
 

November 2019 månedsbrev                                      

skrevet af Flemming Dalgas 

 

Oktober måned drønede afsted, med efterårsferie i Danmark og rigtig mange aktiviteter her 
i Spanien for alle os der bor her.  
Temperaturen er faldet lidt, men solen er her. 
 
Mange af os har måske ligefrem haft gæster endda i flere størrelser (i højde), som man har 
kunnet glæde sig sammen med, fået nogle oplevelser, som man med glæde vil se tilbage 
på. Uanset hvad man har brugt måneden på, så er det vigtigt, at man glædes over hver 
dag, over det man har udrettet eller skal udrette, ikke kun til glæde for en selv, men også 
for ens omgivelser, om det så bare en lille telefonsamtale til et familiemedlem som måske 
ikke har de samme muligheder som os hernede, men glædes ved den pludselige kontakt. 
 
Jeg husker for nogle år siden der var en reklame bag en håndværkerbil, som jeg siden ofte 
har tænkt på, hvor der meget enkelt stod:  
I dag bliver en rigtig god dag! 
I første omgang kan man spekulere på, hvad var egentlig meningen med denne reklame 
bag på håndværkerbilen. Den sælger jo egentlig ikke noget, men får alligevel et smil frem. 
Mere skulle der ikke til. 
 
Forfatteren og filosoffen Ralp W. Emerson skrev bl.a. i 1800-tallet: 
”For hvert minut du er vred, går du glip af 60 sekunders lykke. ”  
 
Lad os glædes over den klub vi har fået bygget op igennem årerne med aktiviteter i alle 
vægtklasser.   
Bestyrelsen arbejder hårdt for at klubben skal vokse ikke kun i medlemstallet, men også 
med flere aktiviteter, ligesom vi teknisk gør hvad vi kan for at følge med, til glæde for vores 
medlemmer. 
Lad os alle bruge klubben konstruktivt og positivt. Det modsatte tjener ingen formål, 
hverken for medlemmer eller DVK. 
 
 
Facebook: 
 
Bestyrelsen har tidligere meddelt, at vi ville udsende et Nyhedsbrev omkring Facebook, idet 
det var et nyt område i DVK-regi vi skulle op starte. Vi har brugt rigtig meget tid på at starte 
dette medie i klubregi, så de enkelte medlemmer kan komme til orde overfor hinanden.  
Nyhedsbrevet er desværre først udsendt for ikke så længe siden, men bestyrelsen har 
alligevel besluttet, at det også skulle med i dette månedsbrev: 
 
Facebook er kommet for at blive, forhåbentlig til glæde for DVK’s medlemmer og de mange 
der har valgt at følge os, og dele vores oplevelser med os, nu over 300 medlemmer. 
Men som vi, og mange andre oplever det, herunder sidste eksempel i "Vild med dans" er 
der en grim bagside for dette medie.   Det er alt for let at starte en hetz eller debat mod dem 
der har en anden holdning end en selv, måske endda på et forkert grundlag. 



Vi har i DVK´s bestyrelse også oplevet bagsiden af Facebook (FB). Vi kan kun beklage 
vores forsøg mod bedre vidende, på at lukke en debat. 
Efter et bestyrelsesmøde kun om FB, har vi valgt ikke at lukke FB ned, men håbe på at alle 
medlemmer og følgere, vil komme med indlæg der kan styrke vores sammenhold i DVK. 
Det har klubben fortjent, så vi kan fortsætte medlemstilgangen i stedet for unødvendige 
medlemsafgange. 
 
DVK’s bestyrelse på Facebook har vedtaget: 
 
Bestyrelsen er ikke ansvarlig for meninger, holdninger og kommentarer på Facebook, og vil 
ikke deltage i nogen form for debat. 
Al henvendelse til bestyrelsen skal som altid ske på   www.dvktorrevieja.com/kontakt 
os  hvor vi alle står med mail og telefon samt ris og ros. 
Man er selv ansvarlig for at slette sine indlæg, når disse ikke er aktuelle længere. 
Administratorer på Facebook vil ikke slette nogen indlæg. 
 
 
Navneskilte: 

 
Vi har alle fået tilsendt et navneskilt. Brug det. Der er mange nye medlemmer iblandt os, og 
vi andre har måske også svært ved at huske alle navnene. Skulle det ske, at man ikke kan 
finde det, så skriv til kassereren eller webmaster. 
 
 
Webmaster: 
 
Vores Edb-system er noget vi ikke kan leve uden, og vi udvikler på det hele tiden. Ud over 
det i kan se på hjemmesiden er der også regnskabssystem, bestyrelsesopdateringer m.v.  
Er der en af vores medlemmer der har interesse i området og kunne tænke sig at hjælpe 
vores webmaster i hverdagen, så skriv til ham. Han vil herefter kontakte den enkelte med 
yderligere detaljer, som det vil være for vidt at komme ind på her. 
Der er således ikke tale om en overtagelse af webmasterens arbejde, men et supplement, 
som optimerer brugen af systemerne til glæde for medlemmer, bestyrelse og sponsorer. 
 
 
Nye medlemmer: 

 
Vi byder velkommen til nye medlemmer, der er kommet til siden sidste opdatering i foråret. 
Tina Poulsgaard, Henrik Poulsgaard, Gitte Bach-Andersen, Rune Bach-Andersen, Helle 
Duncker, Bendy Duncker, Kjell Mo, Arne Frank Johansen, Tina Wulff, Poul Wulff, Pia 
Junker, Leo Jørgensen, Eddie Rasmussen. 
 
Vi håber I får en god tid i Danske Venners Klub. Klik jævnligt ind på www.dvktorrevieja.com 
der konstant bliver opdateret med nyheder, aktiviteter, arrangementer og info der omfatter 
alle vores medlemmer.  
Ønsker vores medlemmer kontakt med bestyrelsen eller har kreative forslag, skal dette ske 
via hjemmesiden under KONTAKT OS. 
 
Har I venner, der måske ønsker at blive medlem, har vi et godt tilbud. Fra den 1. oktober er 
kontingentet 25€ eller 190 dkr der dækker både resten af 2019 og 2020. 

http://www.dvktorrevieja.com/kontakt%20os
http://www.dvktorrevieja.com/kontakt%20os
http://www.dvktorrevieja.com/


Nye stole og borde: 
 
Vi har i enkelte situationer, f.eks. grisefesten erfaret, at der ikke altid er nok af stole og 
borde. Det kniber noget at få plads til de nye investeringer i de bestående containere, men 
det er nu lykkedes, og vi har derfor indkøbt et passende antal borde og stole. 
 
 
PBS 

 
Der er lige nu kun 116 medlemmer der er på PBS ordning for kontingentbetaling.  Det vil 
hjælpe os meget, hvis man tilmelder sig inden 1. januar 2020. Tilmelding kan ske på 
hjemmesiden eller evt. spørg kassereren. 
 
 
Fællesspisning: 
 
Bestyrelsen stopper med at arrangere fællesspisning. Men bare rolig, hver onsdag kan man 
tilmelde sig til fællesspisning på petanquebanen, - inden man tager ud at spille. Herved har 
man mulighed for at reservere bord, mens man spiller.  
Man skal derfor af denne årsag ikke forvente, at man kan tilmelde sig efter petanque spillet. 
 
 
Nytårskoncert: 
 
Som det fremgår på hjemmesiden, har vi igen iår reserveret billetter. Der bliver ikke 
reserveret flere, og man får dem efter ”først til mølle”.  
Se på hjemmesiden om sidste frist m.v. 
 
 
Julefrokost: 

 
Nyt tiltag, ægte dansk julefrokost i La Marina. Mange af os er måske allerede i Danmark, 
men vi gør et forsøg for dem der er tilbage til at mødes over en lækker frokost. Tilmelding 
på hjemmesiden. 
 
 
Generalforsamling: 
 
Vi har i bestyrelsen foreløbigt fastsat datoen til den 21. marts 2020. Det hele afhænger af 
lokaler m.v., som vi ikke har fået tilbagemelding på. 
 
 
Euro Tour Guides: 
 
Der har været holdt møde med Euro Tour Guides, som også er sponsor for DVK. Begge 
parter var interesseret i den fremtidige strategi, herunder om begge parter havde nogle 
ønsker f.eks. dansk tale på udflugter. Firmaet er MEGET positive for den danske klub, men 
det ligger fast at der ingen ture er på dansk. Idet bestyrelsen har erfaring med, at der er en 
meget lille tilslutning til de arrangementer der er lavet, herunder er flere blevet annulleret, 
blev resultatet, at bestyrelsen bakker op om ETG,s hjemmeside, der er nem og overskuelig 



med et utal af tilbud til fornuftige priser. De to engelsktalende ejere er altid 
imødekommende og flinke. 
 
 
Fodbold: 
 
Danske Venners Klub til Fodbold i Elche. 
Vi er en lille gruppe i DVK som tager til fodbold i Elche til deres hjemmekampe ca. hver 14 
dag. Dette arrangeres af Euro Tour Guide, der for bus og billet til en pris af 20€ kører rundt 
og samler os op på aftalte steder. David fortæller med megen indlevelse om hvad vi kan 
vente os. Det er et fantastisk stadion med plads til 30000 tilskuere og en rigtig hyggelig 
stemning som optakt til kampen. Vil du med næste gang så gå til www.eurotourguide.com 
det er ganske let at booke. Ellers spørg Ebbe. 
 
 
Torrevieja Kommune: 

 
DVK har holdt møde med Torrevieja Kommune, omkring klubbens status, idet vi intet har 
hørt omkring de indberetninger der er sket. Det er ofte sket at medarbejdere er flyttet, 
telefonnummeret er overtaget af andre, og et lokalvalg flytter mange personer.  
I forlængelse af vores spørgsmål, om hvordan det går med klubbens ansøgning om el, har 
bestyrelsen spurgt om klubbens muligheder for lokaler eventuelt andet domicil. Det nye 
byrådsmedlem for internationale forhold i Torrevieja Kommune ”tog handsken op”, og vi 
venter således på resultatet af disse undersøgelser. 
Byrådsmedlemmet vil gerne hjælpe individuelt de enkelte medlemmer i DVK, -hvis det er 
muligt, med kommunale opgaver. 
 
 
Efterårsfest: 
 
Vores årlige efterårsfest blev igen i år holdt på Nautilus for 32 Danske Venner. Selvom vi 
havde lidt kørselsproblemer, der var nemlig sket et uheld i rundkørslen, blev det en dejlig 
fest med hyggesnak, dejlig svensk musik til dans, og sidst men ikke mindst en dejlig menu, 
vi gætter på de har fået ny kok, for det var utroligt lækkert, kæmpe rejecocktail, fisk og bøf 
der virkelig var veltilberedt. Alle havde en god aften, det var en skam der ikke kom flere. 
 
 
Nørklerne: 

 
Hvad er nu det. Et af vores nye medlemmer Tina Wulff er sammen med Rosa Dalgas gået 
sammen om at etablere en ny syklub under DVK med ovennævnte navn.  
Nørkling kan være mange ting, f.eks. patchwork, strikning, brodering m.v. Et nyt tiltag som 
klubben hilser velkommen.  
Afhængig af den tilslutning der kommer, vil de to vurdere den fremtidige strategi.  
Idet der er mange aktiviteter generelt i klubben, vil man selvfølgelig ikke kolliderer med 
disse på samme tid, og man har derfor foreløbigt valgt at mødes en gang om ugen fra kl. 15 
om fredagen.  
Giv en besked til en af ovennævnte, om du har tid og lyst til at deltage på følgende 
mailadresse: rosa.dalgas26@gmail.com eller tvew@hotmail.com 
 

http://www.eurotourguide.com/
mailto:rosa.dalgas26@gmail.com
mailto:tvew@hotmail.com


Golf: 
 
Golfspillerne har gang i køllerne, og jeg har fra en af spillerne, Ebbe, fået nedenstående 
indlæg til månedsbrevet: 
 
DVK Golf match 31.10.2019 
Så blev det Font del Llop der måtte holde for til vores måneds match for dame og herrer. 
Ja, desværre har jeg ikke glemt et ”r” idet der kun var en dame der tog udfordringen op og 
gik de 18 huller sammen med de 13 herrer. Og det var ikke med det dårligste resultat, hun 
skrev sig ind i historiebøgerne. 
  
Vi fik en første start tid kl. 09,30 på en dag der var lun med lidt vind gennem dalen, så korte 
bukser og T-shirt var den foretrukne påklædning. Banen stod som sædvanlig flot, selvom 
man er ved at omlægge et par huller.  Der var stadig en god udfordring i søer og klipning 
udenfor fairways, der godt kan sluge nogle bolde. 
  
Med en relativ tæt score blev vinder i dag. 
Nr. 1 Peder Andersen med 30 point 
Nr. 2 Ebbe Rostorp med 29 point 
  
Nærmest hul 12 - med 4,80 m. blev Harly Høy   
                                                                                                     
Efter præmier og hyggesnak kom vi ind på muligheden for en flere dages golf tur. Der var 
enighed om samme sted som sidst, Valle del Este. Turen vil finde sted i februar eller marts. 
Peder og Ebbe går i gang med planlægningen. 
 
Til alle golfspillere kom frit frem og nyd spillet og naturen hernede sammen med os uden 
regn og sne, på dejlige grønne baner. 
 

FONT DEL LLOP             VILLAMARTIN          ALANDA GOLF 

Disse tre golf baner er vores foretrukne baner i andet halvår af 2019.  Vi er i øjeblikket 36 
DVK herrer der hver torsdag får tilbudt spil et af disse steder.  Den sidste torsdag i hver 
måned får 14 damer ligeledes tilbud om at være med. Vi hygger os efterfølgende med 
præmier samt hvem der kom nærmest et udvalgt hul.  Selvom vi er mange, er der altid 
plads til flere, da vi ikke altid er i Spanien på samme tid.  
Kom med os,-besøg vor web side og find GOLF under DET SKER – AKTIVITETER. 
 
 
Ristede pølser: 
 
Idet Kurt Pedersen har solgt sit hus og flytter til Danmark, og Jørn Jørgensen i den 
nærmeste fremtid vil være meget samme sted, er klubbens medlem H. G. Jørgensen blevet 
forespurgt, om han ville hjælpe os med at stege pølser. Det vil han gerne, når han er i 
Spanien. 
 
Håber for alle vores medlemmer, at der bliver rigtig mange gode dage i november også nu 
hvor juleforberedelserne begynder sit indtog 
 
 
6. november 2019, Flemming Dalgas 


