
 

Januar 2020 månedsbrev                                      

Skrevet af Anne-Marie Olsen og Ebbe Foged Hansen 

Året er ved at rinde ud og et nyt år er på trapperne. 
Året der er snart er slut har været et turbulent år, megen ufred og strid ikke bare her, men 
også i den store verden. Når man ser det i det perspektiv, kan vores kontroverser synes 
små. 
Læg nu alt det på hylden og lad os hylde det nye år og håbe på godt samarbejde, samvær 
og samhørighed.  Anne-Marie 

 
 
Compass buffet. 
Søndag den 8. december mødte 12 
forventningsfulde danske venner op på Compass i 
La Marina, til den store søndagsbuffet. Dette var et 
arrangement Peder Andersen havde sat i scene 
med bordbestilling.  
Og jeg skal sandelig love for vi ikke blev skuffede, 
det var en overdådig buffet med alt godt fra et 
dansk frokostbord, dertil testede vi øl, vand og 
færøsk snaps, det kan de også. 
Vi kunne sidde ude i solskin, og fik god motion ved 
at løbe frem og tilbage til afhentning af mad. Til slut 
en stor portion Ris a la mande, dog uden mandel. 
Dette må gerne blive en årlig event ind under jul.  
 
 
Velkommen til nye medlemmer 

Vi byder velkommen til Peter Kristensen, Birthe Påsch Hansen og John Hansen. Vi håber I 
vil falde godt til i klubben og få mange gode timer hos os. Som ny er det en god ide, at 
kigge vor web side igennem og se alle de muligheder vi har at byde på, spørg gerne.       Vi 
er nu 513 medlemmer, ved årsskiftet. 
 
 
Kalender 2020 på web. 
Så er den nye kalender for første halvår på web siden, under det sker. Af markante datoer 
er vor generalforsamling og petanque mesterskaber. Se også vore vedtægter for 
indsendelse af forslag og ønsker om opstilling til bestyrelse. 
 
 
Efterlysning 

Vor onsdags petanque aktivitet søger nye klikke damer MK til start fra den 8. januar 2020, 
da Doris Brøns har sagt op. 
 
 
Dart opdatering. 

Under ”Det sker” ”Aktiviteter” er der kommet ny opdatering af Søren Brøns om klubben. 



Danske Nørkler klub en ny aktivitet starter 10. januar 2020 
Det er med stor glæde vi i bestyrelsen ser et initiativ som dette.                                         
Der hygges med at Sy / Strikke / Hækle / Patchwork det sker hver fredag fra kl. 14:00 til 
16:45 med tid til hygge.   
Friends Cafe, Bar, Restaurant, AVDA. Del Mar, 82 Los Montesinos 03187 
Torrevieja. Spain   
  
Tina Wulff = tvew@hotmail.com, 
Rosa Dalgas = rosa.dalgas26@gmail.com 
 
Se vor Facebook side her: 
https://www.facebook.com/groups/555420371672760/?ref=bookmarks 
  
Vi håber på der er mange som har lyst til at mødes og have nogen hyggelige timer 
sammen, og deler idéer. Så man kan lære noget nyt.   
Så spring ud i det og kom og vær med.  
  
Du er altid velkommen i Nørkler klubben.                                                                      
Vi ser frem til nogle hyggelige timer sammen med vores medlemmer i Danske Venners 
Klub (DVK). 
  
Tina og Rosa 
 
Single klub ophører. 

Det er med beklagelse vi har modtaget meddelelse fra Lisbet Hybel at single klubben 
ophører. Det sidste år har det ikke været muligt at samle så mange som ønsket til deres 
fælles middage. Vi siger tak til Lisbeth Hybel for det arbejde hun har lagt i Single klubben. 
 
Euro Tour Guide – Kalender.  
Vi ser på flere medier efterlysninger og spørgsmål om hvor der sker noget, man enten selv 
kan køre til eller ETG arrangerer. Se deres web side hvor de har en kalender der 
månedsvis dækker hele Costa Blanca med markeder og fiesta. Se Murcia indlæg. 
                                                                 
Julehilsen fra sponsor bolig-udland.dk  

Christian Boesen sender os følgende julehilsen. Vi ser frem mod 2020 og glæder os til at 
fortsætte vores gode samarbejde. 
 
 
Til Danske venners klub december 2019. Julehilsen 
Som nye medlemmer siden marts 2019, vil vi gerne dele vores glæde ved at have fået en 
bolig i Spanien med alle de venlige mennesker, som vi har mødt i forbindelse med de 
aktiviteter, vi har haft mulighed for at deltage i i DVK. 
Den første og største oplevelse var det store hestearrangement i Caravacca, hvor vi fik 
lejlighed til at møde andre danskere i Spanien. Det var en meget positiv oplevelse, som vi 
havde stor fornøjelse af.  
Siden hen har vi, når vi har været i Spanien, deltaget i klubbens onsdags-sammenkomster 
med petanque og bibliotek, hvor vi til vores store overraskelse og glæde har kunnet låne 
også nyere bøger, sikke en service. Samtidig har vi kunnet mødes - og snakke med mange 
andre danskere. 
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En anden meget positiv oplevelse, vi har haft, var aftenspisning på 
Hotel Laguna i Quesada, hvor vi igen mødte mange andre med samme 
interesse for det spanske.  
Senest, da vi var i Spanien i december, var vi så heldige at kunne 
deltage i klubbens julearrangement med gløgg og æbleskiver. Der var 
rigtig mange, der sammen med os oplevede nogle hyggelige timer i 
solen med gløgg, æbleskiver og petanque. 
Hjemkommet til det danske våde og kølige klima har vi lyst til at ønske 
alle de, vi har mødt i DVK, en glædelig jul, og en tak til arrangørerne for 
de flotte arrangementer, vi har deltaget i i årets løb. 
Vi ser frem til flere gode oplevelser i det nye år. Hvis vi kunne ønske, 
kunne et besøg hos nogle af de dygtige spanske vinproducenter være 
interessante, samt andre natur- og kulturoplevelser. 
Mange jule- og nytårshilsener 
Lene og Ole Zornig Petersen 

 
 
Så var der gløgg og æbleskiver til alle. 

Igen i år havde jeg fået pålagt det ærefulde hverv at stå for års- og 
juleafslutning i DVK, med servering af gløgg og æbleskiver. 
Fik en fremragende hjælp af et team bestående af Doris, Anette, 
Peter, Mette, Erik og Kirsten, plus assistance fra Den lille svensker, 
ham kan vi altid regne med. 

Det lykkedes over al forventning. På 
forhånd havde 45 meldt sig til og vi blev 
lidt over 50 deltagere der satte 180 stk. 
æbleskiver og 13 liter gløgg til livs med 
syltetøj og flormelis, samt en lille brandy, som mange valgte at 
spæde gløggen op med. 
Solen skinnede uden blæst, så vi måtte hente flere borde og 
stole ud. Der blev efterfølgende spillet petanque på 4 baner, 
også i en hyggelig stemning.  

 
 
 
 

 
EuroTourGuide Coach Tour to Murcia Christmas.                      
Vi var nogle danske venner der over flere dage deltog I denne 
bustur. Alle fik en oplevelse ud over det sædvanlige de aftener vi var 
der. Specielle lys show, musik på flere scener, boder, en pige der 
lavede akrobatik hængende under balloner, og så var der et væld af 
klapvogne med tilbehør, dertil lange køer foran lotterisalg til El 
Gordo, tror den kiosk havde haft et vinderlod, en pige i køen fortalte 
hun indtil nu havde stået i to timer. Vi fik dog også tid til et super 
måltid hos Meson Jesus på teaterpladsen. Tak til ETG, fik fuld valuta 
for de 12€ jeg betalte.  
 
 



NYTÅRSKONCERT 2020 

06. jan. 2020 19.00 

International Conservatory of Music Audi, Partida de la Loma s/n, Junto Hospital San Jaime, 03183 Torrevieja, Alicante, 

Spanien 

Tag festtøjet og kom til Nytårskoncert som i Wien. Pris € 20,00 

På grund af afbud og sygdom, har vi 4 billetter plus mulighed for at skaffe 2 mere til denne 
store musikoplevelse. Billetter koster 20€ pr stk. og kan afhentes hos mig. Hvem kommer 
først, send mail til mig. Ebbe Foged Hansen, naestform.dvk@gmail.com  
 

 
 

Bestyrelsen ønsker godt nytår til alle medlemmer. 
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