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GRATIS!

Kamp om makten i PP
Kampen om makten i Partido
Popular har bokstavlig talt blitt
hard etter at de tapte valget.
Eduardo Zaplana var den gang
arbeidsminister i regjeringen.
På et partimøte i Elche, i
midten av november, brøt det ut
en slosskamp.
Fyllekjører risikerer utlevering
En svensk mann som jobbet
som eiedomsmegler i Albir blir
begjært utlevert av familien till
en 19-årig tysk jente som mannen kjørte ihjel i 2002, i Alfáz
del Pi, (Alicante).

Setter opp bensinprisen
En ekstra skatt på drivstoff innføres i Valencia-regionen fra
januar 2005. Den skal gi
regionmyndighetene 113 millioner euro i ekstra skatteintekter. Prisøkningen blir på 2,4
cent per liter og skal gå til å
finansiere helsetjenestene.

Sex-historier
skremmer tyrefekterne
Heltene fra tyrefekter-arenaene
har fått nok. De er under
angrep fra en fiende de frykter
mer enn en halv-tonns okser
eller
dyrevernaktivister.
Fienden som har fått matadorene til å skjelve i silkesokkene og de stramme buksene, er "groupiene" som selger
historiene om matadorenes
prestasjoner i senga til den
såkalte rosa-pressen.

Fisk, fugl og selvfølgelig paella
Paellaens vugge finner vi i rismarkene syd for Valencia.
Mange spanjoler tar sin søndagstur for å nyte den Valencianske
nasjonalrett nettopp her. Da er El Palmar stedet for deg.

Tapre riddere og skjønne jomfruer

Elche, Cartagena eller Callosa vil du oppleve Robin Hood i
levende live, bør du ta en tur til
middelaldermarkedet!
Fektekampen på torvet er mer
spennende enn den siste
grøsseren på DVD. Garantert!

Neste generasjon
på markedet
Alberto Gonzales(23) fra Alfaz del Pi følger i sine foreldres fotspor og fører deres tradisjoner som lærhandlere på markedet
videre. Familien har drevet i bransjen i 35 år og utfordringene
blir ikke mindre. Mange spanjoler har sluttet grunnet den
store konkurransen fra de mange utlendingene.

PAPIRUTGAVE + INTERNETTKATALOG
REGISTER DIN BEDRIFT NÅ!
WWW.SPANIAGUIDEN.NO/GULESIDER
Mer info på side 28

- Enkelt
- Trygt
- Raskt

Trenger du leiebil ?
www.spaniaguiden.no/leiebil
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HER FINNER DU SPANIAPOSTEN

Spaniaposten distribueres på over over hele Costa Blanca, Mar
Menor og Costa del Sol. Her finner du noen av stedene du kan
hente ditt eksemplar av Spaniaposten.
ALTEA:
Eso Es Cafe (V. havnen)
Casa Vital (I gamlebyen)
Papeleria Sevila
ALBIR:
Supermercado Mendoza
Supermercado Mercadona
Kirkesenteret
Det norske bakeriet
Yoel Albir (I hovedgaten)
ALFAS DEL PI:
Costa Blanca Bok & Musikk
(V. Ajuntamento)
Supermercado Costa Blanca
Supermercado Mendoza
Den norske klubben
CAM banken
Norske skolen
Reuma Sol
Yoely Alfaz del PI
(V. Ajuntamento)
BENIDORM:
Kirkesenteret
Restaurante El Escandinavo
Bosses
VILA JOYOSA:
Presna - Pedero Llloret Marcet
Villa International Assistance
Solgården
GRAN ALACANT:
Den norske klubben
Urb. El Faro
SANTA POLA
Poseidon Presna
LA MARINA
Barry’s aviskiosk
GUARDAMAR
Casa Tre Toppar

LA MATA
Saga Travel
Roy's Bar
TORREVIEJA
Den norske klubben
Club Nordica
Mas Amigos
Papeleria Baeza
Cafe Hudik
Heidi frisørsalong
Turistinformasjon
Det norske konsulatet
Scandigo
Todo Todo

Slosskamp om makten i PP Aznar anklages
for sabotasje
Kampen om makten i Partido Popular har
bokstavlig talt blitt hard etter at de tapte valget. Eduardo Zaplana var den gang arbeidsminister i regjeringen. På et partimøte i
Elche, i midten av november, brøt det ut en
slosskamp mellom de som støtter Eduardo
Zaplana og de som støtter Francisco Camps.
De sloss om makten i Valencia regionen.

Aznar forteller amerikanere, i sin
tale ved Georgetown universitetet,
at den nye PSOE-regjeringen sprer
anti-amerikanske holdninger i
Spania.

VILLA MARTIN/LOS DOLCES
Langenes Spaniahus
EL LIMONAR
"Posthus"
CIUDAD QUESADA
Presten
Skolen
Don Carlos
Mobico
LOS BALCONES
Media distribusjon
ROCIO DEL MAR/TORREJOVEN
Bazar Colin y Jayne
Prensa Torrejoven
LA MANGA
Roy's Bar
Firstline
FUENGIROLA
Den Norske Skolen
Barfod Eiendom
La's Kos'os
La Panera- Den Danske Baker
El Mundo
Tre Kronor
Regina
Svenska Kliniken

Bli abonnent
Avisen kommer ut hver 14. dag med unntak av ferier.
Pris for et abonnement er:
495 NOK per år for abonnenter i Norge.
39€ per år for abonnenter i Spania.
Du kan bestille ditt abb. på vår nettside eller
send din adresse til vår fax så vil
du motta avisen sammen med en giro.

Illustrasjonsfoto
KIM AMMOUCHE

E

tter at han ikke lenger
hadde noen ministerpost
i Madrid ønsket han seg
tilbake til sin gamle jobb som
president for delstatsregjeringen
i Valencia. Den sittende
Francisco Camps ønsker slett
ikke å gi fra seg makten og det
har i mange måneder vært en
bitter kamp mellom de som
støtter Zaplana og de som støtter Camps.
Kampen mellom de to PP toppene går utover befolkningen
spesielt i Alicante regionen.
Som et ledd i maktkampen
benytter partene overføringer
fra regionen til kommunene
som et pressmiddel i kampen.
Jose Joaquin Ripoll er president
for Alicante regionen, og når
han skal dele pengene videre til
kommunene er det de som støtter hans venn Zaplana som går
godt betalt. I kommuner for
man støtter den sittendende
Camps blir innbyggerne straffet
med mindre overføringer til
kommunens oppgaver.
Blant støttespillerne finner vi
f.eks. Altea (400.000 Euro),
Alcoy (687.000 Euro). I midten
finner vi Benidorm (443.000

RED @SPANIAPOSTEN .COM

Euro), Calpe (675.000 Euro),
Villajoyosa (560.000).
I kommuner hvor ordfører og
det lokale PP støtter Caps er
støtten fra Alicant bare en
brøkdel finner vi Javea
(40.000Euro),
Novelda
(60.000).
Partido Popular i Madrid beordret den valencianske grenen av
partiet sette i gang en undersøkelse om bråket som fant sted
i forbindelse med en avstemming
i
Elche
nylig.
Undersøkelsen tar sikte på finne
ut hvem som var ansvarlig for
bråket sent på natt når tilhengere av Francisco Camps og
tilhengerne av Eduardo Zaplana
røk i tottene på hverandre.
Politiet har fjernet valgurnene
og har til hensikt å beholde dem
inntil konflikten er løst. Kilder
innen PP har uttalt at saken er
både ynkelig og skammelig.
Dette er ikke første gang maktkampen i PP har ført til barnsligheter. I hele sommer og høst
har de to stridene partene holdt
det på, og blant annet forlatt
parlamentet i Valencia, i protest,
hver gang motparten skal tale.

Spaniaposten - Spanias suverent største skandinaviske publikasjon

Opplag: 10-14 000
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SpaniaPosten
Aptdo. de Correo 586
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+34 647 734 389
www.spaniaposten.com

Utgiver:
DAVID TYCO MEDIA
Deposito legal: A-155-2002
Redaktør: Ammouche, Kim

S

osialistpartiet kritiserer i
sterke
ordelag
den
tidligere regjeringssjefen
José María Aznar etter hans tale
ved det amerikanske universitetet i Georgetown.
Aznar antydet i sitt gjesteforedrag at den nye sosialistregjeringen sprer en antiamerikansk
stemning i det spanske samfunnet.

Ny identifisiering
av døde soldater

O

frene fra Jakolevulykken i Tyrkia får
ikke hvile i fred ennå.
Levningene av 30 av de til sammen 64 ofrene skal igjen graves
opp og identifisieres på nytt.
Beslutningne om dette er tatt av
dommeren
i
Audiencia
Nacional Teresa Palacios, etter
en begjæring fra både statsadvokaten og pårørende.
Dette skjer fordi alle kroppene
som spanske militære obdusenter har identifisiert beviselig
har blitt forvekslet. Tre spanske
offiserer står nå tiltalt for
forvekslingen. Ingen av de 32
likene som ble undersøkt av
tyrkiske obdusenter ble feilidentifisiert

Distribusjon: Costa Blanca, Mar menor & Costa del Sol
Annonsering:

Epost:
Tlf:
Fax:
Web:
Trykk:

SERVICIOS DE IMRESION DE LEVANTE, S.A.

Ta kontakt for priser eller se vår
webside. Annonse materiell sendes pr
epost til: desk@spaniaposten.com
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Svensk fyllekjører risikerer utlevering Storfangst i Torrevieja

E

n svensk mann som jobbet som eiendomsmegler
i Albir blir begjært utlevert av familien til ei 19-årig tysk
jente som mannen kjørte ihjel i
2002, i Alfáz del Pi, (Alicante).
Familien kritiserer påtalemyndigheten, som kun påla
svensken meldeplikt annenhver
uke. Mannen rømte fra Albir og
jobben sin og er nå i Sverige.
Ulykken skjedde 14.september

2002 rundt klokka sju på morgenen i Alfáz del Pi. I følge
Guardia Civil kjørte svensken
for fort og i alkoholpåvirket tilstand, da han ved et veikryss
ingnorerte et stoppskilt og
kjørte inn i jenta og hennes
moped som hun trillet langs
veien. Ikke nok med at han
kjørte i fylla og for fort, han
manglet førerkort også. Det var
tidligere inndratt hjemme i
Sverige.

Setter opp bensinprisen

E

n ekstra skatt på drivstoff
innføres i Valenciaregionen fra januar 2005.
Den skal gi regionmyndighetene 113 millioner euro i
ekstra
skatteintekter.
Prisøkningen blir på 2,4 cent
per liter og skal gå til å finansiere helsetjenestene.
Regionmyndighetene benytter
seg dermed av dem åpningen
som er gitt for ekstra skattlegging av drivstoff .
Drivstoffprisene har siste
måned gått ned med gjennom-

snittlig 4,2 cent per liter. Dette
skyldes at råoljeprisen har sunket fra 52 dollar i oktober til vel
44 dollar i uka som gikk.
Transportkompanier og landbrukssektoren har reagert med
sinne på kunngjøringen og
uttaler at drivstofffprisene rammer dem hardt nok allerede. De
er redde for at prisøkningen kan
føre til at firma går konkurs.
Leder i Valencias transportførderasjon, Francisco Correl
sier at tusenvis av arbeidsplasser vil stå i fare om selskapene
pålegges denne skatten.

P

olitiet arresterte nylig
åtte personer i Torrevieja
og konfiskerte 12 kilo
med amfetamin eller speed som
det også kalles.


Lørdag 4. og søndag 5 desember billjard turnering, påmelding i baren. Eksotisk
curry og chilli serveres til billjardspillerne og andre som vil prøve noe nytt.
Tirsdag 7. desember BINGO kl 18.00 Onsdag 8.desember julequiz og nye triks
fra Kevin kl 18.00 Lørdag 11. desember NISSEPARTY med pepperkaker og gløgg
fra kl 18.00 Søndag 12 desember BINGO kl 18.00

Albirs billigste drinker på BAR OCHO hver dag kl 18-21.
Åpent hver dag fra kl 18.00. Vi snakker norsk.
For bordbestilling tlf: 966865447
Vi holder til vis a vis Sarita (indisk restaurant) foran Mail Boxes i Albir

Mengden er nok til 150.000
brukerdoser. Gruppen som ble
arrestert er også anklaget for
ran, prostitusjon og for falskneri. Av de åtte arresterte er
seks fra det tidligere jugoslavia

Hudpleiesalong med mer !
Alt innen moderne Hud-, fot- og
kroppspleie for kvinner og menn
ARABI PLAZA Nr. 28 (Bak Notaren - baksiden)
Alfaz del Pi  Tlf. 966 814 533 (Ann)

Skjøt kona og så seg selv
Alfas del Pi

Fotoutstyr, bokhandel, kontorrekvisita
C/Federico García Lorca nr 15
03580 Alfas del Pi, Alicante · Tlf 965 888 644

E

n belgisk mann skjøt og
drepte sin kone fredag i
Calpe før han tok sitt
eget liv forteller kilder i
Guardia Civil. Hendelsen fant
sted 12.30 i calle Mestral etter
en ekteskaplig krangel, forteller
kilder som forestår etterforskningen.

Kun fire ministre får godkjent Razzia mot

K

un fire av sosialistregjeringens 16 ministre
får godkjent karakter i
den siste opinionsundersøkelsen
som ble utført av Senteret for
sosiologiske
undersøkelser,
CIS.
PSOE taper noen tiendeler
sammelignet med den forrige
undersøkelsen, men får fremde-

les beste karakter av alle partier.
Regjeringsjefen José Luís
Rodríguez Zapatero er den
eneste partilederen som får godkjent karakter. Han fikk 5,82 på
en skal til ti. Til sammeligning
fikk
opposisjonslederen
Mariano Rajoys (PP) 4,39 på
samme skala.
Av
ministrene
er
det
forsvarsminister José Bono,
med 5,5 som er mest populær,
finansministeren Pedro Solbes
følger på 5,4, viseregjeringssjefen María Teresa Fernández se
la Vega 5,3 og utenriksministeren Miguel Ángel Moratinos
5,0.

barnepornografi

91 personer ble arrestert over
hele Spania i uka som gikk.
Politiet hadde den største razzia
noen
gang
etter
barnepornoforbrytere.
Etterforskninga har foregått
over hele landet og onsdag ble
folk arrestert i 26 provinser.
Fjorten ble tatt i Madrid og 16 i
Barcelona.

SJEKK DINE SKATTEFORPLIKTELSER I NORGE/SPANIA?
Skattekspert på området norsk/spansk
skatterett hjelper deg med oversikt og
overholdelse av dine skatteforpliktelser.
Setter også opp testamenter.

LID
L
Bulevar de los M úsicos
Avd
a. A
lbir

Kontakt Ragnhild Maria Talsnes på vårt kontor
man-fre kl. 10-12.00 eller ring for avtale.
Tlf 96 686 65 17 Mob 650 75 42 12
Boreal Costa Blanca, S.L.

Bulevar de Los Músicos 11, Edif. Celio I - Albir

Sal ón Christian

Dame og Herrefrisør
Denne vinteres hårmoter. Vi snakker Norsk !
Centro Mar, Carrer la Querra 2, 03580 Alfaz del Pi

F 96 588 96 76
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Mest støyende i Spania
E
n offisiell rapport
viser at Valencia er
en av de mest
støyende regionene i
Spania.
For de som har trodd at
Costa Blanca var en
smertefull opplevelse for
ørene, så bekreftes det nå
og plasserer Valenciaregionen blant de mest
støyende i Spania.

Et studium av spanske
hjem utført ved
"Nasjonale statistikkinstituttet" viser at mens det i
gjennomsnitt er 30 prosent av husholdningene
som har problemer med
støy, så stiger dette tallet
til nesten 37.5 prosent i
Valencia Region. Madrid
og Catalunia deler også
det støyende lederskapet.

FOR MYE FIESTA ? Litt for mye fest og gøy er
kanskje en av årsakene til mye støy i Valencia regionen.

- Startsiden for nordmenn i Spania

SPANIAPORTALEN.NO
På flyttefot?

Gjør flytting til en god opplevelse - flytt med:

Regelmessige transporter Norge - Spania
Kontor i Norge: +47 22 28 51 05 Fax: +47 22 28 29 17
Vår agent i Spania: +34 669 003 443
Web: www.interline.as E-post: interline@laposte.net

ALT OM BO OG REISE I SPANIA

SPANIAGUIDEN.NO
 Nyheter
 Eiendom
 Reiseguider
 Kultur
 Fakta
 Kart
 Spansk språk
 Mat & Drikke
 Skatt, flytting & arv
 Rubrikkmarked
 Leiebil

WWW.SPANIAGUIDEN.NO
Spaniaguiden.no er Norges største og mest besøkte Spanske nettsted. Nettmagasinet har vært på nettet
siden år 2000 med over 50.000 lesere hver måned, mennesker med interesse for bo og reise i Spania.
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S EVARO
C ENTER
Fabrikkutsalg

C/Alcoy, Altea
Tel. 965 844 755
Fax 965 840 648

F 96 584 47 55

Åpent Man - Tir
9.45-13.00 + 16-20.00

20% rabatt på all
lærbekleding ved frem
visning
av denne annonsen

Vi leier ut leiligheter, eneboliger og rekkehus på kort og langtidsleie.
Vi snakker engelsk, tysk, fransk, nederlandsk og spansk.
Åpningstider : 09.30 - 14.00
C/ San Pedro 41 bajo, 03590 Altea
Tel.: 96 584 36 57 / 96 584 36 98 Fax : 96 584 35 48
alteaalquileres@multiservicetotal.com www.multiservicetotal.com

*gjelder ikke tax-free
kjøp

Juletilbud!! Vi gir bort en DVD
spiller ved kjøp over 300€
La Nucia

Palau
Altea

Stort utvalg av eksklusive modeller. Lærjakker, håndvesker, kåper, pels, skjørt og tilbehør.
Sevaro Center er et fabrikkutsalg, vi kan gjøre alle tilpasninger og spesialmodeller på bestilling.

Benidorm

Avda. Alcoy
Bar
Cocoliso

Ta med ditt norske
pass så betaler du
ingen moms (16%)

Casco
Antiguo

SEVARO CENTER

Krise i hotellnæringen
Engelske turoperatører gjorde begynnelsen av "World Travel Market" i London til
en heller trist affære for reiselivsnæringen på Costa Blanca, da de anbefalte
hotellnæringen på "den hvite kyst" å senke sine priser betraktelig, for eller så vil
engelskmennene etter deres mening finne seg andre og billigere destinasjoner.
Hotelleiere i Benidorm har nå valget, fortsette å sitte med hodet i sanden og tomme rom,
eller sette ned prisene for å gjøre Benidorm mer attraktiv som destinasjon.

DENTALIA - INSTITUTO DENTAL ESCANDINAVO

EKTE SPANSKE PRISER!
SPESIALIST INNEN PROTESER,
KRONER, BROER, IMPLANTER
HOS OSS KAN DU BETALE MED
KREDITTKORT/BETALINGSKORT
EDIF. FARMICA LUZ
MARTINEZ ORIOLA 2,2-B
BENIDORM

TLF: 965 853 011

Fysioterapi og akupunktur behandling
Miriam Kristiansen
Akupunktør & fysioterapeut
e-post: miriam@fysiakos.com
BILLIGERE ANDRE STEDER
Turoperatørene peker på at
Costa Blanca de siste årene har
mistet stadig flere av turistene
med lavere inntekter, arbeiderklassefolk som gjerne har kom
tilbake til den spanske middelhavskysten hver ferie i flere tiår.
Denne gruppen reiser nå heller
til billigere steder som Kroatia,
Tyrkia eller Marokko.

KRITISK PUNKT
Naturlig nok skapte disse signalene uro blant de spanske
hotelleierne som var til stede i
London.
Presidenten
i
Benidorm Chain Servigroup,
Jose Caballe, uttalte at
hotellindustrien i Benidorm nå
er i ferd med å nærme seg et kritisk punkt:

- Dersom denne utviklingen
fortsetter i tre års tid, vil mange

av byens hoteller bli nødt til å
stenge, for å omgjøres til leilighetskomplekser.
Den
store
turoperatøren
Thompson la frem tall som viser
at selskapet fraktet 350,000
færre engelske turister til Spania
i fjor.
UKUELIG OPTIMISME
Til tross for dette er flere nye
store hoteller under planlegging
i Benidorm.

Færre turister på kysten

E

n studie utført av
Exceltour,
hovedaksjonæren i de største
spanske
reiselivsbedriftene,
konkluderer med at turister som
reiser til Costa Blanca har
redusert sitt forbruk med 17 %
de siste fire årene. Studien viser
også at 3,3 % færre turister
kommer til den Hvite Kysten,
et tall som i alle fall er bedre enn
for den andalusiske rivalen

Costa del Sol, hvor nedgangen
er på merkbare 6,5 %. De valencianske
turistmyndighetene
melder for øvrig at de vil sette
alt inn på å snu den negative
trenden, blant annet ved å gjøre
en god figur under verdens
største reiselivsmesse - World
Travel Market i London  som
åpner i månedskiftet.

Unni Sponland Skulstad
Fysioterapeut
e-post: unni@fysiakos.com
Lin Wæhle
Fysioterapeut
e-post: lin@fysiakos.com

Carrer Estrella Polar 37

03581 El Albir
Tel. 966 86 56 86
www.fysiakos.com

Trygderefusjonsavtale

Kristiansen fysioterapi og trening
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Asociación Hispano-Nordica

CLUB NORDICO

Odd Fellow og Rebekka inviteres til samvær:

Temakvallar/Öppethus hösten 2004
MÅNDAGAR PÅ CLUB NORDICO KLOCKAN 18.00

Spansk-Nordiska föreningen Costa Blanca

INFRASTRUKT15. NOV. INFRASTRUKTUREN I TORREVIEJA
Eduardo Gil Rebollo, från Ayutamento de Torrevieja , informerar om:
· Vägar och gator
· Järnväg??
· Vatten- och elförsörjning
Med mera, samt svarar på våra frågor.
OBS!! Ändringar och omkastningar i
kan förekomma! Ingen föranmälan,
Pris per temakväll 3 Euro, Förfriskningar ingår i priset

Club Nórdico
de
Torrevieja

Aktiviteter: Bibliotek, bridge, petanca, bowling, resor,
utflykter och föredrag.
Medlemsservice: Översättning till och från spanska,
hjälp vid kontakt med läkare och spanska myndigheter.
Konsulärtjänst för svenska medborgare i Ahns lokaler
mellan 16.00-18.00, varje tisdag och tirsdag.
Välkommen som medlem i vår förening, för mer information ring kontoret, som är öppet måndag till fredag mellan 10.00 - 13.00,
1/9 - 30/5.
Tel: 965 853 576 Fax: 966 806 227 E-mail: hispanonordica@ctv.es
Besöksadress: C/ Amanecer 2, Edif. Suecia, Benidorm

MC KLUBB

Loge Odd Fellow
Gruppen Amistad, Torrevieja
Odd Fellow gruppen Amistad ble stiftet i 1998
Kontakter: Olav Bratberg
med formål å samle Odd Fellow og Rebekka
Telefon: 965 327 472
medlemmer fra de nordiske land til møte og
E-mail: ombratberg@tiscali.es
sosialt samvær i den tiden de oppholder seg i
Torreviejaområdet. Møtene og det sosiale
samvær foregår på hotell Cabo Cervera, Torrevieja a la Mata.

Motor Bikers International - Torrevieja

Termnliste høsten 2004.
22.11 Årsmøte med valg. Middag etter møte.
6.12 Julemøte m/middag.

Alle er velkommen!

Middagene er også åpne for ledsager/venner som ikke er Odd Fellow medlemmer.
Møtene starter kl 1900 og er ferdig ca 1945. Påmelding til middag må skje til tlf
965 327 472 senest onsdag før møtedagen.



MARKEDER
Jávea
Pego
Rojales
Villajoyosa
La Marina (Torrevieja)

MANDAG:
Callosa den Sarrià
Dénia
Parcent
San Pedro del Pinatar
Santa Pola
Elche
La Nucia
San Pedro
TIRSDAG:
Altea
Alicante
Benidorm
Callosa den Sarrià (Frukt og grønt)
Orihuela
Mil Palmera (17-20)

FREDAG:
Alfás del Pi (8.00 - 14.00)
Finestrat
Gata de Gorgons
Dénia (Frukt og grønnsaker)
Los Montesinos (kveld/natt)
Moraira
Oliva
Pilar de Horadada (natt)
Torrevieja (nære busstasjonen)
LØRDAG:
Alicante
Almoradí
Torre Pacheco
Elche
Benissa
Calpe
Callosa den Sarrià (Frukt og grønt)
Gandía
Santa Pola
Playa Flamenca

ONSDAG:
Callosa de Segura
Santiago de la Ribera
Benidorm
El Campello
La Mata
Guardamar
Torrevieja / La Mata
Muchamiel
Ondara
Polop
San Miguel de Salinas
Teulada
TORSDAG:
Gran Alacant (Urb. Sierra Mar)
Alicante
Gandia
San Javier

SØNDAG:
Benidorm
Ciudad Quesada (Zuco)
La Nucia
Campo Guardamar
Albir/Alfaz El Cisne
La Marina (Torrevieja)
La Manga (Cabo de Palos)

Tips oss om markedene vi mangler: red@spaniaposten.com


ALICANTE:
BENIDORM:
CALPE:
DÉNIA:
GUARDAMAR:
JALÓN:
TEULADA:
LA NUCIA:
POLOP:
VILA JOYOSA:

Odd Fellow og Rebekka

BRUKTMARKEDER (RASTROS)
Daglig kunstmarked ved Paseo Gadeo fra 1200
Søndager kunst og antikk fra 0900
Søndager jazz, funk og loppemarked
Onsdager fra 0800-1400
Fredager fra 0800
Søndager (Rastro Santa Ana)
Lørdag loppe- og antikkmarked fra 0800-1400
Sødag stort brukmarked (Flyttet til Pedreguer)
Søndager loppemarked
Søndager loppemarked
Søndager kunst og antikk fra 0900

Vi treffes alle torsdager kl. 19.30 på
Bar Columbus, Torreta 2, og på
lørdager kl. 11.00 på bensinstasjonen
ved La Sista rundkjøringen (CV90)
for lørdagstur.

For info ring Gøran 696 875 777

KIRKESENTERET I
ALBIR

Søndag 26/9 kl. 19.00
Søndag 17/10 (årsmøte)
Søndag 7/11 kl. 19.00
Søndag 28/11 kl. 19.00
(Hverdagslig antrekk)

Informasjon tlf. Spania:
Møtested: Den Norske Klubben
Trygve Romsloe leder 96 686 4782
Edif. Alfa Lux, C/ Tinent Segui, 20 Vilgunn Sørensen nestleder 96 587 0450
Laila Krøtøe sektretær 96 685 3390
Alfaz del Pi

Grethe Hollingen kasserer 61 775 9374

Åpent for nordiske søstre og brødre.
Etter møtet, som varer ca. 1/2 time, har vi sosialt samvær, og da kan
også ikke Odd Fellow medlemmer delta. Så ta med din ledsager.

KRISTEN KONTAKTKLUBB
Vil du væare med i noe "spennende" ?
- Bønn
- Nye ideer
- Evangelisering, markeder etc
- Sosiale sammenkomster etc
Aldersgrense 40+
Ring 616 213 927 for info

KIRKESENTERET I
TORREVIEJA

Adresse: Carrer Mart 8
El Albir
Tlf.: 966 867 474
Faks: 966 867 466

NOVEMBER
01.11 Mandag 10.30
Boccia
02.11 Tirsdag 18.00
Bønnenettverk, 19.30 Alltid på en tirsdag
03.11 Onsdag 17.30 Barnekoret, 19.00 Klubb 10-13
04.11 Torsdag 09.00 Småbarnstreff, 10.30 Boccia,
19.30 Thomasmesse på Kirkesenteret
05.11 Fredag 13.00 Sjømannstreff, 18.00 TenSing,
20.00 Ungdomsklubb
06.11 Lørdag 11.30 Grøtservering, 12.30 Familieboccia
20.00 Konsert med Inger Lise Rypdal Minnekirken. Kirkebuss
07.11 Søndag 11.00 Gudstjeneste MK - Kirkebuss,17.00 Hylerten
08.11 Mandag 10.30
Boccia
09.11 Tirsdag 19.30
Alltid på en tirsdag
10.11 Onsdag 17.30
Barnekoret, 19.00 Klubb 10-13
11.11 Torsdag 09.00 Småbarnstreff, 10.30 Boccia,
19.30 Fest på kjærka MK - Kirkebuss
12.11 Fredag 18.00 TenSing
20.00 Ungdomsklubb
13.11 Lørdag 11.30 Grøtservering, 12.30 Familieboccia, 14.11 Søndag
11.00 Gudstjeneste MK - Kirkebuss, 17.00 Hylerten
15.11 Mandag 10.30 Boccia
16.11 Tirsdag 19.30 Alltid på en tirsdag
17.11 Onsdag 17.30 Barnekoret, 19.00 Klubb 10-13
18.11 Torsdag 09.00 Småbarnstreff, 10.30 Boccia,
20.02 After Eight - Temakveld
19.11 Fredag 13.00 Seniortreff, 18.00 TenSing,
20.00 Ungdomsklubb
20.11 Lørdag 11.30 Grøtservering
12.30 Familieboccia
21.11 Søndag 11.00 Gudstjeneste MK - Kirkebuss, 17.00 Hylerten
22.11 Mandag 10.30 Boccia
23.11 Tirsdag 19.30 Alltid på en tirsdag
24.11 Onsdag 17.30 Barnekoret, 19.00 Klubb 10-13
25.11 Torsdag 09.00 Småbarnstreff, 10.30 Boccia, 19.30 Kulturkveld,
26.11 Fredag Forberedelse til basar
27.11 Lørdag 11.00  17.00: BASAR, 17.00 Hovedtrekning
28.11 Søndag 11.00 Gudstjeneste MK - Kirkebuss, 17.00 Hylerten
29.11 Mandag 10.30 Boccia
30.11 Tirsdag 19.30 Alltid på en tirsdag
FASTE AKTIVITETER PÅ KIRKESENTERET:
Mandag: Boccia kl 10:30
Tirsdag: "Alltid på en tirdag" kl 19:30
Onsdag: Barnekor kl 17:30 klubb 10-13 kl 19:00
Torsdag: Småbarnstreff kl 9:00 Boccia kl 10:30
Fredag: TenSing kl 18:00 Ungdomsklubb/Nattcafè kl 20:00
Lørdag: Grøtservering kl 11:30 - 14:00 Familieboccia kl 12:30
Søndag: Høymesse i Minnekirken på Solgården kl 11.00
Hylerten kl 17.00
Sorggrupper og samtalegrupper om tro og tvil og andre livssprøsmål..
Forbønnstjeneste etter hver gudstjeneste
Vi har også sorggrupper og tilbud om samtalegrupper.
ÅPNINGSTIDER:
Kirkesenteret er åpent for kaffe, prat og vafler på disse tidene.
Mandag - lørdag kl. 10.30 - 14.00
Søndag - onsdag kl. 18.00 - 20.30
Prestens kontortid: Tirsdag 10.30 - 12.00 eller etter avtale.
Tlf.: 00 34 966 86 7474 Faks: 00 34 966 86 7466

Adr. Calle Ravel 4, urb.
La Siesta,03180
Torrevieja
Telefon: 966 789 296
Mobil: 629 084172

NOVEMBER
Tir. 02. kl 2100:
Tir. 02. kl 1000-1100:
Tor. 04. kl 1300:
Fre. 05. kl 1900:
Lør. 06. kl 1300-1500:
Søn. 07. kl 1500:
Tir. 09. kl 1000-1100:
Tir. 09. kl 1930:
Tor. 11.kl 1300:
Fre 12. kl 0900
Lør. 13.kl 1300-1500:
Søn. 14. kl 1500:
Tir. 16. kl 1900: Avlyst!
Ons. 17. kl 1800:

Jazzcafé med Magnolia Jazzband.
Bibelundervisning v/prof. Holter.
Middagsservering.
Kvinnen ved brønnen. Inger Lise Rypdal
Grøtsalg i Sjømannskirken. Familiepetanka.
Allehelgensgudstjeneste i Sjømannskirken.
Mor Theresa  en helgen i vår tid
Spansk/norsk litteraturkveld
Middagsservering.
Fjelltur: Sierra de Espuña
Grøtsalg i Sjømannskirken. Familiepetanka.
Gudstjeneste i Sjømannskirken.
Fest på kjærka.
Forestilling v/barn fra Den norske skolen.
Eventyret. Grilling fra kl.16.
Tor. 18. kl 1300: Avlyst ! Middagsservering.
Fre. 19. kl1300-1900:
JULEMESSE. Familiesamling kl.18.00
Lør. 20. kl 1200-1900: JULEMESSE. Se eget program!
Søn. 21. kl 1500:
Gudstjeneste i Sjømannskirken.
Tir. 23. kl 1900:
Kveldsmat med litt program.
Tor. 25. kl 1300:
Middagsservering.
Fre 26.-27.:
Fjelltur kl. 0900. El Molino del Rio.
Lør. 27. kl 1300-1500: Grøtsalg i Sjømannskirken. Familiepetanka.
Søn. 28. kl 1500:
Gla´sang i Sjømannskirken.
Søn. 28. kl 1700:
Familiegudstjeneste i Sjømannskirken.
Tir. 30. kl 1900:
Kveldsmat med litt program.

Sorg og omsorg....det gjør godt å snakke om det.
Har du mistet noen som står deg nær eller sliter med ulike tap? Det kan gi støtte
å møtes med andre i samme situasjon. Vi starter med samtalegrupper i midten
av februar 2004. Gruppene ledes av to personer, og alle har taushetsplikt.
Tilbudet er gratis. Påmelding til: Diakon Ragnhild Løkke,
Tlf. 966 784 677/62 65 472 11
Arbeidsgruppe og treskjæringsgruppe hver onsdag kl 1100 i prestegården.
"Armonía de Noruega", Sjømannskirkens kor i Torrevieja, øver hver torsdag
kl 1100-1330 i La Siesta kirke. Dirigent: Anna Marie Hvaal Solberg. Leder:
Torleiv Pundsnes tlf. 96 696 52 67.
Barneklubb og barnegospel kl 1800-2000 på Den norske skolen hver onsdag.
Ungdomsklubb på Den norske skolen hver torsdag kl 1930.
"Bønnering" annenhver tirsdag når det ikke er bibelkunnskap. For opplysninger
kontakt: Liv Odny Moen tlf. 96 678 54 95 og Svein Johannesen tlf. 96 532 78
82/mobil 605 438 712
Rosemalingskurs i prestegården. Kunngjøres siden.
Lesering. Opplysninger fås på prestekontoret.
Folkedansgruppe. Øving i norsk folkedans i rest. Los Arcos. Nærmere
opplysning: Krossøy tlf. 670 779 936.
Blåseorkesteret øver hver tirsdag kl 1700 i La Siesta kirke.
Avda. de las Naciones 6,
Ciudad Quesada,
03170 Rojales
Tlf.: 00 34 966 717768

Faks: 00 34 965 725486
Mobil: 00 34 629 084172
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Vi kan tilby:

Vi har flyttet inn i lokalene til “Gamle Tordenskiold”, Avd. Marina Baixa 1.
Mandag - Fredag 10-24.00, Søndag 14-22, Lørdag normalt stengt, se oppslag.

I tillegg til vår vanlige meny har vi “dagens”:

•Tolk
•Transport
•Hjemmesykepleie
•Sykepleie artikler
•Utleie av hjelpemidler
Kontakt Gunilla:

Mandag:
Fårikål

Torsdag:
Raspeballer

(Tolk & sykepleier) 607 467 404

Skandinavisk tolk & Sykepleie Service
Vi dekker Costa Blanca

Tirsdag:
Røkte
kjøttpølser &
Fiskeboller i
hvitsaus

Fredag:
Markedsbuffet

Onsdag:
Fersk Torsk
Pinnekjøtt

Søndag:
Lutefisk
Pinnekjøtt

Peer Gynt viser alle
fotballkamper !

ENESTÅENDE I SPANIA NY
TEKNOLOGI INNEN HELSETJENESTER
Denne teknologi
har motatt flere
priser ved flere
messer for ny
teknologi i Brussel,
Moskva m.m.

Sesongens første dag med
pinnekjøtt onsdag 17 !

Spør oss om lukkede selskap, julebord & levering av snitter !
Egen markedsmeny hver fredag. Tlf: 965 889 216
Skandinaviska Turistkyrkan Benidorm

Turistkirken drives av frivillige krefter på økumenisk basis og er en åndelig
og sosial møteplass for alle. Vi tilbyr ulike kurser, godt fellesskap, kaffe
m.m., aviser og lån av bøker.
Pastor: Misjonær Olav Fjalestad, Reidun og Olaf Andås (sang- og
musikkledere)
Avda. de Madrid 26, Local 12-13, Benidorm
Tlf.: 966 830 715 og 607 941 053 / e-post: kw-olsen@online.no
Hjmmeside: www.mobilolsen.com/Benidorm
INTERNASJONAL “SINGLE CLUB”

Ensom ? Kjeder du deg ? Møte nye venner ?
- Nye bekjentskaper
- Gå turer, prate, spise, hygge seg, male, danse etc
- Aldersgrense 50-60 +
Kontakt for info:
- Område: Altea / Albir / Alfaz del Pi
616 213 927
ST. JOHANNES FRIMURERGRUPPE

24. september, 29. oktober, 26. november, 10. desember
Alle møter starter Kl 13.00 (oppmøte senest kl 12.40) Påmelding 2 dager før
hvert møte. Antrekk : Mørk jakke, slips foretrekkes. Loge buss fra Torrevieja
området fra 29. oktober og til alle møter frem til 29. april 2005.
Bussen går også til Maria møtene i La Nucia.
Kontakttelefoner / informasjon / påmelding:
965 327 432 - 620 109 338 - 966 730 121 - 620 448 319 - 965 847 268

Alt om Spania:

Har møte i våre faste lokaler i Den Norske Kirken på Solgården

www.

SpaniaGuiden.no

VELKOMMEN TIL HØSTENS MØTER OG SAMLINGER!
Søndager kl. 11.15 Gudtjeneste; kl. 19.00 "Hele kirken synger"
Tirsdager kl. 19.00 Åpent Hus
Torsdager kl. 11.00 Formiddagstreff
Fredager kl. 18.00 Bønn og lovsang, Bibelstudium

· Helseundersøkelse på bare 2 timer
· Diagnose over alle organer
· Gir oversikt over alle sykdommer også fremtidige
· Veldig effektiv behandling, uten medisiner
· Raskt resultat
· Klienten får tilfredstillende resultater
NYHETER!
AQUADETOX: Ny metode for å fjerne giftstoffer fra kroppen
LASERTERAPI: For alle sykdommer og smerter
HYDROKOLONTERAPI: Rensing av tarmene

Senteret for Alternativ Helseteknologi ELIOS
Benidorm:
Calle Gambo, 5 - B1
Tel: 966 80 82 01-639028934
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Sex-historier
skremmer tyrefekterne
Heltene fra tyrefekter-arenaene har fått nok. De er under
angrep fra en fiende de frykter mer enn en halv-tonns okser
eller dyrevernaktivister som gjerne vil ha sporten deres
bannlyst. Fienden som har fått matadorene til å skjelve i
silkesokkene og de stramme buksene, er "groupiene" som
selger historiene om matadorenes prestasjoner i senga til
den såkalte rosa-pressen.

E

tter mange tiår som landets ledende mannlige
pin-ups og med rykter
om et sexliv som ville fått en
hver britisk Premier Leaguespiller til å stå fram som en
korgutt, så hevder nå matadorene at de blir jaget av den
spanske rosa-pressen.

-- Jeg tåler ikke mer av dette,
uttalte han nylig til den engelske
avisen The Observer, for mye
sprøyt er sagt om meg, min familie og mine venner.
Nå er Riveras yrkeskolleger ute
og støtter han. De uttaler at de
ikke bryr seg om de risikerer
livet i arenaen, men de kan ikke
bare stå og se på at deres ære
angripes.
Æreskrenkelse er god butikk i
Spania, klager de, æren selges
billig og handelen med "eksklusive saker" florerer, mens de
direkte ærekrenker folk med
falske rykter, løgn og juks.

Det vil si sladremagasiner og
TV-programmer i samme gate.
Ledende spanske matadorer
sendte nylig ut et kommunike
hvor de forlanger beskyttelse
etter den europeiske menneskerettighetsloven. Blant de
som påberoper seg beskyttelse
er Espartaco, Enrique Ponce, El
Juli and Francisco Rivera.
Rivera er barnebarn av den legendariske Antonio Ordóñez og
sønn av Paquirri, en tyrefekter
som ble stanget ihjel i 1984.
Rivera har vært et av hovedmålene for den rosa pressen i de
siste
månedene.
Detaljer
omkring om den unge torero´s
påståtte utenomekteskaplige
affærer og hans mislykkede
ekteskap med en spansk aristokrat har fylt flere dekar med
glanset papir som er solgt i millioner av eksemplarer.

Tyrefekternes status har ikke
bare forsynt dem med groupies,
men også gitt dem lov til å bryte
regler som for vanlige spanjoler
hadde vært utenkelig. Manolete,
en av historiens største tyrefektere, hadde ifølge historiene et
"kontor" i bakrommet på en bar
i Madrid der han underholdt
kvinnelige venner i 1940-årene.
I det strenge moralske klima
under general Franco, var
Manolete og hans kjæreste Lupe
Sino et av de få ugifte par i
Spania som våget å leve åpent
sammen.
Klagene fra den nye generasjon
av tyrefektere rettere seg i hovedsak mot dusinet av TV-programmer som konkurrerer om å
ha de "beste" tilståelser, avsløringer og fantasifulle historier
fra tyrefekter-groupiene. De ber
politikerne om å forandre
spanske lover slik at de kommer
på linje med lovene angående
privatlivets fred trukket opp av
Menneskerettighetsdomstolen i
EU.

Årets julemesse - endelig i egne lokaler!
Den årlige Julemessen - med utstilling og salg av
håndarbeider, hjemmelagde kaker, nisser og en hel
masse andre saker og ting som folk har jobbet med
gjennom dette året - gikk av stabelen forrige helg.
Og, endelig kunne julemessen avholdes i egne lokaler.
BEATE LYSTAD

Å

rets julemesse varte i to
dager, og var godt
besøkt. Det ble registrert at ca. 1500 mennesker var
innom messen i år, og de ansatte i Sjømannskirken var kjempefornøyde, både med mengden
besøkende og med salget.
Det ble solgt masse varer langs

BEATE @SPANIAPOSTEN .COM

messebordene og i kiosken, og
det viste seg å være veldig populært med kjøttsuppe! Det var
også forskjellig underholdning;
kirkens blåsegruppe, folkedansgruppa, koret Armonia de
Noruega, sanggruppa fra Den
Norske klubben og flamencodans av høy kvalitet!

Bøtene som av og til blir ilagt de
som forbryter seg med
æreskrenkelse,
blir
bare
bagateller i forhold til profitten
de oppnår, protesterer tyrefekterne.
Tyrefekterne klager over at de
blir utnyttet, noe som gir media
en god overskrift på linje med
"Barn bet hund", en vinkling
mange kveldsredaktører drømmer om. Den gamle stereotypien var at etter en god tyrefekting
skulle en matador helst "pusse
over" noen grevinner eller kvinnelige turister.
Matadorene insiterer på at de
heller vil møte oksen ansikt til
ansikt enn å få en mikrofon til
stukket opp i ansiktet av noen
som spør om deres siste påståtte
affærer.
-- Vi ber bare om å få leve livet
uten forfølgelse, sier de. Vi vil
bli bedømt for den jobben vi
gjør som profesjonelle tyrefektere med maksimum respekt for
den innlevelse og risikable
jobben vi har i ringen.

IKKE HELT FAIR: Spanske
tyrefektere mener de blir forfulgt av
sladreblader som finner opp skitne
historier om dem.

Mye flott håndarbeid., nå folkedans og pause i salget.

Farvel til sjømannspresten
Etter 6 års tjeneste skal nå prest Per Christian
Solberg og kantor Anna Marie Hvaal Solberg
forlate Sjømannskirken i Torrevieja.
BEATE LYSTAD

I
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den anledning vil det bli
avholdt en avskjedsfest for
presteparet, hvor alle er
hjertelig velkomne. Det vil være
servering og underholdning, og
tidspunktet for dette arrangementet er satt til 3. desember
2004 kl. 18.00.
Da presteparet Solberg nå skal
forlate Torrevieja, vil det
komme nye folk som skal overta etter dem. Sjømannskirken i
Torrevieja har ansatt ny
Sjømannsprest, som begynner
til våren. Han heter Helge
Pettersson og har allerede lang
fartstid i Sjømannskirken.
Pettersson har i de senere årene
vært ansatt som prest og bestyrer i Sjømannskirken i London.
I tiden etter at presteparet
Solberg har reist og før den nye
presten ankommer, blir det
kateket Espen Ingebrigtsen som
vil fungere som bestyrer, og
Helge Solheim vil være prestevikar.

OVER: Presteparet Solberg forlater Torrevieja etter 6 års tjeneste.
UNDER: Ny Sjømannsprest i
Torrevieja - Helge Pettersson.

S PA N I A P O S T E N

9

Per Svensson tilbake i SJ
Den skandaleomsuste nordmannen, Per
Svensson, også kjent som mannen bak den
falmede "forbruker-organisasjonen" FIPE er
nå tilbake som skribent i Spaniajournalen.
KIM AMMOUCHE

S

vensson solgte tidligere
artikler og "nyhetsartikler" til redaktør Tore
Brodkorb før han ble kastet ut
av Spaniajournalen våren 2004.
Artikler og stoff tilhørende stiftelsen, FIPE ble solgt redaktøren
og SJ som om det skulle være
Svenssons personlige eiendom.
Og noe av det Svensson og
FIPE har blitt kritisert for i
Spanske medier er nettopp en
sammenblanding mellom organisasjonens
økonomi
og
Svenssons personlige økonomi.
Valencia regionens offentlige
revisjonskontor (Syndic de
Comptes) sin årlige slakt av
FIPE's "regnskap" har nærmest
blitt en årlig tradisjon.
Innbetaling av skatter og
avgifter mangler, og ingenting
som kan minne om et regnskap
har noensinne blitt ført av
organisasjonen.
Selv FIPEs egen revisor har

SPØKER FORTSATT
BRODKORB?: Tore M Brodkorb
gjorde en privat avtale med Per
Svensson om enerett på stoffet fra
Svensson og FIPE før han ble erstattet som redaktør. Nå dukker Per
Svensson sine skriverier igjen opp i
SJ, da uten navn. Spøker x-redaktøren og eiendomsmegleren fortsatt
i Spaniajournalen.

Lavpris til
Skandinavia

RED @SPANIAPOSTEN .COM

sterkt kritisert nordmannens
organisasjon. I sin rapport om
2003 regnskapet skrev "Ernst &
Young" at de ikke var i stand til
å godkjenne noe regnskap fra
FIPE, da det rett og slett ikke
forelå noe regnskap å revidere.
Ingentig tyder på at regnskapet
for 2004 blir noe bedre om det
noen gang blir levert for godkjenning.
INGEN SKRUPLER
FIPE har i en årrekke motatt
pengestøtte fra Valencia regjeringen (Partido Popular) og
rådhuset i Altea (Partido
Popular) for å angivelig hjelpe
utlendinger ved kjøp av bolig i
Spania og distribuere informasjon fra det offentlige. Noe
som i praksis blant annet betød å
spre partipropaganda gjennon
Spaniajournalen og anbefale
redaktørens (Tore Brodkorb)
eiendomsmeglerforetak som et
av de få man som utlending på
jakt eller bolig i Spania kunne
stole på. I Spaniajournalen
kunne man så lese side opp og
side ned om hvilket fantastisk
arbeide Svensson og FIPE
gjorde for utlendinger i Spania.
Selv den nye residencia lovgivning var det visnok Svensson
som skulle ha æren for ifølge SJ.

Parlamentsmedlemmer
har
omtalt hele FIPE og Svenssons
arbeide som "En skandale".
Flere opposisjonspolitikere på
både lokalt og regionalt plan har
uttalt at Partido Popular sin
støtte til FIPE og Svensson mest
av alt handler om "et forsøk på å
kjøpe utlendingers stemme og
politisk støtte".
LURER SEG SELV
Alt peker mot at Partido Popular
her lurer seg selv. Siste årene
har få pulikasjoner for
utlendinger turt å trykke artikler

FÅR IKKE SIGNERE: Per
Svensson får ikke sette sitt eget navn
på hans saker i Spaniajournalen.

fra Svensson, blant annet hans.
Han har lite tillitt hos lesere som
kjenner hans bakgrunn, og når
han uhemmet skryter av Partido
Popular og samtidig gjennomgående omtaler PSOE i lite
flatterende ordelag blir hans
nyheter om spansk politikk å
regne som ren propaganda.
FIPEs medlemsmasse er svært
relevant når Altea kommune og
Valencia-regjeringen beregner
tilskudd til FIPE.
LØGN OM MEDLEMSTALL
I 2002 fortalt Svensson i et
intervju med Vikingposten at
hans medlemsmasse talte rundt
20.000. Med grunnlag i det som
ble oppgitt som inntekter fra
medlemsavgiften i regnskapet
regner man seg legg frem til at
det riktige tallet den gang var
rundt 2900. Flere tidligere
ansatte
i
FIPE forteller
Spaniaposten at på det høyeste
har antallet medlemmer vært et
sted mellom fire og fem tusen,
dette da for mange år siden.
Siden den gang har tallet gått
ned i takt med at Spanske og
Internasjonale medier har avslørt misbruk av penger og innflytelse.
“HEMMELIG” SKRIBENT I SJ
Om det er i mangel på bedre
stoff eller ren dumskap som gjør
at den nylig påtroppede redaktør
i SJ, Tom Nordvang, tar
Svensson inn i varmen igjen er
ukjent. Men at Svensson neppe
er kystens mest attraktive
skribent har redaktøren helt
sikkert fått med seg.

Ingen av Svensson sine
skriverier bærer hans eget navn.

Direkte fra Malaga og Alicante
til Oslo Stavanger Bergen
København og Gøteborg

VI INNREDER BOLIGEN DIN I SPANIA
Vi er et norskeid innredningsfirma, ledet av erfarne
norske fagfolk innen møbel, interiør og kunst.
- Vi har et tett samarbeid med dyktige spanske møbelfabrikker
og innredningsleverandører.
- Vi skreddersyr interiøret slik du ønsker.
- Vi kan kjøpe inn hele pakken for deg, møbler, tekstiler, lamper etc.
- Våre egne norske montører sørger for at alt kommer på plass.
- Våre priser og betingelser er meget konkurransedyktige.
- Vi stiller også ut og selger bilder, grafikk og verker av anerkjente
norske kunstnere.
Vi holder til like utenfor sentrum i La Nucia, på hovedveien mot
Benidorm, i det gule huset rett foran “Comercial Los Angeles”.

NORSTIL ART S.L.
Inger Nancy Skjerstad (+34) 678 780 496
Johan Hjellegjerde (+34) 651 182 543

www.sterlingspania.com

E-mail: norstil@start.no
Fax (eFax): 0044 870 831 6826
Internet: www.norstil.no
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S PA N I A P O S T E N
Robert Capa tok dette verdenskjente
bildet i det en soldat fra den
republikanske siden blir
skutt og drept. Bildet
regnes for å være et av
de beste krigsfoto noensinne.

Krigens utvikling fra 1936
I første artikkel gjennomgikk vi de viktigste årsaker til uroen. I neste artikkel drøftet vi
Primo de Riveras militærdiktatur i 1923, og etableringen av den 2. Republikk i 1931 dens problemer og fall. I tredje artikkel så vi på forspillet til krigen som startet i 1936.
Fjerde artikkel oppsummerte hovedtrekkene i krigens gang det første og viktigste
krigsåret frem til terrorbombingen av Guernica i 1937. I femte artikkel så vi på de utenlandske engasjementer i krigen samt krigens første dager kronologisk orden. I denne
nest siste artikkel tar vi for oss resten av borgerkrigen i kronologisk orden.
MAGNAR ENEBAKK

B

MAGNAR @SPANIAPOSTEN .COM

orgerkrigen i kronologisk
orden fra august 1936:

9. august - 13. september landsettes
en republikansk ekspedisjonsstyrke
på Ibiza. Ved hjelp av lokalbefolkningen fikk den hurtig kontroll
over øya. Syv dager senere ble det
landsatt en styrke på Mallorca.
Nasjonalistgarnisonen der viste seg å
være mye sterkere enn på Ibiza. Ved
hjelp av italienske fly ble fremrykningen stoppet. Den 3. september
startet nasjonalistene et motangrep
som resulterte i at republikanerne
måtte trekke seg tilbake til fastlandet.
24. august kommer den nye russiske
ambassadør Marcel Rosenberg til
det republikanske Spania. Han var
ledsaget av et stort antall rådgivere.
28. august bomber nasjonalistene
Madrid for første gang.
3. september erobrer nasjonalistene
Talavera de la Reina i det sentrale
Spania.
4. september blir sosialistlederen
Francisco Caballero ny statsminister.
Han danner en koalisasjonsregjering
bestående av sosialister, kommunister og venstrerepublikanere.
5. september stenger nasjonalistene
grensen mellom Baskerland og
Frankrike
6. september oppretter italienske fly
en base på Mallorca for å kunne
bombe fastlandet.
7. september blir den første selvstendige baskiske regjering dannet.
9. september møtes ikke-intervensjonskomiteen i London til sitt først
møte.
13. september erobrer nasjonalistene
havnebyen San Sebastian i
Baskerland.
16. september erobrer nasjonalistene
byen Ronda i Andalucía.
19. september blir en republikansk
undervannsbåt senket av nasjonalistene.
29. september senkes en republikansk destroyer i et sjøsjøslag nær
Gibraltar.
1. oktober blir Franco på et møte i
Burgos utnevnt til statssjef og øverste sjef for de militære styrker. Den
republikanske regjeringen godkjenner statuttene som gir selvstyre til
Baskerland.
10. oktober kunngjør den republikanske regjering opprettelsen av en
folkehær som omfatter alle styrker

som kjemper for republikken.
12. oktober ankommer den første
russiske hjelp. En republikansk
undervannsbåt senkes utenfor
Malaga.
15. oktober etablerer folkehæren et
system med politiske kommissærer
for hver avdeling.
25. oktober blir en stor del av
Spanias gullreserve overført til
Russland som betaling for russisk
"hjelp".
29. oktober kommer russiske tanks
og fly til fronten for første gang.
Tyske og italienske bombefly starter
en serie tokter mot Madrid for å ødelegge befolkningens motstandskraft.
2. november erobrer nasjonalistene
Brunete vest for Madrid.
4. november erobrer nasjonalistene
Getafe syd for Madrid. Russiske fly
viser seg for første gang over
Madrid.
6. november evakuerer regjeringen
til Valencia fordi det var ventet at
Madrid kunne bli erobret når som
helst. En forsvarsjunta under ledelse
av general Jose Miaja ble etablert for
å lede forsvaret av Madrid.
8. - 23. november 1936 pågår slaget
om Madrid. Nasjonalistene regnet
med å kunne ta byen og dermed få
avsluttet krigen til sin fordel. General
Mola ledet de republikanske styrker
som hovedsakelig besto av tropper
fra Marokko. Den 16. november ble
det etablert et brohode over elven
Manzanares. I løpet av en uke fikk
nasjonaliststyrkene kontroll over
mesteparten av universitetsområdet.
Den svakt utrustede forsvarsstyrken
stanset nasjonalistene ved hjelp av
russiske tanks og fly.
Den internasjonale brigaden med
frivillige, hovedsaklig fra Frankrike,
Polen og Tyskland, ankom fronten
mot slutten av offensiven. Samtidig
satte den tyske kondorlegionen inn et
tredagers bombeangrep av Madrid.
Den 23. november var begge parter
nesten utkjørt. Selv om nasjonalistene hadde bitt seg fast erkjente de at
fortsatte angrep ville bli meget kostbare, og ville også sannsynligvis
mislykkes.
18. november anerkjenner Italia og
Tyskland Francos regjering.
20. november ble falangistlederen
Jose Antonio Primo de Rivera hen-

rettet av republikanerne i Alicante.
6. desember bomber nasjonalistfly
Barcelona
13. desember startet et femukers
resultatløst slag om en veiforbindelse
nord for Madrid.
21. desember ble en republikansk
ubåt senket utenfor Malaga av en
italiensk ubåt.
23. desember ankommer de første
italienske "frivillige" til Cádiz for å
hjelpe nasjonalistene.
17. januar - 6. februar 1937 ble slaget
om Malaga utkjempet. Selv om en
stor forsvarsstyrke var tilgjengelig
måtte den stadig trekke seg tilbake
grunnet dårlig organisering, og den
6. februar ble Malaga erobret av
nasjonalistene.
8.- 18. mars ble slaget ved
Guadalajara utkjempet for kontroll
over en veiforbindelse til Madrid.
Nasjonalistene ble støttet av russiske
tanks og republikanerne av italienske
styrker. I starten hadde angriperne
fremgang, men det hele endte uten
nevneverdige resultater for nasjonalistene.
31. mars - 19. juni ble slaget om
Bilbao utkjempet. Nasjonalistene
var ledet av general Mola. De angrep
dårlig bevæpnede baskiske styrker i
Vizcaya. Den 3. juni ble Mola drept
i en flyulykke. 18. juni brøt forsvaret
sammen, og den 19. juni overtok
nasjonalistene Bilbao.
30. april ble nasjonalistenes
krigsskip España minesprengt utenfor Santander.
3. - 8. mai gatekamper i Barcelona
mellom en syndikalistisk og kommunistisk fagforening.
7. mai ble en av nasjonalistenes torpedobåter senket utenfor Gibraltar.
15. mai trekker Largo Caballero seg
som statsminister og sosialisten Juan
Negrin overtar som statsminister.
Den nye regjeringen var dominert av
kommunister.
31. mai startet tre republikanske
divisjoner en offensiv for å gjenerobre Segovia. Nasjonal-istene fikk
forsterkninger fra Madridfronten og
republikanernes fremrykning stoppet opp.
17. juni ble det republikanske
krigsskipet Jaime senket utenfor
Cartagena. Dagen etter ble en torpedobåt fra nasjonalistene senket.
6. - 26. juli raste slaget om Brunete
som republikanerne forsøkte å gjen-

erobre for å kutte forbindelsen mellom nasjonaliststyrkene som
omringet Madrid. Nasjonalistene
satte inn motangrep som kastet
republikanerne nesten tilbake til
utgangsposisjonen.
14. - 25. august angrep nasjonalistene den nordspanske byen
Santander. Den store styrken av
republikanske forsvarere var utrenet
og dårlig utrustet, og byen ble tatt
nesten uten motstand.
15. august ble en ny politisk politistyrke (SIM) etablert. Den var kontrollert av kommunister og besto av
mange russiske rådgivere.
24. august - 30. september ble slaget
om Saragossa utkjempet. Den
republikanske hæren rykket frem
mot Aragón fra Catalonia.
Nasjonaliststyrkene måtte trekke seg
tilbake, men republikanerne klarte
verken å erobre Saragossa, Teruel
eller Huesca.
1. september - 21. oktober Kamper
om Gijón, den siste republikanske
posisjon i nord. Da Gijón etter store
kamper var erobret kontrollerte
nasjonalistene hele den nordlige
kystlinjen.
31. oktober flytter den republikanske
regjeringen fra Valencia til
Barcelona.
15. desember - 20. februar 1938 ble
det kjempet om Teruel. Først ble
byen gjenerobret av republikanske
styrker som angrep fra Catalonia.
Senere ble den tatt tilbake av nasjonalistene.
6. mars ble den moderne krysseren
Baleares, som eskorterte handelsskip, senket nær Cartagena av en
torpedo fra en republikansk destroyer.
9. mars - 23. juli startet nasjonalistene en motoffensiv med det formål
å dele den republikanske stryken
langs Middelhavet i to atskilte
avdelinger. Den 15. april ble en kystlandsby midtveis mellom Valencia
og Barcelona erobret. Den 14. juni
ble Castellón de la Plana erobret.
Den republikanske motstanden økte
og nasjonalistene innstilte kamphandlingene for hvile ut, og forsterke seg
før angrepet mot Valencia fortsatte.
16. - 18. mars angrep italienske
bombefly Barcelona døgnet rundt
fra baser på Mallorca.

1. mai foreslo statsministeren fredsforhandlinger. Franco krevde
betingelsesløs kapitulasjon.
24. juli - 18. november. For å lette
forsvaret av Madrid, og for å avlede
angrepsplaner mot Valencia, startet
republikanerne en offensiv over
Ebroelven. Nasjonalistene måtte
trekke seg tilbake. I startfasen var
offensiven suksessfull, men angrepet
mistet styrke da republikanerne grov
seg ned i påvente av motangrep.
Med overlegen flystyrke og hyppige
motangrep ble republikanerne gradvis tvunget til rettrett. Den 30. oktober startet nasjonalistene et massivt
angrep, og 18. november ble de
republikanske styrker tvunget tilbake
over Ebro.
21. september meddelte statsminister Negrin i en tale i Folkeforbundet
at den internasjonale brigade skulle
trekkes tilbake fra Spania.
15. november paraderte den internasjonale brigade i Barcelona før
hjemreisen.
23. desember - 15. januar 1939 ble
kampen om Barcelona utkjempet.
Angrepet besto av seks armeer, og
strakk seg fra Pyreneene til syd for
elven Ebro. Det ble for meget for den
utkjørte republikanske hær som begynte tilbaketrekning mot Barcelona.
14. januar falt Tarragona og 24. januar sto nasjonalistene bare fem kilometer fra Barcelona. Statsminister
Negrins regjering flyktet til Gerona.
Den 26. januar overga Barcelona
seg.
5. februar 1939 ble Gerona erobret
av nasjonalistene.
28. februar trekker Manuell Azaña
seg som president for republikken.
4.-12. mars. Statsminister Negrins
forfeilede fredsforsøk resulterte i
gatekamper i Madrid. Det nasjonale
forsvarsrådet ledet av oberst Casado
kjempet for kontroll over republikken, og forsøkte å forhandle frem
et fredsforslag med Franco. I mellomtiden hadde statsministeren og
hans kabinett flyktet fra Madrid sammen med sine russiske rådgivere.
28. mars inntar nasjonalistene
Madrid.
29. mars opphører fiendtlighetene og
den 1. april erklærer Franco at krigen
er slutt.
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LESERKOMMENTAR

Aktuelt Spania

CAPRITX

SKOBUTIKK

Åpent fra 10.00 - 14.00 og 16.30-20.00 Nå i sentrum av Albir

Verdikupong

Kjøper du ett par sko hos oss og
tar med denne annonsen gir vi
deg en rabatt på 10€ ! (Gjelder
ikke tilbudsvarer)

10€
Du finner oss i: Avda. Albir 34
Stort utvalg i store størrelser
og ekstra brede sko !

Tlf: 966 866 722 / capritx@wanadoo.es

- Nyt godt av spanske priser hos oss

Stort salg ut året!
SALG
ALT 50%
Aktuelt Spania kan vel neppe beskyldes for å drive
journalistikk. Det driver ikke annet enn skriverier. Til
dels også meget ondskapsfulle skriverier. Bildene av
sigøyner kvinnene og teksten under er ikke annet en
ren og skjær rasisme. At redaktøren i ettertid benekter dette, er jo morsomt. Vi kan jo lese.
Flott at noen tar tak og sier ifra. At redaktøren i AS
slipper denne Hermadrud løs med egen spalte er for
meg en gåte og vitner om dårlig dømmekraft.
Mannen fremstår ikke som annet enn en kvasiintelektuell, som gjør et svært mislykket forsøk på å
bruke skjønnlitterære virkemidler i tekstene sine.
Det blir ikke annet enn patetisk.
Men hvem er kvinnene på bilde ? Er det
Hermandrud som har lekt papparazzi og stillt seg
opp på en parkeringsplass og fotografert damene
bakfra uten at de vet om det? I tilfelle er det et grovt
overgrep. Hva om noen av disse kvinnene kan identifiseres ? Eller er det damene i redaksjonene som har
kledd seg ut for anledningen. Jeg bare lurer på hvor
amatør det er mulig å bli ? Dette bør redaktøren i AS
kunne si noe om. I alle fall om hun vil forsøke å følge
god presseskikk. Noe som nok er mer unntaket enn
regelen der i gården.
At de kaller seg for journalister er respektløst ovenfor de av oss som tar faget på alvor. Jeg nekter å tro
at noen i AS sin redaksjon noen gang har vært i
nærheten av å lese pressens etiske retningslinjer.
Dette på tross av at disse er lett tilgjengelige. En surfetur på nettet er alt som skal til.
Det er også svært lite respektfullt ovenfor leserne.
Tror de at folk er dumme ?

AS har også et grandiost troverdighetsproblem. Det
har vært operert med fiktive personer som Ann O
Nymo. Siri Lund har også skrevet om sin egen praktikant i Dagbladet, i den reportasjen omtaler hun seg
selv for husetes frue. Man skal være meget dyktig
for å skrive om seg selv og leseren skal i alle fall
opplyses om det. Derfor kan redaksjonen i AS,
umulig forvente at leserne skal ta dem på alvor. Hvor
mye jukser de i faget ? Hvordan velger de kildene
sine ? Kan vi tro på det som står der ? Har de noen
utdanning utover niårig grunnskole ? Det virker i alle
fall ikke som om studiepoengene står i kø. Trist som
f . , men sant.
At gamle kjendiser og advokater gidder å satse sitt
gode navn og rykte i bladet er underlig. Det er jo
nærliggende å tro at de deler oppfattningene til
redaksjonen. Kanskje er gleden av å se navnet sitt i
byline, så stor at de mister all integritet. Hva slags
menneskesyn og samfunnssyn som ligger bak, kan
en vel bare undre seg over. Troverdigheten ?????
Det finnes sikkert noe å kritisere Spaniaposten og
redaktør Kim Ammouche for. Men flere av innleggene som sto på trykk i forrige utgave av
Spaniaposten virket rett og slett bare stygge og faller
på sin egen urimelighet. At han tar opp temaet er viktig og nødvendig. I alle fall for de av oss som tror på
demokrati og har skjønt at alle mennesker har
samme verdi. Å dra voldtektssaker inn i debatten blir
bare too stupid. Råtne egg finnes i alle kartonger og
i FRP leiren er det vel heller intet unntak ?
Ordføreren i Os kommune er jo ikke akkurat noen
fjær i hatten !
ANNE MARIE PILE.
JOURNALISTIKK STUD.

Møbler, Interør & dekor
Mambo Muebles - Partida Cap Blanc 41 - Altea - Tel: 965 845874
Mambo Muebles - Centro Commercial Carrefour - Finestrat
Åpningstider 10.00 til 13.30 og fra 17.00 til 20.00, lørdager 10.00 til 14.00

Mobico Norway
Skal du pusse opp ?
Tlf 667750670

ROHRFREI
COSTABLANCA

RØR, AVLØPS, - & KANALRENSING
ALGERENSING, HØYTRYKKSPYLING, RØRKAMERA
SE HER, NYHET !
DU FINNER IKKE KOMLOKKET ELLER AVLØSSYSTEMET ?
RØR, KUMLOKK FINNER VI PÅ CENTIMETEREN!
TYSK FIRMA  RASK & PRESIST

24TIMER SERVICE  TEL 619 909 107  965 870 147
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PAPIRUTGAVE
+
INTERNETTKATALOG
REGISTER DIN BEDRIFT NÅ !
WWW.SPANIAGUIDEN.NO/GULESIDER
Mer info på side 28

Skolejogg!
Bruker du bilen til og fra jobben? Kjører du til butikken i stedet for
å sykle? Tar du heisen i stedet for å bruke trappene? Vil du helst
synke ned i godstolen hver kveld og bare kose deg..?
BEATE LYSTAD

Hvem passer deres bolig på Costa Blanca ?
- Vi gjør det. Vi tar oppdrag fra Denia i Nord til La Manga i syd.

Diverse monteringsarbeide
Service & Vedlikehold
Tilsyn av eiendommer

Vannrenser/vannbehandling:

Malerarbeider
Vifter & Luker fra:
Elektrikker
Rørlegger
Murer/flislegger
Glasskader
Kvalitesmaling fra:
Låser
Alarmer
Aircondition m. kulde og varme
Lavtbyggende gulvvarme
Aircondition med kulde og varme:
Utleie av boliger
Generell vaktmester tjeneste
Faste avtaler og priser
CB Håndverkservice
Poligono Industrial L`Alberca, Nave 1
Parcela 35
03530 La Nucia (Alicante)
(Samme lokale som Flyttespesialisten)

Tlf:
Fax:
Epost:
Web:

+34 628 711 948
+34 966 896 656
jorem@alfas.net
www.cbhandverk.com

BEATE @SPANIAPOSTEN .COM

D

agens voksne, ungdom
og barn sliter kanskje
litt med å ha for lite
fysisk aktivitet i hverdagen? For
barna går det mye i Play Station
og Game Boy, for ungdommen
blir det mye DVD'er og PCbruk - og for de voksne blir det
mye bilkjøring og muligens litt
for lite trim
Tirsdag 23. november ble det
arrangert Skolejogg på Den
Norske Skolen i Rojales. I
samarbeid
med
LFF
(Landslaget Fysisk Fostring i
Skolen) - og med en frivillig
startkontingent på 2 euro pr.
deltaker - var idrettsbanen i
Quesada plassen å være denne
dagen. Her var barn, lærere og
foreldre velkomne til å delta.
Selv om det var svært få av de
foreldre som ble observert som
medvirket i Skolejoggen, var
det selvfølgelig også fint å ha en
egen Heia-gjeng
Etter god oppvarming på
idrettsplassen satte joggerne av
gårde på den 1,5 km lange etappen.
Det viste seg at det ikke var alle
som hadde fått helt med seg at
dette var en "jogg" - for noen
tok det hele svært så rolig og

1-2-3-4!! Oppvarming til
Skolejoggen 2004, Karen (5 år)
fikk diplom og var sliten, men
strålende fornøyd.

ruslet bedagelig bortover
løypen, mens andre virkelig
hadde fått med seg poenget og
løp det beste de kunne. Halvveis
i løypa ble det servert kald saft,
og dette gjorde mange lettere
forvirret med hensyn til løpets
avslutning Er det slutt nå??
Men, dette var kun et
"vannhull" - før innspurten
Noen avsluttet med stil, andre
med såre føtter og noen av de
aller minste var veldig trøtte men så er det også forskjell på
en langbent 10. klassing og en
liten jente på 5 år . Uansett,
alle som kom i mål fikk diplom

for vel gjennomført løp.
Den frivillige startkontingenten
skulle gå til støtte for SOSbarnebyer sitt hjelpeprosjekt på
Haiti for foreldreløse barn - så
her fikk man både satt folk i
aktivitet og samtidig støttet en
god sak!
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Jakter på pyramidesvindler i Spania

Tysk kvalitet
Ferdig lagt på ditt gulv
Pris inkl. materialer
og arbeide.

T5PC-gründeren Jim Wolden (31) jages av både
Hells Angels, russisk mafia og A-gjengen. Flere av
de andre toppene i T5PC skal også være oppsøkt
av torpedoer. Jim Wolden, som flere hevder er hovedmannen bak T5PC-skandalen, oppholder for
tiden i Spania hvor han har kjøpt seg hus.

Ø

kokrim, og torpedoer fra
både Hells Angels og
Bandidos skal være på
jakt etter pyramidemillionene i
den raknede pyramiden T5PC.
Spania er et av stedene hvor det
letes.
HUS I SPANIA

Wolden sin tidligere kjæreste
forteller til NRK at han har kjøpt
seg både hus og båt i Spania. Når
Wolden treffer VG og TV2 på
Costa del Sol forsøker han å
avkrefte boligkjøpet. Han hevder
å ha betalt inn et stort beløp som
depositum for en villa på solkysten, men han skal ha manglet
penger for å fullføre kjøpet.
Wolden ønsker ikke at TV 2
Nettavisen skal skrive hvor i
Spania de oppholder seg, men
understreker at de ikke er på flukt
eller gjemmer seg for noen. Han
innrømmer likevel at både han og
familien er redde og bekymret.
PRIVATFLY TIL SPANIA
Da gründeren skulle selge aksjer i
pyramideselskapet, leide han
likegodt et privatfly for å komme
seg til møter blant annet i Spania.
Det var da Sundt Air AS sin privatjet Bombardier Challenger
som ble chartret. Det dyreste flyet
i selskapets flåte.

Pyramiden startet å rekruttere
Nordmenn i Spania allrede sommeren 2003 og det er mange
godtroende nordmenn her som

har tapt penger på pyramiden til
tross for at Spaniaposten i utgave
39 (17. Nov 2003), med overskriften "Norsk pyramideeksport
til Spania" advarte mot T5PC i en
artikkel over to helsider.
Tidligere i år skal han ha blitt truet
av Hells Angels-medlemmer fordi
den danske avdelingen av
motorsykkelklubben
hadde
investert fire millioner kroner i
T5PC. Disse pengene er nå tapt, i
tillegg til seks millioner kroner
investeringen hadde generert i
pyramideselskapet.
Om lag 70.000 nordmenn har tapt
penger etter konkursen i T5PC
(The 5 Percent Community).
Mange har satset over 100.000
kroner i nettverket.
PROVOSERT AV SPANIA-FERIE
Aksjonærene i pyramideselskapet
T5PC er kraftig provosert av at
Økokrim lar T5PC-gründeren Jim
Wolden gjøre seg ferdig med
ferien i Spania før han skal
avhøres i Norge.
- Dette er svært forunderlig. Det
dreier seg om en sak med svært
mange involverte og svært mange
penger. Nå får Wolden mulighet
til planlegge hva han skal si i
avhør og hva han skal gjøre med
T5PC-penger som han antakeligvis fortsatt har tilgang til, sier
Olav Sylte til NTB.

Sylte representerer flere hundre

Tysk parkett
Økokrim og flere torpedoer mener
pyramidetoppen, Jim Aleksander
Wolden oppholder seg i Spania.

Høy kvalitet, for kontorer, industribygg, barnehager,
venterom, hoteller, butikker og leiligheter.

TLF/FAX 965 841 571 MOB 667878405 (Norsk)
Ledelse gjennom innovasjon

aksjonærer som har tapt pengene
sine på T5PC-skandalen
Han mener Økokrim burde ha
innkalt Wolden til avhør alt torsdag, og eventuelt bedt om hjelp
fra spansk politi til å pågripe ham.
 Wolden burde ha kommet til
Norge og undergitt seg varetekt
for sin egen del hvis det er riktig
det han forteller norsk presse. Jeg
vet ikke hva slags følelser som
eksisterer i ham, men får inntrykk
av at det ikke har gått særlig inn på
ham at så mange har tapt penger,
siden han kan fortsette ferien i
Spania, sier Sylte.

Ring hjem !

4,9

€uro-Cent
per minutt*
*Eks. IVA.

Billige tellerskritt til Skandinavia,
Spania og resten av Europa.

Spaniaposten advarte mot T5PC
høsten 2003 da nordmenn var i full
gang med å rekruttere i Spania.

Kastet redaktør blir pyramidebygger

Samme lave pris hele døgnet, hele uken.
Fakturering per sekund
Ingen forhåndsnummer
Ingen minimum forbruk
Ingen oppkopplingsavgift
Ingen forhåndsinnbetaling
Ingen endringer av din telefon linje
Tjenesten er tilgjengelig for fastlinjer og mobil telefoner

Bare løft av røret og ring!
Kun 4,9 cent pr.min. til land som Norge, Sverige, Danmark, USA, England

Tore Brodkorb har måtte slutte som redaktør og trappe
med sin eiendomsvirksomet. Nå er det lovnader om
lettjente pyramidepenger som skal gi penger i pungen.

T

ore Brodkorb ble kastet som
redaktør i Spaniajournalen
etter at det ble avslørt at han
drev egen eiendomsmeglervirksomhet i det skjulte, og utnyttet som
redaktørrollen til å gi sin egen
megler-virksomhet omtale i magasinet.
Nå bygger han pyramide for
nettverksselskapet
ACN (All
Communications
Network).
Produktene som ACN tilbyr det
norske markedet, er fasttelefoni og
mobiltjenester, i Spania er det

omtrent det samme.
I likheter med T5PC er det ingen
grenser for konseptet. De hevder å
ha 70.000 medlemmer i Norge og
de er i sterk vekst og de hevder å
være ett av de raskest voksende
selskapene i USA og Europa. Og
mulighetene for å tjene penger på å
verve nye medlemmer skal være
fantastiske. De obligatoriske
hallelujamøtene er en del av
pyramidebyggingen.
Tore Brodkorb har vært i kontakt
med tidligere annonsører og part-

Kun 2,4 cent pr. min. på lokalsamtaler i Spania.
23 cent pr. min. til mobiltelefon i Spania.
For mer informasjon
ring vårt gratisnummer

1521

Tidligere redaktør i SJ Tore
Brodkorb er en av de som
bygger pyramiden ACN.
nere i Spaniajournalen for å få dem
med i pyramiden. Kanskje noen
burde ha lært litt av T5PC?

Orange Web Services, S.L.

Apdo. de Correos, 31  03330 Crevillent (Alicante)

Tel. 902.347.328



Fax 902.347.329

esfone is a registreed trademark of Orange Web Services, S.L.,
providing telecommunication. services in Spain since 1997.
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Mitt hjem i solen

Jeg leste en kommentar i nummer
56 av Spaniaposten. Det som fikk
meg til å reagere var vedkommendes utsagn om å være kommet
til Spania av egen fri vilje.. Ja,
selvsagt var det vel det. Men det
sies også noe mer: "Spanjolene ber
oss ikke om å komme hit!" Feil.
Det er nemlig dette de så absolutt
gjør og har gjort. Det som fikk
meg til Spania var nemlig en
kraftig reklamekampanje som sa
det slik: "Kom til Spania til ditt
annet hjem i solen!". Vi som reagerte på reklamen fikk en flott visningstur nesten gratis til det solfylte landet langt der nede i syd.

Jeg har nå bodd 20 vintrer i
Spania. Da jeg kom hit ble vi godt
mottatt.. Vi skulle være med på å
bygge opp en del av Spania som lå
brakk. Costa Blanca regionen er av
natur en halvørken. Den lå der øde
og naken. De spanske myndigheter
ønsket
bemidlede
europeere som kunne finansiere
oppbyggingen av den lange, golde
kyststripen og slå seg ned der.
"Kom til Spania, til ditt andre hjem
- i solen!". Og de kom i flokkevis,
hovedsakelig pensjonister fra
Tyskland, Storbritannia, Frankrike,
Sveits, Holland, Belgia. Og fra
Norge og Sverige. (Ikke så mange
dansker. De reiste for det meste til
Costa del sol).
De fleste som kom kunne vel
knapt kalles for rikinger. For det
meste var det vanlige folk som
hadde spart seg opp noen penger.
Husene som ble vist oss, kostet fra
100.000 til 300.000 norske kroner.
Det var overkommelig for de
fleste. At prisene siden har steget
ganske formidabelt er en annen
sak.
Stadig flere europeere har
oppdaget fordelene ved å bo i
Spania. Ikke minst har vi norske
kunnet glede oss over markert
lavere priser på alt vi trenger for å
leve. Men mest av alt er det solen
og klimaet som trekker. Men vi har
ikke fått noe gratis. Det gjelder i
Spania som overalt ellers. Alt
koster. Det er som noen av kritikerne sier det. Kan du betale for deg
er det fritt fram. Dette gjelder overalt. Ikke bare i Spania. Ønsker
noen å ta inn på et hotell hvor som
helst i verden, vil han bli godt mottatt hvis han kan betale for seg.
Kan han ikke, får han heller ikke
husly. Hotelleieren vil ha sin betaling. Det er den han lever av.
Når en norsk eller annen europeisk

pensjonist kjøper seg en bolig i
Spania er dette en gevinst for spansk økonomi. Disse utlendingene
har finansiert utbyggingen av
Costa Blanka kysten. De har finansiert det hele: hustomter og husbygging. De har besørget vannforsyningen fra fjellene i vest,
laget kloakkanlegg, bygget veier
og besørget elektrisitetsforsyningen og ellers alt som hører til en
moderne
bebyggelse.
Utlendingene har skaffet kapitalen
og forvandlet ørkenlandet til et
ettertraktet feriested. Arbeidsløse
spanjoler i tusenvis er kommet fra
hele landet og har fått en ny start i
livet.
Dette har norske og andre
europeiske pensjonister fått i
stand. Hele det spanske samfunn
nyter godt av dette. Men det er
også en annen gruppe fremmede i
Spania. I statistikken går de under
betegnelsen "de andre". Det er
disse som vi i Norge kaller
"innvandrere". Som overalt ellers
er de en belastning og er lite ønsket
i Spania. Er det mulig sendes de
fort ut av landet.
Noen kritikere mener at de norske
pensjonistene må lære seg spansk,
visstnok fra dag en. De fleste
prøver seg lenge før. De går på
spanskkurs i Norge. Når de så
kommer til Spania blir de overrasket og noe skuffet.. De tar frem
sine spanskkunnskaper og blir
oftest greit forstått. Men selv
forstår de lite eller ingenting av det
som blir sagt til dem. Det er nemlig slik at her på Costa Blanka kysten snakker man ikke spansk
(castellano). Dialekten er valenciano.
Jo, vi sliter alle mer eller mindre
med språket. Men så nødvendig er
det heller ikke. Ingen av disse pensjonistene tar sikte på å bli integrert i den spanske befolkning. De
skal slett ikke ut for å søke jobb.
Ønsket er å leve alderdommen
under noe bedre klimatiske
forhold. I den grad vi måtte gå
glipp av noe på grunn av manglende språkkunnskaper, er det
bare oss selv det går ut over. Å
handle det nødvendige er ikke noe
problem.
I dag kommer vel de fleste
huskjøpere til ferdig organiserte
urbanisasjoner som er innlemmet i
en kommune.. Men det var ikke
alltid slik. Jeg kom til et jomfruelig
utbygningsområde. Men så kom
sjokket. Plutselig en dag forsvant

Skal vi tro skribenten er mannen til venstre han som bygger Spania, han er velkommen med sine penger.
Mens den “fattige” innvandreren til høyre, egentlig er uønsket, “sånne som han” blir lett en byrde.
gatebelysningen. Ikke noe større å
bry seg om, bare en teknisk feil,
sannsynligvis. Vi spurte hos entreprenøren som hadde med byggearbeidene å gjøre. Da fikk vi
beskjed. Ingen teknisk feil. E-verket har stengt lyset. Dere har ikke
betalt lysregningen. - Hva i all verden?
Du bodde egentlig ikke noe sted.
Vi måtte lage en slags "kommune"
som kunne ta seg av de nødvendige tingene som hørte til en urbanisasjon. Vi innkalte til allmannamøte. Vi ble orientert.
Entreprenøren hjalp oss. Vi måtte
lage en komite, et slags "vel" eller
en form for "bystyre" som kunne
ordne opp i floken. Sett i gang! Vi
tok tilbørlig hensyn til de forskjellige språk-gruppene. Det var
engelsk, tysk, skandinavisk og
spansk. Jeg ble valgt til
"Presidente'". En spanjol ble valgt
til sekretær. Så var det å gå i gang.
Det var tre viktige ting å ordne opp
i: elektrisitet, vannforsyning og
renhold. Vi måtte skrive ut skattesedler og vi måtte kreve inn penger.
Det vanskelige var å finne den
enkelte huseier hjemme. Men
arbeidet var overkommelig.
Noen kilometer sør for oss lå
administrasjonen for nærmeste
bykommune, Pilar de la Horadada.
Vi tok kontakt og møtte en
elskverdig Alcalde (rådmann).
Selvsagt! Mil Palmeras var ønsket
som en del av kommunen
Hjertelig velkommen. Men ikke
nå. Nei og nei, ikke nå! Først når

alt var ferdig, klappet og klart med
hensyn til fellesareal og fellesbygninger, beplantninger og alt
som hører til, kunne vi komme
igjen. Og meget viktig: Ingen
gjeld. Alt måtte være betalt. Da
skulle det være en fornøyelse å
gjøre oss til innbyggere i kommunen. Og slik ble det. Vi fikk
navn på gatene og husnummer. Vi
fikk postombæring, vi fikk politi i
gatene, vi fikk apotek og legekontor. Nå hadde vi fått et bosted og en
adresse.
Det er i prinsippet to måter for en
utlending å leve på her i Spania.
Du kan bo som turist. Da fortsetter
du å være full borger av det landet
du kommer fra. Jeg har hele tiden
vært nordmann. Eller du kan søke
om Permanencia. Min svenske
nabo søkte denne løsningen. Han
kunne bevitne at han hadde fast
pensjon i Sverige og han fikk sin
Permanencia. Han fikk også svensk utreise og nå kunne han skatte
til Spania. Det betydde at han
kunne leve av den skatteforskjellen det er mellom Sverige
og Spania.. Jeg selv kunne ikke
gjøre det samme. Jeg eier nemlig
hus i Norge som jeg bor i. Og reglene er: Hvis du har hus eller leilighet i Norge som står til din disposisjon så får du ikke utreise. Du
må skatte av pensjonen i Norge.
Det er behagelig og rimelig å bo
her i Spania om vinteren. Vi hører
til stadighet at Norge er verdens
rikeste land. Det er vel sannsynligvis også det dyreste. Hvis du har
hus i Spania og bor der et par

måneder, så har du spart flyreisen
frem og tilbake til Norge. Så meget
lavere
er
matutgiftene.
Oppvarmingen er også billigere.
En flaske gass er fem ganger
dyrere i oljelandet Norge enn i
Spania.
Ønsker din kone å slippe å lage
middagsmat en dag kan du gå på
restaurant. Her i Mil Palmeras er
det ikke noe skandinavisk spisested. Men det er både engelsk, tysk,
spansk og kinesisk matservering.
Jeg foretrekker den kinesiske
restauranten. En middag med alt
tilbehør koster ca. 5 euro. Med
drikkepenger blir det omkring 40
kroner. Da får du et rikelig og velsmakende måltid. Når du så går følger den høflige betjeningen med
deg og bukker deg ut døren.
Skribenten som jeg henviser til
skriver: "Ikke ta frem at vi kommer hit med penger og rikdom det
har ikke noe å si når man er
innvandrer". Det var nettopp dette
med penger som var årsaken til at
spanske myndigheter satset på turismen. Spania var et akterutseilt
land. De trengte virkelig til
økonomisk drahjelp for å få landet
på fote. De hadde slett ikke råd til
"innvandrere". De var ikke ønsket
til landet.
I Norge har vi innvandring. De er
stort sett en belastning for vår
økonomi. Hvis man ikke ser den
forskjellen, har man vel mistet
gangsynet.
MIL PALMERAS 19.NOV.2004
ERLING BERG PEDERSEN
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2. Ingen utlendinger som har
kommet hit og kjøpt sin bolig kan
hevde at det kvalifiserer til å
hevde at man har vært med på å
bygge opp Spania av den ene
grunn. Den økonomiske vekst
som har vært i hele Spania siste 20
årene har mange flere årsaker enn
de utenlandske boligkjøpere som
har investert i deler av kysten.
Selv om svært mange lokalsamfunn i disse områdene kan takke
turismen for sin velstand.
3. Skribenten forteller feilaktig
om disse "andre innvandrerne"
som ikke er ønsket i Spania og
helst sendes ut så snart som mulig.
Fakta er at Spanjolene innser
behovet for rimelig og fleksibel
arbeidskraft. Bøndene skriker
etter sesongarbeidere som kan
hjelpe til med innhøstingen av
tomater
og
appelsiner.
Bygningsbransjen er helt avhegig
av arbeidskraften. Dette er arbeide
som er lite attraktivt for mange
spanjoler. Et generelt "amnesti" er
på vei for innvandrere fra f.eks.
nord-afrika, syd-amerika og østeuropa. Rundt en million av disse,
ifølge skribenten "uønskede", får
nå lovlig opphold. Spanjolene
ønsker dem velkommen de
trenger folk som kan arbeide. I et

Også det faktum at det nettopp er
mennesker i arbeide som i slipper
unna krav om residencia viser at
dette er en klar politikk fra
spanske myndigheters side.
Pensjonister uten arbeide blir
møtte med krav om residencia
(permanent oppholdstillatelse)
dersom de vil bo i Spania. På sikt
er arbeidsinnvandring viktigere
for spansk økonomi enn de pensjonsister som velger å nyte sine
siste år i solen.
4. Ingen har hevdet at det ikke
finnes mange gode forklaringer på
at mange f.eks. pensjonister er
svake i spansk.
De som har hevet røsten med krav
om at pensjonster må lære seg
spansk har først og fremst uttalt at
de som er så glade i FRP's innvandrings politikk og som krever at
det skal stilles krav til innvandrere
i Norge bør stille de samme krav
til seg selv som innvandrere i
Spania. Skal man ha troverdighet
så bør man leve etter egen lære.
5. Skribenten forteller hvordan
han kom til et område som lå
brakk og måtte organisere mye av
den nødvendige infrastruktur selv.

Det omtalte området "Las
Palmeras" utenfor Torrevieja er et
skrekkeksempel hvor hvordan
enkelte utbyggere selger et uferdig produkt til utlendinger som
gjøre hjemmeleksen sin for dårlig
får de kjøper bolig og dermed blir
de sittende uten elementære ting
som telefon og gatelys, selv
mange år etter at de har kjøpt sin
bolig. Årsaken i problemet ligger i
stor grad hos boligkjøperen som
ikke forstår konsekvensen av at
man ikke lenger er i Norge og
kjøper nært "hva som helst" av
"hvem som helst" i et eiendomsmarked som er langt mer fritt enn
f.eks. i Norge.
6. Skribenten avslutter med å
fortelle at Spania ikke hadde råd
til innvandrere og dermed satset
på turismen. Videre leser vi her at
innvandrere i Norge stort sett er en
belastning for vår økonomi. En
påstand han ikke på noen måter
forsøker å dokumentere. De
innvandrerregnskap som har utarbeidet i Norge (også av FRP) har
vist en netto gevinst til samfunnet
i Norge på innvandringen. Likevel
kan man jo huske på at de kostnader knyttet til innvandringen i
Norge er knyttet til måten man
hånderer innvandrere og asylsøkere på, ikke til innvandrerne i
seg selv. Man nekter dem f.eks. å
ta lovlig arbeide så lenge de venter på å få sine søknader behandlet. Kanskje norske myndigheter
har noe å lære av måten spanjolene har lært å høste nytte av
denne ressurs.
RED
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“Rasister er vi ikke”
Takk for en god avis.
Jeg bor i Torrevieja og har bodd
her noen år. Normalt leser jeg
kun spanske aviser, men min
søster gav meg et eksemplar av
deres avis, og jeg ble oppmerksom paa disse Frp-menneskenes
fremferd her. Skjelden er jeg blitt
mer flau paa landsmenns vegne.
Leste med forskrekkelse hva
disse menneskene faktisk mener
og hevder, samtidig som de forventer aa bli tatt seriøst.
Meget bra at deres avis fokuserer

på slike pinlige individer, som
gjör sitt beste for aa bekrefte alle
fordommer mot norske mennesker, som av ulike årsaker har
valgt å bosette seg her i Spania.
Disse Frp-velgerne har sitt eget
merkelige system for å klassifisere sine medmennesker:
1 Ikke blond, litt mørk i huden
kanskje; ha! Der tok vi deg. Du er
jo utlending (les kjeltring)!
2 Innvandrer er pr. definisjon en
utlending som kommer til Norge.
3 Nordmann, som kommer til
Spania og skjemmer seg ut ved

sin manglende folkeskikk og barbariske kulturforstaaelse, er en
"ressurs".
Det kan virke som om eneste
grunn for å bo i Spania for disse
"ambassadörer for pinligheter og
plattheter" er at her finnes; i prioritert rekkefølge:
1 Billig sprit.
2 Carl Ivar Hagen bor her av og til.
3 Her finnes norske ghettoer hvor
man ikke behöver aa laere seg
"utenlandsk".
MVH, SVEIN BOGE
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TANNLEGE
allmennpraksis
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Europa hvor en større andel av
befolkningen er "uproduktive"
pensjonister som følge av at det
fødes færre barn. Innvandring av
mennesker arbeidsfør alder er
man helt avhengig av. Noe som er
definert helt fra toppen av EU.
Men hvordan denne innvandring
skal håndteres er et tema som
skaper debatt.

IN

1. Den reklamekampanjen som i
sin tid fikk fikk deg til å dra til
Spania var neppe noen offisiell
invitasjon. Om en eiendomsmegler reklamerer og gir
deg en rimelig visningsreise til
Spania er det du som boligkjøper
som tilslutt betaler den regningen
også.

L

Tilsvar: Mitt hjem i solen
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Implantater, kroner, broer, proteser, estetikk,
fyllinger, kjeveortopedi, bleking eller rens ?
Arne Mathisen (Norsk kjeveortoped)
Dr. Pedro J. Amor Koole (Hollandsk tannlege)
Vi snakker norsk og engelsk
Åpent kl. 10.00 - 14.00
Vårt kontor i Torrevieja:
Avda. de la Libertad, 2, 4. etg. B
03180 Torrevieja
(Ovenfor Tivoli)

Tel / Fax: 965 717 512

Aircondition
Kulde om sommeren, varme om vinteren.
Forbruk 0,8 kw, gir 2,4 kw varme eller kulde.
Kompressor og teknologi fra japanske Daikin, verdens nest
største leverandør av aircondition. Svært stillegående !
27db innendørs 37db utendørs (kompressor).
Korrekt veiledning fra Norsk frysemaskinist
3 års garanti på kompressor, kontakt meg for demonstrasjon !
Mu
seo
De
lso

Alfaz del Pi

Marina Senior

Riu Castells

Kun € 799,ferdig montert !

Emil Fiske / emil.fiske@terra.es
Calle Riu Castells 7-13
03580 Alfaz del Pi
Tlf/Fax: 966 860 297 Mobil: 647 229 648
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Sannheten om FRP
Nå begynner endelig FrP å vise
sitt sanne ansikt.

eller mer, er det svært få, nesten
ingen som stemmer FrP.

Ønsket om å halvere u-hjelpen,
Hagens utspill mot muslimer og
nå homofile, samt Siv Jensens
klargjøring på at FrP ikke har
noe EU-standpunkt av frykt for å
skremme bort velgere, viser partiets sanne ansikt.

Og på sammenhenger mellom
homofobi og fremmedfrykt er
det en statistisk signifikant sammenheng mellom dess mer
informasjon man har om begge
grupper, dess mindre sjanse for å
beholde fordommer og stemme
FrP.

FrPs største velgergruppe ser
man av landsstatistikken er
menn mellom 20-30, bosatt i distriktene og med ungdomsskole
som høyste fullførte utdannelse.
Den nest største er samme
gruppe, men med videregående
også.
Blant mennesker med universitets og høyskoleutdannelse 4 år

Folk som går på det populistiske
fjaset "mindre skatter og
avgifter, og mer penger til alt og
alle" er vel ikke akkurat Mensamedlemmer.
Konklusjon: Flere universiteter
og høyskoler til distriktene!
VIDAR BEKKELID
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Fisk, fugl og selvfølgelig paella
Paellaens vugge finner vi i
rismarkene syd for Valencia. Mange
spanjoler tar sin søndagstur for å
nyte den Valencianske nasjonalrett.
Da er El Palmar stedet for deg.
KARI LØVDAL

KARI @SPANIAPOSTEN .COM

S

yd for Spanias tredje
største by Valencia finnes
en sjelden oase for slitne
og inntrykksmettede turister.
Landsbyen El Palmar ved bredden av innsjøen Albufera er det
ikke store slott, imponerende
festningsverk eller verdensberømte kunstverk. Like vel får
den rolige byen og de rundt ni
hundre innbyggerne får æren for
noe av det mest spanske av alt,
nemlig nasjonalretten paella.
Det sies at det er her i den lille
søvnige landsbyen på El Parma
den aller første paellaen ble
laget.
Alle vet at det ble full klaff!
For paella kom du ikke utenom
her i Spania. Nå spiser alle
denne safrangule risretten med
fisk eller kjøtt i. Under Fiestaen
i Alfaz del Pi svettet flere

kokkelag over åpen ild for å bli
premiert for nettopp sin paella.
En dyktig paellakoker har status i Spania. Ryktet sier at El
Palmar har sine kvalitetskokker.
Restaurantenes menyer har
ellers rikholdig tilbud av havets
delikatesser, alt fra velvoksen
hummer til mindre kjente,
lokale fiskeslag, tilberedt med
godt håndlag.
RISMARKER
Elva Rio Turio renner gjennom
dette store ferskvannsområdet.
I middelalderen var innsjøen ti
ganger større enn de rundt 48
tusen kvadrat som dekkes av
vann i dag. På 1200- tallet drev
kong Jaime maurerne på flukt.
Tilbake ble fiskeriene og
kunnskapen om risdyrkingen.
Om lag tredelen av Spanias

produksjon av ris kommer herfra. Fiskerne setter fortsatt sine
garn, men mange tjener mer på
å frakte turister rundt i sine
karakteristiske smale trebåter.
Her kan alle jakte fritt med
kikkert og fotoapparat.
Fisker hopper og spretter yre
rundt båten. Det er nesten så
man venter å få en fisk rett i
fanget! Fuglesang midt blant
sivet lar seg ikke avbryte av
ekstatiske utrop over en langbent, snøhvit hegre som ikke
forlater fiskeplassen sin. Ender
ploger lavt over hodene våre og
går inn for buklanding i
kanalen like foran båten. En
lokal fisker kommer inn med
dagens fangst og vinker blidt.

Elva Rio Turio renner gjennom dette store ferskvannsområdet.

Han har sikkert sin fiskerlisens
fra Valencia trygt forvart på
innerlomma.
NATURRESERVAT
Smale broer forbinder øya, der
de fleste innbyggerne i landsbyen bor, med fastlandet.
Parker på den anbefalte oppstillingsplassen. Det er kronglete å kjøre inn i selve bykjernen der moderne bygninger har
avløst tradisjonell byggestil
med spisse stråtak. Korsene på
taket skal i følge gammel
tradisjon verne mot onde makter.

Hele våtmarksområdet er naturreservat. To naturlige og en
kunstig kanal forbinder
innsjøen med havet. Det suser i
sivet. Bølgene klukker rundt
båten, og Robert med stråhatt
legger ut om Albuferas
herligheter. Hva er vel Venezias
skitne kanaler og syngende
gondolierer mot en annerledes
båttur midt i eventyret?
Maten smaker dessuten utmerket etter at vi har fått litt vind i
håret. Gå ikke glipp av El
Palmars ukjente godbit. De har
en pudding som får deg til å
sveve opp i det blå.

Hele våtmarksområdet er naturreservat. To naturlige og en kunstig kanal
En lokal fisker putrer gjennom kanalen. forbinder innsjøen med havet.

S PA N I A P O S T E N
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ALFAZ DEL PI
Avd. Pais Valenciá, 9 - Loc. 9
Tel. 965 888 432
Mandag til Fredag
10.30 - 13.30
17.30 - 19.30

Leiebil i Spania

Lørdag
10.30 til 19.30

Det Persiske Teppe Galleri

Billigst via Int
ernet !

SPANIAGUIDEN.NO

OPPTIL

30%

-

DU HENTER BILEN FRA EGET KONTOR PÅ FLYPLASSEN
VI REFUNDERER BENSIN NÅR DU LEVERER BILEN
NYE BILER (INGEN ELDRE ENN 6. MND)
FORSIKRING & FRI KM. INKLUDERT I PRISEN
ALLE BILER HAR AIRCONDITION

PRIS PR UKE / 14. DAGER
(RABATT VED LENGRE LEIEPERIODE)

RABATT TIL ETTER JUL

NISSAN MICRA

€93 / €186

3

FORD FIESTA

€104 / €209

Direkte import av tepper av
beste kvalitet. Alle med
offisielle sertifikat for
opphav.

DØRER

5

RENAULT CLIO

DØRER

€ 116 / €232

RENAULT CLIO DIESEL

€ 128 / €255

Får lyst til å lære mer

FORD FOCUS

FORD FOCUS STASJONSVOGN

€172 / €343

Folkeuniversitetet
sine spansk-kurs er
populære. 27 år
gamle Elisabeth
Strømsmoen er
lærer på to
nybegynnerkurs på
Folkeuniverset sitt
kurs i Alfaz del Pi.
THOR RISETH

RENAULT MEGANE CAB

€267 / €534
FORD GALAXY

N

De aller fleste elevene på disse
kursene er seksti år eller mer.
Derfor legges også kursene opp
til at det skal være sosialt og
trivelig i tillegg.

Akkurat nå så er Elisabeth i
gang med to nybegynnerkurs.
Her er det viktigste å lære seg å
si takk og å si "versåsnill". I tillegg lærer de å telle, lærer seg
daglige ting som i butikken,
spørre etter hvor ting er og en
del om spanske helligdager og
kultur. Kan man dette og prøver
seg på spansk når man går i
butikken, så blir det svært godt
mottatt av de som jobber der. De
er mer enn villige til å prøve å
forstå. Å lære seg språket eller i
alle fall å prøve å lære seg
språket, er å vise lokalbe-

folkningen respekt. De er svært
hjelpsomme, forteller Elisabeth.
Når du viser at du har gjort deg
umaken med å lære litt spansk,
så strekker de seg langt for å
forstå.
Elisabeth har bodd i Spania
siden 1986, så hun vet hva hun
snakker om. Hun tar bare nybegynnerkursene, forteller hun.
Det er andre lærere som tar for
seg
de
neste
trinnene.
Folkeuniversitetet har nå kurs i
fire trinn og nye begynner etter
jul.

7

€368 / €735

MERCEDES VITO

€419 / €838

PRISENE GJELDER VINTEREN

THOR @SPANIAPOSTEN .COM

ybegynnerkursene gir
en enkel innføring i
spansk, sier Elisabeth.
Vi pugger ikke grammatikk og
verb på dette innføringskurset.
Hensikten er at elevene skal få
lyst til å lære seg mer etter dette
kurset, ikke drepe all lyst til å
lære med massiv pugging på
grammatikk.

1.6

€148 / €297

SETER DIESEL

9

SETER

2004/2005

ENKELT  TRYGT  RASKT
1.
2.
3.
4.
5.
6.

GÅ TIL VÅR NETTSIDE
VELG ØNSKET BIL OG HENTESTED
VELG ANTALL LEIEDØGN.
SJEKK PRISEN
NÅR DU HAR DEN BILEN DU ØNSKER, TRYKK PÅ "BOOKING"
DU MOTTAR BEKREFTELSE OG DETALJER PR. MAIL

DU

BETALER BILEN NÅR DU HENTER DEN

!

WWW.SPANIAGUIDEN.NO/LEIEBIL

PRIS INKLUDERER FORSIKRING OG FRI KILOMETER. EVENTUELL BENSIN PÅ BILEN KOMMER I TILLEGG. PRISENE I EURO ER GJELDENDE OG OPPGJØR SKJER I FORM AV EURO KONTANT ELLER
KORT, NÅR MAN HENTER BILEN. BARNESETER KAN OGSÅ BESTILLES.

Spanias historie
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Spanias Europapolitikk 1490-1560
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Den italienske krigens forløp
Karl VIII la i vei til Italia i 1494 med en enorm hær, og ingen av de italienske småstatene hadde mulighet til å stoppe ham. Han kunne uhindret
marsjere sørover til Napoli, der kong Ferrante nettopp hadde dødd, og før
sin død hadde tilbudt Frankrike overhøyhet over Napoli.
TOR FØRDE

K

arl VIII ble derfor
ønsket velkommen i
Napoli. Kong Ferrante
av Napoli hadde vært gift med
søster til Ferdinand av
Aragon. Ferdinand var også
hersker over Sicilia, og satte
ikke pris på den truende
oppførselen som Karl VIII
hadde vist overfor svogeren.
Derfor, og av maktbalansehensyn, hadde Ferdinand tatt initiativet til en allianse rettet
mot det franske nærværet i
Italia. Resultatet var Venezia
ligaen, opprettet 31. mars i
1495, der Spania, keiseren,
Venezia og Milano var med.
Det dynastiske giftemålet mellom habsburgerne og den
spanske kongefamilien i 1495
var også i stor grad en reaksjon på den franske ekspansjonen. I 1495 krysset spanske

WWW .EUROPAS -HISTORIE .NET

styrker over fra Sicilia til
Calabria under ledelse av
Gonzalo de Cordoba.
De franske soldatene oppførte
seg sånn at de mistet all sympati i Italia. Da Karl VIII forlot Napoli lot han en stor garnison være tilbake. Denne
begynte
å
plyndre
befolkninga, og dette førte til
opprør. Ved Fornovo, sørøst
for Parma, stilte ligaen en hær
som kjempet mot de franske
styrkene.
Slaget
endte
uavgjort, med de franske
styrkene tapte alle forsyningene sine. Siden Milano gikk
ut av ligaen da de franske
styrkene nærmet seg greide de
å komme seg videre heim
uhindret. Med invasjonen
hadde vært et feilslag.
Spanske hærstyrker drev de
franske ut av kongedømmet
Napoli. Ligaen gikk raskt i

oppløsning. Karl VIII døde i
1498, og Ludvik XII overtok
som fransk konge. Han
opprettholdt arvekravet på
Milano. Etter grundige forberedelse angrep Frankrike i
1499. Forløpet var nesten som
forrige gang, stor og lett framgang til å begynne med, og så
større og større motgang, blant
annet siden franskmennene
gjorde seg upopulære ved å
plyndre befolkninga der de
kom. Men i 1500 stod de fransk hærstyrkene på nytt seierrike i Milano. Og Ludvik XII
vendte oppmerksomheten mot
Napoli. Ferdinand av Spania
og Ludvik ble enige om å dele
Napoli. Men de ble uenige om
delinga, og våren 1502 angrep
den franske kommandanten de
spanske styrkene. I januar
1504 var de franske soldatene
jaget ut av Napoli, og Napoli

1443-1515: Gonzalo Fernandez de Córdoba y Aquilar, Spansk feltherre, en av
kong Ferdinand sine dyktigste hjelpere.

var spansk. Og Napoli forble
spansk område i mer enn to
hundre år framover.
Krigene i Italia fortsatte.
Målene var skiftende, og også
alliansene. I 1507-8 ble det
dannet en allianse for å dele
Venezia. Men alliansen gikk i
oppløsning før målet var nådd.
Pavestaten under pave Julius
II deltok i krigene, og i 1511
dannet han den Hellige Liga

sammen med Ferdinand av
Aragon (Spania) og Venezia.
Den skulle drive Frankrike ut
av Italia. England under
Henrik VIII sluttet seg også til
denne ligaen. I 1512 mistet
Ludvik XII Milano. Samme år
deltok også sveitsiske leiesoldater i kampene, i første
omgang som motstandere av
de franske hærstyrkene. De
sveitsiske lanseknektene var
fryktet.

Diamanter, rubiner, safirer.
Kun naturlige steiner. 18k
Gull & Platina

Gullsmed med 40års erfaring.
Fjerde generasjon i
samme bransje.

Hånd-lagede smykker.
Skreddersydde smykker og
reperasjoner. Alt arbeidet
gjøres i våre eget moderne
verksted av engelsk gullsmed.

18k smykker fra 20 Euro
Diamant smykker fra 90 Euro
Stort lager
Svært gode priser for
alle lommebøker.

Vi snakker blant annet Norsk, Svensk, Engelsk, Fransk, Nederlandsk, Spansk, Tysk, Finsk og mange flere språk.
Du finner oss i: Avda. Martinez Alejos, 2 (gågaten som går fra strandpromenaden og oppover), Benidorm
Telefon og fax 96 683 08 56
E-mail: diamond_centre@telefonica.net

Åpningstider - Mandag til Lørdag 10.00 - 21.00 - Søndager 17.00 til 21.00
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Sterling og
Norwegian
samarbeider
De to lavprisflyselskapene Sterling og
Norwegian har inngått
avtale om samarbeid på
13 av selskapenes ruter i
Europa.

R

utesamarbeidet vil skje
ved at selskapene kjøper
seter av hverandre på
utvalgte avganger og ruter.
Samarbeidet vil være fullt operativt fra 1.mai, men noen ruter vil
starte
allerede
19.februar.
Billettene ble lagt ut for salg tirsdag 23.november, opplyser
Norwegian i en pressemelding.
-- Dette samarbeidet gir oss
mulighet til å kunne tilby de
reisende flere avganger og nye
ruter, samt at vi utnytter flyflåten
mer kostnadseffektivt, sier administrerende
direktør
Harald
Andresen i Sterling.
Begge selskapene vil tilby setene
det samarbeides om til egne priser, og hevder de dermed vil
konkurrere innbyrdes om de
samme kundene.
-- Dette vil skjerpe konkurransen
ytterligere i markedet, sies det i
Norwegians pressemelding.
Sterling og Norwegian sier at de
ikke lenger vil fly vinge til vinge,
noe som også vil føre til at
trafikken vil reduseres på enkelte
ruter, mellom andre ruter til
Spania (Alicante og Malaga.)
Andresen i Sterling sier på
pressekonferansen at selskapene
fortsatt vil være beinharde
konkurrenter på pris, og at de
lavere driftskonstnadene som
samarbeidet medfører, også skal
medføre lavere priser for forbrukeren.
Av rutene med relevans for
Spania-nordmenn finner vi:
Oslo - Alicante (Alle dager)
Oslo - Alicante (Murcia)
(Lørdag)
Oslo - Malaga (Alle dager)
Oslo - København
Bergen - Alicante (Murcia)
(Lørdag)
Bergen - Malaga (Lørdag)
Stavanger - Alicante (Murcia)
(Søndag)
Stavanger - Malaga (Lørdag)
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SinCal med HydroFLOW
Du kan glemme kalkproblemer!
SinCal med HydroFLOW et gjennombrudd i
elektronisk vannbehandling. Patentert globalt.
HS38 plasseret på røret til VVS tanken (10min
arbeid) og bruker strøm for ca 4 Euro pr. år. Den virker med
og mot strømmen så hele rørsystemet blir beskyttet på noen
timer. Fjerner også det eksisterende kalkbelegget i løpet av
noen uker. 3 års pengegaranti, du
får pengene tilbake hvis du ikke er
Mu
seo
De
fornøyd. 3 års fabrikkgaranti,
lso
Marina Senior
vedlikeholdsfritt

Kun € 224,-

Alfaz del Pi

Riu Castells

El Escudo de Habsburg S.L.
03189 Orihuela Costa, Alicante
Tel: 966 730 369 - 687 816 631
Fax: 966 730 034 www.sincal.info

Emil Fiske
emil.fiske@terra.es
Calle Riu Castells 7-13
03580 Alfaz del Pi
Tlf/Fax: 966 860 297
Mobil: 647 229 648

GARN OG HOBBYBUA






Norsk Dalegarn
Strikkepinner
Norske/Engelske oppskrifter NYHET!
Julestoff
Heklegarn
Ferdigsydde gard
iner
Heklepinner
Diverse “julesak
er”
Du finner oss i C. Mercuri like ved kirkesenteret i Albir
Kirkesenteret

Caprabo

Man-LLør 10-114.00
Tlf: 9 6 6 8 6 6 6 8 8
Calle Mercuri 3
Mob: 6 9 0 2 9 5 3 8 2
0 3 5 8 1 A l b i r (Stengt jul & nyttår) M a i l : c r o s s @ s i l i c a . n u

Narvestad Service, Din kontakt i Spania
Alt i eiendomsservice
Tor og Eli-A
Anne
Ukentlig ettersyn, vanning/Klipping
Renhold, Poolservice, Aircondition/kjøle- Torrevieja, Costa Blanca
service, Lufteventiler/Ventilasjon
Telefon: 677270715 & 618356363
Betong-impregnering, Rør- /Elektro-service, Telefaks: 965708145
Airportservice, Satellitt-TV (Digitalt),
E-post: narvestadservice@hotmail.com
Lydservice

S PA N I A P O S T E N
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Neste generasjon
på markedet
Alberto Gonzales(23) fra Alfaz del Pi følger i sine foreldres fotspor og fører deres
tradisjoner som lærhandlere på markedet
videre. Familien har drevet i bransjen i 35
år og utfordringene blir ikke mindre.
Mange spanjoler har sluttet grunnet den
store konkurransen fra de mange
utlendingene.
THOR RISETH

D

THOR @SPANIAPOSTEN .COM

et er ikke fritt fram for å
bli markedshandler. Det
kreves tillatelse fra
"ayuntamiento" og der er det
kamp om de tillatelsene som
deles ut. De spanske markedshandlerne møter også sterk
konkurranse fra utlendinger,
særlig fra folk fra forskjellige
land i Afrika.

HVER SIN RUTE
-- Hver torghandler har sin rute,
forteller Alberto. Hans familie
starter uka på markedet i Denia,
tirsdag er de i Altea, onsdag tar
de fri eller drar til Benidorm,
torsdag til Javea, fredag til
Moraira og lørdag til Calpe.
Søndag er det stort sett fri eller
det blir Benidorm igjen.

-- Å være markedshandler er en
slitsom jobb, sier Alberto, færre
og færre spanjoler vil gjøre
jobben. Det er mye jobb og man
må opp tidlig. Hans familie har
vært markedshandlere i 35 år og
Alberto har vært med fra han
var liten gutt. Fra 1998 har han
vært med som deleier i foretaket. Han akter å fortsette i sine
foreldres fotspor. Det er vanlig
at markeds-lisenser går i arv i
familien.

Sånn er det året rundt, men hovedsesongen er fra påske til ut
september. I år har de forlenget
sesongen litt, det skyldes godt
vær utover høsten.
Nå utover skal de selge ut det
som er på lager og det blir tid for
å kjøpe inn på nytt etter jul.
Vinteren er en rolig tid og den
går stort sett med til innkjøp for
neste sesong.
SATSER

PÅ KVALITET

Alberto forteller at han og forel-

Det kan synes folksomt på markedet, men dette er ingenting, forteller Alberto.
Det er om sommeren, i turistsesongen, han og foreldrene tjener mest penger.

drene vil helst selge spansk
kvalitet. Det finnes svært mye
gode kvalitetsvarer i området.
Det finnes mye bra skinn og
mye bra som produseres i
nærområdet.
Men det er også mye konkurranse fra billige varer som slett
ikke er kvalitet. Han har litt av
begge deler, men vil helst selge

NOE FOR ALLE: Produksjon av lærvarer er stor i Spania. Alberto satser på belter fra tradisjonsrike produsenter i
regionen. Det er stor forskjell i kvaliteten, forteller han.

det aller beste. Han viser fram et
lærbelte til atten euro og et
annet som han selger for åtte.
Det er stor forskjell i kvaliteten,
forteller Alberto. Lenger bort i
gata går et belte som ligner
svært mye for tre euro.
BILLIGERE ENN BUTIKKEN
Vi selger billigere enn i
butikken, forteller Alberto, det
er fordi vi ikke har så store faste
kostnader til husvære som
butikkene. Derfor er det også
mange som gjerne handler på
markedet. Det er billigere og det
vet folk. Folk fleste vil ikke
betale mer enn det som er nødvendig.

En aber med å jobbe på
markedet er at man må opp
tidlig på morgenen. Det liker
ikke Alberto. Bilen, som er spesialbygd for formålet, må være
på plass på markedet klokka åtte
på morgen. De som har faste
plasser og ikke møter opp, får
plassen gitt bort til andre som
ikke er lisensiert om de ikke
møter opp. Derfor er det viktig å
møte opp i rett tid. Det er kun
onsdag at han kan ligge litt utpå.

Alberto Gonzales driver som lærhandler på markedet sammen med sine
foreldre. Det akter han å fortsette
med, forteller han. Jobbene som
markedselger er det rift om, det er
vanskelig å få seg jobb for i Spania.

LEVER AV TURISTER
-- Vi lever av turistene, forteller
Alberto. De er hovedgruppen
som kjøper lærvarene av han og
foreldrene. Derfor er det ei stille
tid nå på vinteren. Det er lite turister nå. Derfor er det også lite
uteliv. Albir og Altea har lite for
en ung mann på 23 år på denne
tiden av året, skal han ut for å
finne moro drar han til Valencia,
Alicante eller Benidorm.

-- Altea og Albir er bare for
gamlinger, spøker Roberto,
mens han gliser når vi spør om
jentene i Valencia. Det har han
ingen kommentar til.

S PA N I A P O S T E N
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Banket opp “eiendomsmegler”
En engelskmann ble
sist i november kraftig
banket opp av fire
landsmenn på grunn
av en eiendomshandel
ifølge politiet i Rojales.
Sent en mandag kveld
brøt fire angripere seg
inn i mannens hjem i
Ciudad Quesada og
truet han med balltre
og kniver.

D

e ville ha tilbake 90.000
Euro som de påsto de
hadde gitt han i
forbindelse med en eiendomshandel.
Engelskmannens sønn ble også
slått med balltre og kastet ned ei
trapp, men gutten kom tilbake
med ei jaktrifle som han fyrte av
i været. De fire angriperne
rømte da huset, men tok engelskmannen med seg. Han ble
senere funnet på en søpppelplass. Han ble fraktet til
sykehus hvor det ble konstatert

Årsaken til angrepet skal være at mennene
hadde betalt pengene for trehus de ikke fikk
tillatelse for å sette på tomten.

Centro Comercial Arabí Plaza
Lc 3 (vsa Notarius Publicus)
03580 L’Alfaz del Pi

Flott byggeprosjekt i Altea La Vella urb.
Paradiso under konstruksjon.

Leiligheter med 1 og 2 soverom, terrasse og
individuell hage. Priser fra 174.100€
Leilighet i Albir

knekte ribben, kutt og sår over
hele kroppen og store skader i
ansiktet. Doktorene ved sykehuset fryktet for at skadene i
ansiktet kan føre til tap av synet
på det ene øyet.
Årsaken til angrepet skal være
at mennene hadde betalt pengene for trehus som de senere
ikke fikk sette opp på tomtene
de hadde valgt.
Guardia Civil har tatt saken og
de har identifisert de fire
angriperne.

Sentralt nær stranden. 78m2, 2 soverom, 2
bad, stor garasje. Pris 194.250€
Sentral i La Nucia

Til leie. Stor leilighet i Alfaz sentrum

For langtidsleie.110m2, 3 soverom, 2 bad,
møblert, norsk TV, A/C. 600€ mnd.+kostnader.
Stort rekkehus i Albir på 3 etasjer.

150m2 BOA+ 43m2 fordelt på 3 terrasser. 4
sov, 3 bad, uavhengig leilighet, Pris 279.000€
Enebolig I La Nucia Urb. Panorama

SPANIAGUIDEN.NO

Alltid oppdatert på
eiendomsmarkedet.

WWW.SPANIAGUIDEN.NO

340m2 konstruksjon, 315m2 tomt, 4 sov, 2bad,
A/C, 2 stuer pa 50m2 og 100m2. 379.050€

145m2 konstruksjon, 795m2 tomt, 2 sov, 2 bad,
garasje, BBQ og privat basseng. Pris 330.00€

Kontakt Thomas på tlf +34 64 551 04 68 eller fax +34 96 686 01 48 for mer info

Bulevar de Los Músicos 11, Edif. Celio I - Playa del Albir - 03580 Alfaz del Pi (Alicante) - Spain

N O R S K E E I E N D O M S M E G L E R E O G A D V O K AT E R
VÅR SERIØSITET ER DIN TRYGGHET!
Ref: 903075
Koselig rekkehus (95 m²) nær Alfaz sentrum. 2(3) sov,
2 bad, 3 terrasser, felles basseng. Panoramautsikt over
fjellene. Sentralvarme og varmekabler i gulv. 162.000€

Vi har flere kunder på ventelister,
ønsker du å selge din bolig ?
Kontakt oss i dag !

Fullt møblert hjørneleil. nær sentrum i Albir. 3 sov.
2 bad, stor felles hage m/sv.basseng. Kvalitetsleil.
med AC/oppvarm. og norsk TV. 250.000€

Ref: 903065
Flott toppleilighet med fantastisk panoramautsikt. Netto boareal 106 m². 3 soverom, 2 bad,
stor terrasse, garasje, felles sv.basseng.
Sentralvarme. Sol hele dagen! 262.500€

Unik villa (220 m²) på stor utbyggbar eiendom på
3.000 m², nær sentrum i Alfaz. Privat, solfylt eiendom med nydelig sjø- og fjellutsikt. 4 sov, 3 bad,
garasje, sv.basseng, sentral oppvarming 645.000 €

Leilighet i Albir, 1 sov 1 bad 50m2
terasse flott utsikt over golfbanen. sol
hele dagen, basseng 165.000€
Ref: 903081

Koselig landlig hus i Sella av ny konstruksjon (230
m²) med eiendom på 12.000 m². 4 sover., 2 bad,
dobbelgarasje. Privat og rolig område. Flott

Flott duplex leilighet i gamlebyen i Altea
98 m2, 2 soverom 1 bad og 1 toalett, to
terasser med utsikt over Middelhavet,
stue med åpen kjøkkenløsning.
Leiligheten er nyoppusset og klar til
innflytting. 160.000€

Tomt i Bello Horizonte
810m2 tomten er regulert og ligger i et
veletablert boligområde. 232.000€

Vi har et stort utvalg av eiendommer i alle prisklasser på Costa Blanca, så ta
gjerne kontakt med vårt kontor eller se vår webside for mer informasjon:
WWW.BARFOD.ES
ALBIR
Tlf: +34 96 686 42 90
Fax: +34 96 686 44 23
E-mail: albir@barfod.es

Eiendomsmegling

Spania

Eneboliger under oppføring med fantastik utsikt i
Alfaz. 3 og 4 sover., 2 bad, private hager. Vi legger
vekt på kvalitet, ta kontakt for nærmere info.
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10år i Spania

Bernd Adler

CALLE CALVARI 24, ALFAZ DEL PI

Vi leverer Norske kanaler på eneste lovlige vis:
NRK1 · NRK2 · TV2 · TVNorge
Og flere... Spør oss for mer informasjon.

Mandag 29.11.2004
06.28 Frokost-tv
09.30 Nye vaner for livet
10.00 Siste nytt
10.05 Pilot Guides: Hellas
11.00 Siste nytt
11.05 Ingen hindring, eller ...?
11.40 Perspektiv: Fra sanglek til breakdance
12.00 Siste nytt
12.05 Maktkamp på Falcon Crest
12.50 Tom og Jerry
13.00 Siste nytt
13.05 Schrödingers katt
13.30 I pilegrimenes spor
14.00 Siste nytt
14.05 Adventsmøte i Filadelfia Oslo
14.35 Norge rundt
15.00 Siste nytt
15.05 Puggandplay
15.10 Kårni og Børni
15.20 Puggandplay
15.30 Mitt liv som robot
16.00 Siste nytt
16.03 Guru
16.05 Historier fra barndommen:
Kongen av skyskogen
16.30 Guru
17.00 Oddasat - Nyheter på samisk
17.15 Mánáid-tv - Samisk barne-tv
17.30 Skipper'n
17.40 Tid for tegn
17.55 Nyheter på tegnspråk
18.00 Barne-tv
18.00 Fimlene
18.20 Den lille røde traktoren
18.30 Pingu
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.30 Puls
19.55 Faktor: Frøkenfotball
20.25 Redaksjon EN
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Det svakeste ledd
22.10 Dok1: Surtsey - øya som steg
opp av havet
22.50 Eide og Morris - eit matprogram
23.00 Kveldsnytt
23.10 Store studio
23.55 Inspektør Morse: Siste buss til
Woodstock

14.00 Siste nytt
14.05 Distriktsnyheter
14.05 fra Rogaland
14.20 fra Nord- og Sør-Trøndelag
14.40 fra Nordland, Troms og Finnmark
15.00 Siste nytt
15.05 Puggandplay
15.10 Kid Paddle
15.20 Puggandplay
15.30 Stallgjengen
16.00 Siste nytt
16.03 Guru
16.05 Totalt genialt!
16.30 Guru
16.40 Du kan også skru'n som
Beckham!
16.50 Guru
17.00 Oddasat - Nyheter på samisk
17.15 Sammendrag av Frokost-tv
17.55 Nyheter på tegnspråk
18.00 Barne-tv
18.00 Ugleskogen
18.10 Mekke-Mikkel
18.20 Eventyrskatten
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.30 Ut i naturen: I fiskeørnas rike
19.55 Gastronomi: Maten, kroppen og
sjelen
20.25 Brennpunkt
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Standpunkt
22.15 Extra-trekning
22.30 Klangen av Paris: Rai og joik
23.00 Kveldsnytt
23.10 Kulturnytt
23.15 Utsyn
00.10 Presidenten
00.55 Standpunkt

Onsdag 01.12.2004
06.28 Frokost-tv
09.30 Faktor: Frøkenfotball
10.00 Siste nytt
10.05 Muntlig spørretime
11.00 Siste nytt
11.05 PS - ung i Sverige
11.20 Kulturnytt
11.25 Oddasat - Nyheter på samisk
11.40 Distriktsnyheter fra Buskerud,
Telemark og Vestfold
12.00 Siste nytt
Tirsdag 30.11.2004
12.05 Distriktsnyheter
06.28 Frokost-tv
12.05 fra Aust- og Vest-Agder
09.30 Redaksjon EN
12.20 fra Møre og Romsdal
10.00 Siste nytt
12.40 fra Østfold
10.05 Puls
13.00 Siste nytt
10.30 På skråplanet: "Om det stemmer, 13.05 Distriktsnyheter
så er det ikke min feil"
13.05 fra Oppland og Hedmark
11.00 Siste nytt
13.20 fra Hordaland og Sogn og
11.05 Perspektiv: Stavangerfjords siste Fjordane
tur i 1963
13.40 fra Oslo og Akershus
11.25 Oddasat - Nyheter på samisk
14.00 Siste nytt
11.40 Distriktsnyheter fra Buskerud,
14.05 Distriktsnyheter
Telemark og Vestfold
14.05 fra Rogaland
12.00 Siste nytt
14.20 fra Nord- og Sør-Trøndelag
12.05 Distriktsnyheter
14.40 fra Nordland, Troms og Finnmark
12.05 fra Aust- og Vest-Agder
15.00 Siste nytt
12.20 fra Møre og Romsdal
15.05 Puggandplay
12.40 fra Østfold
15.10 På jakt etter jenter
13.00 Siste nytt
15.25 Puggandplay
13.05 Distriktsnyheter
15.30 Movilles mysterium
13.05 fra Oppland og Hedmark
16.00 Siste nytt
13.20 fra Hordaland og Sogn og
16.03 Guru
Fjordane
16.05 Hemmelige agenter
13.40 fra Oslo og Akershus
16.30 Guru

17.00 Oddasat - Nyheter på samisk
17.15 Sammendrag av Frokost-tv
17.55 Nyheter på tegnspråk
18.00 Barne-tv
18.00 Jul i Blåfjell
18.25 Roser synger på nysnø
18.30 Jul i Blåfjell-sang
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.30 Forbrukerinspektørene
19.55 Mellom nytelse og smerte: Mat
20.25 Redaksjon EN
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.35 Vikinglotto
21.45 Skolen
22.30 Autofil
23.00 Kveldsnytt
23.10 Lydverket
23.50 NY-Lon
00.35 Pilot Guides: Store festivalar II
Torsdag 02.12.2004
06.28 Frokost-tv
09.30 Redaksjon EN
10.00 Siste nytt
10.05 V-cup skiskyting: Sprint, kvinner
11.00 Siste nytt
11.05 V-cup skiskyting: Sprint, kvinner
12.00 Siste nytt
12.05 Distriktsnyheter
12.05 fra Aust- og Vest-Agder
12.20 fra Møre og Romsdal
12.40 fra Østfold
13.00 Siste nytt
13.05 V-cup skiskyting: Sprint, menn
14.00 Siste nytt
14.05 V-cup skiskyting: Sprint, menn
15.00 Siste nytt
15.05 Guru
15.10 Grøss og gru
15.35 Lyoko
16.00 Siste nytt
16.03 Guru
16.05 Sirkka
16.30 Guru
17.00 Oddasat - Nyheter på samisk
17.15 V-cup skiskyting
17.55 Nyheter på tegnspråk
18.00 Barne-tv
18.00 Jul i Blåfjell
18.25 Doris Dingle og kattene hennes
18.30 Jul i Blåfjell-sang
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.30 Schrödingers katt
19.55 Tinas mat
20.25 Redaksjon EN
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Ramona
22.30 Riksarkivet
23.00 Kveldsnytt
23.10 Kulturnytt
23.15 Urix
23.45 Den tredje vakten
00.25 Filmplaneten
00.55 Sex og gifte menn
Fredag 03.12.2004
06.28 Frokost-tv
09.30 Redaksjon EN
10.00 Siste nytt
10.05 Forbrukerinspektørene
10.30 Brennpunkt
11.00 Siste nytt
11.05 Tid for tegn

Kjøp en 2.4m parabol for lovlig mottak av
Norsk TV og vi kjøper ditt gamle pirat system.
Spør oss også om rene engelskspråklige alternatier...
Hver tirsdag fra 09:00-13:00 snakker vi norsk
Vi selger ikke bare, men reparerer også !
11.20 Kulturnytt
11.25 Oddasat - Nyheter på samisk
11.40 Distriktsnyheter fra Buskerud,
Telemark og Vestfold
12.00 Siste nytt
12.05 Distriktsnyheter
12.05 fra Aust- og Vest-Agder
12.20 fra Møre og Romsdal
12.40 fra Østfold
13.00 Siste nytt
13.05 Distriktsnyheter
13.05 fra Oppland og Hedmark
13.20 fra Hordaland og Sogn og
Fjordane
13.40 fra Oslo og Akershus
14.00 Siste nytt
14.05 Distriktsnyheter
14.05 fra Rogaland
14.20 fra Nord- og Sør-Trøndelag
14.40 fra Nordland, Troms og Finnmark
15.00 Siste nytt
15.05 Newton: spesial
15.35 Stjerneskudd
15.55 Billy
16.00 Siste nytt
16.03 VG-lista Topp 20
17.00 Oddasat - Nyheter på samisk
17.15 VG-lista Topp 20
17.55 Nyheter på tegnspråk
18.00 Barne-tv
18.00 Jul i Blåfjell
18.25 Gitas lysfest
18.30 Jul i Blåfjell-sang
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.30 Norge rundt
19.55 Beat for beat - tone for tone
20.55 Nytt på nytt
21.25 Først & sist
22.20 Detektimen: Sporløst forsvunnet
23.00 Kveldsnytt
23.15 Countrymusikkens Oscar - 2004
CMA Awards
00.45 Dom og deilig
Lørdag 04.12.2004
08.00 Pysjpopbaluba
10.00 NRKs sportslørdag
10.05 V-cup kombinert: Hopp, 1.
omgang
10.45 V-cup skiskyting: Jaktstart, kvinner
11.45 V-cup kombinert: Hopp, 2.
omgang
12.15 V-cup alpint: Sammendrag fredagens utfor, menn
12.40 V-cup skiskyting: Jaktstart, menn
13.40 V-cup kombinert: 15 km langrenn
14.40 V-cup langrenn: Sprint, kvinner og
menn
16.15 V-cup hopp: K120, 1. omgang
17.05 Sport i dag
17.20 V-cup hopp: K120, 2. omgang
17.50 Sport i dag
18.00 Barne-tv
18.00 Jul i Blåfjell
18.25 Jul i Blåfjell-sang

Tel. 965 887 352
Fax: 965 889 442

18.30 Vera - og flere med henne
19.00 Lørdagsrevyen
19.45 Lotto-trekning
19.55 Hvilket liv!
20.25 Frelsesarmeens julekonsert
21.30 Med hjartet på rette staden
22.20 Fakta på lørdag: Kleopatras by,
Alexandria
23.10 Kveldsnytt
23.25 Nattkino: Mifunes siste sang
01.05 Sketsj-show
Søndag 05.12.2004
08.00 Stå opp!
08.02 Yoko! Jakamoko! Toto!
08.05 Bjørnen i det blå huset
08.33 Sigge og Gunnar
08.30 Jimmy Neutron
09.00 Baby Looney Tunes
09.20 Tom og Jerry
09.30 Duck Dodgers
10.00 NRKs sportssøndag
10.00
10.30 V-cup skiskyting: Stafett, kvinner
11.55 V-cup skiskyting: Stafett, menn
13.40 V-cup hopp: K120, 1. omgang
14.40 V-cup langrenn: Lagsprint finale,
kvinner
14.55 V-cup hopp: K120, 2. omgang
15.30 V-cup langrenn: Lagsprint finale,
menn
15.45 V-cup kombinert: Langrenn 3x5
km, lag
16.15 Musikk på søndag: Trøbbel på
Tahiti
17.00 Gudstjeneste i Nykirken i Bergen
17.30 Mon tro
18.00 Barne-tv
18.00 Jul i Blåfjell
18.25 Jul i Blåfjell-sang
18.30 Newton
19.00 Søndagsrevyen
19.45 Sportsrevyen
20.15 Norsk rocks historie: Rockens
nisjer
20.45 Der ingen skulle tru at nokon
kunne bu
21.15 Mumien
23.15 Kveldsnytt
23.30 Jakten på Mangas Coloradas
00.20 Nytt på nytt
00.50 Filmplaneten
Mandag 06.12.2004
06.28 Frokost-tv
09.30 Livets berg-og-dal-bane
10.00 Siste nytt
10.05 Pilot Guides: Tyskland
11.00 Siste nytt
11.05 Fakta på lørdag: Kleopatras by,
Alexandria
12.00 Siste nytt
12.05 Maktkamp på Falcon Crest
12.50 Tom og Jerry
13.00 Siste nytt
13.05 Schrödingers katt
13.30 I pilegrimenes spor
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Vi selger alt av minne og tilbehør for digitale kamera!

Albir
Fotoutstyr
Avda. del Albir
Alfas del Pi
Tlf: 966 867 393
14.00 Siste nytt
14.05 Gudstjeneste i Nykirken i Bergen
14.35 Norge rundt
15.00 Siste nytt
15.05 Puggandplay
15.10 Kårni og Børni
15.20 Puggandplay
15.30 Mitt liv som robot
16.00 Siste nytt
16.03 Guru
16.05 Historier fra barndommen:
Gramatikk-takk
16.30 Guru
17.00 Oddasat - Nyheter på samisk
17.15 Mánáid-tv - Samisk barne-tv:
Muohttagis
17.30 Skipper'n
17.40 Tid for tegn
17.55 Nyheter på tegnspråk
18.00 Barne-tv
18.00 Jul i Blåfjell
18.25 Den smarte kaninen
18.35 Jul i Blåfjell-sang
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.30 Puls
19.55 Faktor: Tempo, tyll og tåspiss
20.25 Redaksjon EN
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Det svakeste ledd
22.10 Dok1
23.00 Kveldsnytt
23.10 Store studio
23.55 Inspektør Morse: Spor i maskinen
Tirsdag 07.12.2004
06.28 Frokost-tv
09.30 Redaksjon EN
10.00 Siste nytt
10.05 Puls
10.30 På skråplanet: En lys levende
kalender og rutetabell
11.00 Siste nytt
11.05 Perspektiv: Ny "norsk" mat
11.25 Oddasat - Nyheter på samisk
11.40 Distriktsnyheter fra Buskerud,
Telemark og Vestfold
12.00 Siste nytt
12.05 Distriktsnyheter
12.05 fra Aust- og Vest-Agder
12.20 fra Møre og Romsdal
12.40 fra Østfold
13.00 Siste nytt
13.05 Distriktsnyheter
13.05 fra Oppland og Hedmark
13.20 fra Hordaland og Sogn og
Fjordane
13.40 fra Oslo og Akershus
14.00 Siste nytt
14.05 Distriktsnyheter
14.05 fra Rogaland
14.20 fra Nord- og Sør-Trøndelag
14.40 fra Nordland, Troms og Finnmark
15.00 Siste nytt
15.05 Puggandplay
15.10 Kid Paddle
15.20 Puggandplay
15.30 Stallgjengen
16.00 Siste nytt
16.03 Guru
16.05 Totalt genialt!
16.30 Guru
16.40 Du kan også skru'n som

Fotokopi og fotoutskrift fra digitale kamera: 0,30€ pr stk.
Beckham!
16.50 Guru
17.00 Oddasat - Nyheter på samisk
17.15 Sammendrag av Frokost-tv
17.55 Nyheter på tegnspråk
18.00 Barne-tv
18.00 Jul i Blåfjell
18.25 Den smarte kaninen
18.35 Jul i Blåfjell-sang
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.30 Ut i naturen: Rypa - fjellets
skjønnhet, jegerens favoritt
19.55 Gastronomi: Farlig mat - forbudt
mat
20.25 Brennpunkt
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.30 Standpunkt
22.15 Extra-trekning
22.30 Klangen av Paris: Opera og elektronika
23.00 Kveldsnytt
23.10 Kulturnytt
23.15 Utsyn
00.05 Presidenten
00.45 Standpunkt

19.30 Forbrukerinspektørene
19.55 Mellom nytelse og smerte: Rus
20.25 Redaksjon EN
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
21.35 Vikinglotto
21.45 Skolen
22.30 Autofil
23.00 Kveldsnytt
23.10 Lydverket
23.50 NY-Lon
00.35 Pilot Guides: New York City
Guide

Torsdag 09.12.2004
06.28 Frokost-tv
09.30 Redaksjon EN
10.00 Siste nytt
10.05 V-cup skiskyting: 15 km, kvinner
11.00 Siste nytt
11.05 V-cup skiskyting: 15 km, kvinner
12.00 Siste nytt
12.05 V-cup skiskyting: 15 km, kvinner
13.00 Siste nytt
13.05 V-cup skiskyting: 20 km, menn
14.00 Siste nytt
14.05 V-cup skiskyting: 20 km, menn
15.00 Siste nytt
Onsdag 08.12.2004
15.05 V-cup skiskyting: 20 km, menn
06.28 Frokost-tv
15.20 Guru
09.30 Faktor: Tempo, tyll og tåspiss
15.30 Lyoko
10.00 Siste nytt
16.00 Siste nytt
10.05 Født utenfor Europa
16.03 Guru
11.00 Siste nytt
16.05 Historier fra barndommen: Alice i
11.05 PS - ung i Sverige
speilet
11.20 Kulturnytt
16.30 Guru
11.25 Oddasat - Nyheter på samisk
17.00 Oddasat - Nyheter på samisk
11.40 Distriktsnyheter fra Buskerud,
17.15 V-cup skiskyting: Høydepunkter,
Telemark og Vestfold
analyser, gjester
12.00 Siste nytt
17.55 Nyheter på tegnspråk
12.05 Distriktsnyheter
18.00 Barne-tv
12.05 fra Aust- og Vest-Agder
18.00 Jul i Blåfjell
12.20 fra Møre og Romsdal
18.25 Den smarte kaninen
12.40 fra Østfold
18.35 Jul i Blåfjell-sang
13.00 Siste nytt
18.40 Distriktsnyheter
13.05 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
13.05 fra Oppland og Hedmark
19.30 Schrödingers katt: Varsel om jord13.20 fra Hordaland og Sogn og
skjelv
Fjordane
19.55 Tinas mat
13.40 fra Oslo og Akershus
20.25 Redaksjon EN
14.00 Siste nytt
20.55 Distriktsnyheter
14.05 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21
14.05 fra Rogaland
21.30 Ramona
14.20 fra Nord- og Sør-Trøndelag
22.30 Riksarkivet
14.40 fra Nordland, Troms og Finnmark 23.00 Kveldsnytt
15.00 Siste nytt
23.10 Kulturnytt
15.05 Puggandplay
23.15 Urix
15.10 Dokumentar for barn: Ingen sted- 23.45 Den tredje vakten
er er som hjemme
00.25 Filmplaneten
15.25 Puggandplay
00.55 Sex og gifte menn
15.30 Movilles mysterium
16.00 Siste nytt
Fredag 10.12.2004
16.03 Guru
06.28 Frokost-tv
16.05 Hemmelige agenter
09.30 Redaksjon EN
16.30 Guru
10.00 Siste nytt
17.00 Oddasat - Nyheter på samisk
10.05 Forbrukerinspektørene
17.15 Sammendrag av Frokost-tv
10.30 Brennpunkt
17.55 Nyheter på tegnspråk
11.00 Siste nytt
18.00 Barne-tv
11.05 Tid for tegn
18.00 Jul i Blåfjell
11.20 Kulturnytt
18.25 Den smarte kaninen
11.25 Oddasat - Nyheter på samisk
18.35 Jul i Blåfjell-sang
11.40 Distriktsnyheter fra Buskerud,
18.40 Distriktsnyheter
Telemark og Vestfold
19.00 Dagsrevyen
12.00 Siste nytt

SPANIAPOSTEN
Markedsføre din bedrift ?
Spaniaposten er Spanias største publikasjon på norsk og
ingen annen skandinavisk/norsk publikasjon har større dekning eller så mange lesere som Spaniaposten.
Fra høsten kommer vi ut hver 14. dag på Costa del Sol
og Costa Blanca med lokale og regionale nyheter og
reportasjer.

Kontakt oss for annonseinfo:
red@spaniaposten.com
Tlf: +34 647 734 390
Fax: +34 647 734 389
www.spaniaposten.com

Ingen annen norsk "spania-publikasjon" har
flere lesere enn Spaniaposten

Garanter t !
12.05 I bokhylla: Tarjei Vesaas
12.20 Perspektiv: Møt årets nobelprisvinner, Wangari Maathai
12.45 Nobels fredsprisutdeling 2004
14.10 V-cup skiskyting: Sprint, kvinner
15.00 Siste nytt
15.05 V-cup skiskyting: Sprint, kvinner
15.50 Billy
16.00 Siste nytt
16.03 VG-lista Topp 20
17.00 Oddasat - Nyheter på samisk
17.15 VG-lista Topp 20
17.55 Nyheter på tegnspråk
18.00 Barne-tv
18.00 Jul i Blåfjell
18.25 Den smarte kaninen
18.35 Jul i Blåfjell-sang
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen
19.30 Norge rundt
19.55 Du skal danse mye
20.55 Nytt på nytt
21.30 Detektimen: Columbo
23.00 Kveldsnytt
23.15 Å plante et tre
23.35 Artistenes artist blant cowboy og
indianer
01.05 Dom og deilig
Lørdag 11.12.2004
08.00 Pysjpopbaluba
10.00 NRKs sportslørdag
18.00 Barne-tv
18.00 Jul i Blåfjell
18.20 Jul i Blåfjell-sang
18.25 Tett på med Wallace og Gromit

19.00 Lørdagsrevyen
19.45 Lotto-trekning
19.55 Nobels fredspriskonsert 2004
22.45 Med hjartet på rette staden
23.30 Kveldsnytt
23.45 Nattkino: Alle elsker Alice
Søndag 12.12.2004
08.00 Stå opp!
08.02 Yoko! Jakamoko! Toto!
08.05 Bjørnen i det blå huset
08.35 Sigge og Gunnar
08.40 Jimmy Neutron
09.05 Baby Looney Tunes
09.30 Duck Dodgers
09.55 NRKs sportssøndag
17.00 Gudstjeneste i Nykirken i Bergen
17.30 Mon tro
18.00 Barne-tv
18.00 Jul i Blåfjell
18.25 Jul i Blåfjell-sang
18.30 Newton
19.00 Søndagsrevyen
19.45 Sportsrevyen
20.15 Norsk rocks historie: Veien videre
20.45 Der ingen skulle tru at nokon
kunne bu
21.15 James Bond: I skuddlinjen
23.20 Kveldsnytt
23.35 Jakten på Mangas Coloradas
00.25 Nytt på nytt
01.00 Filmplaneten
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Smykkedrømmer
Gullsmed
Therese Mæhle
viser unike
smykker i Casa
de Cultura i
Alfaz del Pi.
Glitrende
kvalitetsvarer.

FRESNO
S E G U R O S

Kontakt Maria på tlf. 630 989 567
Kontor tlf 966 800 020 fax 966 800 016
Besøk vårt kontor i Avd. Severo Ochoa 28
(like før Benidorm Palace, kjørende fra Alfaz)

ServiceCenterAlbir

Bor du i Alfaz, Albir, La Nucia eller Altea?
Savner du de norske TV kanalene?
Vi installerer dem i din spanske stue
sammen med 9 engelske kanaler

F
KARI LØVDAL

N

i Fredrikstad. Fysisk og direkte
skapergleden får hun rett fra
steinene
hun
bruker
i
smykkekunsten sin. Det hender
at hun drømmer smykker og
våkner om morgenen for så å
kaste seg over redskapene sine.

- Jeg flyttet ikke hit for å
komme til et lite Norge, smiler
hun skjelmsk under en kastanjebrun lugg. Spania er et herlig
land med en eldgammel kultur.
Tenk at de dresserte hester og
hadde gullsmedkunst av høy
klasse her lenge før vikingene
bygde sine båter!

- Det blir som regel veldig fine
ting da, sier hun og avbryter
samtalen for å hjelpe noen
spanske damer.

Therese snakker engasjert om
inspirasjon i flere ledd. Hun har
solid treårig utdannelse i
gullsmedfaget og viderefører
tradisjonen fra Tone Vigeland
og Unni David Andersen. En
nordisk
touch
avslører
forbindelsen til det beste i norsk
sølvsmedkunst fra Norway
Silver Design og Pluss- senteret

Casa de Culturas hvite vegger er
som skapt for smykkeskrinene
til Therese. Bløtt lys fra buevinduene sammen med harde spotlight framhever gløden i perlene. En liten gutt fenges av
innholdet i en stor kasse uten
lokk. Uten blygsel dukker han
ned i Alladins hule og gliser fra
øre til øre. Therese setter seg
ned og forteller om blodstein,
rav og amazonitt mens gutten
lar glitrende og skinnende
herligheter gli gjennom hendene. For nesten to år siden

Ring oss for mer informasjon:

96 686 57 96 (Norsk TV Club)

IRENE’S PESCADERIA

KARI @SPANIAPOSTEN .COM

orske Therese Mæhle
reiste fra Oslo-gryta til
Spania for å ha det
varmt om vinteren og være så
nær gamlelandet at hun kunne
komme hjem i en fart hvis det
skulle bli påkrevet.
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Forsikringsagent
Spesialisert rådgiver i alle typer
forsikring tilpasset ditt behov.
Vi kan tilby deg forsikring for:
Helse, Bil, Hus/Hjem, Pensjon og
Livrente, golfutstyr.
Norsk & svensktalende personale.
Gode parkeringsmuligheter!

søkte hun om å få stille ut her i
Alfaz del Pi. Det spanske systemet med kulturhus der alle
kan stille ut gratis er spesielt
gunstig for unge og mindre
kjente kunstnere. Et arbeid er
lite å betale for å få lov til å vise
sine arbeider.
- Utstillinger fungerer bra for
meg. Jeg konsentrerer energien
om å skape, og da trenger jeg ro.
Under arbeidet opparbeides et
visst sosialt behov, og her
skravler jeg med kundene, sier
hun og er vekk igjen.

Lutefisk 13,90 pr kg
- kvalitet, utvalg og pris
Tel. 687 082 241
Cami de la Mar, 30 - Alfaz del Pi

WWW.MEDESTATE.COM

Hun lager smykker på bestilling
og etterkommer spesielle
ønsker om kjede, lås og steiner.
Et strålende eksempel er
smykkene hun har skapt til tre
selskapskjoler av designeren
Thomas
Anderson.
Med
utgangspunkt i stoffet har de
skapt et stilrent, vakkert, nesten
klassisk produkt i all sin enkelthet.
- Thomas hadde en spennende
ide om en skrå hals og et kjede
som skulle falle ut over skulderen. Det bare sa "klikk" og så
hadde jeg det. Smykker skal
ikke bare være dekorative. De
bør også være gode å ha på seg,
legger Therese bestemt til.
Hun samarbeider gjerne med
andre om utstillinger. Fikk du
ikke tid til å besøke Casa de
Cultura? Da skal du vite at
helsekostforretningen i Albir
også fører utvalg av Therese
Mæhles håndlagede kolleksjon.
Selv er hun i full gang med å
forberede neste utstilling i 2005.
Hjemme på fincaen med de
hundre mandeltrærne venter
inspirsjonen.

Søker du
bolig i Spania ?
Mer enn 1000 boliger for
salg og utleie fra meglere
og private:

WWW.MEDESTATE.COM
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Uke 47 og 48

S PA N I A P O S T E N
18.30 Nyhetene og Sporten

12.20 60 Minutes

14.00 Den syvende him-

19.00 Absolutt underholdning

13.10 Dokument 2

mel

19.20 Været

13.40 TV 2 hjelper deg

14.45 MacGyver

19.30 Olsenbandens første

14.10 Bare for moro skyld

15.40 Home and away

kupp

14.20 Globus 2: To afrikanske 16.05 Malcolm i midten

20.00 Utenfor banen

pingviner

16.35 Venner for livet

20.30 Tabloid

15.20 Latin Grammy Awards

17.00 That `70s Show

21.00 Nyhetene

2003

17.30 Cheers

21.25 Været

17.00 Jakten på kjærligheten

18.00 Olsenbandens

21.30 Sporten

18.00 Olsenbandens første

første kupp

Magnus Byg

Mur/Flislegging • El-installasjoner • Rørleggerarbeide

Dansk byggmester tilbyr
alt innen renovering og nybygg

- Flislegging
- Våtrom (Bad & kjøkken)
- Elektriker
- Rørlegger

Mandag 29. november

22.35 Joey - Premiere!

21.45 Jakten på kjærligheten

kupp

18.30 Nyhetene og

06.28 God morgen, Norge!

23.05 Kongen av Queens

22.45 Alle elsker Raymond

18.30 Nyhetene

Sporten

09.30 Nyhetene

23.30 Nyhetene

23.10 Ja, kjære

18.45 Magasinet

19.00 Absolutt underhold-

09.40 Kjendisjakten

23.45 Perfekt

23.40 Nyhetene

19.10 Sporten

ning

10.10 God morgen, Norge!

00.30 Crossing Jordan

23.55 Angel

19.20 Været

19.20 Været

12.00 SøndagsTabloid

01.15 Spillmagasinet

00.40 X-files

19.30 Olsenbandens første

19.30 Olsenbandens

12.45 Bare for moro skyld

01.45 Absolutt underholdning

01.30 Forsvar

kupp

første kupp

12.00 Tabloid

22.50 EM-studio

Juniors hinderløype 08.42

13.05 Home and away

02.10 Sporten

02.20 Absolutt underholdning

20.00 Spillmagasinet

20.00 Tommys popshow

12.30 Halvsøstre

22.55 Håndball-EM:

Totally Spies 09.04 Mats

13.30 Liz og Bobby

02.20 Været

02.40 Sporten

21.00 Nyhetene

21.00 Nyhetene

12.55 Bare for moro skyld

Danmark - Tyskland

lager mat 09.07 Beyblade

02.55 Været

21.10 Været

21.25 Været

13.05 Home and away

23.35 Nyhetene

09.28 Mats med eksperi-

21.15 Sporten

21.30 Sporten

13.30 Liz og Bobby

23.45 Håndball-EM:

ment. 09.33 Creepschool

14.00 Den syvende himmel

Magnus Byg

Mur/Flislegging • El-installasjoner • Rørleggerarbeide

Urb. el Tossalet • c/ Callaso d'Ensarria no 23
03580 Alfaz del Pi • (Alicante)
Kontakt Jacob på tel. 649 867 390 / 965 889 923 / piamag@terra.es

14.45 Eventyreren

Onsdag 1. desember

15.40 Home and away

06.28 God morgen, Norge!

Fredag 3. desember

21.35 Spanerne

21.45 Forsvar

14.00 Den syvende himmel

Danmark - Tyskland

10.00 Lassie

16.05 Malcolm i midten

09.30 Nyhetene

06.28 God morgen, Norge!

22.25 God kveld, Norge!

22.35 Dokument 2: Vi er

14.45 MacGyver

00.30 X-files

10.30 Young riders

16.35 Venner for livet

09.40 Kjendisjakten

09.30 Nyhetene

22.55 Film: Paradise Road

behjelpelige med alt

15.40 Home and away

01.15 Forsvar

11.20 De syv søstre

17.00 That `70s Show

10.10 God morgen, Norge!

09.40 Kjendisjakten

00.50 Ja, kjære

23.30 Nyhetene

16.05 Malcolm i midten

02.05 Sporten

11.50 Reisen til julen

17.30 Cheers

12.00 Tabloid

10.10 God morgen, Norge!

01.15 Film: Storm Chasers

23.45 Mord og mysterier

16.35 Venner for livet

02.15 EM-studio

12.20 60 Minutes

12.00 Tabloid

02.55 Magasinet

00.40 Senkveld

17.00 That `70s Show

02.25 Været

13.10 Dokument 2: Vi er

18.00 Gull, røkelse og Mekka 12.30 Halvsøstre

behjelpelige med alt

18.30 Nyhetene og Sporten

12.55 Bare for moro skyld

12.30 Halvsøstre

03.20 Sporten

01.40 Absolutt underholdning

17.30 Cheers

19.00 Absolutt underholdning

13.05 Home and away

12.55 Bare for moro skyld

03.40 Været

02.05 Sporten

18.00 Olsenbandens første

Fredag 10. desember

14.15 TV 2 hjelper deg

19.20 Været

13.30 Liz og Bobby

13.05 Home and away

02.15 Været

kupp

06.28 God morgen, Norge!

14.45 Snøskred

19.30 God kveld, Norge! -

14.00 Den syvende himmel

13.30 Liz og Bobby

Søndag 5. desember

18.30 Nyhetene og Sporten

09.30 Nyhetene

15.00 Humorfestivalen i

spesial: Dorthe møter Kylie

14.45 Eventyreren

14.00 Den syvende himmel

07.30 TV 2 Junior

Tirsdag 7. desember

19.00 Absolutt underholdning

09.40 Kjendisjakten

Hemne

20.00 Tommys popshow

15.40 Home and away

14.45 MacGyver

07.30 Andy Pandy 07.35

06.28 God morgen, Norge!

19.20 Været

10.10 God morgen, Norge!

15.30 Klisterhjerne

21.00 Nyhetene

16.05 Malcolm i midten

15.40 Home and away

Traktor-Tom 07.46 Noddy

09.30 Nyhetene

19.30 Olsenbandens første

12.00 Tabloid

16.30 Jakten på kjærligheten

21.25 Været

16.35 Venner for livet

16.05 Malcolm i midten

07.57 Herskapelige bjørner

09.40 Kjendisjakten

kupp

12.30 Halvsøstre

17.30 Olsenbandens første

21.30 Sporten

17.00 That `70s Show

16.35 Venner for livet

08.10 Hamtaro 08.30 Koala

10.10 God morgen, Norge!

20.00 Stortinget

12.55 Bare for moro skyld

kupp

21.45 Forsvar

17.30 Cheers

17.00 That `70s Show

brødrene 08.40 Jacob To To

12.00 Mannens beste venn

20.30 TV 2 hjelper deg

13.05 Home and away

18.30 Nyhetene og Været

09.03 Snøbarna 09.16

12.30 Halvsøstre

21.00 Nyhetene

13.30 Liz og Bobby

18.55 EM-studio21.00

22.35 Dokument 2: Trusselen 18.00 Gull, røkelse og Mekka 17.30 Cheers
mot Norge

18.30 Nyhetene og Sporten

18.00 Olsenbandens første

Pokemon 09.38 Cubix

12.55 Bare for moro skyld

21.25 Været

14.00 Den syvende himmel

Nyhetene

23.05 Frasier

19.00 Absolutt underholdning

kupp

10.00 Lassie

13.05 Home and away

21.30 Sporten

14.45 MacGyver

21.10 Været

23.30 Nyhetene

19.20 Været

18.30 Nyhetene og Sporten

10.30 Dr. Quinn

13.30 Liz og Bobby

21.40 EM-studio

15.40 Home and away

21.15 Sporten

23.45 Dr. Joseph Bell - Siste

19.30 Olsenbandens første

19.00 Absolutt underholdning

11.20 Miss USA 2004

14.00 Den syvende himmel

21.50 Holmgang

16.05 Malcolm i midten

21.25 EM-studio

episode!

kupp

19.20 Været

13.00 Matiné: Bertie og

14.45 MacGyver

22.40 SportsXtra

16.35 Venner for livet

21.35 Spanerne

00.35 Senkveld

20.00 Stortinget

19.30 Olsenbandens første

Elizabeth

15.40 Home and away

23.05 I sin beste alder

17.00 That `70s Show

22.25 God kveld, Norge!

01.35 Absolutt underholdning

20.30 TV 2 hjelper deg

kupp

15.00 Globus 2: Lappland

16.05 Malcolm i midten

23.40 Nyhetene

17.30 Cheers

22.55 Film: Norma Rae

02.00 Sporten

21.00 Nyhetene

20.00 Tahiti - en øy i Norge

16.00 SportsXtra: Offshore

16.35 Venner for livet

23.55 60 Minutes

18.00 Olsenbandens første

00.50 Ja, kjære

02.10 Været

21.25 Været

20.30 Tahiti - en øy i Norge

16.30 Klisterhjerne

17.00 That `70s Show

00.45 Angel

kupp

01.15 Film: Turbo: A Power

21.30 Sporten

21.00 Nyhetene

17.30 Olsenbandens første

17.30 Cheers

01.30 Absolutt underholdning

18.30 Nyhetene og Sporten

Rangers Movie

Tirsdag 30. november

21.45 Holmgang

21.25 Været

kupp

18.00 Olsenbandens første

01.50 Sporten

19.00 Absolutt underholdning

02.55 Sporten

06.28 God morgen, Norge!

22.35 SportsXtra: Øyeblikket

21.30 Sporten

18.00 Reisen til julen

kupp

02.05 EM-studio

19.20 Været

03.05 EM-studio

09.30 Nyhetene

23.00 I sin beste alder

21.45 Kjetil & Kjartan-show

18.30 Nyhetene og Sporten

18.30 Nyhetene og Sporten

02.10 Været

19.30 Olsenbandens første

03.15 Været

09.40 Kjendisjakten

23.35 Nyhetene

22.15 Senkveld med Thomas 18.50 Været

10.10 God morgen, Norge!

23.50 60 Minutes

og Harald

19.00 Globus 2 : Havets

19.20 Været

Torsdag 9. desember

20.00 Idol-jul på amerikansk

Søndag 12. desember

12.00 Mannens beste venn

00.40 Angel

23.15 Son of the beach

mirakler

19.30 Olsenbandens første

06.28 God morgen, Norge!

21.00 Nyhetene

07.30 TV 2 Junior

12.30 Halvsøstre

01.25 Absolutt underholdning

23.40 Nyhetene

19.30 Olsenbandens første

kupp

09.30 Nyhetene

21.25 Været

10.30 Dr. Quinn

12.55 Bare for moro skyld

01.50 Sporten

23.55 Film: Do Not Disturb

kupp

20.00 Hos Martin

09.40 Kjendisjakten

21.30 Sporten

11.20 Miss Teen USA 2004

13.05 Home and away

02.00 Været

01.35 Absolutt underholdning

20.00 Klisterhjerne

20.30 Tabloid

10.10 God morgen, Norge!

21.40 EM-studio

13.00 Dokument 2

02.00 Sporten

21.00 Nyhetene

21.00 Nyhetene

12.00 Holmgang

21.50 Kjetil & Kjartan-show

13.50 Matiné: The Van - En

02.10 Været

21.20 Været

21.25 Været

12.50 Bare for moro skyld

22.20 Senkveld med Thomas pølsevogn til besvær

13.30 Liz og Bobby

kupp

19.00 Absolutt underholdning

14.00 Den syvende himmel

Torsdag 2. desember

14.45 Eventyreren

06.28 God morgen, Norge!

21.25 Sporten

21.30 Sporten

13.05 Home and away

og Harald

15.30 Humorfestivalen i Hemne

15.40 Home and away

09.30 Nyhetene

Lørdag 4. desember

21.45 SøndagsTabloid

21.45 Judging Amy

13.30 Liz og Bobby

23.20 EM-studio

16.00 Globus 2:

16.05 Malcolm i midten

09.40 Kjendisjakten

07.30 TV 2 Junior

22.30 Film: Nært og personlig 22.35 Joey

14.00 Den syvende himmel

23.30 Nyhetene

17.00 Olsenbandens første

16.35 Venner for livet

10.10 God morgen, Norge!

07.30 Teletubbiene 07.55

00.35 God kveld, Norge!

23.05 Kongen av Queens

14.45 MacGyver

23.45 Håndball-EM:

kupp

17.00 That `70s Show

12.00 Holmgang

Bjørnstad-bjørnene 08.19

01.05 Dr. Joseph Bell

23.30 Nyhetene

15.40 Home and away

Danmark - Sverige

18.00 Reisen til julen

17.30 Cheers

12.50 Bare for moro skyld

Toppen sykehus 08.29

01.55 Sporten

23.45 Perfekt

16.05 Malcolm i midten

01.15 Film: Cold heart

18.30 Nyhetene og Været

Frannys føtter 08.40 TV 2

02.10 Været

00.30 Crossing Jordan

16.35 Venner for livet

02.50 Absolutt underholdning

18.55 EM-studio

01.15 Spillmagasinet

17.00 That `70s Show

03.15 Sporten

21.00 Nyhetene

18.00 Gull, røkelse og Mekka 13.05 Home and away
18.30 Nyhetene og Sporten

13.30 Liz og Bobby

Juniors hinderløype 08.42

19.00 Absolutt underholdning

14.00 Den syvende himmel

Totally Spies 09.04 Mats

Mandag 6. desember

02.15 Absolutt underholdning

17.30 Olsenbandens første

03.25 EM-studio

21.20 Været

19.20 Været

14.45 Eventyreren

lager mat 09.07 Beyblade

06.28 God morgen, Norge!

02.35 Sporten

kupp

03.35 Været

21.25 Sporten

19.30 Leif Ove Andsnes

15.40 Home and away

09.28 Mats med eksperi-

09.30 Nyhetene

02.50 Været

18.30 Nyhetene og Været

20.00 Hos Martin

16.05 Malcolm i midten

ment. 09.33 Creepschool

09.40 Kjendisjakten

20.30 Tabloid

16.35 Venner for livet

10.00 Lassie

10.10 God morgen, Norge!

21.00 Nyhetene

17.00 That `70s Show

10.30 Young riders

21.25 Været

17.30 Cheers

21.30 Sporten
21.45 Judging Amy

21.40 EM-studio

18.55 EM-studio

Lørdag 11. desember

21.50 Klisterhjerne

Onsdag 8. desember

21.00 Nyhetene

07.30 TV 2 Junior

22.50 EM-studio

12.00 SøndagsTabloid

06.28 God morgen, Norge!

21.25 Været

07.30 Teletubbiene 07.55

00.20 God kveld, Norge!

11.20 Familiesagaen De syv

12.45 Bare for moro skyld

09.30 Nyhetene

21.30 Sporten

Bjørnstad-bjørnene 08.19

00.50 Dr. Joseph Bell

18.00 Olsenbandens første

søstre

13.05 Home and away

09.40 Kjendisjakten

21.40 EM-studio

Toppen sykehus 08.29

01.40 Sporten

kupp

11.50 Reisen til julen

13.30 Liz og Bobby

10.10 God morgen, Norge!

21.50 Jakten på kjærligheten

Frannys føtter 08.40 TV 2

01.55 EM-studio
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12.05 Chicago Hope

18.00 Aktuelt og Været

11.35 Will & Grace

12.55 Providence

18.15 Bymagasinet

12.05 Chicago Hope

13.45 Glamour

18.30 Lokale sendinger

12.55 Providence

14.10 Glamour

19.00 Will & Grace

13.45 Glamour

14.40 Boston Public

19.30 Dharma & Greg

14.10 Glamour

15.30 Rike jenter leker best

20.00 Ungkarsnissen

14.40 Boston Public

16.00 Moesha

20.15 Ungkarsnissen

15.30 Rike jenter leker best

16.30 Fresh Prince i Bel Air

20.30 HCs Musikkquiz

16.00 Moesha

17.00 Under samme tak

21.30 Politiskolen 2

16.30 Fresh Prince i Bel Air

17.25 Filmquiz

22.30 Aktuelt og Været

17.00 Under samme tak

Mandag 29. November

17.30 Lokale sendinger

22.45 Politiskolen 2

17.25 Filmquiz

07.05 Mess-TV

18.00 Aktuelt og Været

23.25 Lokale sendinger

17.30 Lokale sendinger

11.05 Under samme tak

18.15 Bymagasinet

23.55 Ungkarsnissen

18.00 Aktuelt og Været

11.35 Will & Grace

18.30 Lokale sendinger

00.10 Ungkarsnissen

18.15 Bymagasinet

12.05 Chicago Hope

19.00 High School Reunion

00.25 Haisommer 3

18.30 Lokale sendinger

12.55 Providence

20.00 Ungkarsnissen

01.25 Aktuelt og Været

19.00 High School reunion 2

13.45 Glamour

20.15 Nytt rom

01.40 Haisommer 3

20.00 Ungkarsnissen

14.10 Glamour

21.15 Svindel og mord

02.20 Fornemmelse for mord

20.15 Ungkarsnissen

14.40 Boston Public

22.30 Aktuelt og Været

03.20 Mess-TV natt

20.30 Amish in the City

15.30 Rike jenter leker best

22.45 Svindel og mord

16.00 Moesha

23.20 Lokale sendinger

Lørdag 04. Desember

morder

16.30 Fresh Prince i Bel Air

23.50 Ungkarsnissen

07.05 Mess-TV

22.30 Aktuelt og Været

17.00 Under samme tak

00.05 C.S.I.

12.05 Lassie

22.45 Dark Angel

17.25 Filmquiz

00.55 En fiendes ansikt

12.30 Cooper og gjengen

23.35 Lokale sendinger

17.30 Lokale sendinger

01.55 Aktuelt og Været

13.00 Cooper og gjengen

00.05 Ungkarsnissen

18.00 Aktuelt og Været

02.10 En fiendes ansikt

13.30 Nikki

00.20 Ungkarsnissen

18.15 Bymagasinet

02.50 Mess-TV natt

14.00 Eve

00.35 C.S.I.

14.30 Dharma & Greg

01.35 Everybody's All-

18.30 Lokale sendinger

- SKANDINAVISK TERAPISENTER- BETANIEN -

NORSK FYSIOTERAPI
MED
FULL TRYGDEREFUSJON
Til norske borgere med gyldig norsk legerekvisisjon, godkjent
og stemplet ved ditt trygdekontor i Norge. HUSK rekvisisjonen
må være ny (under tre måneder gammel).

Vi mottar også privatpasienter
Time etter avtale
620 660 884
Hverdager 09.00 - 17.00

21.30 Møte med en masse-

Åge Jordal, fysioterapeut og
akupunktør NFKA
Alfaz del Pi

19.00 High School Reunion

Torsdag 02. Desember

15.00 Hjemme alene

American

14.40 Boston Public

21.30 USAs farligste kvinner

Lørdag 11. Desember

20.00 Carmen & Dave

07.05 Mess-TV

16.00 Fantastiske Disney

02.05 Aktuelt og Været

15.30 Rike jenter leker best

22.00 Politiet

07.05 Mess-TV

20.30 Amish in the City

11.05 Under samme tak

World

02.20 Everybody's All-

16.00 Moesha

22.30 Aktuelt og Været

12.05 Lassie

21.30 To år og 40 kilo

11.35 Will & Grace

17.00 Lov og rett i Hollywood

American

16.30 Fresh Prince i Bel Air

22.45 Hjertebarnet Delise

12.30 Cooper og gjengen

22.30 Aktuelt og Været

12.05 Chicago Hope

17.30 Carmen & Dave

04.00 Mess-TV natt

17.00 Under samme tak

23.30 Lokale sendinger

13.00 Cooper og gjengen

22.45 Dark Angel

12.55 Providence

18.00 Aktuelt og Været

17.25 Filmquiz

00.00 Ungkarsnissen

13.30 Nikki

23.35 Lokale sendinger

13.45 Glamour

18.15 Uke-Aktuelt

Tirsdag 07. Desember

17.30 Lokale sendinger

00.15 Ungkarsnissen

14.00 Eve

00.05 C.S.I.

14.10 Glamour

18.30 Ungkarspappaen II

07.05 Mess-TV

18.00 Aktuelt og Været

00.30 Sex med eleven

14.30 Dharma & Greg

00.55 Ubuden gjest

14.40 Boston Public

20.00 Ungkarsnissen

11.05 Under samme tak

18.15 Bymagasinet

01.05 The Hard Way

15.00 Hjemme alene

01.55 Aktuelt og Været

15.30 Rike jenter leker best

20.15 Ungkarsnissen

11.35 Will & Grace

18.30 Lokale sendinger

02.00 Aktuelt og Været

16.00 Sommerflørt

02.10 Ubuden gjest

16.00 Moesha

20.30 Perfekte rumper

12.05 Chicago Hope

19.00 High School reunion 2

02.15 The Hard Way

16.30 Fantastiske Disney

02.35 Mess-TV natt

16.30 Fresh Prince i Bel Air

21.30 Miss World 2004

12.55 Providence

20.00 Ungkarsnissen

03.15 Mess-TV natt

World

17.00 Under samme tak

22.30 Aktuelt og Været

13.45 Glamour

20.15 Ungkarsnissen

Tirsdag 30. November

17.25 Filmquiz

22.45 Miss World 2004

14.10 Glamour

20.30 Nytt rom

Fredag 10. Desember

18.00 Aktuelt og Været

07.05 Mess-TV

17.30 Lokale sendinger

23.45 Ungkarsnissen

14.40 Boston Public

21.30 En mors verste mareritt

07.05 Mess-TV

18.15 Uke-Aktuelt

11.05 Under samme tak

18.00 Aktuelt og Været

00.00 Ungkarsnissen

15.30 Rike jenter leker best

22.30 Aktuelt og Været

11.05 Under samme tak

18.30 Ungkarspappaen II

11.35 Will & Grace

18.15 Bymagasinet

00.15 C.S.I.

16.00 Moesha

22.45 En mors verste mareritt

11.35 Will & Grace

20.00 Ungkarsnissen

12.05 Chicago Hope

18.30 Lokale sendinger

01.05 Haisommer 4 - Hevnen

16.30 Fresh Prince i Bel Air

23.30 Lokale sendinger

12.05 Chicago Hope

20.15 Ungkarsnissen

12.55 Providence

19.00 High School Reunion

02.00 Aktuelt og Været

17.00 Under samme tak

00.00 Ungkarsnissen

12.55 Providence

20.30 Politiet

13.45 Glamour

20.00 Ungkarsnissen

02.15 Haisommer 4 - Hevnen

17.25 Filmquiz

00.15 Ungkarsnissen

13.45 Glamour

21.00 Kjendisliv: Tom Cruise

14.10 Glamour

20.15 Royal League: Brann -

03.20 Mess-TV natt

17.30 Lokale sendinger

00.30 C.S.I.

14.10 Glamour

21.30 Et vakkert sinn

14.40 Boston Public

Malmö FF

18.00 Aktuelt og Været

01.40 Naken uskyld

14.40 Boston Public

22.30 Aktuelt og Været

15.30 Rike jenter leker best

22.30 Aktuelt og Været

18.15 Bymagasinet

02.10 Aktuelt og Været

15.30 Rike jenter leker best

22.45 Et vakkert sinn

16.00 Moesha

22.45 Royal League: Highlights 07.05 Mess-TV

18.30 Lokale sendinger

02.25 Naken uskyld

16.00 Moesha

00.10 Ungkarsnissen

16.30 Fresh Prince i Bel Air

23.20 Lokale sendinger

12.05 Lassie

19.00 High School reunion 2

03.35 Mess-TV natt

16.30 Fresh Prince i Bel Air

00.25 Ungkarsnissen

17.00 Under samme tak

23.50 Ungkarsnissen

12.30 Verdens smarteste ape

20.00 Ungkarsnissen

17.00 Under samme tak

00.40 C.S.I.

17.25 Filmquiz

00.05 Ungkarsnissen

13.30 Verdens villeste vielser

20.15 Ungkarsnissen

Torsdag 09. Desember

17.25 Filmquiz

01.30 The Darkling

17.30 Lokale sendinger

00.20 C.S.I.

14.30 Dharma og Greg

20.30 Ekstrem forvandling

07.05 Mess-TV

17.30 Lokale sendinger

02.00 Aktuelt og Været

18.00 Aktuelt og Været

01.10 Y2K

15.00 Hjemme alene

21.30 C.S.I.

11.05 Under samme tak

18.00 Aktuelt og Været

02.15 The Darkling

18.15 Bymagasinet

02.00 Aktuelt og Været

15.30 Sommerflørt

22.30 Aktuelt og Været

11.35 Will & Grace

18.15 Bymagasinet

03.20 Mess-TV natt

18.30 Lokale sendinger

02.15 Y2K

16.00 Miss World 2004

22.45 C.S.I.

12.05 Chicago Hope

18.30 Lokale sendinger

19.00 High School Reunion

03.15 Mess-TV natt

18.00 Aktuelt og Været

23.35 Lokale sendinger

12.55 Providence

19.00 Will & Grace

Søndag 12. Desember

18.20 Smallville

00.05 Ungkarsnissen

13.45 Glamour

19.30 Dharma & Greg

07.05 Mess-TV

20.00 Hus til salgs

Søndag 05. Desember

17.30 Lov og rett i Hollywood

20.35 Ekstrem forvandling

Fredag 03. Desember

19.10 One Tree Hill

00.20 Ungkarsnissen

14.10 Glamour

20.00 Ungkarsnissen

12.05 Lassie

21.35 C.S.I.

07.05 Mess-TV

20.00 Ungkarsnissen

00.35 C.S.I.

14.40 Boston Public

20.15 Ungkarsnissen

12.30 Cooper og gjengen

22.30 Aktuelt og Været

11.05 Under samme tak

20.15 Ungkarsnissen

01.25 Fryktens hevn

15.30 Rike jenter leker best

20.30 HCs Musikkquiz

13.00 Cooper og gjengen

22.45 C.S.I.

11.35 Will & Grace

20.30 Airline

02.00 Aktuelt og Været

16.00 Moesha

21.30 Politiskolen 3

13.30 Nikki

23.35 Lokale sendinger

12.05 Chicago Hope

21.00 Airline

02.15 Fryktens hevn

16.30 Fresh Prince i Bel Air

22.30 Aktuelt og Været

14.00 Eve

00.05 C.S.I.

12.55 Providence

21.30 Fornemmelse for Mord

03.20 Mess-TV natt

17.00 Under samme tak

22.45 Politiskolen 3

14.30 Dharma og Greg

00.55 Ubuden gjest

13.45 Glamour

22.30 Aktuelt og Været

17.25 Filmquiz

23.20 Lokale sendinger

15.00 Hjemme alene

01.55 Aktuelt og Været

14.10 Glamour

22.45 The Osbournes

Onsdag 08. Desember

17.30 Lokale sendinger

23.50 Ungkarsnissen

15.30 Sommerflørt

02.10 Ubuden gjest

14.40 Boston Public

23.15 Lokal-TV / Spin City

07.05 Mess-TV

18.00 Aktuelt og Været

00.05 Ungkarsnissen

16.00 Sommerflørt

02.35 Mess-TV natt

15.30 Rike jenter leker best

00.15 Forsoningen

11.05 Under samme tak

18.15 Bymagasinet

00.20 Deep Rising

16.30 Kjendisliv: Tom Cruice

16.00 Moesha

01.15 Aktuelt og Været

11.35 Will & Grace

18.30 Lokale sendinger

01.20 Aktuelt og Været

17.00 Outback Jack

Onsdag 01. Desember

16.30 Fresh Prince i Bel Air

01.30 Forsoningen

12.05 Chicago Hope

19.00 Streit eller Skeiv?

01.35 Deep Rising

18.00 Aktuelt og Været

07.05 Mess-TV

17.00 Under samme tak

02.25 Mess-TV natt

12.55 Providence

20.00 Ungkarsnissen

02.25 Fornemmelse for mord

18.20 Smallville

11.05 Under samme tak

17.25 Filmquiz

07.05 Mess-TV

13.45 Glamour

20.15 Ungkarsnissen

03.25 Mess-TV natt

19.10 One Tree Hill

11.35 Will & Grace

17.30 Lokale sendinger

11.05 Under samme tak

14.10 Glamour

20.30 Premiere Outback Jack

20.00 Ungkarsnissen
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ENDELIG ALLE PÅ ETT STED !
KONTAKTINFO FOR ALLE SKANDINAVISK/SPANSKE BEDRIFTER PÅ KYSTEN

GRATIS!

• GRATIS PAPIR-KATALOG
• GRATIS INTERNETT-KATALOG
• GRATIS REGISTRERING AV
DIN BEDRIFT ELLER ORGANISASJON

SPANIAGUIDEN

GULESIDER

KATALOG
SKANDINAVISK - SPANSK BEDRIFTS

SNART PÅ ALLE STUEBORD
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PAPIRUTGAVE + INTERNETTKATALOG

REGISTER DIN BEDRIFT NÅ !
WWW.SPANIAGUIDEN.NO/GULESIDER
BEDRIFTER MÅ VÆRE REGISTERT PÅ VÅR NETTSIDE INNEN 31.12.2004 - OPPFØRING I INTERNET-KATALOG OG PAPIRUTGAVEN ER HELT GRATIS.
PAPIR-KATALOGEN BLIR BLANT ANNET DISTRIBUERT SAMMEN MED SPANIAPOSTEN OVER HELE KYSTEN OG TIL ABBONENTER.
INTERNETT-KATALOGEN BLIR TILGJENGELIG PÅ SPANIAGUIDEN.NO
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Tapre riddere og skjønne jomfruer

Elche, Cartagena eller Callosa - vil du oppleve Robin Hood i levende
live, bør du ta en tur til middelaldermarkedet! Fektekampen på torvet
er mer spennende enn den siste grøsseren på DVD. Garantert!
KARI LØVDAL

E

n liten notis om middelaldermarked kan lett bli
oversett blant fargesterke
reklameinnslag. Tro ikke at et
middelaldermarked er lite og
uanselig! Byen Callosa er, for
eksempel, som skapt for slike
reiser tilbake i tiden. De trange
gatene, steinhus med små, gittervinduer og en rommelig, hellelagt plass foran den store og
praktfulle kirken er som hentet ut
av fortellingene om ridderen
Ivanhoe eller den grønnkledde
eventyreren Robin Hood.
SALGSBODER

Til markedet er husfasadene pyntet med fargerike flagg og bannere. Foran kirken er rekker av
boder satt opp. Alle kremmerne
er kledd i tidsriktige drakter. De
falbyr et rikt og variert utvalg av
kvalitetsvarer, ofte håndlagede
gjenstander de selv har produsert. Smeden står sortsvart og
drar blåsebelgen eller gløder
metallet i flammene. Snekkeren
demonstrerer gjerne eldgamle
hjelpemidler drevet med fotkraft.
Salget ( og kanskje nyere maskiner hjemme) gjør at han ikke
står der hele tiden. For mange

KARI @SPANIAPOSTEN .COM

sikrer seg noen av hans utvalgte
trearbeider i oliventre, pinje eller
andre spanske treslag.
I en solrik krok har to fruer lagt
ut vinterens produksjon av
strikkeplagg av egen design for
salg. Bløte gensere og jakker i
farger og mønster som knapt
fantes i middelalderen, fanger
interessen. De flittige fruer lar
strikkepinnene og skravla gå
mens salget forgår.
MAT OG DRIKKE
Selv en mest kjøpesugne må ha
litt i livet. Fra det tettpakkede
tovet slynger smale veier seg
mellom steinhusene. Det er bare
å
følge
strømmen
til
delikatesseavdelingen.
Her
grilles pølser og kjøtt over åpen
ild. Vin eller vann serveres i
kraftige keramikkrus. Og spør du
etter cola, ser de bare overbærende på deg. For dette er
middelalderen, så godt som!
Hjemmebrygg, oster, grønnsaker, frukt, kaker og søtsaker tilbys,
og handelen går livlig. Et godt
glass myntete nytes i det mauriske teltet sammen med sesamboller. Og en smilende handels-

- Spansk restaurant med internasjonalt
kjøkken, for norske gjester.
Kom innom oss i Calle San Miguel nære
“kirkeplassen” i Altea for ett førsteklasses
måltid i hyggelige omgivelser.
For reservasjon av bord kontakt oss på telefon.
mannen gir deg det vakre
gulldekorerte glasset med hjem.
KAMP
Fløytemusikk og trommevirvler
samler publikum på torvet. Et
følge av spreke menn i middelalderkostymer ankommer med
ei stor kiste mellom seg, og hvor
spenstige de er, får de tydelig vist
i den voldsomme, men tillærte
fektekampen som følger. En
skikkelig duell utfolder seg for
de skrekkslagne tilskuerne som
står nærmest. Det slåss for harde
livet med sverd, stokker og
never. Sverd møter sverd, svette
renner, og krefter måles. I
trengselen er det ikke helt klart
hva de egentlig kjemper om. Kan
det være en av markedets
skjønne jomfruer?

I Callosa er det ei trekiste det står
om. Den tapende part blir lagt i
bakken etter en hard kamp og får
jernkula med lenke kontant festet
rundt foten. En modig tilskuer
blir bedt om å løfte opp lokket på
kista. Hva middelaldermennene
virkelig sloss om? Tja, se selv på
neste middelaldermarked.

C/San Miguel 13
Casco Antiguo - Altea

966 880 472

SPANIAPOSTEN
Viste du kan laste ned tidligere utgaver av
Spaniaposten fra vår nettside ?

Alle utgaver av Spaniaposten legges ut på vår nettside i
komplett elektronisk versjon samtidig som den gis ut på
papir. Du kan laste ned avisen og lese den på din PC.

www.spaniaposten.com
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BIL & MC

FORD FOCUS TDCI 4 DØRS
2003
modell,
sølvgrå,
20.000km. 11.500 Euro
(Torrevieja) 626 190 408
VOLVO S60 T5 SELGES
2001 modell, veldig fin bil
med automat/tiptronic, AC
og all utrustning sölv-svart
farve og 65000 km. Priside 
25.000, vi finns i Guardamar.
Ring till tel: 639 766 263
BOBIL SELGES!
Halvintegrert, lengde 6,25m,
reg. for 6. 4 sengeplasser.
Motor 2,8 ltr turbodiesel, kun
47.000 km. Alle servicer. Ny
ITV godkjenning pr. 11/1104. Div. extrautstyr, nye
dekk. Nypris i dag Euro
47.000.- Kan sees Ciudad
Quesada. Tilbud høstpris:
Euro 23.500.- hvis avg. før
jul. Tlf 966 719 478
FORD FORCUS GHIA STV.
1999 modell, 72.000 km, blå,
som ny. 7500 Euro.
(Markedspris ca. 9000 Euro)
tlf: 966 725 552 (Guardamar)
BMW 328CI
1999 modell, med alle ekstra.
Alle servicer hos FersanBWM Alicante. Pedantisk
velholdt. Tlf: 627 816 569
BIL ØNSKES KJØPT
Velholdt liten bil, Polo,
Punto, Corsa, Yaris, Fiesta.
Maks 4500 Euro.
Tlf: 665 400 975

L

DIVERSE

NOEN SOM VIL MALE MED MEG?

Ikke
profesjonelt,
kun
amatør. Så om du elsker å
bruke farger eller drømmer
om å gjøre det.
Ring 616 213 927 (Altea)
PC SELGES
Intel Pentium 4
1800MHz, 512MB Minne
80GB Harddisk,
DVD/CD-ROM
19" Philips skjerm
Mus, tastatur etc.. Selges for
750 Euro med 3mnd garanti.
Tlf: 627 816 569 (Altea)
SØKER BOLIG I ALBIR
Ordens mann på 35 år søker
1-roms leilighet i Albir i perioden des.-feb. Deler også
gjerne en større leilighet med
en annen person. Røyker
ikke og snakker flytende

spansk. Ring meg så tar vi en
prat. Mobil 99328211
SØKER BOLIG I ALBIR
Leilighet,3 soverom og 2 bad
sentralt i Albir ønskes leiet
for 4 - 6 uker fra midten av
september 2005.
Hans Danielsen
Postboks 37
1680 Skjærhallen
Tlf.: 47 69 37 94 16
Mobil: 47 91 53 57 17
BOLIG KJØPES, TORREVIEJA
Opppussings objekt. Slitt
Bolig / Leilighet av varierende grad, ønsket kjøpt
sentralt Torrevieja. Stort sett
alt av interesse, hvis riktig
pris. Send meg en uforpliktende e - mail, med en
beskrivelse, og gjerne bilder.
Telefon: +4791842225
GARASJE TIL LEIE
Calle Dorotea 70, Nueva
Torrevieja, 40 Euro pr. mnd.
966 700 821
MADRASSER
Torrevieja, 2 stk enkle Ikea
madrasser, nye. 90/200. 0047
920 85 231
KAN DU LÆRE MEG NORSK ?
Letter etter folk i Altea/Alfaz
som kan være interessert i å
"bytte"
språktimer.
Spansktimer mot norsktimer.
Tel 636 720 303 (Claudia)

쎰

JOBB

RECEPTIONIST/ADMINISTRATOR

Sokes av gestoria i Albir. Du
ska kunna spanska, engelska
och ett skandinaviskt sprak
samt ha goda dator kunskaper.
Telefon: 966866317
JOBB I TORREVIEJA
Mann på 33 år, utdannet tømrer fra Norge ønsker seg jobb
i Torrevieja. Alt kan være av
interesse. Flytter nedover i
desember eller januar, og
ønsker jobb umiddelbart.
Telefon: 004793879587
UFØR ØNSKER HJEMMEHJELP
Ærlig, pålitelig, voksen dame
ønskes på ubestemt tid til
ukentlig renhold av lettstelt
leilighet. Tiltredelse januar
2005. Egen transport nødvendig. Urb. La Florida,
Orihuela Costa
Telefon: 965319525-65951

H

BOLIG
TILBYS

Costa Blanca - Nord
Marina Alta
TIL LEIE ALBIR
Ny sentral sydvendt leilighet
til leie i Albir. 2 soverom, 1
bad, fullt utstyrt. Har fellesbasseng.
Ledig
fra
19.03.2005 til 31.09.2005.
Telefon: 645 510 468
LEILIGHET I BENIDORM
Like ved stranden, til leie
forhele året. Ledig fra 18
november. Parkering, basseng, støyfri og solrik. 400
Euro pr. mnd.
Telefon: 628 743 276
LEIE HUS OG BIL FRA 1.200,Leie av rekkehus, 3 sov, 2
bad, fullt utstyrt kj., stue, terrasse, pool på omr. mm,
inklusive leiebil, pris fra ca
1.200,- kr per person/uke.
Tlf: 0034 617998257
ALICANTE BY - SUPERTILBUD
4 soverum, 2 bad, stor stue,
koekken med vaskerum,
balkon med udsigt til hav og
by. Faelles pool og tennisbane.
Parkering.
Pris:
126.500 Tlf: 600754667
VILLA I SENIJA
Vi säljer vår villa, som ligger
i ett lugnt, genuint spanskt
område ca 10 km norr om
Calpe. Härlig utsikt över en
dal med vin- och mandelodlingar. Villan har 2
sovrum,
vardagsrum,
badrum, matrum och kök.
Separat gästavdelning med
sovrum, bastu och stort
badrum. Garage. Stor terrass
med pool, uterum och
grillplats. Tomt ca 500 kvm
med uppvuxen trädgård.
Pris: 275 000 Euros
Telefon: +34 965 731 887

H

BOLIG
TILBYS

Costa Blanca - Syd
Venga Baja
EDEN, GUARDAMAR
Praktisk og koselig rekkehus
med 2 soverom, terasse i
front og stor takterasse til
leie. Boligen er på 1 etg. og
ligger i et rolig boligfelt.
Kort vei til butikk og restaurant. Ordner henting på flyplassen. Ledig des. 04 og
våren 05.
Telefon: 004738087060

LEILIGHET ORIHUELA COSTA
Solrik, koselig, 2 sov. ,1 bad
m/varmekabler,
stue,
kjøkken, terrasse, solarium
,møblert, 2 stk. fellesbasseng. Pris  130.000
Telefon: 637 953 249

ENEBOLIG QUESADA
Stor enebolig med alle
fasiliteter, stort basseng, 4
soverom mm. Passer for to
familier.
Utleies
i
juli/aug.2005
Telefon: 0034 649 221 87

LA ZENIA
Ny, m. 2soverom, stue,
kjökken, jacuzzy, dush,
v.fellesbaseng 10 min stranden .500 p.mnd
Telefon: 662 031 152

SOMMER/HØST/VINTER 05/06
Leilighet /La Mata, 90 m2, 2
sov- 5 sengepl. Flere
uteplasser, 100 m til strand,
airc, nordisk tv, basseng.
Flott utsikt over strandpromenaden og havet. Godt
utstyrt. Rimelig.
Telefon: 77181479/922512

LEILIGHET BALCONE

DE

LOMAS

2 sov.2terraser +takterrase
norsk
TV.Nær
rest.bar.butikk. nær Roys
bar.Godt utstyrt.5min fra
strand ledig fra 1-12-04.
Tlf.91861177
PLAYA FLAMENCA
Endehus90m2+.og
90m2
fliselagt utepl.ikl.biloppst.
3sov.+1innglasset.2 bad.stue
m/spiseplass,sep.kj.innglasset
entre.Gitter
og
alarm,skand.tv.felles sv.basseng,
barnevennlig
innelukket urb.rett ved
bh/skoler
og
lordagsmarked.priv.salg 193 000 E.
Telefon: 966 773 450
BOLIG I TORREVIEJA SELGES
Selveier leilighet, Deilig
beliggenhet, stor takterrasse,
basseng utenfor døren, 2 km.
fra sentrum og hav, to
soverom, fullt utstyrt og
møblert.Ny i 2000- fremstår
som ny.Rimelige fellesutgifter. Kjempekoselig miljuø
med skandinaviske naboer.
Vil du til Spania, anbefaler vi
deg å se nærmere på dette
tilbudet. ledig omgående.Her
kan du få mye for
pengene.vennligst ta kontakt.
Telefon: 0047-69152738
STOR ENEBOLIG 2 FAMILIER
Stor enebolig med alle
fasiliteter, 4 soverom til leie i
juli/aug.Eget
basseng.
Usjenert og sentralt.
Telefon: 649221878
DUPLEX 5 SOVRUM
Vid Torre del Moro, 2
vardagsrum, 2 bad, aircondition, alarm, egen trädgård c:a
70 kvm. Gemensam pool.
Pris 160.000 . tel.0034 679
208 205
TORREVIEJA, LA ROSALEDA
Bungalow, 2 sovrum (5 bäddar) skand.tv, airkond., larm,
fullt utrustad. 5 min gångavs.
till playa los locos. Ledig
från 8 dec.
Telefon: 0034 965703376

4000 PR. MÅNED
får du leie vår fine leilighet
på Altos De La Bahia. Stue,
kjøkken,bad, to soverom,
balkong, privat takterrasse,
norske tv kanaler, AC og en
egen bod med fire voksen og
to barne sykler. Er man flere
kan man også leie naboleiligheten som ligger vegg i
vegg. Leiligheten ligger i 2.
etasje som er toppetasjen
ALTOS DEL LIMONAR
2
soveroms
leilighet,
Lang/kort tids leie. Eur. 500
månd. 180 uke. inkludert
vann,strøm og Tv. Stue med
åpent køkken. Fly plass
Alicante
eller
Mursi.
Telefon: 0034661089614
PLAYALAMATA
Ledig fra 14nov.2004febr2005 m/3 soverom og 2
bad, Tlf: +47 55 36 00 00
NY HJORNELEILIGHET

i urbanisasjon club salino
fase 2 paa Torretta 3 til salgs.
Alt paa en flate og i forste
etasje. Overbygget terrasse
og fint areal ute for bespisning med pen beplatning 2
soverom, stort bad, kjokken,
stort oppholdsrom. Ny i 2004
Telefon: 0034 627 033 60
TORREVIEJA, ALTOS BAHIA
3romsleilighet på bakkeplan,
2sover.
1bad,stort
kjøkken.Koselig,velutsyrt,m
ed basseng rett ut fot
d ø r e n . N o r s k e
tv/radiokanaler.Ledig
fra
01.04.05. Flott plass for
barnefam.Ta kontakt for
nærmere
opplysninger.
Tlf.69 329057 95061503
CIUDAD QUESADE
Bolig med ett soverom og
inntil 4 sengeplasser er ledig
for kort eller langtidsleie i
Ciudad Quesada. Passer for
pensjonist
ektepar.
Biloppstilling innenfor eget
gjerde. Tilgang svømmebas-

seng. Vaskemaskin. Norske
TV kanaler 600Euro i mnd.
ved langtidsleie. Strøm/ tv
inkl. Kortidsleie 250 Euro pr
uke.Tlf: 0034696062200
ALTOS DEL LIMONAR
2 sov leilighet, Lang/kort tids
leie. Eur. 500 månd. 180 uke.
inkludert vann,strøm og Tv.
Godt utstyrt.
Telefon: 0034661089614

ALTOS DE LA BAHIA
Kjempkoselig ny leilighet
med maritimt interiør ,ledig
fra 20 mars-05.Inneholder alt
man trenger av utstyr,også
norske tv-kanaler. Kort vei til
strand,barer og butikk.
Telefon: 004777181484
AGUAS NU VAS
129.000-privat salg. 2
soverum, oprindelig 3.
Toplejlighed. Total-revoveret
m. nyt koekken og hvidevarer. Stue:35m2, udsigt over
hav, by og saltsoe. Lukket
urbanisation med stor pool.
15 min. gang til La Mata
strand. Skandinavisk tv.
Telefon: 600754667
FINCA
Ca. 10 min. kjøring fra
motorveien. 4 sov. 2 bad,
boligareal 132 m2, tomt
2.221 m2. Appelsindyrking.
Eget stort basseng, Offentlig
vann/kloakk, takterrasse med
flott utsikt. Boligen er på ett
plan og er i god stand. Selges
delvis møblert for 325.000
Euro + off. avg.
Telefon: +47 917 03 165
LA FLORIDA-O
ORIHUELA
Flott toppleilighet på ca.100
m2 til salgs. 3 soverom ,2
bad,A/C,Parabol Norsk TV.
Hvitevarer
inkl.
Takst
182.000-Euro. Selges for
170.000.-Euro Banklån på
Kr.90.000.-Euro kan overtas.
4% rente.
Telefon: +34 6000 37 087
NY, FLOTT LEILIGHET
Inneholder to soverom og to
bad. Fullt utstyrt. Ligger ved
Eden 1 km fra Guardamar.
Ledig i uke 51 og 30/12 28/1. Kr 2000,- per uke.
Billigere ved leie over flere
uker.
Telefon: +47 91538620

S PA N I A P O S T E N
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Hus sælges i Gran Vista.
http://spanien.fyns-hhoved.dk/
eller +45 40173243

Røverkjøp, bobil: GMC Vandura Travelquest 1996. Brukt en gang i år

Sett inn din annonse på denne
siden, gå til websiden:

2000, gått 12000 miles, økonomimotor, automat, cruise control, ABS,
aircond. Tonede ruter, elektrisk
dobbeltseng, kompl. kjøkken, TV,
sykkelstativ. Hvit med grønn fløyel
interiør. Som ny.
Tilbud: Euro 24.000 Telefon:965 873 120 Mob: 607 773
120

www.spaniaguiden.no/rubrikk

LEILIGHETER SENTRALT BENIDORM
EN DEL LEILIGHETER SENTRALT I BENIDORM TIL LETE,
FOR KORITIDS LEIE, ELLER HELASEIE.
MER INNFORMASJON PA TELLEFON
96 586 1048 ELLER, 630448283



NORSKE KONSULATER
BENIDORM
Real Consulado de Noruega
Besøksadresse: Edificio Aurea, 6 A y B, C/ Pal 1
Åpningstider: 0900-1500 (man - fre)
Telefon: 96 585 21 07 y 96 585 21 66
Fax: 966 80 27 00



TORREVIEJA

C

Real Consulado de Noruega
Besøksadresse: C/ Cañonigo Torres, 8

SKJEMA FOR RUBRIKKANNONSE

Åpningstider: 1000-1330 (man - fre)
Telefon: 96 670 45 01
Fax: 96 571 69 16

Rubrikkmarkedet er gratis for privatpersoner. For å sette inn din annonse kan du gå til nettsiden: WWW.SPANIAGUIDEN.NO
Velg “rubrikk” sett inn annonsen der så kommer den med i neste utgave av Spaniaposten. Har du ikke tilgant til Internet kan du bruke
dette skjemaet og sende oss pr. fax eller post. Unødig lange annonser tas ikke med Vi tar IKKE imot rubrikkannonser pr. telefon !

MALAGA

Overskrift

Real Consulado de Noruega
Calle Blasco de Garay 7

Område/Sted
Annonsetype
Annonsetekst

Bolig Tilbys

Bil/Mc

Diverse

Åpningstider: 10.00 - 13.00 (man - fre)
Telefon: 952 210 331
Faks: 952 215 939

SKRIV KORT MED STORE BOKSTAVER


Telefon
E-post

Send dette skjema til: Spaniaposten, Aptdo. de Correo 586, 03590 Altea (Alicante), Spania.
Eller benytt: Fax (+34) 966 885 803 eller Epost: red@spaniaposten.com

NØDNUMMER

Ambulanse
Bomberos (brannvesen)
Guardia Civil
Policia Local

112
112
062
092

Kjøp bolig trygt og enkelt med

og
Terrazas de Altea

Terrazas de Altea,
Altea la Vieja
Terrasseleiligheter med
havutsikt nær strand, sentrum
og golfbane.
1-3 ROM, BTA 80m2 - 100m2
Terrasser fra 18 til 60 m2
Kontakt oss for å se
visningsleilighet

Fra 155.000€ + omk.
OVERTAKELSE VÅREN 2005

Residence Park - Alfaz del Pi

Beliggenhet: Alfaz del Pi
M2:
Ca. 100
Soverom: 2 (3)
Byggeår:
1985-86

Meget velholdt bungalow
i etablert boligområde.
Fantastisk utsikt mot
Albir og Benidorm. Flott
bassenganlegg felles for
Pris: 186.840 € + omk. urbanisasjonen. Stille og
rolig område med gode
tur-muligheter. Ta gjerne
kontakt for visning!

For nærmere informasjon kontakt
våre meglere i Spania og Norge:

Kontakt oss gjerne for salg av din bolig!

Bjørg Allum Fahlstrøm, Norge

Camilla Pettersen, Albir

Mob: (0047) 40 87 54 78 Kontor: (0047) 22 48 11 14
spania@noreiendom.no

650 679 154

Kristian Laake, Torrevieja

playadelalbir@cisa.es

619 115 895
aldeadelmar@cisa.es

Dette er bare noen av våre produkter. Kontakt oss for mer informasjon om vårt boligtilbud
Besøk oss på våre kontor i Albir og Torrevieja:
www.dnbnor.no/eiendom
Kongensgt. 18
Postboks 451 Sentrum
0104 Oslo

www.cisa.es

CISA Grupo Bancaja
Avda. del Albir, 48 Edif. Scandia
03580, El Albir

CISA Grupo Bancaja
Avda. Röentgen, s/n
03580, Torrevieja

Markedsført av DnBNOR Eiendom i Norge - Selges av CISA Grupo Bancaja i Spania

