
 

Oktober 2020 månedsbrev                                      

Skrevet af Ebbe, Anne-Marie og Ingelise. 

Formanden har ordet 
 
Nedlukning af aktiviteter 
 
Vi udkom med et nyhedsbrev mandag den 26. oktober. Vi beklager hvis vi ikke var tydelige nok. 
 
Vi skrev: DVK lukker alle aktiviteter ned for medlemmer der samles mere end 6 personer.  
Det betyder at de aktiviteter bestyrelsen står for lukker ned. Indtil videre har vi lukket ned for 
petanque i San Luis. Vi kan ikke stå til ansvar for at samles på banerne, samt hygge ved bordene i 
henhold til de restriktioner der nu er kommet fra den spanske regering.  
 
Bestyrelsen leger ikke politibetjente, så aktivitetslederne og medlemmer tager selv beslutning om 
aktiviteten kan fortsætte under hensyn til de restriktioner der er.  
 
 
Nu nærmer vi os Mortens aften. Bestyrelsen har arbejdet med at få afholdt en hyggelig Mortens 
aften. Det var tæt på at lykkes, men grundet øget smitte, samt de nye forsamlingsforbud og 
restriktioner måtte vi desværre opgive planen. 
 
Historien bag mortensaften 

Baggrunden for traditionen med andesteg - eller gåsesteg - går helt tilbage til 

perioden 336 til 397 e.Kr., hvor Martin, som var biskop af Tours, levede. 

Martin, der på dansk hedder Morten, blev begravet den 11. november, som på 

dansk hedder mortensdag, mens mortensaften så er den 10. november. 

Efter aftjent militærtjeneste blev Martin munk som cirka 20-årig. Han blev 

forfulgt i sit hjemland, det nuværende Ungarn, og blev fordrevet til Gallien, 

hvor han slog sig ned i et kloster i Portiers. Her levede han fromt og roligt, og 

han fik ry af at være en god og hellig mand. 

Han fik så godt et ry, at befolkningen i Tours ville vælge ham til biskop, men 

det var Martin ikke interesseret i. Og lige den del af Martins historie fører til 

forklaringen på, hvorfor vi spiser and eller gås mortensaften. Historien om 

ham fortæller, at da indbyggerne i Tours ville udnævne ham til biskop, gemte 

han sig i en gåsesti. Gæssene brød sig ikke om besøget, og de skræppede op og 



afslørede Martin, der blev fundet og tvunget til at påtage sig embedet som 

biskop over byen. Som hævn foranstaltede Martin, at alle husstande en gang 

om året skulle slagte mindst én gås og spise den på den dag, hvor Martin blev 

afsløret. Sådan fik Martin sin hævn over gæssene. 

Selvom gæs var almindelige hos mange bønder indtil 1800-tallet, var deres kød 

en mere eksklusiv spise. Derfor valgte bønder fra mindre gårde at sælge deres 

gæs fremfor selv at spise dem, og derfor begyndte man også at spise andre 

fjerkræ i stedet for gæs. 

God vind til alle 

Ingelise Langenberg 
 

Nyt fra sponsorer: 

Troels Wendell havde god respons for indlæg i september, men flere er jo altid godt  

 

Kaffe/kagedag gik over al forventning. 

Vi satte 2 telte op i efterårsvarmen og havde indkøbt kage m.m. 

(se foto)  

Der var 42 deltagere og heraf spillede 20 petanque. 

 
 
 
Velkommen 
Vi byder velkommen til: Torny Hansen og Ib Søren Hansen samt Jan Christiansen, og håber i får 
nogle gode oplevelser sammen med alle venner i DVK. 
 
Nørklerne starter op den 30. oktober kl. 12:30 på Centrall Grill i Zeniamar. 
tiden er ændret på grund af Corona. 
 
 
  



Golf nyt  
Vi har i skrivende stund været på tre baner med 4 spillere 
hver gang, der er jo ikke mange spillere hernede, så baner 
bliver valgt fra gang til gang. Vi har i oktober spillet La 
Marquesa, Lo Romero, om torsdagene med deltagelse af 
ny spiller Jan Christiansen, som I kan se af billedet, er han 
venstre håndet. Villamartin blev spillet fredag den 23.10, 
da det regnede torsdag, Kjell Mo blev topscorer med 35 
point.  Torsdag den 29.10 hvor der er fælles golf, spilles 
Villamartin igen. Jens Jensen der sammen med Kurt 
Lindblad står for booking, har dog kun tre deltagere.                                             
 
Ebbe og Anne-Marie 
 
 
  
Corona-19 lukker ferie Ø 

I marts blev vores sædvanlige tur til Tenerife aflyst. Det 
var derfor med stor glæde vi her den 17. okt. kunne 
drage ud til øen. Turen med Vueling var uden problemer, 
det var jo også en indenrigs tur, så ingen test eller 
papirer der skulle udfyldes, dog stor sikkerhed og 
maskepåbud. Gensynet med Puerto de la Cruz var 
skræmmende, en by der normalt summer af liv, turister 
og masser af fyldte hoteller og restauranter, var på et 
nærmeste død og lukket. Har nu gået omkring et par 
dage og set hvordan et erhverv (turist) er helt dødt, og 
hvor mange der har måtte lukke deres forretning. Det er 
en nedtur for alle øerne herude, selvom der kun er en 

smittefactor på 40.   
 
Spejder motto – Vær beredt  
Med de sidste rejsevejledninger for regioner, bliver det spændende hvor vi 
skal holde jul. Tenerife, Benijofar eller måske Danmark. Vi er klar til alle 
udfordringer, har for en sikkerheds skyld fundet et juletræ her på Tenerife.   
 
 Ebbe 
 
 

1Tenerife`s festlige strandpromenade. 


