
 

December 2020 månedsbrev                                      

Skrevet af Ingelise Langenberg og Ebbe Foged Hansen 

Formanden har ordet 
Kære DVK-medlemmer 
 
Du har sikkert smidt dit juletræ ud og åndet det nye år dybt ind ved den meget anderledes 
nytårsfest. Men julen er slet ikke slut endnu. På onsdag er det helligtrekonger, afslutningen på 
juletiden og en lille fejring i sig selv. 
 
Helligtrekonger den 6. januar markerer, at vise mænd fra Østerland besøgte Jesus i Betlehem. 
Traditionelt betyder dagen også, at julen er forbi. 

Hvem var de hellige tre konger 

I traditionen har man kaldt de tre vise mænd for konger på 
grund af deres rige gaver. Ifølge en middelalderlig legende 
hed de hellige tre konger Kasper, Melchior og Balthazar og 
kom fra hver sin verdensdel.  

Julen varer lige til Helligtrekonger 
Julen varer ikke lige til påske, men i kirken varer den alligevel 
helt til Helligtrekonger. Hvis du vil følge gammel skik, skal du 
først pynte op til jul umiddelbart før juleaften og så vente 
med at jule af til Helligtrekonger. På Helligtrekongersaften 
den 5. januar er det så tid at spise julesmåkagerne op og 
tænde det trearmede helligtrekongerslys.  

Helligtrekongerslys 

De kan stadig købes i udvalgte butikker, de specielle trearmede helligkongers-lys, der selvfølgelig 

har tre arme. En arm for hver konge. I dag er det bare almindelige, hvide stearinlys, men i gamle 

dage støbte man en smule krudt i lyset, der hvor de tre arme mødtes. Så når flammen nåede 

derned, lød er et lille knald, og så sagde man, at så var julen slut. 

I mit barndomshjem, stod juletræet til Helligtrekonger, tror det var skik i mange hjem. 

Varsel foran et spejl 

Hvis en ung pige gerne vil vide, hvem hendes kommende ægtemand er, så skal hun ifølge overtroen 

på helligtrekonger-aften stille sig foran et spejl med et tændt lys og sige: "Åh, hellige Konger tre, 

https://www.folkekirken.dk/aarets-hoejtider/helligtrekonger/hvem-var-de-vise-maend
https://www.folkekirken.dk/aarets-hoejtider/advent-og-jul/julens-dage/juleaften


Kommer og lader mig i Aften se Den, hvis Seng jeg skal rede, Hvis Dug jeg skal brede, hvis Brud jeg 

skal være, hvis Navn jeg skal bære - med Ære. ”Så vil mandens ansigt vise sig i spejlet.” 

I Spanien er det ikke julemanden, men de hellige tre konger, der kommer med gaverne, og de 
kommer først den 6. januar.   

I dele af Spanien ser børnene mere frem til den 6. januar end til den 24. og 25. 

december, for det er nemlig den 6. januar, at de hellige tre konger kommer 

med gaver til børnene. 

Om aftenen inden Helligtrekongersaften pudser alle i huset deres sko, og sætter dem 
pænt i entreen, så de Hellige Tre konger kan lægge deres gaver ved hver enkelts fodtøj". 
 
Den Danske Pølsebod 
Den danske Pølsebod på ZOCO-marked.  
Dette skriv er en rettelse til mit indlæg i august månedsbrev, hvor jeg kom til i overskrift 
at skrive Den danske Pølsevogn, hvilken er noget helt andet som vi ikke har nogen 
relationer til. Undskyld.  
Se Den danske Pølsebod med tekst, billede og kort, under vores sponsorer. 
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, ligesom de er flittige deltagere på vores gåture i klubben. 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.  
Hilsen fra Ebbe. 
 
Ny sponsor - Din Handyman 
 
Vi byder Nils Andersen velkommen som sponsor for DVK 
fra den 1. januar 2021. 
Din Handyman Nils kan tilbyde - Bolig Service - Have 
Service - Nøgle Service. 
Gå ind på vores webside under sponsorer, se hvad der 
tilbydes og kontakt Nils for tilbud på netop den service du 
skal bruge. 
Var du klar over, at der ifølge spansk lov, skal der 
forefindes nøgler til boligen i Spanien, når du er i Danmark. 
Nils tager sig også af service på de nævnte områder ved udlejning af dit hus. 

Hilsen fra Ebbe. 
 
 



Gåture 
 
Der er etableret nyt samlingssted til torsdag gåture, mødetid kl. 10.00 
Adresse: Bar Valdes, Avenida de los Espanoles 18, er også noteret på vores webside. 
Næste gåtur torsdag er den 31. december ved Bar Valdes 
En stor mulighed for motion ovenpå juleflæsket. 

Petanque  

Det blev en rigtig hyggelig afslutning på året i DVK trods 
diverse restriktioner og Corona. 
Vi var lidt over tyve samlet til petanque spil og hyggeligt samvær 
med æbleskiver og gløgg tilberedt af Den lille Svensker og bragt 
ned til os. Vejret, tør jeg dårligt skrive om til 
vores venner i regnfulde Danmark, sol nogle 
og tyve grader og stille. 

 
Der blev spillet petanque, samt afholdt en lille konkurrence, hvor det med et 
kast gjaldt om at komme nærmest grisen. Vinder blev Kim med 5 cm, nr. 2 Ebbe 
med 15 cm, nr. 3 Palle Skov med 29 cm, tæt fulgt af Lona med 30 cm.  
 

Da onsdag 6. januar er helligdag i Spanien, har vi givet Sergio fri. 
Der vil blive åbnet for bibliotek og borde og stole, men vi skal for en gangs 
skyld selv medbringe drikkevarer. 
Normal åbning vil være den 13. januar 2021 

 

Dart 
 
På grund af nye begrænsninger vil vi ikke være i stand til at holde Dart mandag 
eftermiddag fra og med den 21-12-2020, og frem til det nye år. Men forhåbentlig 
kan vi komme tilbage, så snart begrænsningerne er lettet 
Vi ønsker alle Glædelig Jul og Godt Nytår. 
 
Tak for et godt år, på gensyn til et bedre år 2021. 

 
 
Bestyrelsen ønsker alle et rigtig godt nytår. 
 
Mange nytårs hilsner 
Ingelise 
 


