eksemplarer

11.000
eksemplarer

SPANIAPOSTEN
06. MARS

Shakira til Elche
Den kolombianske artisten
Shakira skal opptre i Elche 1.
juli. Hun er en blant mange artister som skal opptre til sommeren
som en markering av hjemkomsten til "La Dama" (bysten La
Dama de Elche).
Spaniadrømmen ble et mareritt

Anne (59) og Paul (62)
Sjølbakken fra Lensvika i SørTrøndelag har opplevd den
vanskeligste perioden i sitt liv
etter at de flyttet til Torrevieja.
En alvorlig og sjelden sykdom,
Guillain Barres Syndrom, gjorde
Paul lam fra halsen og ned midt i
innflyttingsperioden.



GRATIS!
Bygger bro mellom vesten
og den muslimske verden

NYHETER OG REPORTASJER HVER 14. DAG

Pilota Valenciana
Pilota Valenciana er, som navnet tilsier, en
sport som kun drives i Valencia. Sporten har
fått høy rang i regionen og spilles av store og
små, kvinner og menn. Neste gang du ser
ballspill i gatene, så er det kanskje "raspall"!



UTGAVE 81

Konemishandling mest utbredt
Alicante-provinsen er den
provinsen i landet der det
forekommer flest tilfeller av
konemishandling.

En rapport fra Reina Sofia
Senteret i Valencia viser at 7
kvinner ble drept av sine partnere
eller ex-partnere i Alicante i
2005. Tallet er høyere enn for
noen annen provins i Spania.
Krisen i fiskerinæringen i Torrevieja

Antall fiskere og større fiskebåter
har blitt dramatisk redusert i
Torrevieja de siste årene.
Spanske ungdommer velger
andre yrker og utdannelsesmuligheter slik at immigranter tar
over som fiskere.
Drepte sin mor over arvekrangel

Luis Miguel 48 år skal ha kvelt
sin 82 år gamle mor og beholdt
liket i huset noen dager. Mannen
har levd sammen med sin mor
hele livet, og skulle arve hele
morens formue.

enne
merkelige
sporten, som man i
Valencia kaller Pilota
Valenciana, har røtter helt
tilbake
til
mayaenes,
egypterenes og japanerenes
tider. Sporten ble bragt til
Europa av misjonærer og ble
praktisert både i Frankrike,
Belgia, Italia og Spania.
Dagens Pilota Valenciana går
tilbake til middelalderens
Spania, og ble som i dag praktisert i gaten med eller uten
nett.

D

Vi i Spaniaposten tok tatt
turen til Alteas sportsanlegg en
onsdag formiddag for å ta
sporten nærmere i øyesyn. Det
er småguttlaget som trener i
dag, i en liten inngjerdet gatestump ved siden av sportskafeen. Her er 20 spilleglade
barn. Treneren Jaime kan
fortelle meg at barna spiller
raspall. Det er en av måtene å
spille Pilota på. Da foregår
spillet på bakken.

Statssekretær i USA, Condoleezza Rice, har støtte til Spanias statsminister José Luis Rodríguez Zapatero i hans forsøk på å få til en allianse
mellom den vestlige og den muslimske verden. Hun uttaler også at
Washington kan være interessert i å bidra finansielt i saken.
et brev til Spanias utenriksminister Miguel Ángel
Moratinos av 14. februar,
skriver Rice at Spanias forsøk på
allianse med den muslimske verden vil gi bedre forståelse og promotere demokratisk reform, fred

I

og stabilitet i Midt-Østen.
- Vi håper vi kan være til hjelp i
konkrete allianser som er kompatible med vår egen Midt-Østen
politikk, skriver Rice.
- Boliger med 2 og 3
soverom

Vi kjører fra Albir, Alfaz og Benidorm til og fra Alicante
flyplass. Korresponderer med alle norske
SasBraathens flyvninger. Forbehold om antall påmeldte!

- Hus i mediteransk
stil
- Privat hage &
terrasser
- Svømmebasseng &
Beach Club
- Store
grøntområder
- Garasje

For mer informasjon kontakt: Linda 600 514 992

C/ Calvari, 18, 03580 Alfaz del Pi
Åpningstider 0900-1330 og 1600-1900.
Tlf: 966 814 267 Fax: 966814098 Internett: www.cbhandverk.com

INDISK RESTAURANT
Se annonse side 23

Hus
159.0 fra
00€

http://www.comercialsoporte.com?cma=065
Minimums reservasjonsbeløp
Maksimale betalingsbetingelser frem til overtakelse
Uforbedrelige lånebetingelser
Personlig tilpasset finansiering

S PA N I A P O S T E N



2

HER FINNER DU SPANIAPOSTEN

Spaniaposten distribueres på over over hele Costa Blanca. 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
(Ved rådhuset)
Supermercado Costa Blanca
Supermercado Mendoza
Den Norske klubben
Norske skolen
Reuma Sol
Yoely Alfaz del PI
(V. Ajuntamento)
BENIDORM:
Kirkesenteret
Restaurante El Escandinavo
Bosses
Carrefour
VILLAJOYOSA:
Presna - Pedero Llloret Marcet
Villa International Assistance
Solgården
GRAN ALACANT:
Den norske klubben
Urb. El Faro
SANTA POLA
Poseidon Presna



Tragisk ulykke i Rojales AMICS for
utlendinger

PILAR DE HORADADA
Alpuente

TORREVIEJA
Den Norske klubben
Club Nordica
Mas Amigos
Papeleria Baeza
Heidi frisørsalong
Turistinformasjon v. havnen
Det norske konsulatet
Scandigo
Todo Todo
VILLA MARTIN/LOS DOLCES
Langenes Spaniahus
EL LIMONAR
"Posthus"
CIUDAD QUESADA
Kirkesenteret
Skolen
Don Carlos
Mobico
LOS BALCONES
Media distribusjon
ROCIO DEL MAR/TORREJOVEN
Bazar Colin y Jayne
Prensa Torrejoven

Uken etter ulykken tente
folk lys og kom med
blomster som ble
plassert på ulykkesstedet hvor 17-årige
Steve Smith omkom.

å kvelden søndag den 19.
februar skjedde det som
mange i kommunen har
fryktet ville skje: En dødsulykke
i trafikken i Rojales. Farlig
kjøring både med bil og mopeder forekommer ofte flere steder i
Rojales, og det går av og til
hardt utover lyktestolper og
gateskilt i området. Det har
lenge vært et problem i denne
spesielle gaten i Ciudad
Quesada - som i en del andre
gater i Rojales - at ungdom som
kappkjører på moped stadig
dukker opp. Problemet har vært
såpass stort i bakken der
ulykken skjedde, at det i begynnelsen av måneden ble innlevert
søknad til kommunen om å få
installert fartsdumper der.

P

495 NOK per år for abonnenter i Norge.
39€ per år for abonnenter i Spania.
Du kan bestille ditt abb. på vår nettside
www.spaniaposten.com eller send din adresse
til vår fax så sender vi deg neste utgave
sammen med en giro for innbetaling.

SPANIAPOSTEN

Utgiver:
Redaktør:
Opplag:
Distribusjon:
Deposito legal:
Trykk:

etten i Benidorm har dømt
den tidligere ordføreren i
Alfaz del Pi, Antonio Fuster,
til 7 års uteblivelse fra enhver offentlig tjeneste. Avgjørelsen ble tatt som
følge av et overtramp gjort da Fuster
var ordfører i Alfaz del Pi. Han opprettet en kompoststasjon i et område
som var regulert som grøntområde.
Rådhuset gikk til sak mot Fuster i
oktober 2002.

R

SPANIAPOSTEN SL
Kim Ammouche
10.000-16.000 (Gjennomsnittlig opplag 2005: 10.166 eks. pr utgave)
Marina Alta, Marina Baixa & Mar Menor
A-155-2002
SERVICIOS DE IMRESION DE LEVANTE, S.A.

DIGITAL MEDIA

- I Alfaz er det et stort antall
utlendinger, ser han, både fra
Europa, Nord-Afrika og andre
land utenfor EU. 56% av
innbyggerene er utlenlandske,
mens de resterende 44% er
spanske borgere.
Det nye kontoret vil være flaggskipet for de i alt 7 kontorene
som skal åpnes rundt om i
provinsen.
Generalitat
Valenciana har øremerket 1,3
millioner euro til opprettelse av
de første kontorene. Talsmann i
Generalitat Valenciana, De
Miguel, påpeker viktigheten av
et slikt kontor, og sier det er et
viktig ledd i integreringspolitikken for å få til et helhetlig og
samstemt samfunn.
- Det er vårt ansvar at
utlendinger som kommer til landet vårt får riktig informasjon og
hjelp til å integrere seg. Det er
viktig at de får innsikt i spanske
lover og spansk kultur. I Spania
skal alle barn, jenter som gutter,
gå på skole, og kvinner har
samme rettigheter som menn.

KONSERT I MINNEKIRKEN

Adresse: SPANIAPOSTEN
Apartado 586
03590 Altea
(Alicante)

Annonsering:
Ta kontakt for priser eller se vår webside.
Annonse materiell sendes via epost til: desk@spaniaposten.com
DAVID TYCO

Steve Smith var helt tydelig en
godt likt gutt, for hele uken etter
ulykken kom det folk med lys
og blomster for å minnes ham på
ulykkesstedet, og det ble hengt
opp kort og plakater med bilder
av ham sammen med en mengde
hilsener fra venner og familie.

Fuster diskvalifisert

- Spanias suverent største skandinaviske publikasjon
Epost: red@spaniaposten.com
Web: www.spaniaposten.com
Tlf:
+34 647 734 390
Fax:
+34 647 734 389

Den skjebnesvangre kvelden
ulykken skjedde, kolliderte den
17-årige Steve Smith med en
søppelcontainer.
Gatelysene
skal ikke ha virket, søppelcontaineren var ikke merket med
refleks eller lignende og Steve
hadde ikke lys på mopeden sin.
Mange
uheldige
omstendigheter, som altså fikk en
tragisk utgang.

Alfaz del Pi

Avisen kommer ut hver 14. dag med unntak av ferier.
Pris for et abonnement er:

andag 20. februar
åpnet kontoret for
utlendinger i Alfaz del
Pi, AMICS. Kontoret skal hjelpe
utlendinger med rettigheter og
plikter i deres nye hjemland,
samt i spørsmål om bosted, jobb,
registreringer etc. Kontoret har
kostet 90.000 euros, og i følge
ordføreren i Alfaz, Gabriel Such,
er dette et unikt tilbud til de
mange utlendinger som bor eller
oppholder seg periodevis i
området.

M

LA MATA
Saga Travel
Roy's Bar

ABONNENT



Alfaz del Pi

GUARDAMAR
Casa Tre Toppar

LA MANGA
Roy's Bar
Firstline

LA MARINA
Barry’s aviskiosk

Torrevieja

Torsdag 23. mars kl 19.30
Operasanger

BOLIG:
UKE - MÅNED - HELÅRS.
Grand Nobel Apartments,
Postboks 340, Sentrum
N-3101 Tønsberg
www.grandnobel.no
Tlf: + 47 33 35 35 00

Hilde Haraldsen Sveen
med pianist

Signe Bakke
har konsert i Minnekirken på Solgården med
temaet: "Kom mai du skjønne milde", tidlig
vår i ord og toner med Mozart og Grieg.
Fri entre. Kollekt ved utgangen.

Torrevieja

Økt kriminalitet i Mar Menor
riminaliteten bare øker i
Mar Menor-området, og
politiet taper terreng
mot de kriminelle bandene.
Lørdag 18. februar ble to butikker i Los Balocnes offer for en
rumensk bande på fem. Hver dag
registreres en kriminell handling
begått i området mellom Los
Nietos og La Manga. Både hus,
restauranter, barer og butikker
får uhyggelig besøk midt på lyse
dagen i Cabo de Palos, Mar de
Cristal, Islas Menores, El Algar,
Cala Flores og Los Urrutias.

K

Politiet sier at innbruddene blir
utført med nøyaktig samme
fremgangsmåte. Tyvene bryter
seg inn tidlig på morgenen og
utøver sterk vold dersom de blir
forstyrret av eierene. De stjeler
smykker, penger, mobiltelefoner,
digitale kameraer og luksusbiler.

2. plass i Torrevieja
Halvmaraton
ordmannen Karl Johan
Rasmussen kom på en
fin 2. plass i forrige
helgs
halvmaratonløp
i
Torrevieja. Løpet foregikk i
Torreviejas gater, og til tross for
dårlig vær var det mange frammøtte som heiet på de 1237
løperne som deltok i halvmaratonet.
Vinneren
var
marokkanske
Dahhoui
Abdelaziz, mens norske Karl
Johan Rasmussen løp seg inn på
andre plassen under minuttet
bak.

N
La Manga opplever en videre sterk
vekst av kriminelle handlinger.

I San Javier-området er det også
registrert en økning i kriminaliteten, der det er registrert både
overfall og kidnapping. De fleste
kriminelle handlingene utføres
ifølge politiet av bander fra ØstEuropa og Nord-Afrika. Ifølge
politistyrken Guardia Civil vil
tilstanden forverres dramatisk
dersom ikke forsterkninger blir
satt inn umiddelbart.

Torrevieja

Torrevieja Halvmaraton var et
løp med deltakere fra mange
nasjoner, og prisutdelingen ble
blant annet foretatt av den
spanske olympiske gullmedaljevinneren Daniel Plaza.

Torrevieja

Bruker 6% mindre vann

Skadet politimann

nnbyggerne i Torrevieja har i
løpet av det siste året
redusert vannforbruket med
cirka seks prosent i følge den
lokale sjefen for Agamed,
Pelayo Mellado. Det har vært
gjennomført en kampanje i byen
for å bevisstgjøre publikum på å
spare vann, i tillegg har vanntrykket blitt noe redusert; til
sammen har dette ført til et
redusert forbruk.

n sjåfør av en Mercedes
ble arrestert søndag morgen den 19. februar etter
å ha stukket fra politiet under en
trafikkontroll. Under flukten
kjørte han på og skadet den ene
politimannen. En annen sjåfør
ble arrestert samme morgen på
N-332 i Elche for kjøring i
beruset tilstand.

I

F 669 412 236-7-8
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Mar Menor

TONY ELLIS

NUMMER EN I TORREVIEJA

KJØP & SALG

GODE BRUKTE MØBLER
TONY - ANGIE - TONY JR.

Avda. Diego Ramírez, 19

031818 Torrevieja

Køl & Varme
Installation & service.
Dansk kvalitet
Air Condition y Refrigeration
til spanske priser.
Svend Erik Høy

Klimaanlæg

Tlf: 67 921 19 43
Fax: 96 672 19 06
e-mail: coolpartner@hotmail.com

C/ Lo Blanc 38
03187 Los Montesinos (Torrevieja)

Se hovedannonse side 5
- Din fagmann på tråsykler

Eneforhandler i Alicante regionen for:
C/.Carrasca 7, Altea
Tlf/fax: 96 584 16 41

IRENE WÄRN, Jur. Kand.
TOLK, översättare & språklärare
All typ av juridisk och allmän översättning och tolkning,
testamenten, dokument, lagfarter, protokoll etc.
Ring mig så hjälper jag!
Tel.: 600 083 133
irenewaern@hotmail.com

E

Flytting internasjonalt, nasjonalt og lokalt biler ukentlig mellom Norge og
For uforpliktende tilbud og
bestillinger, kontakt oss på:
Telefon: +47 22.28.51.05.
IP-tlf.: +47 21.64.78.90.
E-post: flytting@interline.as

Aleksander Bjargo, D.C.
Innbyggerne i Torrevieja ser ut
til å følge opp viktige kampanjer
som denne; deres aktive deltagelse vises på det reduserte forbruket. Agamed er ikke bare ansvarlig for tilgangen på vann,
men også for avløpssystemet i
byen. Et moderne datakontrollert
system gjør bruk av mange
underjordiske overvåkingskameraer som hele tiden passer på og

3

Norsk Autorisert Kiropraktor

966 865 432

Flytte selv? - Vår erfaring er Deres trygghet!
Org.no. NO 960 375 297 MVA - SVENDSEN Trond B, Oberst Rodes vei 22C, 1152, OSLO
Mobil: +47 41.23.25.07. Fax: +47 22.28.29.17. Web: www.interline.as

C/Pau Casals 7, Albir

advarer om mulige defekter og
problemer i det store rørnettverket. Det blir skiftet ut gamle rør
og reparert lekkasjer for å spare
vann, i tillegg blir nettet stadig
utvidet for å tilpasses den
økende befolkningtilveksten.

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.

NYHET !!
Motta NRK1 og P1 med 80cm parabol.
Perfekt kvalitet for NRK1 TV og P1 Radio
Spør oss også om rene engelskspråklige alternativer...
Vi selger ikke bare, men reparerer også !

Tel. 965 887 352
Fax: 965 889 442

Costa Blanca Data
internet – hardware – software

E-post: correu@costablancadata.com
http://www.costablancadata.com

Datahjelp for privatpersonar og bedrifter.
Enkeltoppdrag - driftsavtaler.
L'Alfàs del Pi med omland.
Mobiltlf.: 636 260 573

Vi innreder din Spanske bolig
Vi er et norskeid interiørfirma som hjelper deg å sette sammen innredingen din akkurat
slik du ønsker. Vi kjøper møblene for deg direkte fra produsentene, norske så vel som
spanske - og til meget konkurransedyktige priser.
Vi har norske montører som sørger for at alt kommer på plass, og vi har eget lager så vi
kan ta vare på møblene dine om ikke alt er klart hjemme hos deg.
Vi har kontor og showroom i La Nucia, men arbeider på hele Costa Blanca-kysten.
Ta kontakt så kan vi se om det er noe vi kan hjelpe til med !

Telefon: 651 182 543 (Johan Hjellegjerde)

E-mail: norstil@start.no
Internet: www.norstil.no

S PA N I A P O S T E N
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Orihuela

Benidorm

Torrevieja

Snart tyrefekting igjen i Orihuela Kaster bort penger Aksjon for ny tyrefekterarena
Den forfalne "Plaza de Toros" gjenoppbygges. Seks millioner euro investeres

på tyrefekterskole
alsmann i Benidorm rådhus,
Augustin
Navarro(PP), har gått
offentlig ut og støttet videre drift
av tyrefekterskolen, selv om
skolen ikke har elever. Rådmann
i rådhuset i Benidorm, Luis
Angel Garcia, uttaler at videre
drift av skolen er enda et eksempel på styrets evinnelige sløsing
med penger.

- Lokale tyrefektertilhengere legger press på politikerne

T

Torrevieja

Likfunn i Torrevieja
en ligger ved hovedinnkjøringen til Orihuela, et
bygg preget av forfall.
Nå investeres det seks millioner
euro for å få tyrefekterarenaen
modernisert slik at den kan stå
ferdig til bruk igjen i 2007, samtidig som det feires hundreårsjubileum; den ble bygget i 1907.

D

De siste planene inkluderer et
multifunksjonelt bygg, som i tillegg til tyrefektinger også skal
kunne brukes til mange andre
formål. Det blir også bygget forretningslokaler på 1050 kvadratmeter under publikumsområdet.

å en byggeplass ved siden
av
det
nybygde
Mercadona supermarked,
ved urbanisasjonen Torreta II,
ble det forrige uke funnet et lik.
Etter at liket var fjernet, ble
byggeplassen undersøkt av politiet. Det kom senere fram at den
døde var en 46 år gammel spansk mann med narkotikaproblemer.

P

n gruppe lokale tyrefektertilhengere
med
Fransisco Boi i spissen,
talsmann
for
"Plataforma
Taurina de Torrevieja," har dannet en pressgruppe for å få
gjenoppbygd tyrefekterarenaen i
byen. Han har støtte fra matadorer, jornalister, supportere og
representanter fra slike organisasjoner som "Friends of the
Mayfair," "Virgen del Rocio" og
"Casa de Andalucía."

E

Pressgruppen har som mål å få
politikere og andre med på å
bygge en nye tyrefekterarena i
Torrevieja, samtidig som den

kan benyttes til andre offentlige
arrangement.
Det ble innviet en ny tyrefekterarena i Torrevieja i 1969 hvor
tilhengerne kunne glede seg
over "corridas" av høy kvalitet.
For ikke lenge siden ble den
revet for å gi plass til byggingen
av nye husprosjekter. Ifølge den
tidligere landskjente matadoren
Joselito Paya fra Torrevieja, var
rivingen av tyrefekterarenaen en
av de tristeste dagene i byens
historie. "Plataforma Taurina de
Torrevieja" jobber nå hardt for å
få de lokale politikerne med på
planene.

SPANIAPOSTEN DEN NORSKE TANNKLIKKEN
Helge Andergren

Einar Røskeland

Viste du at du kan laste ned hele avisen fra vår webside
og samtidig få tilgang til ALLE våre tidligere utgivelser ?

www.spaniaposten.com

Almenpraksis - Spesialkompetanse i
protetikk (krone bro og protese)

Jan Holmefjord
Almenpraksis

Almenpraksis
Avd País Valencia/Teniente Segui 20
Vis a vis Mendoza i Alfaz del Pi
Medlem av den spansk-norske tannlegeforeningen

Timebestilling tlf: 965 889 061/965 887 277

ALT OM BO OG REISE I SPANIA

SPANIAGUIDEN.NO
Endelig på plass!
Eget debattforum for
alle “spanske” tema.
Her kan du dele tips og
erfaringer om det å bo i
Spania. ttig for nykommere
og drømmere !

Del dine ferietips eller spør
etter gode råd før reisen.
Alt om eiendom, kjøp, salg,
tips, triks, uteksling av
erfaringer etc.

WWW.SPANIAGUIDEN.NO/FORUM
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.

S PA N I A P O S T E N
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Torrevieja

Valencia

"Dagens Helter" kampanje for
nødhjelpstjenester i Torrevieja

Prinsessen ærespresident
for IT/medie-konferanse

n kampanje iverksatt av
nødtjenestene skal gjøre
publikum mer oppmerksom på deres til dels farlige og
utfordrende arbeidssituasjon.
Deltagerne kommer fra brannkorpset, SAMU ambulansetjeneste, Policía Local, Guardia
Civíl, Protección Civíl og til og
med fra nasjonalpolitiet og
hæren. Hver lørdag formiddag til
og med 18. mars, på kjøpesentret Habaneras, vil disse tjenestene
bli presentert med egen stand og
utstilling av kjøretøy og utstyr
som brukes. På ettermiddagen
samme dag vil de også demonstrere dramatiske nødsituasjoner
og hvordan livreddende tiltak
settes inn.

E

La Ciudad de les Arts y Sciencies i Valencia blir vert for konferansen.

residenten i det valensianske styret, Francisco
Camps, gav sammen med
Fernando
Jauregui
en
pressekonferanse i Madrid 1.
mars for å kunngjøre at Jauregui
vil holde verdens første internasjonale konferanse om ny
teknologi og journalistikk på
internett. Konferansen vil holdes
i La Ciudad de les Arts y
Sciencies i Valencia i oktober i
år.

P

Prosjektet blir omtalt som
nyskapende og interessant, og
myndighetene i Valencia ønsker
prosjektet velkommen. Jauregui,
som selv er journalist, uttalte at
han ønsker å gi ærespresidentskapet for konferansen til
tidligere journalist prinsesse
Letizia av Asturias. Både prinsessen og prinsen har vist interesse for prosjektet, men har ikke
tatt noen avgjørelse ennå om de
kommer til åpningen av konferansen.

Ledige stillinger på
Reuma-Sol

Reuma-Sol er et behandlings- og rekreasjonssenter som er eid av Norsk Revmatikerforbund.
Reuma-Sols visjon er at senteret skal være verdens beste sted for
mennesker med sykdom i muskel og skjellettapparatet.
Vil du være med i teamet vårt og hjelpe oss til å nå visjonen vår?

Ledig lokale for
frisørsalong/Ledig stilling

Reuma-Sol er et behandlings- og rekreasjonssenter som er eid av Norsk Revmatikerforbumd og
som er tilpasset funksjonshemmende. Senteret har:
Besøk av ca 2000 inneliggende gjester årlig
Besøk av et stort antall eksterne gjester årlig
Restaurant, storkiosk, frisørsalong, hudpleie
Et stort behandlings/aktivitetshus som blir brukt av både interne og eksterne gjester

Drift av restaurant og storkiosk på senteret
Senest fra 1.8.2006 skal vi selv ta over driften av restaurant og storkiosk og vi søker derfor etter:

FRISØRSALONG

Restaurantsjef

Kokker

Servitører

De som blir ansatt må ha en utpreget serviceinstilling og være innstilt på å arbeide etter senterets visjon og mål. Vi ønsker at restaurantdriften skal være en integrert del av driften av
senteret og tilby gjestene tradisjonell norsk/spansk kost, men vi ønsker også å utvikle vårt
tilbud av alternative retter og dietter.
Reuma-Sol tilbyr konkurransedyktige lønnsvilkår.
Ordnede arbeidsforhold og godt arbeidsmiljø
Søknadsfrist: 15.3.2006
Søknad sendes: Reuma-Sol Senter, c/Falguera no 2, Urb. Foya
Blanca, 03580 Alfaz del Pi, Spania
Ta kontakt med direktør Per Aage Bjørke
på telefon+ 34 966 81 41 40 for mer informasjon.
eller via e-post: pab@reuma-sol.com

Fra 1.6.06 er det ledige lokaler for frisørsalong på Reuma-Sol Senter.
Frisøren på Reuma-Sol leier lokalene og driver for egen regning.
Det har vært et godt kundegrunnlag av interne og eksterne gjester.
Leietakeren må innrette seg senterets visjon og etiske retningslinjer.

ØKONOMIKONSULENT
Det er ledig stilling som økonomikonsulent / regnskapsmedarbeider på senteret
Vi krever god utdannelse og erfaring mht. regnskap. Vi fører regnskapet
vårt selv, men har oppfølging av eksternt regnskapsbyrå og rådgiver.
Stillingsstørrelse ca 50%
Lønn etter avtale
Tiltredelse etter avtale
Ta kontakt med dir Per Aage Bjørke
på pab@reuma-sol.com eller på telefon
+ 34 966 81 41 40 for mer informasjon.
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Alicante

Med 217 km i timen på A7

rafikkenheten i Guardia
Civil kunne 1. mars
melde
om
"villmannskjøring" på A7. To sjåfører ble filmet på strekningen mellom Torreblanca og Xilves i en
hastighet på henholdsvis 215 og
217 km i timen.

T
Langtidsleie !
- Problemfritt bilhold

SPANIAGUIDEN.NO

NISSAN MICRA/
FORD KA3

FORD FIESTA

3 DØRS

3 DØRS

395€ PR MÅNED

445€ PR MÅNED

RENAULT CLIO

FORD FOCUS 1.6

5 DØRS

5 DØRS

585€ PR MÅNED

465€ PR MÅNED
PRIS INK, MOMS, FORSIKRING, FRI KILOMETER
ETC. BENSIN PÅ BILEN ER ENESTE TILLEGG.
PRISENE I EURO ER GJELDENDE OG OPPGJØR

FORD FOCUS STV.
5 DØRS

SKJER I FORM AV EURO KONTANT ELLER KORT
NÅR BILEN HENTES.
MED BARNESETE.

BILER KAN OGSÅ LEVERS
665€ PR MÅNED

Fartsgrensen på strekningen er
120 km i timen. De to sjåførene
ble filmet på to forskjellige
dager, begge i retning Cataluna.
De vil bli bøtelagt med 380 euro
hver.

Benidorm

Tigerfødsel i Terra Natura

erra Natura kunne 1.
mars bringe den glade
nyheten om at en
tigerunge er født i parken.
Fødselen av den asiatiske
tigerungen fant egentlig sted i
desember 2005, men grunnet
ungens helsetilstand ble nyheten
sluppet først nå. Ungen veide
bare 800 gram da den ble født,
noe som er svært lite for en
tigerunge.
Ungen ble tatt hånd om av vet-

T

erinærer i parken, da tigermoren
ikke viste interesse for avkommet. Ungen ble plassert på
"intensiv avdelingen" i parken
med en konstant varme på 22/24
grader, og ble matet hver 4.
time.
I dag veier ungen 2,5 kilo og
viser stor fremgang. Ungen var
eneste overlevende av kullet på
tre. Parkens veterinærer regner
med at ungen kan vises for publikum om et par måneder.

- UTLEVERES FRA EGET KONTOR PÅ FLYPLASSEN ELLER
KONTOR I SENTRUM

- BENSIN REFUNDERES NÅR BIL LEVERES
- NYE BILER, MAKS 6 MND
- ALLE BILER HAR AIRCONDITION, EL VINDU, SERVO ETC
- VEIHJELP 24 TIMER I DØGNET INKLUDERT I PRISEN

Kontakt oss på epost: leiebil@spaniaguiden.no
for bestilling av langtidsleie.

ALICANTE • BENIDORM • MURCIA • MALAGA • TORREVIEJA

Albir
Digitalt og analogt fotoutstyr
Fotoutskrift fra digitalkamera
Avda. del Albir
Alfas del Pi
Tlf: 966 867 393
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Dr. Vidar Hjelset
Dr. Herulf Torset

n mann i Aldaia ved
Valencia ble så sint da
minibanken slukte kortet
hans en lørdag formiddag, at han
gikk amok med hammer mot
minibanken. Etter at maskinen
slukte kortet hans gikk mannen
direkte til det lokale politiet.

A

Mann overfalt minibank
E

LE

Valencia

De mente mannen måtte smøre
seg med tålmodighet og vente til
banken åpnet mandag morgen.
Så tålmodig var dog ikke mannen. I frykt for at noen ville
kunne stjele kortet, gikk han
tilbake til minibanken. Han
snudde seg mot overvåkningskameraet og fortalte at han
ikke var en raner, men at han

FYSIOTERAPI OG AKUPUNKTUR BEHANDLING

ville ha tilbake sitt minibankkort. Deretter slo mannen løs på
maskinen med en hammer. Etter
en times intense herjinger fikk
han ut kortet, snudde seg mot

kameraet og ropte: "jeg fikk det
ut". Den arge bankkunden ble
tatt inn til forhør hos politiet og
kan vente seg en klekkelig bot
for hærverk.

30 års fengsel for tyveri og voldtekt

60 år for
innbrudd

Den harde dommen kom som en
følge av hans tilståelser om at
han hadde truet kvinnene med en
kniv, for deretter å ha gjennomført grove seksuelle overgrep,
inklusive voldtekt av flere av
ofrene.

Flere av de var til stede i
rettsalen for å forsikre seg om at
dommeren dømte ham til en
streng straff. Flere tilfeller av
tidligere dommer for lignende
forhold gjorde også at dommen
ble så streng.
Flere av kvinnene har fått
psykiske problemer etter det
som har skjedd, men takket være
den strenge dommen kan de i det
minste være sikre på at han ikke
slippes løs i gatene igjen før i
2036.

- Din fagmann på tråsykler

n voldelig forbryterbande
ble i Alicante dømt til
tilsammen 60 års fengsel.
Den nordafrikanske banden skal
stå bak en rekke voldelige
innbrudd i Marina Alta og
Marina
Baixa
i
Alicanteprovinsen. De er dømt
for 6 innbruddstilfeller av svært
voldelig karakter inkludert
voldtekt.

E

Alt innen tursykler, downhill, freeride, dirt etc.
Stort utvalg i sportstøy og sikkerhetsutsyr
Utleie av sykler, reperasjon/vedlikehold og
profesjonell vask.

1099 €

Eneforhandler i Alicante regionen for:

Torrevieja:
Avda. Alfed Nobel 121
Tlf: 699 364 029/965 712 413

Miriam Kristiansen
Irene Kristiansen
Lars Christian Ossawy
Unni Sponland Skulstad
Carlos Sørensen
Lin Wæhle
Åse Egge

Vi tilbyr også bassengtrening!
e-post: post@fysiakos.com

TRYGDEREFUSJONSAVTALE

C./ Pau Casals nr 22, ved La Colina

Alicante

I

Norsk og spansk legeautorisasjon
Samarbeider med norsk og spansk helsevesen
Albir:
Avda. del Albir 68
Tlf: 686 038 181 / 966 864 648

Elche

fem av ranstilfellene hadde
han utvist aggressiv seksuell
oppførsel overfor de kvinnelige ofrene. Forbrytelsene har
funnet sted over hele Vega Baja
mellom juni 2000 og oktober
2002, og Juan Carlos V.P. hadde
utført overgrepene alene.

LB
IE
IR
TORR EV

699 €

Du finner oss langs N332 i Altea
C/.Carrasca 7, 03590 Altea
Vi snakker engelsk & spansk Tlf/fax: 96 584 16 41

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

Kristiansen fysioterapi og trening

De norske tannlegene i Albir
- Vi utvider med to nye norske kolleger
og ønsker nye og gamle pasienter velkommen.
Tannlege Jack L. Bostad m.kolleger.
Spes.utd. i endodonti og kjeveortopedi
(rotfylling og tannregulering)
pluss almennpraksis.

Tel: 966 86 8072
Mob: 647 169 679
jack.bostad@gmail.com
Oscar Espla 12, Albir
Bak Hotel Kaktus

Høyteknologi for diagnose og behandling
av helserelaterte problemer
Komplett undersøkelse iløpet av kun 2 timer
Komplett diagnose av alle organer.
Finner alle typer sykdommer
Svært effektiv smertefri behandling
Gode resultater hos de fleste brukere
Også
COLONISK IRRIGASJON for rensing av indre organer
AQUADETOX Generell rensing/fjering av skadestoffer
LASER TERAPI
MASSASJER
Skjønnhet
Fotoforyngelse og hårfjerning

CENTRO DE MEDICINA ALTERNATIVA ELIOS
C/ Gambo, 1º Benidorm, Tel: 966 80 82 01
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Feria del
Caravaning 2006
BEATE LYSTAD

BEATE @SPANIAPOSTEN .COM

Den store Feria del Caravaning ble i år avholdt for 14. gang i
Recinto Ferial de la Provincia de Alicante. Helgene 24.-26. februar samt 3.-5. mars var utstillingshallen i Alicante campingentusiastenes klare mål - hva er nytt av året?
en store, årlige campingmessen er kjent for å
inneholde
noe
for
enhver campingturist. Årets
messe var helt klart midt i
blinken for de som ønsket å bytte
campingbil eller campingvogn
med enten en sprell ny utgave
eller en som hadde noen år på
baken. Når det gjaldt tilbehøret
derimot, var messen i år ikke det
helt store.

D

Slik båt-entusiastene hvert år
stiller på den store båtmessen i
Oslo/Lillestrøm, stiller også de
fleste campere på Costa Blanca
på Alicantes årlige campingmesse. Og, som man på
båtmesser alltid finner nye båtmodeller, finner man hvert år
nye, større og flottere modeller
av boligene på hjul på campingmessen. Utstillerne har modeller som er like fjorårets, men
da ofte med små justeringer og
oppdateringer, og i tillegg har

det gjerne kommet enda flere
utgaver av den respektive type.

norske priser blir det meste
rimelig uansett..

PÅ TUR MED - ELLER TIL?
På årets messe var det mulig å
finne alt fra campingtilhengere
til store mobile hus. Det fantes
små,
eggeliknende
campingvogner hvor plassen var forbausende godt utnyttet, for dem
som var to på tur og ikke trengte
så mye plass. For dem som ønsket å være "bofaste" var de
mobile husene en flott løsning,
med flere soverom, kjøkken,
stue, eget bad og terrasse var
disse en hytte som kunne
plasseres hvor man måtte ønske
det. Ikke enkel å reise på tur
MED - mest beregnet på å reise
på tur TIL. Når det gjaldt campingbiler, var utvalget stort - og
det går stadig framover med
plassutnyttelse og finurlige løsninger. Prisene varierte, alt etter
størrelse og luksusfaktor, men
om man sammenligner med

HVOR BLE DET AV TILBEHØRET?
Det var en del besøkende på
messen som var skuffet over at
det ikke fantes mer å velge i når
det gjaldt tilbehør og utstyr til
allerede innkjøpt doning, og
etter en gjennomgang på sidelinjen hvor småbodene var oppstilt,
så man snart at dette var sant.
Muligheter for å kjøpe stekepanner, vindusvaskeutstyr og tepper
fantes - samt boder med godterier (?) og boder hvor man fikk
informasjon og brosjyrer fra
campingplasser i Spania, men
annet tilbehør som kopper, glass,
markiser, ryggekameraer, stoler
og bord, TV'er og så videre var
særdeles fraværende. Det viste
seg at messen var konsentrert
om selve kjøretøyene, tilbehøret
hadde "fadet" ut og var borte
vekk. En av de få som hadde fått
lov til å stille med produkter uten

Hvor går eiendomsmarkedet ?

?

?

?

hjul, var svenske Marcus fra
GCT (Gardewik Cleaning
Technology). Han solgte kluter
og tepper, og hadde fått mange
forespørsler fra besøkende om
hvor resten av tilbehørs-bodene
var blitt av. Da var det bare å
svare at de dessverre ikke fantes,
men ønsket man tepper eller
kluter hadde han flotte produkter
å selge.
KONKLUSJON
Konklusjonen på årets Feria del
Caravaning blir at skal man
bytte campingdoningen ut med
noe annet eller har fått båtlivets
campingvariant av "trefotsyken", er denne messen rett
sted. Skal man derimot kjøpe
pynt, utstyr eller elektroniske
"duppeditter" må man finne
andre steder å dra til. Om man da
ikke skal kjøpe tepper av en
hyggelig svenske.

?

Diskusjon,debatt,

?

Messehallen i Alicante, ligger like
ved flyplassen “El Altet”.

En liten modellcaravan, kanskje
noe for barna ? Tidlig krøkes etc...

?

Hvordan finner jeg meg jobb i Spania ?
? meningsutvekslig tips og triks.
?
?
?
WWW.SPANIAGUIDEN.NO/FORUM

?
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Kjentfolk

Ny tittel til hertuginnen av Alba
a duquesa de Alba har
fått enda en tittel.
Hertuginnen, som stadig
er å se i spanske medier, er henrykt over tittelen. Det er første
tittelen hun har fått tildelt, og
ikke arvet. Hertuginnen av alba
kan nå altså smykke seg med tittelen: Hija Predilecta de
Andalucia
(æresdatter
av
Andalucia).

L

Kjentfolk

Cruz y Cruz
e spanske skuespillersøstrene, Monica og
Penelope Cruz, har reist
til Tokyo for å presentere
bijouterier og tilbehør for det
japanske merket Samantha
Thavasa.

D

Søstrene er de spesielt utvalgte
Monica Cruz

modellene som skal presentere
vår- og sommerkolleksjonen til
det japanske designerfirmaet.
Penelope Cruz

Åpningstider:
Mandag - fredag 09.00 - 15.00
Vinterhalvåret også lørdager 09.30-12.00.

Allmennpraktikerne med norsk,
svensk og spansk legeautorisasjon.

• Vanlig konsultasjon 30€
• Allmennpraktiker med lang

erfaring.
• Norsk personell.
• Vi tar alle typer blodprøver

(også INR og senkning), de
fleste analyseres på stedet.
• Full helsesjekk.
• Hjemmebesøk ved behov.
• Vaksiner (til barn og voksne).
• Hudlege og hjertespesialist

Tlf. 966 868 886
Utenom kontortid: 649 542 252
Adresse: Calle Joaquin Turina , no 4 i Albir
(ved siden av den norske bakeren)

T-LINE
International Moving Service
Storers-Packers-Shippers
Email:toreline@operamail.com
www.toreline.com

Org.nr NO952 638 068MVA
T-Line Import/Export.4330 Ålgård
T-LINE Int.movers
Los Pavitus no 1. P.B. no 10
ES 29711 Alcaucin Malaga.Espana
Cif/nif:x1641822J
Tlf:+34 669003443
Fax: +34 952033170

ALT om Spania på norsk
www.spaniaguiden.no
Eiendom, Aktiviteter &
reisetips, Fakta & historie,
Festivaler/fiestas,
Golf,
Helse, Jobb & utdanning,
Kunst & kultur, Mat & Vin,
Nyheter, Næringsliv &
økonomi, Samfunn & politikk, Seniorboliger, Skatt,
flytting & arv, Spansk språk.

www.spaniaguiden.no

S PA N I A P O S T E N
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MARKEDER

ASOCIACIÓN HISPANO-NORDICA

MARKEDER / MERCADOS

DEN NORSKE TURISTKIRKE

Spansk-Nordiska föreningen Costa Blanca
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 Ahn’s lokaler
mellan 16.00-18.00, varje tisdag och torsdag.
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: 965 889 198 Fax: 965 889 198 Epost: hispanonordica@terra.es.
Besöksadress: Avda. Pais Valenciá, 54, local 2, 03580 Alfaz del Pi

Et økumenisk og et samlingssted for alle skandinaver i et
inkluderende og åndelig fellesskap. Faste ukentlige
aktiviteter: Onsdag kl.19.00 Åpent hus. Fredag kl.12.00
Formiddagstreff Lørdag kl.12.00 – 14.00 Servering av
risengrynsgrøt. Lørdag kl.19.00 Lørdagshygge. Variert
program. Søndag kl.19.00 Hele kirken synger.
TV-nyheter hver kveld kl.18.30 – 19,30 (unntatt onsdag
og søndag) Vi har nå fått Internett m/Bredbånd.
Torre Principado lokale 32,
Avda de Madrid 26,
03500 Benidorm.
Tlf.+fax. 966 800 439
E.post : postmaster@turistkirken.com

ODD FELLOW & REBEKKA
Odd Fellow og Rebekka inviteres til samvær:

SJØMANNSKIRKEN I TORREVIEJA

Lørdag 11/02
Lørdag 04/03
Lørdag 25/03
Lørdag 22/04
Kirkesøndag 05/03

Calle Ravel 4,
Urb. La Siesta
03180 Torrevieja

Møtene begynner kl. 16.30, Pent antrekk

Trygve Romsloe, leder 96 686 4782
Ernst Lilleengen, nestleder 965 887 746

Møtested:

Kirkesenteret i Albir, Alfaz del Pi Anne-Grethe Nyquist, sekretær 966 868 106
Marit Brudvik Olsen, kasserer 647 295 378

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.

MANDAG:
Callosa d’en Sarrià
Dénia
Parcent
San Pedro del Pinatar
Santa Pola
Elche
La Nucia
San Pedro

Jávea
Pego
Rojales
Villajoyosa
La Marina (Torrevieja)

TIRSDAG:
Altea
Alicante
Benidorm
Callosa d’en Sarrià (Frukt og
grønt)
Orihuela
Mil Palmera (17-20)
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

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 d’en Sarrià (Frukt & grønt)
Gandía
Santa Pola
Playa Flamenca
SØNDAG:
Benidorm
Ciudad Quesada (Zuco)
La Nucia
Campo Guardamar
Albir/Alfaz El Cisne
La Marina (Torrevieja)
La Manga (Cabo de Palos)

SJØMANNSKIRKEN I ALFAZ DEL PI (ALBIR)

Adresse: Carrer Mart 8
El Albir, Alfaz del Pi
Tlf.: 966 867 474
Faks: 966 867 466
MARS
6/ Mar.

Mandag

7/ Mar.

Tirsdag

8/ Mar.

Onsdag

9/ Mar.

Torsdag

11/ Mar.

Lørdag

12/ Mar.
13/ Mar.

Søndag
Mandag

14/ Mar.

Tirsdag

15/ Mar.

Onsdag

16/ Mar.

Torsdag

17/ Mar.

Fredag

18/ Mar.

Lørdag

19/ Mar.
20/ Mar.

Søndag
Mandag

21/ Mar.

Tirsdag

22/ Mar.

Onsdag

23/ Mar.

Torsdag

Tips oss om endringer og mangler: red@spaniaposten.com
25/ Mar.



BRUKTMARKEDER (RASTROS)

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

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

Lørdag

Telefon: 966 789 296
Mobil: 630 932 976

Informasjon tlf. Spania:

10.30
Boccia
18.00
TenSing
20.00
Gospelkor
10.30
Småbarnstreff
17.30
Bønnenettverk
19.30
Alltid på en tirsdag
11.00
Sjømannskirkens arbeidsgruppe
17.30
Costabagos
19.00
Klubb 10-13
10.30
Boccia
17.30
Knøttene
20.02
After Eight. Temakveld:
Kristendom: Kjedelig, usant, irrelevant
10.00
After Eight UPTAS
11.30
Grøt
12.00
Familieboccia
11.00
Gudstjeneste i Minnekirken
10.30
Boccia
18.00
TenSing
20.00
Gospelkor
10.30
Småbarnstreff
19.30
Alltid på en tirsdag
11.00
Sjømannskirkens arbeidsgruppe
17.30
Costabagos
19.00
Klubb 10-13
10.30
Boccia
17.30
Knøttene
18.00
Samlivskurs
18.00
Samlivskurs
20.00
Ungdomsklubb
10.00
Samlivskurs
11.30
Grøt
12.00
Familieboccia
11.00
Familiegudstjeneste i Minnekirken
10.30
Boccia
18.00
TenSing
20.00
Gospelkoret
10.30
Småbarnstreff
19.30
Alltid på en tirsdag
11.00
Sjømannskirkens arbeidsgruppe
17.30
Costabagos
19.00
Klubb 10-13
10.30
Boccia
17.30
Knøttene
19.30
Fest på Kjærka i Minnekirken
19.30
Hobbykveld på Kirkesenteret
10.00
After Eight UPTAS
11.30
Grøt
12.00
Familieboccia

Faste ukentlige aktiviteter:
Mandag
10.30 Boccia, 18.00 TenSing, 20.00 Gospelkor
Tirsdag
10.30 Småbarnstreff, 19.30 Alltid på en tirsdag
Onsdag
11.00 Sjømannskirkens arbeidsgruppe
17.30 Costabagos, 19.00 Klubb 10-13
Torsdag
10.30 Boccia, 17.30 Knøttene
Fredag
20.00 Ungdomsklubb (annenhver)
Lørdag
11.30 Grøtservering, 12.00 Familieboccia
Søndag
11.00 Gudstjeneste i Minnekirken
ÅPNINGSTIDER:
Kirkesenteret er åpent for kaffe, prat og vafler på disse tidene.
Mandag - lørdag kl. 10-14. Kveldsåpent tirsdager kl. 18-21.
Kirkens telefon: +34 966 867 474
Prestens kontortid: Tirsdag 10.30 - 12.00 eller etter avtale.
Tlf.: 00 34 966 86 7474 Faks: 00 34 966 86 7466

MARS
07. tir.
kl. 1900:
Tirsdagsprogram. "Spansk kulturaften II",
med flamenco-dans og spansk gitarspill.
09. tor.
kl. 1300:
Middagsservering
11. lør.
kl. 1300
Grøtservering.
12. søn.
kl. 1700:
Høymesse i Sjømannskirken.
14. tir.
kl. 1200:
"Johannesbrevene" v/lektor Aud Holter.
14. tir.
kl. 1900:
FEST PÅ KJERKA, festtaler: Per Arne Dahl.
16. tor.
kl. 1300:
Middagsservering
17. fre.
kl. 0900
Fjelltur, sted ikke bestemt. Ta kontakt!
18. lør.
kl. 1300
Grøtservering.
19. søn.
kl. 1100:
Svensk söndagsgudstjänst.
19. søn.
kl. 1700:
Gla`sang i Sjømannskirken.
21. tir.
kl. 1900:
Tirsdagsprogram. "Jim Reeves-kveld"
23. tor.
kl. 1300:
Middagsservering
25. lør.
kl. 1300
Grøtservering.
26. søn.
kl. 1700:
Høymesse m/menighetsmøte etterpå.
28. tir.
kl. 1200:
"Johannesbrevene" v/lektor Aud Holter.
28. tir.
kl. 1800:
Kveldsåpent med kaffe.
30. tor.
kl. 1300:
Middagsservering
31. fre.
kl. 0900
Fjelltur, sted ikke bestemt. Ta kontakt!
Påmelding til El Molino, depositum 20 €
AKTIVITETER
Man. kl.
20-22:
Tir. kl.
11-13:
Ons. kl.
1030-14:
Ons. kl.
1730-19:
Ons. kl.
1730-20:
Tor. kl.
Tor. kl.
Tor. kl.
Fre. kl.

Gospelkoret øver.
Petanca i kirkehagen.
Arbeids - og treskjæringsgr.
Folkedansgruppe.
"Åpen skole" for alle barn!
NB! På Den norske skole.
1030-13:
"Armonía de Noruega" øver.
1630-1830: Blåseorkesteret øver.
NB! Start tirsdag, øvelser torsdag!
1930-2130: Ungdomsklubb fra 8. kl.
NB! På Den norsken skole.
10-12:
Foreldre & barn-gruppe.

ÅPNINGSTIDER
Mandag, Onsdag, Torsdag, Fredag & Lørdag:
Tirsdag:
kl.1000-1500 & kl.1800-2100
Søndag:
kl.1500-2000
Gudstjeneste hver søndag kl.1700

kl.1000-1500

AKTIVITETER
Gospelkoret øver hver mandag fra kl.
1930 til 2130 i Sjømannskirken.
Koret ledes av Hilde Tetlie, tlf: 679
773 784.

Kor ”Armonía de Noruega” øver hver
torsdag fra kl.1030-1300. Dirigent:
Turid Mørk Thouless, tlf: 966 723
464. Leder: Robert Forsberg, tlf: 965
328 016.

Petanca spilles det hver tirsdag i kirkehagen fra kl.11-13 Aktiviteten ledes
av Kjell Tennevoll og Turid Worren ,
tlf: 965 327 394, mobil 651 570 461.

Foreldre & barn-gruppe arrangerer vi
hver fredag fra kl.10 til 12. Leder
Hilde Tetlie, tlf: 679 773 784

Bønnering arrangeres 2. hver tirsdag
kl.12 i kirken (når det ikke er bibeltime). Kontakt: Liv Odny Moen, tlf:
966 785 495.

Fjellturgruppen: Kontaktpersoner:
Åge 966 717 795, Jorunn og Adler
636 562 962, Arne Leander 618 873
426, Thorunn 966 921 085 og 690
341 977. Se omtale neste side.

Arbeidsgruppe og treskjæringsgruppe
møtes hver onsdag fra kl.1030 til
1400 i Sjømannskirken. Produktene
som lages selges bl.a. på kirkens julebasar. Kontakt: Reidun Lie-Haugen,
tlf: 966 784 878, Øyvind Henriksen,
tlf: 966 798 427.
Blåseorkesteret øver hver tirsdag fra
kl.1630 til 1830 i kirken. Dirigent
Dennis F. Beecroft, tlf: 965 720 732.
Folkedansgruppe danser hver onsdag
fra kl.1730 til 2000 i Sjømannskirken.
Kontakt: Krossøy, tlf: 670 779 936.
Åpen skole: hver onsdag kl.1730-20.
Ulike aktiviteter som barnekor, forming,
ballspill
og
video.
Ungdomsklubb hver torsdag fra
kl.1930-2130. Aktivitetene ledes av
Espen Ingebrigtsen, tlf: 699 437 358.
På Den norske skolen i Rojales.

Studiegruppe/lesering: 2.onsdag i
måneden. Er du interessert?
Kontaktperson Torgunn Sannes tlf:
965 320 518
Sorg og omsorg: Har du mistet noen
som står deg nær eller sliter med andre
tap? Å møte andre i samme situasjon
kan gi støtte. Gruppa starter man.
16.jan kl.17, og vil samles hver 14.dag
fram til påske. Tilbudet er gratis, og
det er taushetsplikt innad i gruppa.
Gruppa ledes av Dorthea Aursund og
diakon Ragnhild Løkke.
Den ”åpne” samtale: Dette semesteret
starter vi opp et samtaleforum i
kirken. ”Den åpne samtale” begynner
rett etter torsdagslunsjen 16.februar.
Et åpent rom for tvil og tro?! Hver
fjortende dag utover våren.

S PA N I A P O S T E N

11
LOGE ODD FELLOW

CLUB NÓRDICO DE TORREVIEJA

(Gruppen Amistad,Torrevieja)

Odd Fellow gruppen Amistad ble stiftet i 1998 med formål
å samle Odd Fellow og Rebekka medlemmer fra de
nordiske land til møte og sosialt samvær i den tiden de
oppholder seg i Torrevieja - området.
Møtene og det sosiale samvær foregår på restaurant
Dinastia, Punta Prima, like etter første rundkjøring på 332
syd for byen
Foreningens vedtekter og møteprogram er godkjent av Den
Danske Storloge. Det sendes årlig rapporter til alle de
nordiske storloger. Terminlisten blir også sendt storlogene
for å bli tatt inn i de enkelte lands Odd Fellow blader.

Club Nórdico de Torrevieja
Calle Bazan 4, 1 D
03180 Torrevieja
Tel 966 704 661
Fax 966 706 032
E-post: clubnordico@terra.es
Hemsida: www.clubnordico.com
Exp.tider: måndag - fredag kl 10-14
Stängt nationella o regionala helger

Termnliste våren 2006.
06.02
Medlemsmøte m/middag.
20.02
Medlemsmøte m/middag.
06.03
Medlemsmøte m/middag.
20.03
Banquett.
03.04
Medlemsmøte m/middag.

SKANDINAVISK AA-GRUPPE, TORREVIEJA

Skandinavisk AA-gruppe, Torrevieja
Møter: Tirdager og fredager kl.1930
adresse Cagllero de Rodas,31
(ved kirken)

Middagene er også åpne for ledsager/venner som ikke er
Odd Fellow medlemmer. Det oppfordres derfor til å ta
med ledsager/venner til det sosiale samvær.
Møtene starter kl 1900 og avsluttes ca 1945.

Kontakttelefon: 659 779 222
RHK NORGE

Brodertreff i Santa Pola hver tredje
mandag i måneden, kl 1630. Ring
for påmelding og stedsangivelse.

Påmelding til middag må skje til tlf Mia Søberg tlf
965717885/617960008 eller Bo Grenthe tlf 639639441
senest torsdag før møtedagen. Informasjon Tlf 639639441
eller 660679182.
Møt så ofte dere kan.
MC KLUBB

Tlf: 686 931 820 / 678 209 319
Truls R. Birkelid (RSM) / Arne Kvam

Motor Bikers International - Torrevieja
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.
Alle er velkommen!

SVENSKA FÖRSAMLINGEN COSTA BLANCA

Under perioden oktober-april tjänstgör Lennart Kinnander som
präst och Eva Kinnander som diakon i Svenska församlingen
Costa Blanca. Måndagar är det "öppet hus" i Märtha Louise
kyrka. Tisdagar program kl 19 på Mas Amigos. Prästen kan i
regel träffas mellan 12 och 13, måndagar i norska kyrkan tisdagar på Club Nordico och onsdagar på Mas Amigos.
Gudstjänster hålles förutom i norska kyrkan även i Mil
Palmeras samt i Javea/Xábia. Se förs.blad som finns på norska kyrkan, samt på klubbarna.
Tlf: 966 700 599, mobil 690 261 431.
e-mail: sv.forsamlingen@terra.es
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/skut/torrevieja

SPESIALIST INNEN PROTESER,
KRONER, BROER, IMPLANTER
HOS OSS KAN DU BETALE MED
KREDITTKORT/BETALINGSKORT

Broderforeningen holder møtene i
faste lokaler i Den Norske Kirken ved
Solgården, Villajoyosa.

SJAKK KLUBBEN GAMBIT TORREVIEJA
ÅPENT SJAKKMESTERSKAP 2OO6
Klubbmesterskapet for 2oo6 starter den 2o. februar
på restaurante El Paraiso, adr.: Aveny Las Alondras, Plaza de
Los Halcones 27, Torrevieja. Det spilles 6 runder etter
Monrads system. Start alle dager kl. 12oo. Startkontigent er
10 euro som betales før mesterskapets begynnelse.
Informasjon ved tlf. 965709886
SKANDINAVISKA TURISTKYRKAN, BENIDORM

VELKOMMEN TIL VÅRENS MØTER OG SAMLINGER!
kl. 11;15
kl. 19;00
kl. 11;00
kl. 18;00

EKTE SPANSKE PRISER!

COSTA BLANCA ST. JOHANNES BRODERFORENING

SJAKKGRUPPEN, GAMBIT TORREVIEJA

Søndager
Tirsdager
Torsdager
Fredager

For info ring Gøran 696 875 777

DENTALIA - INSTITUTO DENTAL ESCANDINAVO

Gudstjeneste. kl 19;00 "Kirken synger".

Åpent hus.
Torsdagstreff.
Bønn og lovsang, bibelstudium.

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.

Møter år 2006
Fredag
27. januar
embetsmenn
Fredag
24. februar
Fredag
31. mars
Fredag
28. april
Fredag
Fredag
Fredag
Fredag

TLF: 965 853 011
EDIF. FARMACIA LUZ
MARTINEZ ORIOLA 2,2-B
BENIDORM

Valg og stadestelse av
Høytidsdag
Årsberetning

29. september
27. oktober
24. november
8. desember Julemøte

Alle møter starter kl. 13.00 (oppmøte senest kl 12.30)
Påmelding 2 dager før møtet til følgende telefoner:
639 46 46 85 & 639 46 46 97
Antrekk: Mørk jakke og slips foretrekkes.
Logebuss fra Orihuela Costa og til samtlige møter i
broderforeningen samt til alle Maria møter i La Nucia.
Har du spørsmål om hvor bussen går fra så er kontaktperson for logebussen: Jan Harsvik mob. tlf. 676 298
995 eller 968 179 170

Avda de Madrid 26 Local 12-13, Benidorm.
Tlf: 966 830 715, 607 741 053 og 607 194 870.
E-post: info@turistkyrkan.net

Trenger du leiebil?
Billigst og enklest på internett:

www.spaniaguiden.no/leiebil

Alicante Murcia Malaga Torreiveja Benidorm m.m.

Takket være fremskritt innen moderne odentologi!

Vi er spesialister på tannimplant,
faste og løse protester !
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Tre provinser
på én dag
Besøk koselige landsbyer og følg i hærføreren
Hannibals fotspor. Se Francos sommerhus;
opplev et nedlagt gruvesamfunn hvor gruvearbeiderne bodde i huler. Opplev en "hemmelig" dal;
nyt vakker natur med elver og innsjø og besøk to
eldre erverdige fincas med muligheter for overnatting. Til slutt "trommehovedstaden" Hellin.
KOLBJØRN ALSTAD

KOLBJORN @SPANIAPOSTEN .COM

lt dette kan du oppleve i
løpet av samme dag,
enten du kjører fra
Benidorm eller Torrevieja og de
fleste andre steder på Costa
Blanca. Du kjører gjennom
provinsene Alicante, Murcia til
Castilla la Mancha. Det er lett å
finne fram; fra Torrevieja kjører
du A7 mot Crevillente. Der hvor
vegen smelter sammen med
autoviaen til - fra Murcia, tar du
av ved skiltet til høyre mot
Crevillente Estación. Deretter
kjører du under autoviaen og
opp til venstre og kommer opp
på A7 mot Murcia.

A

og julekonsert i Parroqui de San
Joaquin. 12km til ayuntamiento i
Hellin. Jernbanestasjon godt
utenfor landsbyen.

Agramón: 817 innbyggere.
Fiestas: I helgen før 20. august
til ære for San Joaquin.

LANDSBYEN AGRAMÓN
Agramón er en trivelig landsby
hvor livet fortsatt går sakte; her
er alle naboer eller slektninger.
Det finnes et bakeri, fire, fem
serveringssteder, en bank og et
par kolonialhandlere. Turen går
vanligvis til Hellin, bare et
kvarters kjøring unna, hvor
innbyggerne kan få utført hvilket
ærend de måtte ønske. Det
bygges mange nye hus i landsbyen, men ingen høye blokker;
det er bare lavhusbebyggelse.
Kanskje det er folk som flytter
fra Hellin for heller å bo på landet. På et lite torv står det en
statue av en mann i sid kappe.
Han er trommeslager, en tamborilero.

I påsken stor trommefiesta. Fra
8. Desember til 14. januar, Belen

Jeg oppfordrer den som kan å
ta en tur til Agramón eller Hellin

Fra Benidorm er det bare å
følge vegen rett fram. Deretter
ser du på skiltene hvor du skal
kjøre; enkelt. Ved Murcia tar du
av til høyre og følger skilt mot
Albacete. Etter en halv time til
tre kvarter kommer du til
avkjørselen
til
landsbyen
Agramón. Derfra går turen til de
andre stedene. Fra Torrevieja til
Agramon cirka en time og førtifem minutters kjøring, eller
130 - 140km. Fra Benidorm
cirka to timer og ett kvarter; alt
avhengig av fart og trafikk.

i påskeuka, da foregår det en
gedigen trommefiesta. Selv var
jeg i Agramón i påsken for to
siden; det var en dundrende
opplevelse. "Alle" i landsbyen
bærer trommer og det trommes
døgnet rundt. Hver familie har
minst én tromme i huset. De går
kledd i side, brune tunikaer
mens de vandrer trommende
rundt i gatene; de stopper bare
ved de provisoriske barene som
er plassert ved hvert gatehjørne.
I Hellin bruker de svarte
tunikaer og røde skjerf.

Las Minas: 14km sørvest for
Agramón. Ukjent antall innbyggere. Fiestas: Siste helg i
juli/begynnelsen av august.
30km til ayuntamiento i Hellin.
Hellin: 26103 innbyggere, 578
m.o.h. Fiestas: Trommefiesta i
hele påsken. 3. mai, første
søndag i oktober og 24. oktober.
Kommunesentret med ayuntamiento. Jernbanestasjon.

Fra Agramón følger jeg skiltet
mot Las Minas, 14km. Cirka
femhundre meter sør for landsbyen ser jeg et lite treskilt som
peker mot en grusveg til høyre:
Azaraque. Det er en hacienda
med flere bygninger: et erverdig,
eldre kompleks like ved elven
Rio Mundo. Les mer om haciendaen på engelsk og sjekk priser
for overnatting på denne
adressen:
www.azaraque.net
Email: contacto@azaraque.net
Hvis du ikke har tilgang til internett kan du ringe for nærmere
opplysninger og booke overnatting på telefon nummer 967 588
022.

?

?
Hvor går eiendomsmarkedet ?
Hvordan finner jeg meg jobb i Spania ?

? ?
?

?

Diskusjon,debatt,
meningsutvekslig tips og triks.

?

?
?

?

?

WWW.SPANIAGUIDEN.NO/FORUM

HANNIBALS VEG OG
FRANCOS SOMMERHUS

Jeg fortsetter mot Las Minas.
Like etter avkjørselen mot
Azaraque kommer jeg til broen
over Rio Mundo. På elvebredden til høyre er det en fin
rasteplass med benker og jeg
stopper for å ta noen bilder. En
rio med vann er ikke et daglig
skue... Langs elven nedover er
det en promenade mellom
skyggefulle trær. Kort etter ser
jeg en plakat på høyre side av
vegen: Camino de Hanibal,
Hannibals Veg. Her har altså
Hannibal og hans hær vandret og
kanskje herjet for rundt 17 1800 år siden. Han var en kartagensk konge og hærfører som
blant annet dro over alpene med
30 krigselefanter. Tre elefanter
overlevde turen, sier historien,
men ingen vet hvor mange
menn...
Etter cirka ti minutters
kjøring gjennom spennende
natur som spenner fra grønt til
hvitt, kommer jeg til en
avkjøring på venstre side. Vegen
er svingete, men asfaltert. Jeg
følger skiltet mot Pantano de
Camarillas og kommer til et vegkryss; jeg kjører ned til høyre.
Nå kan jeg se innsjøen, jeg kjører ned mot den. På den andre
siden av en tunnel er det en bro
og jeg ser en plakett på fjellveggen. Fortsatt er det noen bokstaver igjen, jeg kan lese at
Francisco Franco innviet denne
demningen; jeg befinner meg på
den, innsjøen er regulert.

Deretter passerer jeg gjennom
nok en tunnel. På den andre
siden stopper jeg og ser over på
den andre siden. Midt i mot,
ganske høyt oppe på odden, ser
jeg det hvite sommerhuset til
Franco mellom trærne. Han
kunne nyte en flott utsikt ut over
innsjøen. Etter å ha returnert til
vegkrysset, kjører jeg ned på den
andre siden av innsjøen forbi
sommerhuset til Franco og ned
til rekreasjonsområdet ved
innsjøen. Flere personer prøver
fiskelykken eller griller. Dette er
en idyll, et fredfylt område med
særdeles vakker natur.
LAS

MINAS :

SVOVELGRUVER ,

HULEBOERE OG RISDYRKING

Ti minutter senere ankommer
jeg Las Minas etter å ha fortsatt
sørvestover på hovedvegen.
Terrenget viser at her har menneskeredskaper herjet. I en
årrekke har det vært minert etter
svovel i dette området, både
under og over bakken. Las
Minas består av et tjuetalls hus,
en bar og en kirke; alt konsentrert rundt et vegkryss. Der tar jeg
til høyre og kjører et stykke bortover. I sandsteinsbergene er det
gravd ut huler, mange huler.
Gruvearbeiderne brukte å bo der
fram til femtitallet, senere ble
det bygget tre fireetasjers
blokker for de. Gruvene ble nedlagt i 1970. En del av fjellet ser
ut som en "huleblokk," det
inneholder en mengde huler i
etasjer oppover. Dalen er grønn
og frodig; elven el Segura renner
gjennom den og deler regionene
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Castilla La Mancha og Murcia.
Jordene ser ut som et lappeteppe, der dyrkes risen; det er
god tilgang på vann. Dyre- og
fuglelivet i området er rikt med
utallige arter fugler. Det jaktes
også på villsvin i områdene
rundt Las Minas og Agramón.

det seg en frodig dal med fire,
fem fincas, et lokalt Shangrila.
Elven El Segura renner gjennom
dalen og sørger for rikelig med
vann til åker, eng og frukttrær.
Tunnelen er den eneste adkomstvegen til den lille dalen som er
omgitt av åser og fjell.

BO

Jeg kjører så langt det går
innover på den smale grusvegen. Til slutt må jeg parkere bilen
og fortsetter til fots. Fjellet er
gjennomskåret av elven gjennom tusenvis av år, den bløte
sandsteinen bærer tydelige
merker etter dette. Elven er
delvis regulert og det ledes vann
fra den gjennom en kanal fram
til en liten kraftstasjon; den
sørger kanskje for strømtiførselen til fincaene i dalen. To
viadukter fylt med vann krysser
også fra kanalen over elven til
jordene på den andre siden hvor
fincaene ligger. Langs med fjellveggen på venstre side er det
bygget en metallsti som klamrer
seg til fjellveggen. Den har også
metall takoverbygg for å
skjerme mot løse stener og ras.
Etter ha fulgt den i cirka 10 minutter passere jeg gjennom en lav
tunnel og kommer fram til
enden av dalen. Det vil si, ikke
helt, men det er ikke mulig å
komme seg videre. Det er trangt
mellom de steile fjellveggene, et
skilt med advarsel om ikke å gå
lengre dukker opp like før en
smal gangbro over elven. Der er
det murt en smal gangsti i
betong uten rekkverk langs med
fjellveggen. Jeg har ikke tenkt å
prøve meg på den. I elven og
kulpene kan jeg se mengder av
mellomstor fisk; det er tegn etter
fiskere og andre langs bredden.

PÅ EN MER ENN

200

ÅR GAM -

MEL FINCA

I vegkrysset i Las Minas kjører
jeg rett fram, i motsatt retning av
der hulene ligger. Kneisende for
seg selv på en høy ås på venstre
side, med utsikt over hele den
vakre dalen ser jeg en stor, hvit
bygning. Det er den mer enn 200
år gamle fincaen La Casona med
åtte rom for utleie; billig er det
også å bo der. Fincaen er velholdt og har "sjel." Området
egner seg utmerket for turer i
skog, fjell og mark; eventuelt
også for jakt og fiske.
Oppdaterte priser og eventuell
booking kan du sjekke ved å
ringe 965 603 679 eller 976 588
133. På denne tiden av året tar
de imot gjester kun i helgene,
resten av uka er det stengt.
I BESTE I N D I A N A J ONES
"DEN HEMMELIGE DALEN"

STIL :

Fra La Casona fortsetter jeg
noen hundre meter i samme retning, til jeg passerer over en
liten bro. Like etter passering
dukker det opp en smal grusveg
på venstre side; den forsvinner
bak en sving så jeg ikke ser hva
som skjuler seg bak fjellrabben.
Etter å ha rundet svingen på den
vegen står jeg plutselig foran en
trang tunnel. Den virker temmelig "hjemmelaget" og har
plass til bare en bil. Jeg sniker
meg gjennom og når jeg dukker
fram på den andre siden åpner

På baren i Las Minas bestiller
jeg en bocadillo med tortilla og
kald drikke. Etter å ha fortært
maten, veksler jeg noen ord med
sønnen til eieren: Han forteller
meg han heter Rafaél Elvira.
Han er sjelden ordknapp og kan
ikke fortelle meg så mye om Las
Minas, men han vet å ta seg
betalt: 7 Euro for bocadilloen og
en caña på en liten landsens bar
er rådyrt, men kunden er jo
utlending, så da så... Hvis du
skal spise der, anbefaler jeg deg
først å spørre om prisen, eller
innta et måltid i Agramón eller
Hellin.
TROMMEHOVEDSTADEN HELLIN
Fra Las Minas går turen via
Agramón til Hellin. Det er den
nest største byen i regionen etter
Albacete. Byen er velordnet og
det virker som det er velstand.
Museo Comarcal viser Hellins
historie arkeologisk og etnografisk. Byen har også maurersk
bakgrunn.

Trommeslagertradisjonen stammer kanskje fra år 1200 - 1300,
maurerne brukte trommer i strid,
men det hevdes at det mest
sannsynlig er en arv tilbake til
ca. år 1500, da med en religiøs
bakgrunn. I hele påskeuka
trommes det i likhet med i
Agramón. I byen er det teater og
det holdes mange konserter og
andre kulturelle evenementer.
ANBEFALES:
www.rinconesdelmundo.com
www.antiguanatura.com
www.toprural.com

Best og mest detaljerte ruter og
kart: www.guiacampsa.com

Alfas del Pi
“Hus inne i fjellet” har vært populært i Spania. Svalt om sommeren, lunt om
vinteren.

Trommeslagertradisjonen stammer
kanskje fra år 1200 - 1300, maurerne
brukte trommer i strid.

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

S PA N I A P O S T E N

14

Krisen i fiskerinæringen i Torrevieja
Antall fiskere og større fiskebåter har blitt
dramatisk redusert i Torrevieja de siste årene.
Spanske ungdommer velger andre yrker og
utdannelsesmuligheter slik at immigranter tar
over som fiskere.
KOLBJORN ALSTAD

or å få et innblikk i
fiskernes arbeidssituasjon,
og som et lite forsøk på å
finne ut hvorfor det har blitt slik,
valgte Spaniapostens utsendte å
bli med på nattlig jakt etter sardiner med notbåten "Victoria y
Pedro." Det skulle være oppmøte
på kaia ved båten klokken 23:30.

F

Jeg ankom før tiden, som førstemann.
Det
var
kaldt,
oppholdsvær, ikke så mye vind.
Luften vibrerer av båter, sjø og
fisk; det er overskyet. På en
annen notbåt like ved er
aktiviteten stor: fem, seks personer langer ombord og stabler
trekasser beregnet på å fylles
med fisk.
Etter hvert dukker "mine"
fiskere opp, en etter en. De er
godt voksne og en forteller klagende om problemer med lumbago og reumatisme. Til slutt
kommer de to eierne av båten,
brødrene Carmelo og Salvador
Hernandez Perez. Carmelo er
den som dirigerer fiskerne på
nedre dekk mens Salvador er på
broen og styrer båten.
Marokkaneren Mimoun har
en spesiell oppgave, han er ansvarlig for den lille lysbåten med
fire store lamper, hver på 500W,
de skal lokke opp sardinene.
De fleste av oss samles i byssa
mens noen klatrer ned i lugaren
under dekk. Vi prater litt og jeg
presenteres som norsk journalist
som ønsker å skrive om fiskerlivet i Torrevieja. Så tar Salvador
oss med ut av havnen til åpen
sjø, det er høye bølger.
FISKEREN CARMELO
Han bruker briller og ligner mer
på en lege eller arkitekt enn
fisker. Ansiktet er åpent og
vennlig; smilet og latteren sitter

KOLBJORN @SPANIAPOSTEN .COM

løst. Det er tydelig han nyter
respekt blant de andre, han opptrer som deres likemann. Vi
snakker om fiskernes arbeidsforhold og hvorfor situasjonen er
slik den er, og hvorfor han valgte
dette yrket.
- Både min far og bestefar var
fiskere, jeg har det vel i genene,
sier han leende, - men jeg har
også utdannet meg som
radiotelegrafist og maskinist, i
tillegg har jeg mange kurs innen
sikkerhet og annet som er
relatert til yrket. Vi døpte båten
etter våre foreldre, min mor
heter Victoria og min far Pedro.
På den måten hedrer vi våre
foreldre, de betyr mye for oss,
dessuten tror vi det vil bringe
lykke på ferden.
Carmelo er ung i forhold til de
fleste av mannskapet, de er kanskje mer erfaren og garvet, kanskje det fører til displinære problemer. Dessuten er det fiskere fra
flere nasjoner, immigranter som
har valgt seg dette yrket.
- Jeg er bare 32 år, men vi er en
fin gjeng ombord, vi har overhodet ingen samarbeidsproblemer; vi jobber som et team, alle
vet hva de skal gjøre, vi er profesjonelle. Karene kommer fra
Spania, Chile, Russland, Cuba
og Marokko.
Han forteller han er gift med
María José og bor i en fredelig
urbanisasjon ikke så langt fra La
Manga. Stolt holder han opp
mobiltelefonen og viser meg
bildet av et barn.
- Dette er min ett år gamle sønn,
han skal ikke bære familietradisjonen videre, jeg ønsker han skal

studere og bli til noe. Dette yrket
er for hardt og usikkert med
ustabil inntekt og det er risikofylt. Inntekten blir for dårlig
totalt sett, selv om enkelte fangster kan gi en bra slant. Men
prisen på sardiner er i dag den
samme som jeg fikk for åtte år
siden, i butikken koster de kanskje fem, seks ganger så mye.
Han ser ned og ser litt oppgitt ut.
Båt og utstyr koster også mange
penger, å kjøpe en annen båt for
å satse på fangst av andre fiskesorter som kan innbringe mer,
anser han som urealistisk.
- Fangst av tunfisk kan bringe
inn store penger, men en tunfiskbåt koster også store penger.
Tunfisken er forresten skyld i
mange av våre problemer, den
jakter på sardiner og spiser også
opp skjellene. Denne båten er
åtte måneder gammel, vi betalte
480 000 euro for den pluss 36
000 euro for lysbåten.

Tøffe tak og “unormale” arbeidstider gjør fiskeryrket lite attraktivt.

- Jeg kjenner en kvinnelig fisker
i Pila de la Horadada, hun har
egen båt som hun selv styrer.
Oppe i nord, i Galicia, er det
mange kvinnelige fiskere. Det
kunne ha vært trivelig med kvinnelig innslag ombord, jeg har
ikke noe imot dét. Ikke er jeg
veldig overtroisk i så måte,
heller, mange sjømenn hevder at
det bringer ulykke med seg å ha
kvinner ombord, men det er tøys.
Nordmenn er en nasjon med
mange fiskere og sjømenn, forklarer jeg for ham. Kanskje det
kunne være en idé å få nordmenn
ombord, også?

Igjen
snakker
han
om
mannskapet og hvor dyktige de
er, han kan ikke få fullrost de
nok. Selv om de kommer fra
forskjellige land og har sprikende bakgrunn, de kan jobben
sin.

- Nordmenn er dyktige fiskere,
jeg vet det. En venn av meg har
levert mye fisk i Norge og fått
mye bedre betalt enn her. Er det
noen som er interessert i å jobbe
ombord i "Victoria y Pedro," så
er de velkommen hit til en prat.

- Mimoun, marokkaneren, er
spesielt dyktig. Han har ansvaret
for lysbåten og det er en vanskelig jobb. Nå ligger han og sover
i den, høy sjø og uvær bekymrer
ikke ham.

Han har også et liv utenom
fiskerlivet, i første rekke er det
familien, den betyr alt. Men han
tar seg også noen turer ut på
sjøen alene.

Jeg har ikke sett noe kvinnelige
innslag blant fiskerne i havna,
verken på "Victoria y Pedro"
eller andre båter. Carmelo erklærer for meg at dette ikke er et
machoyrke.

- Jeg fisker også på fritiden, ler
han, - men da drar jeg ut stort
sett alene med en liten båt i
nærheten av La Manga, den
heter "Pedro y Victoria!"
Brødrene setter tydelig stor pris

“Victoria y Pedro” heter båten som
tar oss ut på middelhavet denne natten.
på sine foreldre, men framtiden
ser ikke alt for lys ut.

- Vi er optimister, det vil gå bra,
men det vil ikke ta seg opp igjen
før om to, tre år. Da er vi sikkert
bare tre større fiskebåter igjen i
Torrevieja. Nå er antallet
redusert fra elleve til fire i løpet
av noen få år. Likedan håper jeg
at myndighetene vil føre en politikk som vil gjøre det levelig for
oss, slik som å holde ned prisen
på drivstoff. I løpet av denne natten vil vi forbruke diesel for
1000 - 1500 euro, det er mange
penger!
Vi klatrer opp den korte og
svaiende masten til øvre dekk, til
styrhuet og Salvador. Det er
isende kaldt og sjøen går høy.
Broren sitter med korslagte
armer og studerer instrumentene.
Han forklarer meg hva de
forskjellige instrumentene og
skjermene viser.
- Nå går båten på autopilot,
denne skjermen er sonaren, der

S PA N I A P O S T E N
ser jeg hvor fisken er. Den stimen du ser nå, er for liten å
stoppe for, det er ikke verd arbeidet. Vi forsetter til vi finner en
stim som er stor nok, men det
kan ta mange timer, umulig å si.
Nå er vi omtrent to kilometer
utenfor Santa Pola, men det hender vi går opp til Albir eller
Valencia. Sørover går vi ikke
lengre enn til Cartagena.
Jeg mater sardiner fem ganger i
ventetiden, men kvart på fem
skjer det noe. Etter et kort signal
løsner Mimoun lysbåten han har
sovet i. Han tenner 2000W og
jeg kan se at han står støtt på det
dansende dekket, fiklende med
noe. Nå har de funnet sardinstimen!
En time senere vekkes resten
av mannskapet, de har så langt
hatt sovende vakt nede i lugaren.
De får på seg overtrekksklær og
ligner nå på ekte fiskere.
Røykende, hostende og gumlende på muffins samtidig som
de innimellom får i seg en slurk
kaffe, gjør de klar nota. De vet
tydeligvis hva de skal gjøre, det
går på skinner, teamet er
samkjørt. Carmelo jobber sammen med de andre. En mann
hopper ned i isrommet og fyller
opp gummibøtter med is; tre
andre ved spillverket for nota,
fem til borte ved selve nota. På
øvre dekk er Salvador, men jeg
kan ikke se ham. Dansende der
ute i lyset dirigerer Mimoun og
holder sardinene i sjakk.
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Jeg takker for meg, frossen og
elendig, og ønsker lykke til
videre med båten og fisket, men
samtidig lurer jeg litt på hvor
mye fangsten kan være verd.

vanskelig å si, det er avhengig
av dagens pris og hvilke tilbud vi
kan få, men vi er godt fornøyde,
sier Carmelo og fortsetter sammen med de andre å sortere sardiner.

Kundeservice på Norsk!

SPANIAGUIDEN.NO

- Det ble bra, men hvor mye er
Alicante Benidorm Murcia Malaga Torrevieja

BILLIGST OG ENKLEST VIA INTERNET!
-

WWW.SPANIAGUIDEN.NO/LEIEBIL

Fangsten blir god, de får fylt opp mer enn 600 kasser med sardiner, hver
kasse på cirka 12 kilo.

Fangsten blir god, de får fylt opp
mer enn 600 kasser med sardiner, hver kasse på cirka 12
kilo. Jublende karer fulle av
glinsende skjell er tydeligvis
glade.

NISSAN MICRA/
FORD KA3

FORD FIESTA

3 DØRS

3 DØRS

106€ PR UKE

114€ PR UKE

RENAULT CLIO

FORD FOCUS 1.6

5 DØRS

5 DØRS

129€ PR UKE

152€ PR UKE

FORD FOCUS STV.
5 DØRS

FORD GALAXY
7 SETER

182€ PR UKE

336€ PR UKE

RENAULT 306 CABRIO

MERCEDES VITO
9 SETER

- Du må bli med oftere, du
bringer med deg lykke! roper
Pedro, han har en slags rød nisselue på hodet.

249€ PR UKE

420€ PR UKE

*PRISENE VARIERER AVHENGIG AV SESONG, SE VÅR WEBSIDE FOR AKTUELL PERIODE

ENKELT • TRYGT • RASKT

Jeg nikker på russisk, tror det
betyr nei...
Klokken 08:50 ankom vi havna i
Torevieja, fortsatt kaldt, men i
strålende sol. På turen inn
sorterte fiskerne sardinene etter
to størrelser, middels og store.
De små ble kastet ut til hundrevis av måser som fulgte oss.
På kaia ventet 40 - 50 mann på
vår ankomst, også faren til
Carmelo og Salvador, Pedro.
Han hoppet ombord og deltok i
sorteringsarbeidet på lik linje
med de andre. Dette ville de bli
holdende på med i mange timer.

DU HENTER BILEN FRA EGET KONTOR PÅ FLYPLASSEN
VI REFUNDERER BENSIN NÅR DU LEVERER BILEN
NYE BILER (INGEN ELDRE ENN 6. MND)
ALLE BILER HAR AIRCONDITION, EL VINDU, SERVO ETC
VEIHJELP 24 TIMER I DØGNET

1.
2.
3.
4.
5.

GÅ TIL VÅR NETTSIDE
VELG ØNSKET BIL, HENTESTED OG 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 INK, MOMS, FORSIKRING, FRI KILOMETER ETC. BENSIN PÅ BILEN ER ENESTE TILLEGG.
PRISENE I EURO ER GJELDENDE OG OPPGJØR SKJER I FORM AV EURO KONTANT ELLER
KORT, NÅR MAN HENTER BILEN. BARNESETER KAN OGSÅ BESTILLES. BILENE UTLEVERES VED
KONTOR PÅ FLYPLASSEN. YTTERLIGERE RABATT KALKLUERES AUTOMATISK PÅ WEBSIDE VED
LENGER LEIEPERIODE
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Pilota Valenciana
Pilota Valenciana er, som navnet tilsier, en sport som kun
drives i Valencia. Sporten har fått høy rang i regionen og
spilles av store og små, kvinner og menn. Neste gang du
ser ballspill i gatene, så er det kanskje "raspall"!

BENTE PUIG

BENTE @SPANIAPOSTEN .COM

Pilota Valenciana er en av de få sportene hvor det er lov med pengespill.

enne merkelige sporten,
som man i Valencia
kaller Pilota Valenciana,
har røtter helt tilbake til
mayaenes, egypterenes og
japanerenes tider. Sporten ble
bragt til Europa av misjonærer
og ble praktisert både i
Frankrike, Belgia, Italia og
Spania.
Dagens
Pilota
Valenciana går tilbake til middelalderens Spania, og ble som i
dag praktisert i gaten med eller
uten nett.

D

ALTEA
Vi i Spaniaposten har tatt turen
til Alteas sportsanlegg en onsdag
formiddag for å ta sporten
nærmere i øyesyn. Det er
småguttlaget som trener i dag, i
en liten inngjerdet gatestump
ved siden av sportskafeen. Her
er 20 spilleglade barn. Treneren
Jaime kan fortelle meg at barna
spiller raspall. Det er en av
måtene å spille Pilota på. Da
foregår spillet på bakken. Mens
med scala y corda spilles ballspillet med nett nesten som tennis. I begge variantene bruker
spillerene hånden til å slå med.
HANSKER
En liten gutt viser stolt frem
hansken sin, noe som er obligatorisk bruk for alle spillere av

Pilota. Dog, ved nærmere ettersyn er det slett ingen hanske.
Hånden er nøye surret inn i plaster med lærtupper på fingrene.
- Disse lærtuppene er spesiallaget for Pilota Valenciana,
forteller Jaime. Han drar frem en
rull med plaster. En av spillerene
trenger å lappe "hansken".
Plasterremsen blir nøyaktig
påsatt, ikke noe slurv.
- Når vi voksne spiller profesjonelt, sier Jaime, så bruker vi
en time på å hanske oss. I motsetning til barna, spiller vi med
fingertupper av jern, legger han
til.
LÆRBALL
Ballen som blir brukt i spillet er
en liten hard lærball på 48 gram.
På det meste kan den oppnå en
fart på 180 km i timen.

- Det er kun tre personer som
kjenner kunsten å lage denne
type ball i Spania, forteller Jaime
og legger til at fingertuppene
også er en kunstart som kun
disse utfører. Alle tre holder til i
Valencia-regionen.

profesjonelle
i
Altea.
Profesjonell også i den betydning at han faktisk lever av det.
Hver mandag og onsdag kl.
18.00 spiller han kamper i El
Trinquet i Alfaz del Pi. Det
koster penger å komme inn, men
vel inne åpner det seg en verden
noe utenom det vanlige. Her kan
publikum satse penger, ikke på
laget, men på hver enkelt spiller.
- Dette er en av de få sportene
hvor det er lov med pengespill,
bedyrer Jaime.
Så populær er sporten at kampene faktisk dekkes av lokaltv.
Hver søndag kl. 15.30 kan man
på Punt2 altså få med seg kampene hjemme i sin egen stue.

Ønsker du ytterligere informasjon om spillet, kontakt Jaime
på tlf.: 609057114.
For å delta på sommerkurs i
Pilota, møt opp ved sportskafeen
på Altea idrettsanlegg i perioden
20-30. juni. Kursavgift 6 euro.

PROFESJONELT
Jaime er en av 25 profesjonelle
spillere av Pilota, den eneste

SPANIAPOSTEN
Viste du at du kan laste ned hele avisen fra vår webside
og samtidig få tilgang til ALLE våre tidligere utgivelser ?

www.spaniaposten.com

Ballen som blir brukt i spillet er en liten hard lærball på 48 gram. På det
meste kan den oppnå en fart på 180 km i timen, så det gjelder å ha beskyttelsen i orden.
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Shakira til Elche
D
en kolombianske artisten Shakira skal opptre i
Elche 1. juli. Hun er en
blant mange artister som skal
opptre til sommeren som en
markering av hjemkomsten til
"La Dama" (bysten La Dama de
Elche). Den 29 år gamle artisten,
som ikke har gjort opptredener
de siste ti årene, legger turen til
Elche som del av hennes 2006
tour. Dette er den enste konserten Shakira vil holde i

Valencia-regionen. Konserten
holdes i Ciudad Deportiva ved
Avenida de Alicante. Blir det
stor etterspørsel etter billetter,
flyttes konserten til Martinez
Valero, som kan ta flere folk.
Billettene blir lagt ut for salg i
Servicam og vil koste 30 euro.
Listetopper som La Oreja de Van
Gogh vil også opptre i julimåned, og El Canto del Loco
holder konsert i mai.

THE

BED SPECIALIST S.L.

BUTIKKER I : ALFAZ, TORREVIEJA - JAVEA

Alle Myers senger med
GRATIS skuff.

Tilbud på mange elektriske
senger med latex madrasser.

Otterman senger
i alle størrelser

ALLE typer senger og
madasser tilgjengelig.

Våre godt utdannede stab hjelper deg å finne en
seng tilpasset deg og ditt behov. Ikke nok med
det,vi kan hjelpe deg med innredningen av hele
soverommet.

Nyt en god natts behagelig søvn med en
seng fra “The Bed Specialist”. Besøk en av
våre butikker for råd om hvordan du skaper
ditt eget “tempel” fra vårt sture utvalg av
førsteklasses senger og sengetøy.

korrekt tilpasset madrass.

ledende produsenter i Skandinavia og
Europa, hos oss er du sikret høyeste kvalitet
for ditt soverom, du kan slappe av med stil
og komfort.

Alle typer møbler
for soverom samt laken,
Forskning viser stadig i større grad hvor viktig en
dynetrekk, pledd etc. Vi leverer senger og sengetøy fra de
god natts søvn er.Det er kun mulig gjennom en
Til tross for hva mange tror betyr dette ikke en
hard madrass.Fakta er den at det ikke finnes noen
“korrekt” ortopedisk madrass Hos “The Bed
Specialist” finner vi den riktige madrassen som
passer DEG, som gir god støtte og lar deg sove
godt.Vi tilbur installasjon og levering hjemme hos
deg.

- Kostnadsfri levering
- 100’vis av produkter på lager
sikrer rask levering.
- Kvalifisert personale og fagmenn
svarer på alle spørsmål

E-mail: thebedspecialist@ctv.es

Alfaz del Pi

Javea

Torrevieja

Tlf: 965 889 497
Fax: 965 889 522

Tlf: 96 646 12 57
Fax: 96 646 12 57
C/Severo Ochoa 4
Local 2 & 3
Javea Havn

Tlf: 966 730 157
Fax: 966 730 156

Avd. Pais Valencia 34
Alfaz del Pi

Zenia II, Lokal 1-2
C/ Maestro Torralba
Torrevieja, Orihuela Costa
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Spaniadrømmen ble et mareritt
Anne (59) og Paul (62) Sjølbakken fra
Lensvika i Sør-Trøndelag har opplevd
den vanskeligste perioden i sitt liv etter
at de flyttet til Torrevieja. En alvorlig og
sjelden sykdom, Guillain Barres
Syndrom, gjorde Paul lam fra halsen og
ned midt i innflyttingsperioden.
KOLBJØRN ALSTAD

KOLBJORN @SPANIAPOSTEN .COM

kteparet hadde lenge
tenkt å kjøpe bolig i
Spania. Etter å ha vært på
utstillinger i Norge og vurdert
forskjellige husmodeller, falt de
til slutt for et hus som skulle
bygges i La Marina urbanisasjoner.

E

- Vi bestemte oss for denne boligen ut fra katalog, bilder og tegninger, sier Paul, - vi hadde den
gode følelsen som skulle til.
Huset skulle ferdigstilles i
desember 2003. De bestemte seg
for å flytte til La Marina i løpet
av sommeren samme år, de ville
leie en leilighet i mellomtiden.
På den måten kunne de gjøre seg
kjent i området og bestille saker
og ting til huset, samtidig som de
kunne følge med i hele byggeprosessen. De solgte unna alt de
eide, unntatt en del møbler og
andre ting de hadde et forhold
til. Det ble gjort avtale med en
person som skulle kjøre flyttelasset til Spania når huset sto ferdig.
Leiligheten de leide i La Marina
var gammel, liten og trang, men
de tenkte de fikk holde ut med
dette noen måneder fram til
drømmehuset sto ferdig.
- Hadde vi visst hva som ventet
oss, ville vi aldri i livet ha leid
denne leiligheten, sier Paul.
SYKDOM OG INNLEGGELSE
Huset ble ikke ferdig i desember
2003, det ville bli to, tre måneder forsinket. I mellomtiden
kjøpte de bil og bestilte forskjellige saker til huset, samt at det
ble ordnet med forskjellige
dokumenter og registreringer.
Påskeaften 2004 begynte Paul å
føle seg uvel.
- Jeg følte meg svimmel samtidig som jeg ble stiv og num-

men i nakke og skuldre, det forplantet seg også etter hvert
nedover i armene.
Neste dag var det blitt verre. Han
ble svakere og svakere i armene.
Etter hvert spredde det seg også
ned til føttene. Han ble ustø og
fikk problemer med balansen.
Kreftene var borte, han følte seg
svak og elendig.
- I yngre dager falt jeg en gang
og slo hodet i berget og pådro
meg hjernerystelse. Jeg tenkte at
det kunne skyldes dette. Fra før
hadde jeg også forkalninger i
nakken og problemer med en fot.
På tirsdag ringte de ambulansen
og Paul ble kjørt til sykehuset
Vega Baja. Han kunne nesten
ikke gå, nervene og musklene
ville ikke lystre. Etter å ha vært
på røntgen, fikk han bare
beskjed om at "nothing is broken," ikke noe er brukket...
- De sendte meg rett ut igjen
med en resept på noen
smertestillende piller og oppfordret meg til å finne en spesialist
i La Marina!
- Jeg fryktet det verste, sier
Anne.
Dagen etter besøkte de en fysioterapaut; han hevdet at Paul
hadde forkalkninger og problemer med ryggraden. Han fikk
bent på plass noe i ryggraden
med et høyt smell.
- Mulig han hadde rett i det han
gjorde, men det skjedde ingen
forbedring. Før dette besøket var
det såvidt jeg klarte å gå, sier
Paul, - etterpå følte jeg meg helt
elendig.
Fredag 16. april valgte de innleggelse på det private sykehuset

- På San Jaimé drakk jeg de dyreste drinkene i mitt liv, smiler Paul, - de het Flebo Gamma, to liter pr. dag måtte jeg ha i 14
dager. "Drinkene" kostet meg 800 euro! Væsken ble brukt til å rense nervesystemet for dette svineriet jeg hadde fått i meg.

San Jaimé i Torrevieja. Han
klarte ikke å bevege mer enn
hodet, han var blitt helt lam fra
nakken og ned.
- Nå var jeg overbevist om at jeg
ville miste Paul, sier Anne, - det
så mørkt ut, jeg hadde aldri sett
ham så dårlig.
- I mitt hode svirret det tanker
om svulst og kreft, sier Paul.
De hadde også diskutert følgene
for
økonomien.
Reiseforsikringen hadde gått ut,
ingen dekning å få, lenger.
Heldigvis hadde de oppsparte
midler, men lite ante de om hvor
stort innhogg sykehusoppholdet
ville gjøre i sparekontoen.
- Men det fikk ikke hjelpe, det
var eneste utveg. Hadde han blitt
innlagt på Vega Baja tviler jeg på
om Paul hadde levd i dag, sier
Anne.
Guillain Barres Syndrom og
sykehusregning på 25.800 Euro
Etter MR-undersøkelser, røntgen og mange prøver kunne den
kvinnelige legen, doktor Azun,
fortelle at alt tydet på at Paul
hadde fått en alvorlig sykdom
som het for Guillain Barres
Syndrom. Sykdommen angriper
nervesystemet, det fører til lam-

melser, urytmisk hjerte og i verste fall også lammelse av åndedrettsorganene.
- Doktor Azun oppfordret meg
til å være sammen med Paul i
løpet av natten, noe jeg ville ha
gjort uansett, men alvoret gikk
mer og mer opp for meg, sier
Anne, - doktoren fortalte meg
også mer om sykdommen og
mulige følger.
Paul hadde sannsynligvis fått
disse bakteriene i kroppen fra
kjelleren i leiligheten de leide.
Der hadde det før de kom
sprukket et kloakkrør; stanken
hang fortsatt igjen i kjelleren.
Paul hentet en vannslange der
for å spyle ute. Denne berøringen var kanskje nok. Noen dager
senere fikk han diaré som varte i
nesten en uke. Tre uker senere
kom lammelsene.
- Doktor Azun sa at bakterier fra
diareen sannsynligvis fortsatt
hadde vært i kroppen; de
angriper det svakeste leddet,
immunforsvaret og nervesystemet. Dette kunne være svekket
som følge av stress; jeg hadde
hatt en stressende jobb på
Siemens i Trondheim i mange år
samtidig som jeg også hadde
jobb
som
vaktmester
i

borettslaget, sier Paul.
Han fikk nå intensiv behandling
og ble lagt på eget rom. Anne
sov på sofaen, lite ante hun at det
skulle bli som dette i nesten to
måneder.
- På San Jaimé drakk jeg de
dyreste drinkene i mitt liv, smiler Paul, - de het Flebo Gamma,
to liter pr. dag måtte jeg ha i 14
dager. "Drinkene" kostet meg
800 euro! Væsken ble brukt til å
rense nervesystemet for dette
svineriet jeg hadde fått i meg.
Legene kunne ikke si om han
ville ble frisk igjen, de visste det
ikke og sa mye var opp til ham
selv. Paul bestemte seg for at han
skulle på føttene igjen, koste hva
det koste ville. Liggende i sengen forsøkte han å bevege tærne.
Hendene var som døde, ikke
mulig å bevege de. Anne holdt
seg ved hans side hele tiden og
hjalp ham å trene og alt annet,
hun turde ikke å gå fra ham mer
enn korte øyeblikk for å gå på
badet.
- Paul var den som alltid hadde
ordnet med alt det praktiske. Jeg
visste ikke en gang hvordan jeg
skulle ta ut penger fra en minibank! Nå var jeg redd for hvordan jeg skulle klare meg i et
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fremmed land, ikke kunne jeg
språket, ikke kjørte jeg bil og vi
skulle snart få flyttelass og flytte
inn i nytt hus!
- Jeg vet ikke hva jeg skulle ha
gjort uten Anne, sier Paul, hun
har vært helt fantastisk! Jeg tror
ikke alle kvinner ville ha maktet
på det hun har gjort og vært i
gjennom.
- Paul er den som har vært helt
fantastisk, han har holdt humøret
og optimismen oppe hele tiden,
han har kjempet en hard kamp,
sier Anne.
Den 11. Juni 2004, etter nesten
to måneder på sykehuset ble han,
eller rettere sagt de, utskrevet.
Samtidig fikk de servert en regning på 25.800 Euro.
- Vi fikk i det minste den siste
uken gratis, vi betalte bare for
medisinene, det var vel kvantumsrabatt, sier en smilende
Paul, - jeg spurte også doktor
Azun om jeg ikke skulle ta noe
medisin for blodsirkulasjonen;
hun lurte på hvorfor, det var jo
bare å drikke et par glass rødvin
pr. dag, det ville gjøre samme
nytten! Lurer på når en norsk
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lege vil foreslå det samme til en
pasient... Jeg fulgte rådet, men
jeg måtte drikke fra glass med
sugerør, hendene var ikke sterke
nok til å løfte glasset, ennå.
De hadde fått leid en annen leilighet, men det viste seg at den
ikke var stort bedre enn den forrige med tanke på tilpasning for
en rullestolbruker. Paul kunne
fortsatt ikke gå eller bevege
armene. Anne måtte ta nesten
alle tunge løft og tak alene, det
var ikke mye hjelp å få og ikke
kjente de noen. De leide en
engelskmann til å kjøre tre
ganger ukentlig for behandling
på San Jaimé. Det var nå den
virkelige store påkjenningen
begynte. Paul var helt avhengig
av hjelp til alt, Anne var nå den
som måtte ordne det praktiske
og ta seg av Paul. De fikk også
beskjed om at huset endelig ville
bli klar for innflytting.
ENDELIG INNFLYTTING
Flyttelasset fra Norge kom som
bestilt, men innflyttingen ble
forsinket ytterligere en uke, slik
at Anne måtte ordne med mellomlagring av sakene. Den 22.
Juli kunne de flytte inn i sin nye
bolig. Paul ble bært inn i

rullestol. Anne var den som
måtte ordne med å få alt på plass
og organisere leveringer av
bestilte varer.

Det går stadig framover med
Paul og Anne. Huset har endelig
blitt slik som de ville ha det og
hagen er en oase.

reise tilbake til Norge, vi hadde
bestemt oss for at vi skulle bo
her i La Marina, basta! sier
Anne.

- Etter hvert begynte jeg å få
førligheten tilbake; jeg satte meg
som mål å komme opp fra
rullestolen i januar 2005, sier
Paul.

- Jeg har tross alt vært heldig
midt oppe i det hele; kanskje jeg
aldri vil bli helt 100 prosent som
før, men det skal ikke bli langt
unna, sier Paul bestemt.

- Ja, det er først nå, fra år 2006,
hvor vi til slutt kan oppfylle vår
drøm om det gode liv i Spania,
sier Paul og ser kjærlig på Anne.

- Jeg fikk nå problemer, sier
Anne, etter alt det som hadde
skjedd brast plutselig demningen, jeg fikk vel nærmest et sammenbrudd hvor jeg bare ville
gråte og gråte. Jeg fikk time hos
psykolog og måtte ta piller for
nervene. Men, søren heller, etter
å ha tatt to av tablettene bestemte
jeg meg for at dette måtte jeg
bare komme meg i gjennom, jeg
ville ikke være avhengig av
tabletter for å ha det bra!

- Det har vært tøft, men det har
aldri vært i våre tanker å skulle

Den 25. januar 2005 kvittet Paul
seg med rullestolen og gikk over
til rullator. Like etter, den 6.
Februar, kjørte han for første
gang bil etter det som hadde
skjedd; til San Jaimé, til sin fysioterapaut José Gorga som han
ikke kan få fullrost nok. Fra i år
kastet også Paul ut rullatoren, nå
bruker han spaserstokk.

Den 25. januar 2005 kvittet Paul seg med rullestolen og gikk over til rullator.
Like etter, den 6. Februar, kjørte han for første gang bil etter det som hadde
skjedd

Alt om eiendom i Spania
www.spaniaguiden.no
5 ÅRSJUBILEUM /ANIVERSARIO
Lørdag 18.03. kl.20.00 & Søndag 19.03. kl.20.00
Casa Marina Baixa - hos Thomas (tidl. Tordenskiold)
"Fire frustrerte fruer"
Elin Thingstad, Kjersti Kval, Randi Strømbu, Astrid Hoff,
Erland Dalen, Jan Martin Gjertsen - 12 euro
Mandag/Lunes 20.03. kl.20.00
Casa de Cultura "Maurstads Peer"

MEGASYSTEMET KUN EURO

89,50 €
12 måneders fuld returret!
10 års fabriksgaranti

Toralv Maurstad - 20 Euro

STOP KALKEN I HELE HUSET!

Tirsdag/Martes 21.03. kl.17.00
La Plaza - (kirkeplassen, Alfaz) "Litteratur og Cognac"
Øivind Hånes & Kirsti Baggethun - 8 Euro
Tirsdag/Martes 21.03. kl.20.00
Casa de Cultura
Åge Aleksandersen - 20 Euro
Onsdag/Miércoles 22.03 kl.20.00
Casa de Cultura "Spanske Mirakler"
" En reise i spansk vinkultur og musikk"
Aage Kvalbein, cello Siegmund Watty, piano
Øivind Hånes, vinekspert - 15 Euro
Billettsalg/Taquillas:
Den norske baker, Kirkesenteret, Albir
Den Norske Bokhandel, Den Norske Klubben, Alfaz
Billetter til kabaret lør.18. & søn. 19. selges også på restauranten
Casa Marina Baixa - hos Thomas.
Billettsalg ved inngang.

NYHED!
SE VIDEOPRÆSENTATIONEN
www.Activ-antikalk.dk

Mega-systemet sættes uden
på vandrøret og kan anvendes
på alle rørtyper

Alfaz del Pi

Kalk i vandet koster dig penge - Vandbehandling med Activ-antikalk
- forhindrer kalkbelægninger i vandrør og varmelegemer i vaskemaskiner
- fjerner gammel kalk- og bakteriebelægninger i rørsystemet
- sparer tid- giver væsentlig lettere rengøring i køkken og bad
- reducerer til energiforbrug til opvarmning op til 70%
- forlænger levetiden for varmtvandbeholderen, samt vaskemaskiner
- dansk produceret kvalitetsprodukt med mere end 15 år på det danske
marked og testet af Danmark Tekniske Universitet, 6-8 gange
kraftigere end traditionelle kalkspaltere med kun 2 magneter
- 8 kraftige keramiske magneter der danner et spændingsfelt
som hurtigt vil ændre kalkens molekylestruktur.

Breusch & Magnussen S.L.
Tel. 965 889 923 eller email
piamag@terra.es

Torrevieja

Scandinavian Service Group
Tel. 965 716 247 eller email
ssg@ssgspania.com
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Ledelse gjennom innovasjon

Ring hjem !

4,5

Marianne Juvik Sæbø i Torrevieja
Søndag 26. februar 2006 gikk startskuddet for Sjømannskirkens årlige kulturuke.
Kulturuken ble høytidelig åpnet av Kirsti Baggethun fra Den Norske Ambassaden
i Madrid, etterfulgt av en nydelig konsert med Marianne Juvik Sæbø.
BEATE LYSTAD

Billige tellerskritt til Skandinavia,
Spania og resten av Europa.

arianne Juvik Sæbø
kommer fra Askøy
utenfor Bergen, og
startet sin karriere med kirkemusikk og gospel. Hun har tatt
sangutdanning ved Griegakademiet i Bergen og Royal
Academy of Music i London, og
hun har gitt ut flere CD'er. Hun
er blant annet også kjent fra det
populære
NRK-programmet
"Syng med oss" hvor hun var
fast solist.

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

Med seg til Spania hadde
Marianne den dyktige akkompagnøren Terje Kleppe, populært kalt "Bergens Mr.Gospel"
- og for anledningen deltok også
lokale
krefter
som
Sjømannskirkens gospelkor og
et nylig oppstartet band.

Bare løft av røret og ring!

Juvik Sæbø hadde alt fra folkeviser til gospel på sitt repertoar
denne kvelden, og publikum så
ut til å kose seg stort.

€uro-Cent
per minutt*
*Eks. IVA.

Kun 4,5 cent pr.min. til land som Norge, Sverige, Danmark, USA, England

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

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.

M

Etter konserten roste Marianne
sitt publikum og fortalte
Spaniaposten at hun trivdes
veldig godt i Torrevieja.
Marianne medvirket også i en
konsert på tirsdagen sammen
med Sjømannskirkens kor
Armonía de Noruega, og selv
om været ikke har vært det beste
på Costa Blanca i den siste

BEATE @SPANIAPOSTEN .COM

tiden, fikk hun forhåpentlig også
tid og anledning til å se seg om
litt i saltbyen i tillegg til å synge.

Marianne Juvik Sæbø og Terje Kleppe - sammen lagde de flott musikk.
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Tortur og drap
av hunder
I Spania er det en populær sport å jakte
harer med hunder. Hundene er spesialtrent til dette formålet; det å vinne en
slik jakt bringer stor heder og ære til
eieren.
KOLBJORN ALSTAD

KOLBJORN@SPANIAPOSTEN.COM

arejakt med hunder, som
konkurrerer innbyrdes,
er fullt lovlig i Spania.
Dette foregår mest i provinsene
Castilla y Leon, Castilla la
Mancha,
Extremadura
og
Andalucia. Haren slippes løs og
får noen meters forsprang,
deretter slippes hundene etter, to
og to. Hundene deltar i disse
veddeløpene to ganger ukentlig i
sesongen som varer fra oktober
til januar. Hundene avles
utelukkende med ett formål for
øye, nemlig harejakt og veddeløp.

H

Tradisjonelt ble de spanske galgos eid av de aller fattigste som
brukte dyrene til harejakt, dette
som ren matauk. Når de ikke
lenger var velegnet for jakt, de
var kanskje for gamle, så ble de
avlivet på en billigst mulig måte,
ved henging.

kjæledyr, de er en ting som skal
innfri eierens forventinger til
heder og ære, samt premier. De
har liten økonomisk verdi og
skifter ofte til en ny eier. Når
"tingen" lenger ikke fungerer tilfredsstillende, blir den likvidert.
De brukes som veddeløpshunder
fra de er 12 måneder gamle.
Halvparten dør etter endt
sesong, det vil si når de er cirka
to år gamle. De fôres
utelukkende på brød, sukker og
vann.

Eieren bruker å henge hunden
etter et rep fra en lav gren, bare
bakbena berører såvidt bakken.
Hunden pines langsomt til døde.
Denne raffinerte metoden kalles
"pianospilleren," det henvises til
de sparkende bakbena til hunden
som kjemper etter pusten og for
å nå bakken. Andre metoder
brukes også, som å steine den til
døde eller binde den etter et kort
tau til et tre så den sulter ihjel.
Brenning av levende hunder
forekommer også.

TORTUR OG DRAP
Å henge veddeløpshunder som
ikke har oppnådd å tilfredsstille
eierens forventninger, er en
eldgammel tradisjon i Spania.
Denne grusomme skikken fortsetter den dag i dag. Anslagsvis
blir tusenvis av galgos hengt
eller torturert og drept på annen
måte av sine eiere hvert år, etter
endt sesong.

IKKE ULOVLIG
Det er ganske utrolig, men
denne mishandlingen av hunder
er ikke forbudt ved lov i Spania.
En nasjonal dyrevernlov finnes
ikke, men i Castilla y Leon er det
en regional lov som pålegger
bøter på 15 000 euro til den som
henger en hund. Hittil har ingen
blitt tiltalt eller dømt etter denne
loven. Spanske dyrevernorganisasjoner kjemper for å få ny

Hundene ses ikke på som et

lovgivning på området, men så
langt har de ikke lykkes.
En spansk dyrevernorganisasjon
kalt Scooby kjemper også for
hundenes rettigheter; de forsøker å hjelpe ved å motta hunder
som eierne ønsker å kvitte seg
med. Organisasjonen driver et
internat hvor hundene kan
leveres kostnadsfritt. Deretter
forsøker Scooby å omplassere
hundene til nye og gode hjem.
Hvert år mottar de hundrevis av
hunder som ellers ville lidd en
langsom død i form av henging
eller andre metoder.

Anslagsvis blir tusenvis av galgos
hengt eller torturert og drept på
annen måte av sine eiere hvert år,
etter endt sesong.

Valencia
ALBIR

S135

Costa Blanca Booking har lang erfaring innen eiendomsmarkedet, både
med salg og utleie. Alt blir håndtert på en sikker og profesjonell måte.

Skal du selge din bolig?
Vi har stor etterspørsel på alle slags boliger i Albir.
Ring Anna på tlf 620 858 617.
Mail: anna@costablancabooking.com

Leie ut?
Vi søker etter gode boliger i Albir for utleie.Vi administrerer
utleien på en sikker måte med godt belegg som
gir gode leieinntekter.
Ring Nils på tlf 630 118 225.
Mail: rent@costablancabooking.com
Vårt kontor ligger midt i hovedgaten i Albir, Avenida Albir 56
w w w. c o s t a b l a n c a b o o k i n g . c o m

Enebolig 250m2,
5 soverom, 3 bad, stor
hage 1023m2 og basseng. Møblert.
450.000 €

ALBIR

S284

Leilighet 54 m2,
2 soverom, 2 bad.
Sentral beliggenhet.
210.000 €

Mangler 4000 vektere
ekterselskaper
som
holder til i Valencia-distriktet har nettopp avsluttet en studie som avslører at i
tillegg til de 10.000 vektere som
finnes i dag, mangler det
ytterligere 4.000. Som følge av
økningen i kriminaliteten, boliginnbrudd, mafia og kolombianske gjenger, velger flere og
flere å tilknyttes vekterselskaper
for sikkerhet.

V

Hele 16 rådhus i distriktet har
kontaktet vekterselskaper for å
øke sikkerheten i kommunene.
2. mars fikk vekterselskaper

henvendelse fra Bejis rådhus,
som også ser seg nødt til å søke
hjelp der politiet ikke strekker
til. Studien viser videre at de
farligste områdene i kommunene
er uten tvil på åpen gate, der man
i fjor kunne registrere 154 tyverier pr. dag i augustmåned. I
Alicanteprovinsen ble det i fjor
målt en økning i boliginnbrudd
med eierene tilstede på hele
18%. Seksuelle overgrep økte
med 39%. I alt ble 15 kriminelle
handlinger utført hver dag i
Alicante-provinsen i 2005.
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Alicante

Cartagena

Konemishandling mest utbredt Demonstrerer
mot sexutnyttelse

licante-provinsen er den
provinsen i landet der
det forekommer flest tilfeller av konemishandling.

A

En rapport fra Reina Sofia
Senteret i Valencia viser at 7
kvinner ble drept av sine partnere eller ex-partnere i Alicante i
2005. Tallet er høyere enn for
noen annen provins i Spania.
Både
Valencia-regionen,
Andalucia og Cataluna kunne
hver registrere 9 dødsfall som
følge av vold i hjemmet i fjor.
Rapportene viser at i omtrent
26% av tilfellene hadde mishandlingen pågått over tid. Kun

halvparten av ofrene anmeldte
sine menn for mishandlingen.

Selvforskyldt konemishandling

E

Hundeeier oppspist
februar ble en 47 år gammel
hundeeier funnet død i sin
hage i Valencia. Mannen ble
meldt savnet av bekjente, som
ikke hadde sett mannen på flere
uker. Politiet behandlet saken
som en forsvinningssak. Et grusomt syn møtte politiet idet de
tok seg inn i mannens hage.
Mannen ble funnet død og opp-

I

spist fra hoften og opp av sine
fem hunder.
Mannen skal trolig ha dødd av
naturlige årsaker. For å ikke
sulte i hjel skal hans fem hunder
ha spist opp sin eier fra hoften og
opp. Mannen er sendt til obduksjon for å stadfeste eksakt dødsårsak.

Illustrasjonsfoto

Valencia

n prest i Valencia har fått
hard kritikk etter at han
publiserte en artikkel om
konemishandling i det lokale
menighetsbladet. Han hevder der
at kvinner ofte provokerer
mennene til mishandling. I
samme artikkel uttalte han også
at for hver kvinne som ble drept
av sine menn i 2005, ble det
foretatt 1.350 aborter, noe han
ser på som mer alvorlig.
Hans utsagn har vekket uro i det
“kristne” miljøet, og erke-

Valencia

bispedømmet går nå til sak mot
presten.

undt 800 immigranter
tok til Cartagenas gater
midten av februar for å
demonstrere sin frustrasjon over
sextrakasseringen som mange
immigranter blir utsatt for fra
sine arbeidgivere.

R

Senere rapporter viser at mange
kvinner, spesielt av arabisk
opprinnelse, som arbeider i
frukt- og grønt-industrien, blir
presset av sine arbeidsgivere til
å utføre dem seksuelle tjenester.

•Kjøkken av beste kvalitet
•Sveitsisk kokk
Noen av våre spesialiteter:
Lam, “Carre de Cordero”, fersk fisk og utmerket kjøtt.
Lunchmeny tirsdag & søndag 14€, vin inkludert

Åpent 12.00 - 24.00 stengt mandager
Plaza de la Iglesia 6 - Kirkeplassen i Altea
Tlf: 965 841 269

Kvinnene blir ofte truet med å
miste jobben eller ikke få utbetalt lønn dersom de ikke utfører
tjenestene. Kvinnene protesterte
også mot inhumane arbeidsforhold, korte arbeidskontrakter
og urimelig lav lønn.

Det Persiske Teppe Galleri

r e s t a u r a n t e

Opptil 75% avslag!
Opphørssalg

.

a l t e a

C/Mayor,5. Casco Antiguo. ALTEA . 96 584 20 78 . www.oustau.com

INDISK RESTAURANT
Eneste indiske restaurant med “ekte” indisk eier. Født, oppvokst, og
opplært av ekspertene i Dehli. Opplev det magiske India: INDIA GATE

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

Meny for to Forrett: “Onion Bahaji, Chicken Tikka,
24 €
Hovedrett: “Chicken Balti, Chicken Madras, ris og Naan brød.
Inkluderer en stor flaske vann, 2 øl eller en halv flaske vin.
C/Gerona 2/15 (Benidorm) TEL: 636 059 785
ÅPENT ALLE DAGER FRA 18.00
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Guardamar del Segura

Alicante

Drepte sin mor over arvekrangel Tatt med kokain
Luis Miguel 48 år skal ha kvelt sin 82 år gamle
mor og beholdt liket i huset noen dager.
Mannen har levd sammen med sin mor hele
livet, og skulle arve hele morens formue.
en eldre kvinnen ytret
ønske om å endre testamentet der hun ville gi
sønnen en tredjedel av sin formue og resten til sin andre sønn,
som bor i Madrid. Den 48 år
gamle arbeidsledige sønnen har
innrømmet at han etter en heftig
krangel om arven kvelte sin mor
til døde. Den uvitende sønnen i
Madrid kontaktet politiet da han
ikke hadde fått kontakt med sin

D

Da politiet ankom bostedet til
den døde kvinnen og hennes
sønn, måtte de knuse et vindu for
å komme seg inn. De fant den
døde kvinnen, som de mener
skal ha vært død i 6-7 dager.
Sønnen har tilstått ugjerningen.
Videre etterforskning foregår i
saken.

Satte fyr på søsterens bil

E

Regionens største
solcellepark i Ondara

mor eller bror den siste uken.

Elche

n ung gutt satte søndag
19. februar fyr på
søsterens bil. Den unge
gutten hadde lånt søsterens bil
uten samtykke. På kjøreturen
bulket unggutten med en palme,
og for å skjule det inntrufne
bestemte unggutten seg for å
sette fyr på bilen. Det hele skjedde ved 3.50 tiden i avenida
Jubalcoy.

Ondara

Naboer varslet politiet om at en
palme var påkjørt og lå og sperret fortauet. Da politiet hadde
flyttet palmen vekk fra fortauet,
oppdaget de en utbrent bil bare
20 meter lenger ned i veien. Like
ved bilen befant seg to ungdommer, og unggutten tilsto det
inntrufne på stedet.

n mann ble arrestert
mandag 20. februar med
hva politiet kaller 320
brukerdoser kokain, totalt 40
gram. Mannen ble oppmerksom
på politiet da han gjorde en
"handel" med en annen person
på trappen utenfor en bar.

E

Han forsøkte å rømme til fots,
men ble tatt igjen av politiet like
utenfor grunnskolen Eusebio
Sempere i bydelen Divina
Pastora med 320 brukerdoser i
lommen.

egionens største solenergipark skal bygges i
Ondara.
Madisson
Energy, som leder prosjektet,
mener at solcelleparken vil produsere opptil 600 kw energi
daglig. De ordinære solcelleparkene produserer normalt
opptil 100 kw daglig. Med
stadig større innbyggertall må
man finne nye energikilder i
Marina Alta, og denne type
energi
er
den
mest
miljøvennlige.

R

Prosjektlederen, Carlos Perez,
uttaler at; grønn energi er rent,
fri for forurensning og berører
ikke naturen på noen måte.
Første fase i prosjektet er
allerede bygget og produserer i
dag opptil 100 kw energi daglig.
Store solcellepaneler er installert
på landområder i Ondara som en
del av prosjektet.

Bygger bro mellom vesten
og den muslimske verden
Statssekretær i USA, Condoleezza Rice, har støtte til Spanias statsminister José Luis Rodríguez Zapatero i hans forsøk på å få til en allianse mellom den vestlige og den muslimske verden. Hun uttaler også at
Washington kan være interessert i å bidra finansielt i saken.
et brev til Spanias utenriksminister Miguel Ángel
Moratinos av 14. februar,
skriver Rice at Spanias forsøk på
allianse med den muslimske verden vil gi bedre forståelse og
promotere demokratisk reform,
fred og stabilitet i Midt-Østen.

I

- Vi håper vi kan være til hjelp i
konkrete allianser som er kompatible med vår egen Midt-Østen
politikk, skriver Rice. I brevet
skriver Rice videre at USA må
sette igang tiltak for å få en
bedre kulturell forståelse i skolene, stimulere til relasjonsbygging mellom eksperter fra

forskjellige kulturer, samt bruke
internett for å nå ut til ungdom i
den muslimske verden.
Zapatero fremsatte ideen om
allianse i en tale i FN i september 2004. Han fikk umiddelbar
støtte av Tyrkias statsminister
Recep Tayyip Erdogan, som er
med og sponser prosjektet. FNsekretær Kofi Annan opprettet
en kommisjon i fjor for å komme
frem til spesifike initiativer.
Kommisjonen vil ha rapporten
ferdig i år.
Spania ber nå om støtte fra
Vatikanet for å forbedre dialogen

mellom den vestlige og den
muslimske verden. Spanias
utenriksminister har under en
offisiell visitt drøftet prosjektet
med myndighetene i Vatikanet.

Condoleezza Rice er positiv til det
spanske initiativet.

Zapatero ønsker å gi Spania en rolle som brobygger mellom vesten og den
muslimske verden. Spania har gjennom århundrer hatt forskjellige folkeslag,
nasjoner og religiøse grupper boende innen for landers grenser. Spansk kulturforståelse kan komme til god nytte i dagens verden.
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NÅR STØRRELSEN TELLER!
Når du markedsfører din bedrift teller størrelsen
på mediet du velger. Størrelse betyr at flere ser
ditt budskap,noe som utvilsomt gir best respons.
SPANIAPOSTEN

16.000

TORREVIEJA
OMRÅDET

ALFAZ
OMRÅDET

16.000

14.000

12.000

10.000

-

10.000

6.000

50/50 FORDELING
AV OPPLAG

1.500

2.000

3.000

4.000

6.000 - 6.500

8.000

SPANIAPOSTEN
Aktuelt Spania

Spaniajournalen

Vikingposten

Spaniaposten

Trykket opplag:
Ca 1.500 eks.

Trykket opplag:
Ca 3.000 eks.

Trykket opplag:
5.500-6500 eks.

Trykket opplag:
10.000-16.000 eks.
(Snitt pr utgave 2006 10.500 trykte eks.)

Distribusjonsområde:
Denia til La Manga
Enkelte utgaver selges
via Narvesen i Norge

Distribusjonsområde:
Costa Blanca
Via Narvesen i Norge

Distribusjonsområde:
Altea til La Manga

Distribusjonsområde:
Altea til La Manga på papir
Digital fullversjon lastes ned over Internet.

Kilder:
Kilder:
Kilder:
VIKINGPOSTEN
SERVICIOS DE IMRESION DE LEVANTE, S.A.
Spaniajournalen
Asociacion Presna
SPANIAPOSTEN
Posten Norge
Nordicas
Asociacion Presna Nordicas
Asociacion Presna
Nordicas
* Grafen viser opplaget til norske publikasjoner på Costa Blanca oppdatert 31.12.05. Variasjonene i tall for den enkelte
publikasjon skyldes sesongvariasjoner (sommer/vinter etc).

Kilder:
Aktuelt Spania
Asociacion Presna
Nordicas

Kontakt oss for annonsørinfo: salg@spaniaposten.com
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23:25 Nyhetene og Sporten

23:55 10-8

00:40 Senkveld med Thomas og

00:35 Spesialavsnittet

23:40 Været

00:40 Krimavsnittet

Harald

01:25 Sporten

23:50 Philly

01:30 Sporten

01:40 Magasinet

01:35 Været

00:35 Talismanen

01:40 Været

02:05 Sporten

01:30 Sporten
01:40 Været

02:25 Været
Fredag 10. mars

01:50 Været
Lørdag 18. mars
Torsdag 16. mars

07:00 TV 2 junior

06:25 God morgen Norge

07:00 Forskerspirene

Tirsdag 14. mars

09:30 Nyhetene

07:04 Arthur

06:25 God morgen Norge

09:40 Frokostquiz

07:28 Berenstain-bjørnene

06:25 God morgen Norge

Søndag 12. mars

09:30 Nyhetene

10:05 God morgen Norge

07:53 Babar

Onsdag 8. mars

09:30 Nyhetene

07:00 TV 2 Junior

09:40 Frokostquiz

12:05 Tabloid

08:18 Elias

06:25 God morgen Norge

09:40 Frokostquiz

07:00 Lyriaka

10:05 God morgen Norge

12:35 Holmgang

08:28 Winx Club

09:30 Nyhetene

10:05 God morgen Norge

07:08 Merlin

12:05 Tabloid

13:35 Hotel Cæsar

08:52 Lazy Town

Mandag 6. mars

09:40 Frokostquiz

11:10 Tabloid

07:17 Snøbarna

12:35 Hotel Cæsar

14:00 Den syvende himmel

09:14 Sølvvingen

06:25 God morgen Norge

10:05 God morgen Norge

11:45 Ekstra nyhetssending:

07:29 Byggmester Bob

13:05 Home and Away

14:50 MacGyver

09:37 Prinsesse Sheherazade

09:30 Nyhetene

12:05 Tabloid

Dommen i Nokas-saken

07:39 Jordbær-Mathilde

13:35 Home and Away

15:40 Home and Away

10:00 Lassie

09:40 Frokostquiz

12:35 Hotel Cæsar

14:00 Den syvende himmel

08:01 Hamtaro

14:00 Den syvende himmel

16:10 Malcolm i midten

10:30 Bonanza

10:05 God morgen Norge

13:05 Cheers

14:50 MacGyver

08:21 Koala-brødrene

14:50 MacGyver

16:35 Venner for livet

11:25 Ja, kjære

12:05 Fredag

13:35 Home and Away

15:40 Home and Away

08:31Gnoufs

15:40 Home and Away

17:00 That '70s Show

12:10 60 Minutes

12:35 Hotel Cæsar

14:00 Den syvende himmel

16:10 Malcolm i midten

08:50 Barbie

16:10 Malcolm i midten

17:30 Hotel Cæsar

13:00 TV-pastoren

13:05 Cheers

14:50 MacGyver

16:35 Venner for livet

10:00 Lassie

16:35 Venner for livet

18:00 Absolutt underholdning

13:30 TV 2 hjelper deg

13:35 Home and Away

15:40 Home and Away

17:00 That '70s Show

10:30 Bonanza

17:00 That '70s Show

18:20 Været

14:00 Dokument 2

14:00 Den syvende himmel

16:10 Malcolm i midten

17:30 Hotel Cæsar

11:25 Ja, kjære

17:30 Hotel Cæsar

18:30 Nyhetene og Sporten

14:30 Smågodt

14:50 MacGyver

16:35 Venner for livet

18:00 Hotel Cæsar

12:05 Matiné:The Education of

18:00 Absolutt underholdning

18:55 Tabloid

14:50 Skaperen

15:40 Home and Away

17:00 That '70s Show

18:30 Nyhetene og Sporten

Little Tree

18:20 Været

19:30 Hotel Cæsar

15:50 Skaperen

16:10 Malcolm i midten

17:30 Hotel Cæsar

18:55 Fredag

14:00 Smågodt

18:30 Nyhetene og Sporten

20:00 Skal vi danse trinn for trinn

16:50 Skaperen - resultater

16:35 Venner for livet

18:00 Absolutt underholdning

19:30 Idol

14:30 Alle mot en

18:55 Tabloid

20:30 TV 2 hjelper deg

17:00 Skal vi danse

17:00 That '70s Show

18:20 Været

21:00 Nyhetene

15:30 Idol - Extra

19:30 Hotel Cæsar

21:00 Nyhetene

18:30 Nyhetene

17:30 Hotel Cæsar

18:30 Nyhetene og Sporten

21:20 Været

16:00 Idol

20:00 Skaperen

21:20 Været

18:45 Magasinet

18:00 Absolutt underholdning

18:55 Tabloid

21:25 Sporten

17:30 Idol - resultater

21:00 Nyhetene

21:25 Sporten

19:10 Sporten

18:20 Været

19:30 Hotel Cæsar

21:40 Idol - resultater

18:00 TV-pastoren

21:20 Været

21:40 Rikets røst med Otto

19:20 Været

18:30 Nyhetene og Sporten

20:00 Idol - Ekstra

22:10 Senkveld med Thomas og

18:30 Nyhetene og Sporten

21:25 Sporten

Jespersen

19:30 Karl & Co

18:55 Tabloid

20:30 Kjetil og Kjartan show -

Harald

18:50 Været

21:40 Skaperen - resultater

22:40 Spesialavsnittet

20:00 Alle mot en

19:30 Hotel Cæsar

Premiere

23:10 Hope and Faith

19:00 Skal vi danse trinn for trinn

21:50 Frustrerte fruer

23:30 Nyhetene og Sporten

21:00 Nyhetene

20:00 Skaperen

21:00 Nyhetene

23:35 Nyhetene og Sporten

19:30 Skal vi danse

22:35 Joey

23:45 Været

21:10 Været

21:00 Nyhetene

21:20 Været

23:50 Været

21:00 Nyhetene

23:00 Kongen av Queens

23:55 10-8

21:15 Sporten

21:20 Været

21:25 Sporten

00:00 Film: After sex

21:20 Været

23:30 Nyhetene og Sporten

00:40 Krimavsnittet

21:35 Beck: Einstøingen

21:25 Sporten

21:40 Holmgang

01:35 Rikets røst med Otto

21:25 Sporten

23:45 Været

01:30 Sporten

22:25 God kveld Norge

21:40 Criminal Minds

22:35 NYPD Blue

Jespersen

21:45 Film: Basic

23:55 Philly

01:40 Været

22:55 Film: Jane Doe

22:30 Dokument 2: Jihadisten

23:25 Nyhetene og Sporten

02:30 Sporten

23:25 God kveld Norge

00:40 Wild card

23:00 Frasier

23:40 Været

02:40 Været

23:55 Filmstriper

01:30 Sporten

Fredag 17. mars

Harald

23:25 Nyhetene og Sporten

23:50 60 Minutes

00:15 White Collar Blue

01:40 Været

06:25 God morgen Norge

01:25 Magasinet

23:40 Været

00:40 Smittejegerne

Lørdag 11. mars

01:00 Sporten

09:30 Nyhetene

01:50 Sporten

23:50 Frustrerte fruer

01:25 Sporten

07:00 TV 2 Junior

01:20 Været

Onsdag 15. mars

09:40 Frokostquiz

02:10 Været

00:35 Spesialavsnittet

01:35 Været

07:00 Forskerspirene

06:25 God morgen Norge

10:05 God morgen Norge

07:04 Arthur

Mandag 13. mars

09:30 Nyhetene

12:05 Tabloid

Søndag 19. mars

Torsdag 9. mars

07:28 Berenstain-bjørnene

06:25 God morgen Norge

09:40 Frokostquiz

12:35 Hotel Cæsar

07:00 TV 2 junior

01:25 Sporten
01:35 Været

00:25 Senkveld med Thomas og

06:25 God morgen Norge

07:53 Babar

09:30 Nyhetene

10:05 God morgen Norge

13:05 Home and Away

07:00 Lyriaka

Tirsdag 7. mars

09:30 Nyhetene

08:18 Elias

09:40 Frokostquiz

12:05 Tabloid

13:35 Home and Away

07:08 Merlin

06:25 God morgen Norge

09:40 Frokostquiz

08:28 Winx Club

10:05 God morgen Norge

12:35 Hotel Cæsar

14:00 Den syvende himmel

07:17 Snøbarna

09:30 Nyhetene

10:05 God morgen Norge

08:52 Lazy Town

12:05 Fredag

13:05 Cheers

14:50 MacGyver

07:29 Byggmester Bob

09:40 Frokostquiz

12:05 Tabloid

09:14 Sølvvingen

12:35 Hotel Cæsar

13:35 Home and Away

15:40 Home and Away

07:39 Jordbær-Mathilde

10:05 God morgen Norge

12:35 Holmgang

09:37 Prinsesse Sheherazade

13:05 Home and Away

14:00 Den syvende himmel

16:10 Malcolm i midten

08:01 Hamtaro

12:05 Tabloid

13:35 Hotel Cæsar

10:00 Lassie

13:35 Home and Away

14:50 MacGyver

16:35 Venner for livet

08:21 Koala-brødrene

12:35 Hotel Cæsar

14:00 Den syvende himmel

10:30 Bonanza

14:00 Den syvende himmel

15:40 Home and Away

17:00 That '70s Show

08:31 Gnoufs

13:05 Cheers

14:50 MacGyver

11:25 Liz og Bobby

14:50 MacGyver

16:10 Malcolm i midten

17:30 Hotel Cæsar

08:52 Creepschool

13:35 Home and Away

15:40 Home and Away

12:10 60 Minutes

15:40 Home and Away

16:35 Venner for livet

18:00 Absolutt underholdning

09:15 Pokemon

14:00 Den syvende himmel

16:10 Malcolm i midten

13:00 TV-pastoren

16:10 Malcolm i midten

17:00 That '70s Show

18:20 Været

09:37 Spøkelsesgjengen

14:50 MacGyver

16:35 Venner for livet

13:30 TV 2 hjelper deg

16:35 Venner for livet

17:30 Hotel Cæsar

18:30 Nyhetene og Sporten

10:00 Lassie

15:40 Home and Away

17:00 That '70s Show

14:00 Dokument 2: Jihadisten

17:00 That '70s Show

18:00 Absolutt underholdning

18:55 Fredag

10:30 Bonanza

16:10 Malcolm i midten

17:30 Hotel Cæsar

14:30 Smågodt

17:30 Hotel Cæsar

18:20 Været

19:30 Hotel Cæsar

11:25 Ja, kjære

16:35 Venner for livet

18:00 Absolutt underholdning

15:00 Skaperen

18:00 Absolutt underholdning

18:30 Nyhetene og Sporten

20:00 Idol

12:00 Matiné: Den svarte hingsten

17:00 That '70s Show

18:20 Været

16:00 Skaperen

18:20 Været

18:55 Tabloid

21:00 Nyhetene

13:50 Smågodt

17:30 Hotel Cæsar

18:30 Nyhetene og Sporten

17:00 Skal vi danse

18:30 Nyhetene og Sporten

19:30 Hotel Cæsar

21:20 Været

14:10 Frustrerte fruer - spesial

18:00 Absolutt underholdning

18:55 Tabloid

18:30 Nyhetene

18:55 Tabloid

20:00 Idol - Ekstra

21:25 Sporten

15:00 Alle mot en

18:20 Været

19:30 Hotel Cæsar

18:45 Magasinet

19:30 Hotel Cæsar

20:30 Kjetil og Kjartan show

21:40 Idol - resultater

16:00 Idol - Ekstra

18:30 Nyhetene og Sporten

20:00 Skal vi danse trinn for trinn

19:10 Sporten

20:00 Skaperen

21:00 Nyhetene

22:10 Senkveld med Thomas og

16:30 Idol

18:55 Tabloid

20:30 TV 2 hjelper deg

19:20 Været

21:00 Nyhetene

21:20 Været

Harald

17:30 Idol - resultater

19:30 Hotel Cæsar

21:00 Nyhetene

19:30 Holms

21:20 Været

21:25 Sporten

23:10 Hope and Faith

18:00 TV-pastoren

20:00 Skaperen

21:20 Været

20:00 Alle mot en

21:25 Sporten

21:40 Holmgang

23:35 Nyhetene og Sporten

18:30 Nyhetene og Sporten

21:00 Nyhetene

21:25 Sporten

21:00 Nyhetene

21:40 Criminal Minds

22:35 NYPD Blue

23:50 Været

18:50 Været

21:20 Været

21:40 Rikets røst med Otto

21:10 Været

22:30 Dokument 2

23:25 Nyhetene og Sporten

00:00 Film: Mean Machine

19:00 Skal vi danse trinn for trinn

21:25 Sporten

Jespersen

21:15 Sporten

23:00 Frasier

23:40 Været

01:40 Rikets røst med Otto

19:30 Skal vi danse - Finale!

21:40 Frustrerte fruer

22:40 Spesialavsnittet

21:35 Beck: Kartellet

23:25 Nyhetene og Sporten

23:50 60 Minutes

Jespersen

21:00 Nyhetene

22:30 Joey

23:30 Nyhetene og Sporten

22:25 God kveld Norge

23:40 Været

00:40 Fredsprosessen i Irland

02:35 Sporten

21:20 Været

23:00 Kongen av Queens

23:45 Været

22:55 Film: American Psycho

23:50 Frustrerte fruer

01:35 Sporten

02:45 Været

21:25 Sporten
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03.10 Mess-TV natt

01.25 Magnum, p.i.

10.30 Elimidate

14.40 The Fresh Prince i Bel Air

17.00 Date my Mom

17.30 Russejentene

11.00 Slå på tråden

15.10 One Tree Hill

17.25 Dansefeber Spesial

18.00 Aktuelt, Sporten og Været

02.15 Threat Matrix

Fredag 10. Mars

12.10 Ashlee Simpson Show

16.00 The Tyra Banks Show

17.30 Lokale sendinger

18.15 Uke-Aktuelt

03.05 Mess-TV natt

07.05 Interaktiv frokost

12.40 Cooper og gjengen

17.00 Date my Mom

18.00 Aktuelt, Sporten og Været

18.30 Høy på pæra

11.00 Date my Mom

13.10 Liv og røre

17.25 Dansefeber Spesial

18.15 Bymagasinet

19.00 Dansefeber

Onsdag 08. Mars

11.30 Slå på tråden

13.40 På hjemmebane

17.30 Lokale sendinger

18.30 Lokale sendinger

20.30 Big Brother

07.05 Interaktiv frokost

12.15 Glamour

14.10 Moesha

18.00 Aktuelt, Sporten og Været

18.55 Dansefeber Spesial

21.30 Wonder Boys

11.00 Date my Mom

12.40 Glamour

14.40 Tvillingtrøbbel

18.15 Bymagasinet

19.00 Big Brother

22.30 Aktuelt, Sporten og Været

11.30 Slå på tråden

13.10 The Apprentice II

15.10 Jesse

18.30 Lokale sendinger

20.00 Royal League: Magasinet

22.50 Wonder Boys

12.15 Glamour

14.10 Familietrøbbel

15.40 Clueless

18.55 Dansefeber Spesial

20.15 Royal League

23.45 Big Brother

Mandag 06. Mars

12.40 Glamour

14.40 The Fresh Prince i Bel Air

16.10 Will & Grace

19.00 En, to, tre - oppussing!

22.30 Aktuelt, Sporten og Været

00.45 Why Do Fools Fall in Love?

07.05 Interaktiv frokost

13.10 The Apprentice II

15.10 One Tree Hill

16.40 Dharma & Greg

20.00 Russejentene

22.50 Royal League Highligts

01.30 Aktuelt, Sporten og Været

11.00 Date my Mom

14.10 Familietrøbbel

16.00 The Tyra Banks Show

17.10 Smallville

20.30 Big Brother

23.25 Lokale sendinger

01.50 Why Do Fools Fall in Love?

11.30 Slå på tråden

14.40 The Fresh Prince i Bel Air

17.00 Date my Mom

18.00 Aktuelt, Sporten og Været

21.35 C.S.I.

23.55 Big Brother

03.00 Mess-TV natt

12.15 Glamour

15.10 One Tree Hill

17.25 Dansefeber Spesial

18.20 One Tree Hill

22.30 Aktuelt, Sporten og Været

00.55 Aktuelt, Sporten og Været

12.40 Glamour

16.00 The Tyra Banks Show

17.30 Lokale sendinger

19.10 Gilmore Girls

22.50 CSI: N.Y.

01.15 Magnum, p.i.

Søndag 19. Mars

13.10 The Apprentice II

17.00 Date my Mom

18.00 Aktuelt, Sporten og Været

20.00 Three Wishes

23.35 Lokale sendinger

02.05 Threat Matrix

07.05 Mess-TV

14.40 The Fresh Prince i Bel Air

17.25 Dansefeber Spesial

18.15 Bymagasinet

21.00 Big Brother Direkte

00.05 Big Brother

02.55 Mess-TV natt

10.30 Elimidate

15.10 One Tree Hill

17.30 Lokale sendinger

18.30 Lokale sendinger

22.30 Aktuelt, Sporten og Været

01.05 Aktuelt, Sporten og Været

16.00 The Tyra Banks Show

18.00 Aktuelt, Sporten og Været

18.55 Dansefeber Spesial

22.45 Will & Grace

01.25 Magnum, p.i.

Fredag 17. Mars

12.10 Ashlee Simpson Show

17.00 Date my Mom

18.15 Bymagasinet

19.00 Monstergarasjen

23.15 Lokal-TV / Airline

02.15 Threat Matrix

07.05 Interaktiv frokost

12.40 Cooper og gjengen

17.25 Dansefeber Spesial

18.30 Lokale sendinger

20.00 Månemysteriet

23.45 Big Brother Direkte

03.05 Mess-TV natt

11.00 Date my Mom

13.10 Liv og røre

17.30 Lokale sendinger

18.55 Dansefeber Spesial

21.00 Flyplassen

01.15 Ved veiskille

11.30 Slå på tråden

13.40 På hjemmebane

18.00 Aktuelt, Sporten og Været

19.00 En, to, tre - oppussing!

21.30 Pluto Nash

01.50 Aktuelt, Sporten og Været

Onsdag 15. Mars

12.15 Glamour

14.10 Moesha

18.15 Bymagasinet

20.00 Bolig til salgs

22.30 Aktuelt, Sporten og Været

02.10 Ved veiskille

07.05 Interaktiv frokost

12.40 Glamour

14.40 Tvillingtrøbbel

18.30 Lokale sendinger

20.30 Big Brother

22.50 Pluto Nash

03.10 Mess-TV natt

11.00 Date my Mom

13.10 The Apprentice II

15.10 Jesse

18.55 Dansefeber Spesial

21.35 LOST

23.35 Lokale sendinger

11.30 Slå på tråden

14.10 Familietrøbbel

15.40 Clueless

19.00 En, to, tre - oppussing!

22.30 Aktuelt, Sporten og Været

00.05 LOST

Mandag 13. Mars

12.15 Glamour

14.40 The Fresh Prince i Bel Air

16.10 Will & Grace

20.00 Big Brother

22.50 Supernatural

00.55 Deliver Us from Eva

07.05 Interaktiv frokost

12.40 Glamour

15.10 One Tree Hill

16.40 Dharma & Greg

21.00 Dansefeber

23.35 Lokale sendinger

01.30 Aktuelt, Sporten og Været

11.00 Date my Mom

13.10 The Apprentice II

16.00 The Tyra Banks Show

17.10 Smallville

22.30 Aktuelt, Sporten og Været

00.05 Big Brother

01.50 Deliver Us from Eva

11.30 Slå på tråden

14.10 Familietrøbbel

17.00 Date my Mom

18.00 Aktuelt, Sporten og Været

22.50 Cold Case

01.05 Aktuelt, Sporten og Været

03.00 Mess-TV natt

12.15 Glamour

14.40 The Fresh Prince i Bel Air

17.25 Dansefeber Spesial

18.20 One Tree Hill

23.35 Lokale sendinger

01.25 Magnum, p.i.

12.40 Glamour

15.10 One Tree Hill

17.30 Lokale sendinger

19.10 Gilmore Girls

00.05 Big Brother

02.15 Threat Matrix

Lørdag 11. Mars

13.10 The Apprentice II

16.00 The Tyra Banks Show

18.00 Aktuelt, Sporten og Været

20.00 Three Wishes

01.05 Aktuelt, Sporten og Været

03.05 Mess-TV natt

07.05 Mess-TV

14.10 Familietrøbbel

17.00 Date my Mom

18.15 Bymagasinet

21.00 Big Brother Direkte

10.30 Elimidate

14.40 The Fresh Prince i Bel Air

17.25 Dansefeber Spesial

18.30 Lokale sendinger

22.30 Aktuelt, Sporten og Været

01.25 Magnum, p.i.

11.00 Slå på tråden

02.15 Threat Matrix

Torsdag 09. Mars

11.00 Slå på tråden

15.10 One Tree Hill

17.30 Lokale sendinger

18.55 Dansefeber Spesial

22.45 Will & Grace

03.05 Mess-TV natt

07.05 Interaktiv frokost

12.00 Ashlee Simpson Show

16.00 The Tyra Banks Show

18.00 Aktuelt, Sporten og Været

19.00 Monstergarasjen

23.15 Lokal-TV / Airline

11.00 Date my Mom

12.30 Cooper og gjengen

17.00 Date my Mom

18.15 Bymagasinet

20.00 Loch Ness-monsteret

23.45 Big Brother Direkte

Tirsdag 07. Mars

11.30 Slå på tråden

13.00 Liv og røre

17.25 Dansefeber Spesial

18.30 Lokale sendinger

21.00 Flyplassen

01.15 Too Young to Die

07.05 Interaktiv frokost

12.15 Glamour

13.30 På hjemmebane

17.30 Lokale sendinger

18.55 Dansefeber Spesial

21.30 Resident Evil

01.50 Aktuelt, Sporten og Været

11.00 Date my Mom

12.40 Glamour

14.00 Moesha

18.00 Aktuelt, Sporten og Været

19.00 En, to, tre - oppussing!

22.30 Aktuelt, Sporten og Været

02.10 Too Young to Die

11.30 Slå på tråden

13.10 The Apprentice II

14.30 Tvillingtrøbbel

18.15 Bymagasinet

20.00 Bolig til salgs

22.50 Resident Evil

03.10 Mess-TV natt

12.15 Glamour

14.10 Familietrøbbel

15.00 Jesse

18.30 Lokale sendinger

20.30 Big Brother

23.35 Lokale sendinger

12.40 Glamour

14.40 The Fresh Prince i Bel Air

15.30 Clueless

18.55 Dansefeber Spesial

21.35 LOST

00.05 LOST

13.10 The Apprentice II

15.10 One Tree Hill

16.00 Will & Grace

19.00 En, to, tre - oppussing!

22.30 Aktuelt, Sporten og Været

00.55 Rookie

14.10 Familietrøbbel

16.00 The Tyra Banks Show

16.30 Dharma & Greg

20.00 Big Brother

22.50 Supernatural

01.30 Aktuelt, Sporten og Været

14.40 The Fresh Prince i Bel Air

17.00 Date my Mom

17.00 The War at Home

21.00 Dansefeber

23.35 Lokale sendinger

01.50 Rookie

15.10 One Tree Hill

17.25 Dansefeber Spesial

17.30 Russejentene

22.30 Aktuelt, Sporten og Været

00.05 Big Brother

03.15 Mess-TV natt

16.00 The Tyra Banks Show

17.30 Lokale sendinger

18.00 Aktuelt, Sporten og Været

22.50 Cold Case

01.05 Aktuelt, Sporten og Været

17.00 Date my Mom

18.00 Aktuelt, Sporten og Været

18.15 Uke-Aktuelt

23.35 Lokale sendinger

01.25 Magnum, p.i.

Lørdag 18. Mars

17.25 Dansefeber Spesial

18.15 Bymagasinet

18.30 Høy på pæra

00.05 Big Brother

02.15 Threat Matrix

07.05 Mess-TV

17.30 Lokale sendinger

18.30 Lokale sendinger

19.00 Dansefeber

01.05 Aktuelt, Sporten og Været

03.05 Mess-TV natt

10.30 Elimidate

18.00 Aktuelt, Sporten og Været

18.55 Dansefeber Spesial

20.30 Big Brother

01.25 Magnum, p.i.

18.15 Bymagasinet

19.00 Nytt rom

21.30 Blodspor

02.15 Threat Matrix

Torsdag 16. Mars

12.00 Ashlee Simpson Show

18.30 Lokale sendinger

19.30 Big Brother

22.30 Aktuelt, Sporten og Været

03.05 Mess-TV natt

07.05 Interaktiv frokost

12.30 Cooper og gjengen

18.55 Dansefeber Spesial

20.30 Royal League: Kvartfinale

22.50 Blodspor

11.00 Date my Mom

13.00 Liv og røre

19.00 En, to, tre - oppussing!

mellom Vålerenga og Djurgården

23.50 Big Brother

Tirsdag 14. Mars

11.30 Slå på tråden

13.30 På hjemmebane

20.00 Premiere: Russejentene

22.30 Aktuelt, Sporten og Været

00.50 Lone Star

07.05 Interaktiv frokost

12.15 Glamour

14.00 Moesha

20.30 Big Brother

22.50 CSI: Miami

01.30 Aktuelt, Sporten og Været

11.00 Date my Mom

12.40 Glamour

14.30 Tvillingtrøbbel

21.35 Sesongstart: C.S.I.

23.40 Lokale sendinger

01.50 Lone Star

11.30 Slå på tråden

13.10 The Apprentice II

15.00 Jesse

22.30 Aktuelt, Sporten og Været

00.10 Big Brother

03.25 Mess-TV natt

12.15 Glamour

14.10 Familietrøbbel

15.30 Clueless

22.50 CSI: N.Y.

01.10 Aktuelt, Sporten og Været

12.40 Glamour

14.40 The Fresh Prince i Bel Air

16.00 Will & Grace

23.35 Lokale sendinger

01.30 Magnum, p.i.

Søndag 12. Mars

13.10 The Apprentice II

15.10 One Tree Hill

16.30 Dharma & Greg

00.05 Big Brother

02.20 Threat Matrix

07.05 Mess-TV

14.10 Familietrøbbel

16.00 The Tyra Banks Show

17.00 The War at Home

SPANIAPORTALEN.NO
- “Spania-nordmenns” egen startside.

11.00 Slå på tråden

- Nyheter fra norske og spanske aviser samt samlet på
ett sted. Kontinuerlig oppdatert.
- Direkte til gang til norske aviser radio og TV via internet
- Direkte tilgang til nettbank og søkemotorer
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Torsdag 09.03.2006

11.45 Domsavsigelse i Nokas-saken

musikere

06.25 Frokost-tv

12.00 Siste nytt

22.45 Paralympics Torino 2006

09.30 Tinas mat

12.05 Domsavsigelse i Nokas-saken

23.00 Kveldsnytt

10.00 Siste nytt

13.00 Siste nytt

23.15 Nattkino: Once Upon a Time in

10.05 Forbrukerinspektørene

13.05 Domsavsigelse i Nokas-saken

the Midlands

10.30 Brennpunkt: De umulige barna

14.00 Siste nytt

00.55 Alfred Hitchcock presenterer

11.00 Siste nytt

14.05 Domsavsigelse i Nokas-saken

Mandag 06.03.2006

10.05 Puls

06.25 Frokost-tv

10.30 Faktor: Hi-tech-bonden

Onsdag 08.03.2006

11.05 Oddasat - Nyheter på samisk

14.20 Distriktsnyheter

Søndag 12.03.2006

09.30 Perspektiv: Zachariassens under-

11.00 Siste nytt

06.25 Frokost-tv

11.20 Distriktsnyheter

14.20 fra Oslo og Akershus

08.00 Stå opp!

lige skruer

11.05 Oddasat - Nyheter på samisk

09.30 Fiskelykke

11.20 fra Troms og Finnmark

14.40 fra Østfold

08.02 Barnas supershow

10.00 Siste nytt

11.20 Distriktsnyheter

10.00 Siste nytt

11.40 fra Nordland

15.00 Siste nytt

08.30 Disneytimen

10.05 Med hjartet på rette staden

11.20 fra Troms og Finnmark

10.05 Muntlig spørretime

12.00 Siste nytt

15.05 Lyoko

09.30 Noahs dyrebare øy

11.00 Siste nytt

11.40 fra Nordland

11.00 Siste nytt

12.05 Distriktsnyheter

15.30 Lyoko

09.55 NRKs sportssøndag

11.05 Schrödingers katt

12.00 Siste nytt

11.05 Oddasat - Nyheter på samisk

12.05 fra Nord- og Sør-Trøndelag

15.55 Panikk i landsbyen

09.55 V-cup kombinert: Hopp sprint

11.30 Migrapolis: Mer enn idol

12.05 Distriktsnyheter

11.20 Distriktsnyheter

12.20 fra Møre og Romsdal

16.00 Siste nytt

10.50 V-cup skiskyting: 4x6 km mixed

12.00 Siste nytt

12.05 fra Nord- og Sør-Trøndelag

11.20 fra Troms og Finnmark

12.40 fra Hordaland og Sogn og

16.03 VG-lista Topp 20

stafett

12.05 Hornblowers eventyr

12.20 fra Møre og Romsdal

11.40 fra Nordland

Fjordane

17.00 Siste nytt

12.25 V-cup kombinert: Langrenn 7,5

13.00 Siste nytt

12.40 fra Hordaland og Sogn og

12.00 Siste nytt

13.00 Siste nytt

17.10 Oddasat - Nyheter på samisk

km

13.05 Ut i naturen: Magasin

Fjordane

12.05 Distriktsnyheter

13.05 Lunsjtrav

17.25 VG-lista Topp 20

13.00 V-cup hopp: Holmenkollrennet

13.30 Villmark - Oppdageren: Steppens

13.00 Siste nytt

12.05 fra Nord- og Sør-Trøndelag

14.00 Siste nytt

17.55 Nyheter på tegnspråk

14.00 V-cup hopp: Holmenkollrennet

herskere

13.05 Distriktsnyheter

12.20 fra Møre og Romsdal

14.05 V-cup skiskyting: 7,5 km kvinner

18.00 Barne-tv

14.35 Sport i dag

14.00 Siste nytt

13.05 fra Rogaland

12.40 fra Hordaland og Sogn og

15.00 Siste nytt

18.00 Kalle og Molo

14.55 V-cup hopp: Holmenkollrennet

14.05 Norge rundt

13.20 fra Aust- og Vest-Agder

Fjordane

15.05 V-cup skiskyting: 7,5 km kvinner

18.20 Gjengen på taket

15.45 Ungdomsstafett i Holmenkollen

14.30 Åpen himmel:

13.40 Fra Buskerud, Telemark og

13.00 Siste nytt

15.20 V-cup langrenn: Sprint, kvinner

18.35 Peo

16.25 Paralympics Torino 2006

Ungdomsgudsteneste frå Vangskyrkja

Vestfold

13.05 Distriktsnyheter

og menn

18.40 Distriktsnyheter

16.45 Sport i dag

på Voss

14.00 Siste nytt

13.05 fra Rogaland

16.00 Siste nytt

19.00 Dagsrevyen

16.55 VM friidrett innendørs

15.00 Siste nytt

14.05 Distriktsnyheter

13.20 fra Aust- og Vest-Agder

16.03 V-cup langrenn: Sprint, kvinner

19.30 Norge rundt

17.30 Åpen himmel: Sanggudstjeneste

15.05 Drakejegerane

14.05 fra Hedmark og Oppland

13.40 Fra Buskerud, Telemark og

og menn

19.55 Beat for beat

fra Fjellhamar kirke i Akershus

15.30 Hva nå, Scooby Doo?

14.20 fra Oslo og Akershus

Vestfold

17.00 Siste nytt

20.55 Nytt på nytt

18.00 Barne-tv

15.50 Jungelens puls

14.40 fra Østfold

14.00 Siste nytt

17.10 Oddasat - Nyheter på samisk

21.25 Først & sist

18.00 Emil i Lønneberget

16.00 Siste nytt

15.00 Siste nytt

14.05 V-cup skiskyting: 10 km menn

17.25 Du skal høre mye mer ...

22.15 Detektimen: Politiagentene

18.25 Suppeopera

16.03 Gutta boys

15.05 Reggis

15.00 Siste nytt

17.40 Mánáid-tv - Samisk barne-tv

23.00 Kveldsnytt

18.30 Newton

16.30 Se det!

15.25 Tintin

15.05 V-cup skiskyting: 10 km menn

17.55 Nyheter på tegnspråk

23.15 Blackpool

19.00 Søndagsrevyen

17.00 Siste nytt

15.50 Ekstremsport

15.25 V-cup langrenn: Jaktstart, kvinner 18.00 Barne-tv

00.15 Lydverket live: DumDum Boys

19.45 Sportsrevyen

17.10 Oddasat - Nyheter på samisk

16.00 Siste nytt

15.55 V-cup langrenn: Jaktstart, menn

18.00 Vennene på Solflekken

01.05 Little Britain

20.15 Konger for Norge: Den nye gen-

17.25 Tid for tegn

16.03 Du kan også skru'n som

16.00 Siste nytt

18.10 Brannmann Sam

17.40 Mánáid-tv - Samisk barne-tv

Beckham!

16.03 V-cup langrenn: Jaktstart, menn

18.25 Magnus og Myggen

Lørdag 11.03.2006

20.45 Typisk norsk

17.55 Nyheter på tegnspråk

16.15 Sport uten grenser

17.00 Siste nytt

18.40 Distriktsnyheter

08.00 Pysjpopbaluba

21.15 United

18.00 Barne-tv

16.30 Liga

17.10 Oddasat - Nyheter på samisk

19.00 Dagsrevyen

08.01 Fimlene

22.35 Paralympics Torino 2006

18.00 Den vesle bilen Brum

17.00 Siste nytt

17.25 Dagens sportshøydepunkter

19.30 Schrödingers katt

08.35 De tre vennene og Jerry

23.00 Kveldsnytt

18.10 I Mummidalen

17.10 Oddasat - Nyheter på samisk

17.55 Nyheter på tegnspråk

19.55 Hurtigruten 365

09.00 Tommys ville venner

23.15 Filmplaneten

18.40 Distriktsnyheter

17.25 Forandring fryder

18.00 Barne-tv

20.25 Redaksjon EN

09.20 Hei Arnold

23.45 Nytt på nytt

19.00 Dagsrevyen

17.55 Nyheter på tegnspråk

18.00 Fiffi og blomsterbarna

20.55 Distriktsnyheter

10.00 NRKs sportslørdag

00.15 Verdens største havseilas: Volvo

19.30 Puls

18.00 Barne-tv

18.10 Ugler i mosen

21.00 Dagsrevyen 21

10.00 V-cup langrenn: 30 km fri, kvin-

Ocean Race

19.55 Faktor: Hi-tech-bonden

18.00 Gnottene

18.30 I småkrypenes verden

21.30 Sejer: Djevelen holder lyset

ner

00.45 Alex Riel på nært hold

20.25 Redaksjon EN

18.25 Den smarte kaninen

18.40 Distriktsnyheter

22.30 Fremtiden kommer bakfra

11.55 V-cup skiskyting: Jaktstart, menn

20.55 Distriktsnyheter

18.40 Distriktsnyheter

19.00 Dagsrevyen

23.00 Kveldsnytt

12.45 V-cup langrenn: 50 km fri, menn

Mandag 13.03.2006

21.00 Dagsrevyen 21

19.00 Dagsrevyen

19.30 Forbrukerinspektørene

23.10 Kulturnytt

15.15 V-cup skiskyting: Jaktstart, kvin-

06.25 Frokost-tv

21.30 Stolthet og fordom

19.30 Ut i naturen: Vannkalvens verden

19.55 Ut

23.15 Urix

ner

09.30 Perspektiv: Industrispillet

22.25 Ansikt til ansikt: Jan Jönson

19.55 Walkabout

20.25 Redaksjon EN

23.45 Lov og orden: New York

16.00 V-cup kombinert: 15 km lan-

10.00 Siste nytt

22.55 Ouverture til Figaros bryllup

20.25 Brennpunkt: De umulige barna

20.55 Distriktsnyheter

00.30 Jakten på gjengen

grenn

10.05 Med hjartet på rette staden

23.00 Kveldsnytt

20.55 Distriktsnyheter

21.00 Dagsrevyen 21

17.00 Paralympics Torino 2006

11.00 Siste nytt

23.10 Store studio

21.00 Dagsrevyen 21

21.25 Sportshjørnet

Fredag 10.03.2006

17.20 Sport i dag

11.05 Schrödingers katt

23.50 Detektiv Jack Frost

21.30 Standpunkt

21.40 Vikinglotto

06.25 Frokost-tv

17.30 VM friidrett innendørs

11.30 Migrapolis: Etter Muhammed

01.05 Verdens største havseilas: Volvo

22.15 Extra-trekning

21.45 Sporløst forsvunnet

09.30 Født på solsiden

18.00 Barne-tv

12.00 Siste nytt

Ocean Race

22.30 Bokprogrammet

22.30 Migrapolis: Etter Muhammed

10.00 Siste nytt

18.00 Barnas supershow

12.05 Hornblowers eventyr

23.00 Kveldsnytt

23.00 Kveldsnytt

10.05 Schrödingers katt

18.30 Gutta boys

13.00 Siste nytt

Tirsdag 07.03.2006

23.10 Kulturnytt

23.10 Lydverket

10.30 Newton

19.00 Lørdagsrevyen

13.05 Ut i naturen: Vannkalvens verden

06.25 Frokost-tv

23.15 Utsyn: Kampen for islam

23.45 Presidenten

11.00 Siste nytt

19.45 Lotto-trekning

13.30 Villmark - Oppdageren: Å over-

09.30 Schackenborg - gods i grense-

00.15 Maria Bethania - stemmen fra

00.25 Den tredje vakten

11.05 Oddasat - Nyheter på samisk

19.55 Borettslaget

leve på Taigaen

land

Brasil

11.20 Distriktsnyheter

20.20 Tore på sporet

14.00 Siste nytt

10.00 Siste nytt

01.10 Ungkarsreiret

11.20 fra Troms og Finnmark

21.30 Virtuos - konkurranse for unge

14.05 Norge rundt

Hvor går eiendomsmarkedet ?

?

?

?

erasjonen

?

Diskusjon,debatt,

?

?

Hvordan finner jeg meg jobb i Spania ?
? meningsutvekslig tips og triks.
?
?
?
WWW.SPANIAGUIDEN.NO/FORUM

?
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14.30 Åpen himmel: Sanggudstjeneste

16.00 Siste nytt

18.00 Barne-tv

23.00 Kveldsnytt

Lørdag 18.03.2006

10.00 V-cup hopp: Skiflyging 1.

fra Fjellhamar kirke i Akershus

16.03 Du kan også skru'n som

18.00 Fiffi og blomsterbarna

23.10 Kulturnytt

07.00 V-cup langrenn: Sprint, kvinner

omgang

15.00 Siste nytt

Beckham!

18.10 Ugler i mosen

23.15 Urix

og menn

11.00 V-cup kombinert: Langrenn, 15

15.05 Drakejegerane

16.15 Sport uten grenser

18.30 I småkrypenes verden

23.45 Mord i tankene: Kontrakten

08.00 Pysjpopbaluba

km

15.25 Hva nå, Scooby Doo?

16.30 Liga

18.40 Distriktsnyheter

00.35 Autofil

10.00 NRKs sportslørdag

11.20 V-cup hopp: Skiflyging 2.

15.50 Jungelens puls

17.00 Siste nytt

19.00 Dagsrevyen

01.05 CP-magasinet

10.00 V-cup hopp: Skiflyging

omgang

16.00 Siste nytt

17.10 Oddasat - Nyheter på samisk

19.30 Forbrukerinspektørene

12.00 V-cup alpint: Storslalåm 2.

12.00 V-cup langrenn: Jaktstart, kvinner

16.03 Gutta boys

17.25 Forandring fryder

19.55 Ut

Fredag 17.03.2006

omgang, menn

og menn

16.35 Digge dyr

17.55 Nyheter på tegnspråk

20.25 Redaksjon EN

06.25 Frokost-tv

12.30 V-cup alpint: Storslalåm 2.

12.55 V-cup skiskyting: Fellesstart, kvin-

17.00 Siste nytt

18.00 Barne-tv

20.55 Distriktsnyheter

09.30 Født på solsiden

omgang, kvinner

ner

17.10 Oddasat - Nyheter på samisk

18.00 Gnottene

21.00 Dagsrevyen 21

10.00 Siste nytt

13.10 V-cup skiskyting: Jaktstart, kvin-

13.50 VM skøyter allround Calgary

17.25 Tid for tegn

18.25 Den smarte kaninen

21.25 Sportshjørnet

10.05 V-cup alpint: Slalåm 1. omgang,

ner

2006: Sammendrag fra lørdagens løp

17.40 Mánáid-tv - Samisk barne-tv

18.40 Distriktsnyheter

21.40 Vikinglotto

menn og kvinner

13.55 V-cup kombinert: 10 km, lan-

14.25 V-cup skiskyting: Fellesstart,

17.55 Nyheter på tegnspråk

19.00 Dagsrevyen

21.45 Sporløst forsvunnet

11.00 Siste nytt

grenn

menn

18.00 Barne-tv

19.30 Ut i naturen: Er det så galt å være 22.30 Migrapolis: Se meg naken

11.05 V-cup hopp: Skiflyging - kvalifis-

14.25 V-cup skiskyting: Jaktstart, menn

15.20 Sport i dag

18.00 Den vesle bilen Brum

snill?

23.00 Kveldsnytt

ering

15.15 V-cup kombinert: Sammendrag

16.15 Paralympics Torino 2006

18.10 I Mummidalen

19.55 En Noman i Pakistan

23.10 Lydverket

12.00 Siste nytt

hopp

16.30 Birkebeinerrennet

18.40 Distriktsnyheter

20.25 Brennpunkt

23.45 Bokseringens største øyeblikk

12.05 V-cup hopp: Skiflyging - kvalifis-

15.50 V-cup langrenn: Sprint, kvinner

16.55 Sport i dag

19.00 Dagsrevyen

20.55 Distriktsnyheter

00.35 Den tredje vakten

ering

og menn

17.05 Varme stemmer ved frysepunktet

19.30 Puls

21.00 Dagsrevyen 21

12.20 V-cup alpint: Slalåm 2. omgang,

16.40 V-cup hopp: Høydepunkter fra

17.30 Åpen himmel: Sanggudstjeneste

19.55 Faktor: Men fotball er ikke alt ...

21.30 Standpunkt

Torsdag 16.03.2006

menn

dagens skiflygingsrenn

fra Fjellhamar kirke i Akershus

20.25 Redaksjon EN

22.15 Extra-trekning

06.25 Frokost-tv

13.00 Siste nytt

17.20 Paralympics Torino 2006

18.00 Barne-tv

20.55 Distriktsnyheter

22.30 Bokprogrammet

09.30 Tinas mat

13.05 V-cup alpint: Slalåm 2. omgang,

17.35 Birkebeinerrennet

18.00 Emil i Lønneberget

21.00 Dagsrevyen 21

23.00 Kveldsnytt

10.00 Siste nytt

menn

18.00 Barne-tv

18.25 Suppeopera

21.30 Stolthet og fordom

23.10 Kulturnytt

10.05 V-cup alpint: Super-G, menn

13.15 V-cup alpint: Slalåm 2. omgang,

18.00 Gisle Wink på eventyr

18.30 Newton

22.25 Ansikt til ansikt: Kari Bremnes

23.15 Utsyn

11.00 Siste nytt

kvinner

18.25 Grisen og flaggermusa

19.00 Søndagsrevyen

23.00 Kveldsnytt

00.05 Enrico Rava

11.05 V-cup skiskyting: 7,5 km, kvinner

14.00 Siste nytt

18.30 Gutta boys

19.45 Sportsrevyen

23.10 Store studio

01.05 Ungkarsreiret

12.00 Siste nytt

14.05 Distriktsnyheter

19.00 Lørdagsrevyen

20.15 Å svømme med hvaler

12.05 V-cup skiskyting: 7,5 km, kvinner

14.05 fra Hedmark og Oppland

19.45 Lotto-trekning

20.45 Typisk norsk

Onsdag 15.03.2006

12.20 V-cup alpint: Super-G, kvinner

14.20 fra Oslo og Akershus

19.55 Borettslaget

21.15 Training Day

Tirsdag 14.03.2006

06.25 Frokost-tv

13.00 Siste nytt

14.40 fra Østfold

20.20 Tore på sporet

23.15 Kveldsnytt

06.25 Frokost-tv

09.30 Fiskelykke

13.05 V-cup alpint: Super-G, kvinner

15.00 Siste nytt

21.30 Med hjartet på rette staden

23.30 Filmplaneten

09.30 Schackenborg - gods i grense-

10.00 Siste nytt

13.25 Lunsjtrav

15.05 Lyoko

22.15 Løvebakken

00.00 Nytt på nytt

land

10.05 Muntlig spørretime

14.00 Siste nytt

15.30 Lyoko

22.40 Fakta på lørdag: Sommerflørt i

00.30 Verdens største havseilas: Volvo

10.00 Siste nytt

11.00 Siste nytt

14.05 V-cup skiskyting: 10 km, menn

15.55 Panikk i landsbyen

Antarktis

Ocean Race

10.05 Puls

11.05 V-cup alpint: Utfor, menn

15.00 Siste nytt

16.00 Siste nytt

23.35 Kveldsnytt

01.00 Posh Nosh - snobber som jobber

10.30 Faktor: Men fotball er ikke alt ...

12.00 Siste nytt

15.05 V-cup skiskyting: 10 km, menn

16.03 VG-lista Topp 20

23.50 Nattkino: Danny Deckchair

11.00 Siste nytt

12.05 V-cup langrenn: Sprint, kvinner

15.20 Operasjon BM72

17.00 Siste nytt

11.05 Oddasat - Nyheter på samisk

og menn

15.30 Trollz

17.10 Oddasat - Nyheter på samisk

Søndag 19.03.2006

11.20 Distriktsnyheter

13.00 Siste nytt

16.00 Siste nytt

17.25 VG-lista Topp 20

07.00 V-cup langrenn: Jaktstart, kvinner

11.20 fra Troms og Finnmark

13.05 V-cup langrenn: Sprint, kvinner

16.03 The Tribe - Den nye morgenda-

17.55 Nyheter på tegnspråk

og menn

11.40 fra Nordland

og menn

gen

18.00 Barne-tv

08.00 Stå opp!

12.00 Siste nytt

13.40 Distriktsnyheter

16.30 Dunder

18.00 Kalle og Molo

08.02 Gisle Wink på eventyr

12.05 Distriktsnyheter

13.40 Fra Buskerud, Telemark og

17.00 Siste nytt

18.20 Gjengen på taket

08.25 Småspøkelsene

12.05 fra Nord- og Sør-Trøndelag

Vestfold

17.10 Oddasat - Nyheter på samisk

18.35 Peo

08.35 Disneytimen

12.20 fra Møre og Romsdal

14.00 Siste nytt

17.25 Paralympics Torino 2006

18.40 Distriktsnyheter

09.30 Noahs dyrebare øy

12.40 fra Hordaland og Sogn og

14.05 Distriktsnyheter

17.40 Mánáid-tv - Samisk barne-tv

19.00 Dagsrevyen

10.00 NRKs sportssøndag

Fjordane

14.05 fra Hedmark og Oppland

17.55 Nyheter på tegnspråk

19.30 Norge rundt

13.00 Siste nytt

14.30 Brennpunkt

18.00 Barne-tv

19.55 Beat for beat

13.05 Distriktsnyheter

15.00 Siste nytt

18.00 Vennene på Solflekken

20.55 Nytt på nytt

13.05 fra Rogaland

15.05 Kid Paddle

18.15 Brannmann Sam

21.25 Først & sist

13.20 fra Aust- og Vest-Agder

15.15 Wombatgjengen

18.25 Magnus og Myggen

22.15 Detektimen:

13.40 Fra Buskerud, Telemark og

15.30 Kim Possible

18.40 Distriktsnyheter

Politiagentene

Vestfold

15.55 Batfink - til unnsetning!

19.00 Dagsrevyen

23.00 Kveldsnytt

14.00 Siste nytt

16.00 Siste nytt

19.30 Schrödingers katt

23.15 Blackpool

14.05 Distriktsnyheter

16.03 Spranget

19.55 Hurtigruten 365

00.15 Queen - A Night at

14.05 fra Hedmark og Oppland

16.15 Utfordringen

20.25 Redaksjon EN

the Opera

14.30 Newton

16.30 Super G

20.55 Distriktsnyheter

01.05 Usett: Bye &

15.00 Siste nytt

17.00 Siste nytt

21.00 Dagsrevyen 21

Rønning-show

15.05 Reggis

17.10 Oddasat - Nyheter på samisk

21.30 Sejer - Elskede Poona: En skjeb-

15.25 Tintin

17.25 Paralympics Torino 2006

nedag

15.50 Ekstremsport

17.55 Nyheter på tegnspråk

22.30 Fremtiden kommer bakfra

23.50 Detektiv Jack Frost

Kalkproblemer?
Klorsmak på vannet?
Ikke med HydroFlow montert !
· hindrer v.v.berederen å fylles med kalk, og rørene i vaskemaskin/
oppvaskmaskin/gassvannvarmer å gro igjen av kalk og kalsium
· fjerner kalk som allerede finnes lagret, uten kjemikalier
· virker 24 timer i døgnet, i alle vannrør. Enkel montering på 10 min.
· monteres på k.v.røret inntil v.v.bereder. uten å kappe rør
· vedlikeholdsfri. 3 års funksjonsgaranti. Se www.h2o.no.com
Pure Water Technology: Tel. 952 466 077, mob.675 622 312
Forhandlere søkes i omådene: Murcia, Alicante, Benidorm, Dénia,
Gandia, València. Ta kontakt på mail: eirikjp@msn.com

Vi selger alt av minne og tilbehør for digitale kamera!

Fotoutstyr
Avda. del Albir
Alfas del Pi
Tlf: 966 867 393

Fotoutskrift direkte
fra digitalkamera !
Fotokopi og fotoutskrift fra digitale kamera: 0,30€ pr stk.
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BIL & MC

YAMAHA MOPED
2003 modell Yamaha TZR ca.
5.500km. Rimelig kun 1000 Euro
Tlf: 966 860 456
HONDA CRV-IVTEC 2004
Reg aug 2004, kjøpt aug 2005. Grå
metallic, pen og velholdt, perfekt
stand, kun 16.000 km. 150 HK. Pris
22.000 euro Kontakt Erik på mob
685 412 635
Telefon: 685 412 635
FORD ORION TIL SALGS
1988 mod.108000km.sølv
selges for 1800€
Telefon: 605 194 571

met.

BIL TIL SALGS
Peugeot 307 HDI, 2 liter diesel.
2002 mod, blå metallic, 94.000 km.
AC, klimakontroll, kj¢recomputer.
Spansk registrert. Pris 8.000 Euro +
reg. Telefon: 626041113
BMW 750
Automat, 95 modell, EU godkjent.
Mye utstyr. 6500 euro.
Tlf: 966 860 456
FORD MONDEO GHIA
1,8 turbo diesel, 1994 mod,
140000km, A/C, "alt utstyr" meget
pen og god bil selges for kun 3500
euro / eller bud. tlf 649234380
MERCEDES-BENZ SLK 200
Sølvgrå, automatgear, A/C, kun
38.000km. Må ses. €16.900:-,
Henv.: tlf. ++6301 39 442
Telefon: ++34 96 584 856
SUZUKI GSXR 750 W
I perfekt stand, bare gàtt 23000km,
selges med hjelm. Vi bor i
Torrevieja. Kan sees nàr som helst,
ring fòrst.
Telefon: +34 687 686 228

DIVERSE

BARNEVOGN
Norsk sort Duovogn (både bag og
sport vogn) , svært lite brukt. kraftig
og stødig modell. selges kr 2750,(ny pris 5500,-) tlf 649234380
Telefon: 649234380
SYKKEL SELGES 60 EURO
Fin sykkel selges 60 euro. Sykkelen
er i Albir.
Telefon: 004795803307
FLYBILETT
Selger Flybilett Oslo-Alicante
27.03.06 for 550kr.
Telefon: +4799462076
BÅT ØNSKES KJØPT!
Har du en grei båt til salgs.Ring nå!
Tlf. 965 320 687 eller 652011640
eller 657532800 (Sverre)
Telefon: 965 320 687
BÅTPLASS KJØPES
Båtplass søkes i området Altea Benidorm - Alicante
Telefon: 627 816 569
STOR UTENDØRS GRILL SELGES
Meget pen Arcla Propan Grill med
tre brennere og hardwood grillvogn
selges til gibortpris 100 Euro.
Nypris 644 Euro. Lengde 128 cm,
derav 30 cm bord på hver side.
Bredde 54 cm Propanbeholder medfølger. Passer for terrasser og haver.
Tel: 965 712 098. Aldea del Mar,
Blokk 14, Torrevieja
HUDPLEIE
Hudpleieapparater,
massagestoler/benker, øst-telemark
bunad m.m. selges. Tlf: 649 854 533
ØNSKES KJØPT
Billig og brukt PC bord. 646 451
416 (Torrevieja)
HUSL/LOKALE - LEGEKONTOR
For kunde söker nå CasaNordica ett
större hus eller lokal i eller omkring
Torrevieja, egnet til legekontor.
Kontakt K. Hansen på tel 0034
617998257

NØDNUMMER

Ambulanse
Bomberos (brannvesen)
Guardia Civil
Policia Local

112
112
062
092

BEHANDLINGSSENG ØNSKES
Ønsker og kjøpe pent brukt behandlings/Hudpleie seng Telefon +34
966 716 505 mobil + 47 95 87 92 38

O

BMW 330CI CAB
2001 modell, ALT utstyr, GPS,
GSM, TV, Steptronic, 18” etc.
Tlf: 627 816 569 (Altea)
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BEKJENTSKAP

SERIØST FORHOLD
Flyttbar norsk mann, 46/182/100,
slank, sterk, omsorgsfull, huslig og
ryddig. Røyker og drikker ikke.
Glad i danseband, country, rock'n'roll, musikk og natur. Mørkt brunt
hår+bart og blå øyne. Søker ei blid
helt røykfri dame i dongeribukser.
0047 99 43 71 14

쎰

JOBB

SÒKER JOBB !
vi er 2 jenter pà 16&17àr som sòker
jobb. vi kan sitte barnevakt og
vaskehus. lònn diskuters m/ vedkommne. tlf: 636936943 eller
669995547

FAGLÆRT KOKK SØKER JOBB

Er en mann på 22 fra
akershus,utdannet kokk med erfaring fra anerkjent hotel, restauranter
og
catering
med
gode
referanser.Søker jobb som kokk på
henholdsvis norske restauranter.Er
selvstendig,har erfaring med menyer.Jeg kan tilby bedriften en
lojal,pliktoppfyllende og ansvarsbevisst person med mye godt
humør.Ønsker at arbeidsgiver er
behjelpelig med bolig.
Alex Telefon: 40212540
TILSYN AV HAGE
Tilsyn av hage 1-2 ganger i uka i
område Alfas/La Nucia , hovedsaklig vanning, ønskes utført rimelig.
Telefon: 685357937

+

VILLA I ALFAZ
Leies ut fra høsten frem til
skoleslutt 2007. Leies ut pr uke juli
og august. 3 sov, 2 bad, basseng.
Nabohus til norske skolen.
Tlf: 679 607 017

BOLIG
TILBYS

Costa Blanca - Nord
Marina Alta
STUDIO FOR SALG/LEIE
Ca 35m2, pris ca 65.000 Euro ved
salg. 280 Euro pr mnd ved
leie. Tlf: 965 840 421
TIL LEIE- BENIDORM
Leilighet m/1 soverom ledig for
korttidsleie fra 26.feb. Sentralt i
gamlebyen i Benidorm.
Telefon: +34635107476
STUDIO TIL LEIE
Studio for korttidsleie i Albir sentrum. Ledig fra 5 mars.
Telefon: 627736774

VILLA I ALTEA
Unik ny villa, sentralt i Altea. I gangavstand til havnen, supermarked,
stand etc. 270m2 boflate, 850m2
tomt. Jacuzzi, basseng, 4 soverom, 3
bad, 2 stuer. Sentralvarme, aircondition. Garasje for 2 biler. Huset leies
ut av eier på langtidskontrakt (25år). Pris pr mnd 2000 Euro, da
inkludert forsikring og gartner.
Tlf: 610 893 983 / 966 880 201
DEILIG REKKEHUS TIL LEIE
i rolig urbaniasjon ledig fra ca. 1.
juli. Nær den norske skolen. 3
soverom, 2 bad. Høy standard, alt
utstyr til 6 personer. A/C, gasspeis
m.m. Felles pool, norsk TV. Kort
eller lang tid.
Telefon: 47 92260550
HUS TIL LEIE/DNSCB/CAPITANA
Koselig velholdt enebolig med
hyggelige uteplasser og hage i stille
villaområde til leie. Hoveddel
inneholder 2 soverom, stue,
havestue, 2 toalett/bad og kjøkken,
samt gjesteavd. i underetg. m. 1-2
soverom og bad. Ledig fra 2.april
2006. Kort eller langtidsleie.
Telefon: +47 900 67 107
ALFAZ - SENTRUM
Blokkleilighet ledig i sentrum av
Alfaz del Pi. 90 m2.: 3 soverom,
kjøkken
m/spiseplass,
bad,
vaskerom, stue og balkong.Møblert.
Telfnr. +34 618 380 078

+

BOLIG
TILBYS

Costa Blanca - Syd
Vega Baja
LEILIGHET TIL LANGTIDSLEIE
i Riomar fase III Pilar de la
Horadada Ledig fra 1.september
2006 til 31 mai 2007 1 soverom, aircondition, møblert og felles svømmebasseng. Tlf +4740235401
TIL LEIE PLAYA FLAMENCA
Leilighet 3 sov. 2 bad ,takterrasse og
felles pool, til leie fra 1 april,
langtidsleie. Leiligheten har skandinaviske kanaler++ og AC. Området
er inngjerdet, med kort avstand til
barer, kjøpesenter og marked.
Avstanden til Torrevieja er ca 5km.
Depositum
Telefon: 0034-699403075
ORIHUELA COSTA-ANDALUS III
SÄLJES! Bungalow på 2:dra plan. 3

sovrum, kök, vardagsrum, badrum,
balkong och stor egen takterass.
Solsida. Gemensam pool. Pris:
129.000 euro, eventuellt bud. Tlf.
+34-965725880, +34-625226377
TIL LEIE. PLAYA FLAMENCA.
Leilighet 3 sov. 2 bad ,takterrasse og
felles pool, til leie fra 1 april,
langtidsleie. Leiligheten har skandinaviske kanaler++ og AC. Området
er inngjerdet, med kort avstand til
barer, kjøpesenter og marked.
Avstanden til Torrevieja er ca 5km.
Leie er 500 € pr mnd. + strøm/vann.
Depositum.
Telefon: 0034-699403075
FINCA ALBATERA
Hovedhus, gjestehus etc. tilsammen
270 kvm, 4-5 soverom, 3 bad, 2
kjøkken, grillkjøkken, basseng etc.,
2700 kvm fullt beplantet tomt med
vid utsikt over Vega Baja selges
365.000 euro tlf. 0034 610 253 349
REKKEHUS, CIUDAD QUESADA
Rekkehus på toppen av Quesada
med fantastisk utsikt "cockpithøyde". To sove, ett bad + stor terrasse med liten leilighet. Hekk,
Palme, appelsintre. 120 000 euro.
Telefon: 966 718592
ENEBOLIG
Liten enebolig med privat svømmebaseng, 2soverom, 4 sengeplasser, 2
aircondition 1 i stue 1 i sovrom. stor
uteplass og takterasse. Ner foretning
resturanger og badestrand. Ligger i
Torrevieja nor. ledig fra 16 juli. Kr.
5000. uke.
Telefon: 0047.52815996
TIL LEIE I URB. LOS ANGELES
Bungalow til leie i Urb. Los
Angeles,Torrevieja.
Rolige
omgivelser, gangavstand til Playa
Los Locos og sentrum. Stue,
kjøkken, bad, 2 soverom patio og
hage. Møblert. Langtids eller korttidsleie. Ledig fra 9. april 2006. Ta
kontakt for mer informasjon.
Telefon: 0047-96235544
SELGES
Vi har 3 flotte bongalower i Altos de
la Bahia for salg. Flott beliggende
sørvendt og utsikt over middelhavet. Alle selges møblert og velutstyrt med det som trengs. Ta kontakt
for ytterligere info. Prisantydning
fra 140.000 euro. Takst 165.000
euro. Gi bud!
Telefon: +47 917 03 165
LEDIG I PASKEN 06
Romslig leilighet ved havet ledig i
pasken og hele mai og juni juni. Ved
havet og barnevennlig. Felles basseng. Telefon: 034638700789
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SYDVENDT HJØRNELEILIGHET.
La Florida. Sydvendt toppleilighet
hjørne 4 etg. Ingen innsyn,usjenert.
Sol hele vinteren. Leiligheten har
annleggets beste beliggenhet. 2
bad,2 soverom. Klimaanlegg og
norsk tv. Garasje og heis. Mulighet
for telefon og bredbånd. Terrasse og
takterrasse med panoramautsikt
over hele kysten,2 km fra havet.
Privat svømmebasseng. Høy standard. Området har alle tilbud.
Meget barnevennlig. Attraktivt privat boligomområde uten gjennomgangstrafikk og med meget høy
standard. Må ses Langtidsleie. 4200
pr mnd Ønskes bilder og visning,ta
kontakt.
Telefon: 004793008904
TIL LEIE PLAYA FLAMENCA.
Leilighet 3 sov. 2 bad ,takterrasse og
felles pool, til leie fra 1 april,
langtidsleie. Leiligheten har skandinaviske kanaler++ og AC. Området
er inngjerdet, med kort avstand til
barer, kjøpesenter og marked.
Avstanden til Torrevieja er ca 5km.
Depositum Tlf: 0034-699403075

DRØMMETILBUD!
For 850.000 nok. pluss omk.Kan du
gjøre drøm til hvirkelighet. Vi selger vår leilighet i Torrevieja. 2 sov.
balkong og privat takterasse på 50
kvm.Attraktivt område i gangavstand til by og strand. alt du behøver
i umiddelbar nærhet. Fullstendig
møblert og utstyrt. Sengeplass til 6
pers.fellesområde med pool, tennis
etc. trygg parkering.
Telefon: 0047-69152738
BILLIG REKKEHUS.
Ligger i Torreta. Har meget gode
solforhold og inneholder 2 sov.
1bad stor stue, stor takterasse og
stor flislagt hage. Kan parkere bil
inne på tomten. Møblert. Pris, kun
110.000 euro.
Telefon: +47 917 03 165
NORSKE SKOLEN
Leilighet nær den Norske skolen i
Quesada tilleige for skoleåret 20062007-Tre
soverom
og
to
bad.Klimaannlegg og alt utstyr dere
trenger for å bo der i 10 mnd.Ligger
i ett fredeligt familie område,men

nær butikker,banker,doktor,golfbaner og ol. Pris pr mnd 750€ +
vann og strøm. Tlf 004792681355
eller 004761365198
LA SIESTA
Enderekkehus,nyrenovert med de
beste solforhold,till salgs 2 tvstuer,3 sovrum,2 bad og mye ekstra
ca120 kvm.Prisantydning 175.000
euro Telefon 96-678 42 40 tel. 639
225 167 tel.618 111 389
VIL DU LEIE I TORREVIEJA??
Vi har leiligheter med 1soverom
(50m2/ 400€ i mnd), 2 soverom
(60m2/ 450€ i mnd) og 3 soverom
(86m2/ 500€ i mnd) . Disse prisene
er for langtidsleie. Ta kontakt for
mer innformasjon. Mob: +34 687
686 228........ Kontoret: +34 966
726 778.
Telefon: +34 687 686228
LA SIESTA
Amigo till salu (två sovrum), söderläge, ac och kabeltv. Telefon 96 678
42 40. Mobil 639 225 167.
Pris100.000 euro. Tlf: 96 6784240

SPESIALPEDAGOG
Ledig stilling som spesialpedagog
i grunnskolen - 30 % stilling. Ledig omgående.
Ta kontakt med skolen for mer infomasjon.
Den Norske Skole Costa Blanca
Riu Guadiana 14, Urb. El Oasis,
03580 Alfaz del Pi
costablancaskole@costablancaskole.com
NY FLOTT LEILIGHET!
Ledig i perioder vår/sommer 2006.
Fra 11 april - 25april, 10 mai-25 mai
, 30 juni - 17 juli og fra 2 aug-.
Ligger i urb Altos de la Bahia,har alt
av utstyr og stor slorik takterrasse.
Telefon: 004790045415
SØKER EIENDOM I TORREVIEJA
Ønsker rekkehus med litt have. 2 - 3
sov. 1 bad er nok. max 1 mill nok.
Kan noen hjelpe meg?
Telefon: +47 917 03 165



For å annonsere her,
legg inn din annonse på:

Åpningstider: 0900-1500 (man - fre)
Telefon: 96 585 21 07 y 96 585 21 66
Fax: 966 80 27 00

SKJEMA FOR RUBRIKKANNONSE

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 !

Overskrift
Område/Sted
Annonsetekst

Bolig Tilbys

Bil/Mc

KONSULAT & AMBASSADE
BENIDORM

C

Annonsetype

TIL LEIE ALTOS DE LA BAHIA
2. etasje av rekkehus i Altos de la
Bahia, Torrevieja, til leie store perioder
av
sommeren
2006.
Leiligheten består av kjøkken, stue,
to soverom, bad, egen takterrasse og
veranda utenfor stuen. Den er moderne møblert og har parabol med
nordiske kanaler. Felles basseng,
gode bussforbindelser til sentrum
og La Mata, kjøpesentra i nærheten.
Kr 3000 pr. uke (inkl. strøm).
Telefon: +47 906 33 336

Real Consulado de Noruega
Besøksadresse: Edificio Aurea, 6 A y B, C/ Pal 1

www.spaniaguiden.no/rubrikk



Telefon: 965 887 767
Telefaks: 966 860 001

Diverse

TORREVIEJA
Real Consulado de Noruega
Besøksadresse: C/ Cañonigo Torres, 8
Åpningstider: 1000-1330 (man - fre)
Telefon: 96 670 45 01
Fax: 96 571 69 16

VALENCIA
Consulado General de Noruega
Avenida del Puerto, 312, 46024 Valencia
46024 Valencia
Åpningstider: 1000-1400 (man - fre)
Tlf/Fax: 96 331 08 87

SKRIV KORT MED STORE BOKSTAVER

MADRID
Norsk ambassade
Paseo de la Castellana, 31 - 9
28046 Madrid
Postadresse: Apartado 6132, 28080 Madrid
Tel. +34 91 310 31 16
Faks: +34 91 319 09 69
E-post: emb.madrid@mfa.no

Telefon
E-post

Send dette skjema til: Spaniaposten, Aptdo. de Correo 586, 03590 Altea (Alicante), Spania.
Eller benytt: Fax (+34) 647 734 389 eller Epost: red@spaniaposten.com

MALAGA
Real Consulado de Noruega
Calle Blasco de Garay 7
Åpningstider: 10.00 - 13.00 (man - fre)
Telefon: 952 210 331
Faks: 952 215 939

