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Skrevet af Ebbe Foged Hansen 

Formanden har ordet 
Kære medlemmer.                                                                                                                                              
En lille hilsen til jer herfra Danmark. 
På nuværende tidspunkt, har vi ikke hørt om nogen i DVK, der er smittet med vores uvelkomne 
gæst – Corona virus. Bestyrelsen holder øje med de nye tiltag og restriktioner der kommer hver 
eneste dag. Både i Spanien og Danmark. Vi støtter hvor vi kan og forsøger at svare på de spørgsmål, 
der dukker op. 
Kan oplyse, at har du brug for hjemmesygeplejerske (resident) i Spanien, så kontakt din læge. Alle 
kommuner har et samarbejde med et service firma, som kan yde assistance. Derudover kan du 
kontakte de forskellige hospitaler, hvis der er et behov. Plejehjemmene i Torrevieja er typisk til 2 
personer (ægtepar). Derudover er der 2 sengs stuer, hvor der bliver sat en skærm op mellem 
borgerne. 
Vi har Telefon, mail og Messenger kontakt til en del af jer. 
Hvis der sidder nogen i Spanien eller Danmark der har brug for hjælp, så kontakt os gerne – på mail, 
Messenger eller tlf. vores kontakter er på DVKtorrevieja.com. 
Der er også hjælp at hente hos mange af vores sponsorer Signe Keeper der kan hjælpe med kontakt 
til sundhedsvæsen, Gitte Lund Thomsen til myndigheder i Torrevieja.  Euro Abogados stiller sig til 
rådighed med advokat eller bolig hjælp, der er gratis hjælp til DVK-medlemmer, siger Troels. 
På nuværende tidspunkt ser det ikke ud til vi kan afholde generalforsamling 2020. Håber der er 
forståelse for det. 
Venlig hilsen, Ingelise Langenberg 
 
 
Fremtidige flyvninger mellem Danmark og Spanien 
 
Niels Balling har gjort os opmærksom på nedenstående spørgeskema: 
 
https://www.spanienidag.es/spanske/nyheder/premium/flyv-mellem-danmark-og-spanien 

 

Det vil være en hjælp til alle DVK’s medlemmer, hvis I bruger et par minutter til 
at udfylde det. 
 
 
  
Amigos = Spanien i dag  
 
Jeg henter mine daglige informationer om hvad der sker i Spanien på dette 
nyhedsmedie, det koster ganske vist et beløb hvert kvartal, men giver til gengæld 
en god daglig opdatering om stort og småt. 
 
  

https://www.spanienidag.es/spanske/nyheder/premium/flyv-mellem-danmark-og-spanien


Signe Keeper siger Tak 

 
Der kom Overvældende mange tilbagemeldinger, svært at konkludere præcist da FB gjorde at jeg 
ikke helt kunne se hvem havde residencia og hvem ikke.  
Men jeg tilbagemeldte til konsulatet om mine udregninger og de værdsatte informationen.  

 

 
Sygejournaler til Spanien 

 
Dette er min personlige oplevelse sammen med Signe Keeper. Jeg havde ikke tænkt på, som ny 
resident i Spanien, at det ville være en god ide fra Danmark at medbringe en kopi af min 
sygejournal, så man hernede kunne følge tidligere udredning. Dette kan måske hjælpe flere af vore 
DVK-venner. 
 

 

Falck hjertestarter. 
 
Så har jeg modtaget kit til implementering i vor hjerte starter, Peder har sendt fra Danmark, så den 
vil være på plads i container, når vi får lov til at starte op hernede. Håber jeg med mine 10 
tommelfingre kan få dette kit på plads, ellers findes der jo masser af venner med teknik i DVK... 
 
 
Aktiviteter i DVK. 
 

Her er der desværre ikke så meget at skrive om, da de fleste samlinger ikke kan finde sted. Og dog 
Nørklerne er kreative og holder kontakt til hinanden gennem videoopkald om fredagen. Derudover 
er der oprettet en Messenger gruppe, hvor der hver dag bliver delt de kreative ideer medlemmerne 
har, samt deres kreative evner. Det giver inspiration og kontakt til hinanden. 
 
Damekortklubben, her bliver holdt kontakt til hinanden gennem mail. Alle skriver i ny og næ om 
deres liv og tanker i denne Coronatid.  
 
Spansk undervisning hos Jætte fortsætter også, vi får tilsendt opgaver på mail og skal skrive en 
spansk stil, hvorefter der kommer rettelser med mere eller mindre røde kommentarer et par dage 
efter. 
 
Golfere fortæller om oplevelser med spil, eller ikke spil alt efter hvad de lokale baner i Danmark 
tillader. Hernede i Spanien er der totalt lukket ned, indtil videre. 
 
Biblioteket har jo lukket, vi har derfor oprettet en Facebook gruppe Kirsten og Ebbe – Bøger der 
anbefales her kan man tilmelde sig, vi fortæller om bøger vi har læst og kan anbefale. 
 
Lad os høre, hvis andre har taklet vores udfordringer med at holde afstand sammen. 
 
 
 
 



 
 
Kaffe/kage brandy dag – den 15. april 
 
Vi havde en rigtig dejlig dag, med godt vejr, og som sædvanlig var der 
dækket flot op til danske venner, kaffen var dejlig i kruset og den lille 
indpakkede Magdalena kage lækker, valgte at tage brandyen straigt, ikke 
forurene kaffen. Petanque kuglerne var fremme. Desværre var fremmødet 
ikke stort, vi var kun 2. 
 
 
 

Vores sponsor, Den lille svensker 
 
Micke beder os hjælpe nu og i tiden der kommer, så hvornår skal vi booke en ny 
grisefest???? 
 
 
 

 
Små historier. 
 
Fra Danmark kommer denne lille solstrålehistorie. Danmarks bedste romkugler 
kommer fra Nørre Aaby på Fyn hvor Carsten Matthiesen er blevet stor 
leverandør til hele Danmark. Vi har været oppe på at lave 12.000 romkugler på 
en dag, vi har i alt lavet 1,5 million romkugler og leverer til 80 butikker over hele 
landet, siger Carsten. En af disse butikker er Skjold Burne i Ballerup der som 
tilbud sælger 6 stk. kugler til 100 dkr og 15 stk. til 200 dkr. og de er som regel 
forud bestilt inden levering. 
 
Det koster nu 5000€ at komme med på en båd fra Spanien til Marokko, dette skyldes at alt salg på 
strandpromenader af solbriller, T-shirt, cd’er og tasker stoppede fra den ene dag til den anden, så 
nu forlader man Spanien. Man kan dog ikke bare gå i land, man kunne jo medbringe virus. 
 
Ugens billede hernede blev Kong Felipe VI med latex handsker Smittetallene 
noget ustabile efter flere tests, men stadig høje i Madrid og Catalonien hvor de 
sydlige regioner og vores område Costa Blanca er bedre. Valencia tog dog det 
første stød efter fodboldkampen Atalanta- Valencia. 
 
De stakkels hunde forstår intet, efter at blive luftet 4 gange om dagen, skal de pludseligt være inde 
når det regner. Det er også svært når man ikke må gå tur med sit får, ligesom en stakkels 
kanariefugl der lider af klaustrofobi, ikke må blive luftet på stranden i sit bur. Det gav bøder ligesom 
de 99.998 andre, der faldt i. 
 
Hvis vi er ude at gå, med en skraldepose, er det godt at kende ordet ”basura” når Policia Lokal 
spørger. 
  



Sidste nyt fra Spanien 
 
Så blev der d. 26.4. åbnet for børn under 14 år i selskab med voksen og max 1 time. Dette har 
bevirket trafik på vores vej og i dalen, cykler, klapvogne, løbehjul, fodbolde med børn og voksne der 
glæder sig over det gode vejr, der vil fortsætte hele næste uge og ramme 26 grader på lørdag. 
Familier holder dog 2m afstand til hinanden.           
Det forlyder desuden i dag, at hvis den gode tendens fortsætter, vil der blive åbnet op for os over 
14 år til gåture, dette bliver efter den 2. maj. 
 

 
 

 


