle, at afklare hvor det 
stærkeste hold findes.  
Vi vil gerne være flere - så kom frit frem ♣ ♥ ♠ ♦   Hilsen Jonna Werner 
 

Golf                                                                                                                                                                        

Så er vi i golf aktiviteten startet på et nyt år og kan glæde os over tilgang af nye medlemmer, vi er 

nu 42 herrer og 18 damer. Vi bygger videre på det arbejde Torben Søndergaard udførte ved at 

booke baner for første halvår af 2020. Vi har nu også spil på Las Ramblas og Vistabella. Vi er ikke så 

mange hernede i p.t, så der er plads til 20 i vor bane booking. Kom frit frem gerne med gæst påført 

hvor der står medlemsnr. Vi håber som sidste at kunne lave en event tur over et par dage. Se golf 

aktivitet på web. Hilsen Ebbe Foged. 

Fællesgang 
 
Aktivitet`s Vennerne i Fælles gang D.V.K. Spanien   
Hej i alle travere i fælles gang, tak for jeres deltagelse om mandage & torsdage  
Det glæder mig i er så aktive, og tænker på jeres helbred. 
Såvel som jeres humør og indspark til ideer til aktiviteter ved afslutningen af traveturene, her 
tænker jeg på spisesteder samt udflugter i bidrager med. 
Vi er, som i sikkert ved, nogle som er faste hver gang, men vi ser gerne der deltager mange flere. 
Vi er i de gode måneder, op til 15 om mandagene og torsdage 28 personer. 
Tag gerne jeres venner/gæster som er på besøg fra nord, så kan de se vi hygger os også med sved 
på panden.      
Med Venlig Hilsen 
Per Hansen Nielsen 



Tennis. 
 
Vi er en lille klub tennisklub i den store klub.  
Vi spiller på baner som ligger på Hotel, Restaurante  Orihuela Costa Resort 
Avda. De La Palmeras 2 La Zenia 03189 Orihuela Costa. 
Vi er i øjeblikket 15 medlemmer blandet kvinder og mænd - dog flest mænd. Vi søger meget gerne 
nye medlemmer - alle er velkomne. 
Vi er også gode til sociale sammenkomster. 
 Med venlig hilsen Mogens Kristensen og Kaj Hansen. 
 
Turneringpetanque 

 
Vi er 2 turneringshold. Det ene hold deltager i Las Salinas 
turneringen - hvor vi efterhånden har spillet i ca. 10 år. 
Vi spiller om fredagen - turneringen starter i efteråret og 
slutter i marts mdr. året efter. (Minimum 8 spillere). 
Kaptajn Peter Ibsen 
 
Det andet hold deltager for anden gang i den nye 
"svenske” turnering International Petanca League hvor 
man spiller hver mandag - turneringen følger kalenderåret 
med start jan - marts og igen okt. - dec. (minimum 6 
spillere).  
Kaptajn Rolf Gratved 
 

Begge hold spiller hjemme og ude - vi møder folk fra England - Sverige - Belgien og andre lande - det 
er vores håb at flere får lyst til at spille turnering, så vi får 1 - 2 nye hold.  
 

Danske Nørkler i Torrevieja.  
 
Denne nye gruppe, som fik sin opstart 
den 10 januar i år, på Bar Friends i Los 
Montesinos. Var en god start hvor Tina 
Wulff desværre ikke kunne nå ned til. 
Men deres tovholder Dosis Brøns holdt 
styr på det hele. Og der har vist sig at 
være stor interesse for den nye klub. 
Der vil i år 2020 være Nørkler hygge hver 
fredag fra kl. 13:00 til 15:45. Og alle i DVK 
er velkommen.  Der vil også blive kikket 
på at finde nogen shoppe ture hvor de 

kører rundt og finder stof og garn så der kan blive lavet mere. Som sagt alle er velkommen i 
klubben.   
Mvh. Danske Nørkler i Torrevieja.  
 

  



Danske Dart Venner i Torrevieja.   
                                                                                                                  
Vil starte med at sige mange tak for året 
der er gået, og alle dem som fandt vej op 
til klubben. Både de nye som gamle, ja 
og alle de gæster som har hygget sig. Det 
nye år er nu i gang og vi vil starte med af 
finde sponsorer og finde penge til Dart 
klub trøjer hvor der skal navne på plus 
div sponsorer. Ja vi er så småt begyndt at 
kikke efter andre klubber her nede i 
Torrevieja, som også spiller Dart så vi 
kan lave lidt hygge dart/kampe mod 
dem, hos os eller ved dem. Et nyt vigtigt 
tiltag er vi skal se om vi ikke kan lave lidt 
flere åben hus, til at trække nye medlemmer i Dart og Dvk. Mvh. Søren Brøns 
 
 
 
 
 
Vi har fra et medlem modtaget ”Et bekymrende og velment skriv! ” som på 
udmærket måde beskriver den debat der i den senere tid har hersket omkring 
bestyrelse og medlemmer. Vi bringer denne skrivelse i sin helhed som vedlagt pdf fil. 
 
 
Bestyrelsen i DVK.  


