
 

                    Oktober 2019 månedsbrev                                      

skrevet af Flemming Dalgas 

 
Selv om vi i klubben på mange fronter har været i gang igennem længere tid, så vil 
bestyrelsen gerne i det første månedsbrev efter sommerferien gerne ønske alle 
velkommen tilbage efter en forhåbentlig god sommer i Danmark, Spanien, sejlbåd eller 
hvor vi nu har ønsket at holde sommerferie henne i den store verden. 
 
Vi har i dag så mange muligheder, i visse tilfælde for små penge at komme rundt 
omkring på, så det er bare om at udnytte situationen mens tid er. Der er tilbud på mangt 
og meget, behov som vi måske ikke selv var klar over man havde, ja, der er frit slag fra 
hylde 1, 2 og 3.  Med den informationsteknik der er i dag, hvor vi hurtigt via computeren, 
iPad og hvad vi ellers benytter har adgang til en utrolig masse informationer. 
 
I DVKs bestyrelse har vi længe været opmærksomme på, at vores medlemmer 
efterspørger hurtigere informationer, som ud over hjemmesiden også månedsbrevet 
kunne tilfredsstille. Det går imidlertid i dag hurtigere og hurtigere, og tilbud skal 
accepteres hurtigere og hurtigere, så bestyrelsen for at imødegå denne acceleration, 
besluttede at oprette både Formanden har ordet og Nyhedsbrevet. Tiltag som er blevet 
positivt modtaget.  
Imidlertid har disse tiltag måske også overtaget informationerne fra Månedsbrevet, der 
som ordet siger kun kommer engang om måneden, så Månedsbrevet har måske på 
sigt overlevet sig selv, som f.eks. i sidste måned, hvor bestyrelsen valgte ikke at 
udsende det, da der var kommet så mange informationer ud i forvejen via Nyhedsbreve 
og hjemmesiden, så det i store træk ville være gentagelser.  Bestyrelsen har valgt at 
fortsætte med månedsbrevet, så må fremtiden vise om det får lov at blive, eller den 
tekniske udvikling har overhalet dette (måske) historiske dokument. 
 
Bestyrelsen har imidlertid yderligere sammen med Carsten Heintzelmann åbnet for, at 
DVK nu også har en side på Facebook. Det har været længe undervejs, men nu er det 
så kommet. Dette for at imødekomme medlemmerne, så man igen lynhurtig kan 
videregive informationer til hinanden om gode oplevelser, koncerter, udflugter; - med det 
og det selskab, fodboldture, gode massører, frisører og flyttemænd, ja mulighederne er 
ubegrænsede.  
Facebook skal imidlertid ikke bruges til at sende beskeder til hinanden, herunder 
forespørgsler til bestyrelsen, da ikke alle er på dette medie.  
Bestyrelsen er ikke ansvarlig for meninger, holdninger og kommentarer i Facebook. 
Brug da fortsat hjemmesiden www.dvktorrevieja.com, det er der ingen ændringer i. 

http://www.dvktorrevieja.com/


Der kommer særskilt et Nyhedsbrev om emnet. 
 
Vi ønsker jer alle et rigtig godt efterår. 
 
Petanque: 
Selv om det fortsat er meget varmt, er der flere og flere der er kommet i gang med 
spillet. I onsdags var der 9 baner i gang. 
Endnu engang en stor tak til de frivillige, som kommer og hjælper med at sætte telte op, 
klikke spillere ind og bære tomme flasker til genbrug. Har jeg glemt nogen er det ikke 
bevidst. 
Men HUSK lige, den halvårlige ændring med sommertid/vintertid, at vi i denne måned 
går over i vintertid, og derfor også flytter spilletidspunkt, første gang den 30. oktober 
2019, hvor vi altså spiller ud fra kl. 15 og ikke 17.  
 
Dem der skal spille, husk venligst at gå hen til klikke pigerne for at blive registreret. Det 
gælder således også evt. begge ægtefæller. (Det sker nogle gange at begge parter, 
ubevidst kommer til at tilmelde hinanden. Det bliver så til 4 klik og ikke 2.) 
Når man har fået klikkernes accept er man registreret. 
 
Vi skal snarest have et møde med svenskerne omkring det fremtidige samarbejde, som 
allerede i foråret er påbegyndt. Det drejer sig om el, rengøring, aktivitetsskab m.v. Dette 
ventes afholdt i denne måned. 
 
Grisefesten: 

Et af de ting bestyrelsen fik med hjem fra møde med aktivitetslederne var et forslag om 
at DVK skulle lave en grisefest.  
Som sagt så gjort. 
Vi indgik en aftale med Den lille Svensker, om at han skulle levere grisen, samt hjælpe 
os med de borde og stole vi manglede. Da festen foregik forholdsvis hurtigt efter 
sommerferien, så var 17 timer om ugen nær ikke nok pr. bestyrelsesmedlem til at holde 
vandmasserne væk, så vi fik også rusk og regn i anseelige mængder.  Bardunerne 
havde Alex sørget for at lave med de nødvendige kroge, så teltene blev hvor de var sat. 
Alle tog vejret med godt humør, - og så kom det vi alle ventede på,- grisen.  
Ventetiden var det hele værd. Meget veltillavet helstegt pattegris serveret af en lille ”hær” 
fra Den lille Svensker. 
En succes aften på trods af det meget dårlige vejr, som giver inspiration til en 
gentagelse engang i fremtiden. Vi var kun 4 i bestyrelsen som også var glade for den 
gode oplevelse, og tak til Carsten H og Palle, fordi de passede baren, så vi også fik 
noget at spise. 
Se billederne her: http://www.heintzelmann.dk/joomla3/index.php/2-uncategorised/24 
 

http://www.heintzelmann.dk/joomla3/index.php/2-uncategorised/24?fbclid=IwAR37jfe1abwsUwH9ilzPAS4LtUT-fXfKz95X_21v3wqHleIucqUKCQZ-eUc


Efterårsfesten: 
Igen iår har vi besluttet at arrangere en efterårsfest i Nautilus. Øjensynlig har Nautilus 
også haft problemer med regnen, men vi regner meget snart med på hjemmesiden at 
meddele hvad menuen er samt tilmeldingsliste. Festen er den 26. oktober,- og 
musikken er bestilt. 
 
Mortens Aften: 
Her er også reserveret den 10. november. Nærmere følger på hjemmesiden. Det plejer 
at være en rigtig god aften, men desværre er der kun plads til 38, så først til mølle, når 
den kommer på hjemmesiden. 
 
Fællesspisningen: 
Før sommerferien var klubben på hotel La Laguna. En pæn lille flok, idet der var mange 
der allerede var rejst til Danmark. Det var en succesoplevelse for dem der deltog, så 
hvorfor ikke gøre det igen nu i oktober. Imidlertid er den 9. oktober ikke kun en onsdag 
men også en form for helligdag, der straks lægger 5€ på prisen. Vi har derfor valgt at 
flytte fællesspisningen til torsdag den 10. Se nærmere på hjemmesiden. Hvis det 
bliver ligesom sidst, har i noget at glæde jer til. 
 
Gyldenløve: 
Vi havde entreret med bandet Gyldenløve. Men der er grænser. 
Da vi erfarede at de havde spillet/skulle spille 3 andre steder her i området, valgte vi at 
aflyse. Det gjorde det heller ikke bedre, at restauranten som vi havde aftalt koncerten 
med oplyste, at kom der gæster som skulle spise før eller under koncerten, vil de ikke 
forlange entre. 
 
Nytårskoncert: 
Vi er i gang med at undersøge mulighederne for igen at tilbyde billetter til koncerten. Se 
på hjemmesiden, når vi har tilbuddet klar. 
 
Priorat: 
Turen til Priorat har bestyrelsen nu endelig aflyst pga. for få tilmeldinger. En af vores 
sponsorer som kan ses på hjemmesiden stod for arrangementet. Jeg vil dog gerne her 
fremhæve dem lidt, da jeg har fået mange tilkendegivelser om gode oplevelser, nemt og 
hurtigt og meget venligt personale. Har selv været med til fodbold og Fallas, og det gik til 
UG med x og ~. 
Lige nu er endagsture til Cartagena den 6.11, hvor den russiske stats ballet opfører 
Svanesøen, fodboldlandskamp i Madrid den 18-19 november, juleshopping i Murcia 
den 19. december, 11. januar det Kinesiske Akrobat Circus i Cartagena. Det skulle 
være nemt at bestille, men ellers kom til Ebbe. 
 



Møde med Torrevieja Kommune er nu på plads. Vi ser frem til et godt og forhåbentligt 
frugtbart samarbejde med Gitte Lund Thomsen, som kan anvise os/hjælpe os på en 
måde, som tilfredsstiller den store medlemsskare vi nu er. 
 
Aktiviteter: 
Jeg har tidligere forespurgt, om der ikke er nogen der har en aktivitet, som man måske 
kunne supplere de bestående aktiviteter med. Der har været brætspil, bridge på 
beddingen uden held, men dart kom op at køre. 
I skal ikke holde jer tilbage, men skriv til bestyrelsen om dine tanker og ideer, så vurderer 
vi dem eventuelt i samråd med dig, så vi er sikre på, at vi har forstået det korrekt. 
 
Månedsbrevet: 
Blot til orientering, så har jeg kun modtaget et indlæg til månedsbrevet. Hvis jeg ikke 
hører noget, kan jeg jo ikke skrive om det. (Se golf) 
 
Møde med aktivitetslederne: 
Jeg har tidligere været inde over dette møde under grisefesten. Mødet blev holdt ultimo 
juni, og var et særdeles konstruktivt møde. 
En af de ting der blev besluttet er, at alle aktiviteter fremstiller interne regler for den 
pågældende aktivitet. Hermed undgår man unødige misforståelser for historiske 
beslutninger. Der er enkelte afdelinger der allerede har lavet dem og nu ligger på 
hjemmesiden, så ved lejlighed skal vi lige have de sidste med. Er man i tvivl så spørg 
Ebbe i bestyrelsen, men kom frem med et oplæg først. 
Det skulle gerne betyde at nye medlemmer kan se formålet, visioner og mål eventuelt 
økonomi, ja generelt om aktivitetens arbejde. 
 
Golf: 
Torsdag den 26. sept mødte 16 deltagere op på en herlig solskinsmorgen på 
Villamartins bane som var så grøn som vistnok ingen sinde, på grund af den 
megen regn for 2 uger siden. Regnen havde uheldigvis ødelagt 14 af deres 
buggies, hvoraf vi skulle have brugt de 3, hvilket indebar at vi kun blev 10 
deltagere i matchen. 
Se resultaterne her. 
 
Det var ordene for denne gang 
 
 

1. oktober 2019, Flemming Dalgas 

 

http://www.dvktorrevieja.com/golf

