
 

August 2020 månedsbrev                                      

Skrevet af Ebbe Foged Hansen 

Formanden har ordet 
 

Kære medlemmer, 
Bedst som vi alle troede det gik den rigtige vej, med COVID-19 – stiger smitten desværre igen både i 
Danmark og Spanien. Jeg følger dagligt med på sidelinjen og glæder mig over vi ikke har hørt om 
medlemmer, der er blevet ramt af Corona virussen. 
Jeg opholder mig fortsat i Danmark. Har planer om at komme til Spanien, så snart Spanien bliver et 
“gult” land igen. 
Heldigvis har jeg Ebbe i Spanien, som sørger for jeg ugentlig bliver informeret om situationen i 
Torrevieja området. 
Det var med store sorg, jeg modtog beskeden om at H.G. pludselig har mistet Birthe først i august 
mdr. 
Ære være Birthes minde. 
 
Ingelise Langenberg                                                                                                                                      
Formand 
 
Aktuelt i Spanien.                                                                                                                            
Seneste tal efter regioner 

  Aktuelle smittetal. 

Antal smittede i alt, indlagte på hospital, 

indlagte på intensiv (begge de seneste syv 

dage) og antal døde til dato. 

Kilde: Centro de Coordinación de Alertas y 
Emergencias Sanitarias (27.08.2020) 

Hele Spanien, med undtagelse af 
Asturien, er nu orange med negativ 
rejsevejledning fra Danmark. Det er 
ikke forbudt at rejse herned, men man 
bør overveje sin risiko og forsikrings-
dækning hvis uheldet er ude. Oplyst 
overfor os dækker Gouda Forsikring 
f.eks. sygdom med Corona, men tjek 
endelig jeres personlige forsikringer i 
henhold til alder og alt der står med 
småt.  
Lys forude, nej nøgletal stiger dagligt, 
Madrid er over 200 i nøgletal, hvor 

Danmark er på 11,6.  
Da den spanske regering samtidig har lagt tiltag, som ny alarmtilstand, ud til regioner, og disse skal 
tilgodese deres vælgere og erhvervsliv, så koster det liv 25 til 50 døde dagligt. 



Generalforsamling udsættes.                                                         
Da vi ikke var i stand til at afholde vores årlige generalforsamling i marts, valgte vi at udskyde den til 
efteråret 2020. Da udviklingen i Corona smitten ikke ser ud til at bedre sig, før der kommer en 
vaccine eller man får hold på smitten, har bestyrelsen valgt at udskyde generalforsamlingen til den 
20. marts 2021. Vi kommer desværre også til at køre på vågeblus med vores aktiviteter, så følg med 
på opdateringer på web. side, måneds- og nyhedsbreve, ligesom al hjælp fra jer, vil være godt. 
 
Velkommen til nye medlemmer.                                                           
Vi byder velkommen til Lone Møller Jensen og Klaus Milton Jensen. Vi håber I får lejlighed til at 
deltage i vores aktiviteter, selvom de ikke er mange for tiden, onsdags spisning er dog rigtig 
hyggelig. Spørg os gerne om hjælp hvis I får behov. 
 
Vores aktiviteter. 
Onsdags spisning 
 

 
                                                       
Juli måned hvor vi havde alt lukket ned, blev vores onsdage samlinger med fælles spisning, hvor vi 
kunne samles, spise et måltid mad, lidt at drikke til og rigtig megen god snak om forholdene 
hernede, et kærkomment ugentligt indslag. Vi har været på mange gode restauranter valgt på skift, 
og har fortsat dette hele august, og nu ind i september. I kan finde næste spisning på web. siden 
vort løbebånd, hvor vi normalt annoncerer kaffe/kagedag viser næste sted og tilmelding. Vi har det 
også på Jonna Werner og Jørgen Slundts Facebook grupper. 

   
 
  



Dart                                                      
Spiller stadig hver mandag, I kan se sted og tid på aktiviteten dart. Sidste gang var der 9 spillere. 
 
Golf                                                            
Vi arbejder hårdt med at få besked om hvor mange der kommer herned og hvornår, så vi kan lave 
den nødvendige bane booking.                                                             
Du kan nu på web siden booke herre/dame golf den 24. september på Font del Llop, kl. 08,30 gå 
ind og meld dig til denne match. 
 
Kortspil herrer.                                                                                                                      
 Spiller hver tirsdag. Se sted under aktiviteter på web siden. 
 
Kortspil damer.                                                                                                                                 
Spiller hver tirsdag. Se sted under aktiviteter på web siden.  
            
Nørkler.                                                               
Holder pause, indtil videre. Tina Wulff meddeler hvornår opstart finder sted via nyhedsbrev. 
 
Petanque start.                                                           
Vi har besluttet at vente med opstart til 16. september med kaffe/kage/brandy og petanque kl. 
16,00 samt bibliotek åbent. Dette vil blive annonceret på løbebånd. Vi skal selvfølgelig overholde 
alle nuværende og kommende regler med maske og afstand, samt antal på banerne. 
 
 
Sponsorer 
Følg med på DVB LAB TV.                                                         
Vores sponsor DVB LAB ved Lars Andersen kan altid hjælpe dig med en god TV-
forbindelse og masser af kanaler, både danske og internationale så du altid kan 
følge udviklingen hernede og hjemme. Lars har altid et godt tilbud til os 
danskere, ligesom han er en trofast støtte med præmier til vores petanque 
turnering. 
 
Snittenonline.com                                                           
Vi har reklameret for deres smørrebrød, nu kan du også finde dem under sponsorer på vores 
webside. I Almoradi kan du vælge mellem 8 forskellige stykker smørrebrød og samtidig indtage lidt 
drikkevarer. Deres forretning er dog primært baseret på levering af dansk smørrebrød online med 
afhentning eller levering af 15 forskellige smørrebrød til priser differentieret efter antal.  Find dem 
på www.snittenonline.com og glæd dig til dansk smørrebrød. 
 
Den danske Pølsevogn på ZOCO-marked.                               
Her mødes danskere hver søndag, enten hos Heidi til en dansk pølse med brød eller hot dog eller 
hos Thomas på den anden side til en morgencomplet eller en kaffetår. Thomas er samtidig formand 
for vores dart aktivitet, og giver gerne nogle tips til spillet hver mandag. Udover deres gøremål hver 
søndag, har de også Margits Biludlejning med kørsel til og fra lufthavn.                  
Skulle du også savne en god gammel ost, så bestil hos Heidi.  
      
  



Opdateringer                                                                                                                          
Hjælp os venligst med opdateringer af jeres adresser, e-mail eller telefonnumre, det er især vigtigt i 
denne tid hvor vi er mere adskilt end normalt. Alle er også velkomne til at ringe herned for ny 
information om smitte og aktuelle regler hernede. En sidste lille opfordring, hjælp os gerne med 
nyheder til vores månedsbrev om aktiviteter og gode råd.  
 

 


