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For godt betalt bystyre i Alfaz
Plakater med overskriften “Hva
koster de oss?”, forteller hva råd-
mennene i Alfaz del Pi har i
årslønn, er spredd rundt om på
strategiske punkter i Alfaz del Pi
og Albir. Folk krever større åpen-
het rundt lønningene som heves
på rådhuset.

PP topp mottok “kick-
backs” fra Terra Mitica
Eduardo Zaplana, arbeidsminis-
ter under den forrige PP regjerin-
gen og tidligere president for del-
statsregjeringen i Valencia
beskyldes for å ha mottatt "kick-
back" eller kommisjoner fra
entreprenører som var delaktige i
Terra Mitica prosjektet.

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

Leiebil til lavpris
Billigst og enklest på internett

www.spania.no/leiebil

Prisen er pr uke /
14. dager, ink. alle
kostnader.
Henting ved kontor
inne på flyplassen.
Fri km & forsikring
inkludert. Automatisk rabatt ved 

lengre leieperioder.

NISSAN MICRA
3 Dører

119€

FORD FIESTA
3 Dører

128€

FORD FOCUS
5 Dører

162€

FORD FOCUS stv
5 Dører 

195€

Alicante • Benidorn • Murcia • Malaga • Torrevieja

- Boliger med 2 og 3 
soverom

- Hus i mediteransk 
stil

- Privat hage &
terrasser

- Svømmebasseng & 
Beach Club

- Store
grøntområder

- Garasje

Minimums reservasjonsbeløp
Maksimale betalingsbetingelser frem til overtakelse
Uforbedrelige lånebetingelser
Personlig tilpasset finansiering

Hus fra 159.000€

For mer informasjon kontakt: Linda 600 514 992
http://www.comercialsoporte.com?cma=065

Skandinavisk Smide
Alt i metall og aliminium
Tlf. 96 570 53 73

REFIS Internacional
FISCAL & LEGAL CONSULTANTS OFFICE

Skatterpresentasjon - Administrasjon av sameie - Eiendomskjøp/-salg 

Testamenter - Oversettinger
C/Ramon Gallud, 39 - 4. etg. Apartado de Correos 601 - 03180 TORREVIEJA

Tlf.: 96 670 44 37 - Fax: 96 571 63 303 - Email: refis.int@ofimac.es

For å oppdage sherryens
hemmeligheter er det
best å dra til dens fødest-

ed. Sherryvinens dyrkingsre-
gion finnes i det bølgende land-
skapet i det sør-vestlige Spania,
grensende til havet ved Puerto
de Santa María, den søvnige
havnebyen Sanlúcar de

Barrameda og selve byen Jerez
de la Frontera. 

Ved Jerez-vingårdene (de fleste
tar imot besøkende) forklarer
guider hva det er som gjør
sherryen unik, og de begynner
med palominodruen. 

RENAULT CLIO
5 Dører

143 €

Sherryens hemmeligheter
- i det spesielle klimaet i Jerez skjer det mirakler

Ordføreren anklages
for korrupsjon
PSOE i Torrevieja forlanger at byens ordfører, Pedro
Hernandéz Mateo Partido Popular, forklarer til
anklageren for antikorrupsjonssaker hvor han har
fått sine nye formue fra. Også revisjonsmyndigheten
for Valencia regionen vil granske PP ordføreren.

PP = PENGEPARTIET: De mange anklagene om
korrupsjon og maktmisbruk i Partido Popular har gitt
partiet det norske kallenavnet “PengePartiet”. I
Valencia regjeringen ble det viftet med pengeseddler mot representanter fra PP.

Saken mot Pedro Hernández
Mateo dreier seg om at det
hevdes han skal ha brukt

intern informasjon for å kjøpe land
i Almoradí for 180.000 euro, for
senere å selge denne eiendommen
til utbyggerselskapet Eden del Mar
for 5.409.188 euro. Betalingen var
avtalt å skulle fordeles over en
periode på 10 år.

Nestleder i PSOE i Torrevieja,
Manuél Vera, har forlangt at ord-
føreren redegjør for aktiviteter
knyttet til to bankkontoer.
Aktiviteten på den første kontoen
fra 1. januar 1996 til 31. desember
1999 viser at den inneholdt
228.384 euro, mens den andre
CAM-kontoen viste 512.137 euro.



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

 495 NOK per år for abonnenter i Norge.
 39€ per år for abonnenter i Spania.

Du kan bestille ditt abb. på vår nettside
www.spaniaposten.com sender vi deg neste
utgave sammen med en giro for innbetaling.

AALLTTEEAA::
Eso Es Cafe (V. havnen)
Casa Vital (I gamlebyen)
Papeleria Sevila

AALLBBIIRR::
Supermercado Mendoza
Supermercado Mercadona
Kirkesenteret
Det norske bakeriet
Yoel Albir (I hovedgaten)

AALLFFAASS DDEELL PPII::
Costa Blanca Bok & Musikk 
(Ved rådhuset)
Supermercado Costa Blanca
Supermercado Mendoza
Den Norske klubben
Norske skolen
Reuma Sol
Yoely Alfaz del PI
(V. Ajuntamento)

BBEENNIIDDOORRMM::
Kirkesenteret
Restaurante El Escandinavo
Bosses
Carrefour

VVIILLLLAAJJOOYYOOSSAA::
Presna - Pedero Llloret Marcet
Villa International Assistance
Solgården

GGRRAANN AALLAACCAANNTT::
Den norske klubben
Urb. El Faro

SSAANNTTAA PPOOLLAA
Poseidon Presna

LLAA MMAARRIINNAA
Barry’s aviskiosk

GGUUAARRDDAAMMAARR
Casa Tre Toppar

PPIILLAARR DDEE HHOORRAADDAADDAA
Alpuente

LLAA MMAATTAA
Saga Travel
Roy's Bar

TTOORRRREEVVIIEEJJAA
Den Norske klubben
Club Nordica
Mas Amigos
Papeleria Baeza
Heidi frisørsalong
Turistinformasjon v. havnen
Det norske konsulatet
Scandigo
Todo Todo

VVIILLLLAA MMAARRTTIINN//LLOOSS DDOOLLCCEESS
Langenes Spaniahus

EELL LLIIMMOONNAARR
"Posthus"

CCIIUUDDAADD QQUUEESSAADDAA
Kirkesenteret
Skolen
Don Carlos
Mobico

LLOOSS BBAALLCCOONNEESS
Media distribusjon

RROOCCIIOO DDEELL MMAARR//TTOORRRREEJJOOVVEENN
Bazar Colin y Jayne
Prensa Torrejoven

LLAA MMAANNGGAA
Firstline
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Plakater med overskriften
“Hva koster de oss?”,
forteller hva rådmennene

i Alfaz del Pi har i årslønn, er
spredd rundt om på strategiske
punkter i Alfaz del Pi og Albir.

Plakatene forteller eksakt hva
hver enkelt tjener i det PP-styrte
rådhuset, og opplyser at styret
koster oss over 660.000 euros i
året kun i lønninger. Partido
Populars egne advokater i
Alicante vurderer nå å ta rettslig
affære etter plakatoppslagene
som de mener opposisjonen i
byen står bak.

AAllffaazz  ddeell  PPii VVaalleenncciiaa

VVaalleenncciiaa

PP topp mottok “kickbacks” fra Terra Mitica

Eduardo Zaplana, arbeidsmin-
ister under den forrige PP
regjeringen og tidligere pres-

ident for delstatsregjeringen i
Valencia beskyldes for å ha mottatt
"kickback" eller kommisjoner fra
entreprenører som var delaktige i
Terra Mitica prosjektet.

Det er under møter som har blitt
avholdt inne på kontorene i delstat-
sregjeringen at to forretningsmenn
skal ha blitt tatt på bånd i det de
beskriver hvordan den tidligere pres-
identen fra Partido Popular mottok
penger som ble satt inn på nummer-
erte kontoer i Andorra.

Representanter fra PP reagerer sterkt
på at båndopptakere benyttes i reg-
jeringens kontorer og i debattasalen i
Valencia reiste representanter fra PP
seg opp og viftet med båndopp-
tagere mot medlemmer fra PSOE.
De svarte med samme mynt og viftet
penger mot PP.

Terra Mitica var et prestigeprosjekt
for Partido Popular som har flertall i
de fleste kommuner i området og på
regionalt nivå i Valencia. Det ble

brukt enorme summer på parken og
infrastruktur rundt, langt mer enn
hva parken hadde potensial for å
tjene inn igjen. Parken har vært gjen-
nom konkursbehandling og solgt til
en brøkdel av hva det kostet å lage
den.

Zaplana bør være kjent for en del
nordmenn for hans styreverv i FIPE,
organisasjonen hvor nordmannen
Per Svensson anklages for å ha
underslått hundretusener av Euro fra
delstatsregjeringen.

BOLIG:
UKE - MÅNED - HELÅRS.

Grand Nobel Apartments,
Postboks 340, Sentrum 

N-3101 Tønsberg
www.grandnobel.no
Tlf: + 47 33 35 35 00

Kafeteria til 1.6 mil-
lioner blir kun for 
regjeringsmedlemmer

For høyt betalt bystyre

Det ble avslørt i forrige
uke at medlemmer av
den PP dominerte valen-

sianske regjeringen har satt til
side hele 1,6 millioner euro til
bygging av en kafeteria til eget
bruk i parlamentbygningen.
Kafeteriaen skal ligge i første
etasje like ved debattsalen og
skal være eksklusivt for poli-
tikere, sekretærer og parla-
mentmedarbeidere. Pressen må
bruke en annen kafeteria.
Byggeplanene blir nå lagt ut på
anbud.

Dobbel bokføring
på Complutense

Spanias største universitet,
Complutense i Madrid,
rystes av en skatteskan-

dale som kaster skygger over
Partido Popular. Universitetet,
som har 90.000 studenter og et
årlig budsjett på 420 millioner
euro, skal ha ført dobbelt regn-
skap fra 1999 til 2002.
Daværende direktør, Dionisio
Ramos, medlem av den første
PP-regjeringen, skal blant annet
ha betalt svart ekstralønn til per-
sonalet for nesten 1 million euro.   

MMaaddrriidd

Tel: 966 86 8072
Mob: 647 169 679

jack.bostad@gmail.com
Oscar Espla 12, Albir

(Bak Hotel Kaktus)

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.

BRUKTE PENGER SOM FULLE
SJØMENN: Under byggingen av Terra
Mitica og tilhørende infrastruktur. Mange
har funnet det påfallende at veiene rundt
parken er av langt høyere standard og
kapasitet enn selv hovedveiene i
området. Politikere skal ha fått “kom-
misjoner” av utbyggerne for å overdi-
mensjonere prosjektet og godkjenne
totalt unødig pengebruk.

Tidligere direktør for universitetet i
Madrid og tidligere regjer-
ingsmedlem i PP regjeringen skal ha
underslått enorme pengesummer i
perioden 1999 - 2002.

De som står bak plakatene mener
Partido Popular i bystyret har bevil-
get seg selv altfor høye lønninger og
skjulte goder.



Isamarbeid med den valensi-
anske organisasjonen mot
narkotika FEPAD

(Fundación de la Comunidad
Valenciana para el Estudio, la
Prevención y la Asistencia a
Drogodependencias) har rådhus-
et i Alfaz del Pi satt igang en
kampanje for å bekjempe narko-
tikabruk.

Kampanjen vil starte med
debatter og videoforum for elev-
er ved instituttet i Alfaz del Pi. 
- Vi vil i første omgang ha en
utstilling og debatter for det
laveste skoletrinnet, mens de
eldre elevene vil delta i video-
forum, sier rådmann i sosialut-
valget María Antonia Sellés som

sier at formålet med kampanjen
er, via aktiviteter og debatter, å
gjøre ungdommer oppmerk-
somme på farene ved narkotika-
bruk.

- Målet er at ungdommene skal
få så god og nyttig informasjon
at de selv reflekterer over de
alvorlige konsekvensene ved
narkotikabruk.

Kampanjen vil fortsette over
sommeren da den i september
også vil involvere lærere og for-
eldre. Arbeidsgrupper vil arrang-
eres der de voksne vil lære å vei-
lede og handle riktig overfor
ungdommene. 

AAllffaazz  ddeell  PPii AAlltteeaa    

Kampanje mot narkotika

Søndag 7. mai ble en 40 år
gammel mann arrestert i
Altea for trusler og angrep

mot sin kjæreste. Episoden
skjedde i butikken kjæresten
driver. Den 40 år gamle mannen
skal også ha stjålet 30 euro fra
kassen.

Ranet kjæresten

S PA N I A P O S T E N 3

FFiinneessttrraatt

Tlf: 966 814 267    Fax: 966814098   Internett: www.cbhandverk.com

C/ Calvari, 18, 03580 Alfaz del Pi
”Sommeråpent” til 1. sept. 
0900-1400. (Lørdag Stengt)

- Din fagmann på tråsykler
Eneforhandler i Alicante regionen for:

C/.Carrasca 7,Altea
Tlf: 677 040 613

Se hovedannonse side 11

TONY ELLIS
NUMMER EN I TORREVIEJA

KJØP & SALG
GODE BRUKTE MØBLER

TONY - ANGIE - TONY JR.
Avda. Diego Ramírez, 19   031818 Torrevieja
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Air Condition y Refrigeration

Svend Erik Høy
C/ Lo Blanc 38
03187 Los Montesinos (Torrevieja)

Tlf: 67 921 19 43
Fax: 96 672 19 06

e-mail: coolpartner@hotmail.com

Installation & service.
Dansk kvalitet
til spanske priser.

Køl & Varme
Klimaanlæg

H&M på La Marina
SSaann  JJaavviieerr

Ordfører under press

San Javiers ordfører Jose
Hernandez er satt under
hardt press etter å ha utst-

edt en del mistenkelige byggetil-
latelser den siste tiden.
Presidenten i det politiske partiet
P.P. i San Javier har bedt om full
forklaring i byggeprosjektet
Senorio de Roda, et golfprosjekt
med tilhørende 300 boliger. 

Konstruksjonsfirmaet som er
engasjert menes å være en venn
og forretningskontakt av ordfør-
eren. Derfor ønskes nå en full
opprulling i saken.

Shoppingsenteret La
Marina i Finestrat har
utvidet sitt tilbud av varer

ved å åpne en H&M-butikk.
Butikken er på hele 1.700
kvadratmeter og byr på klær for
hele familien. Ved åpning av
denne butikken regner man med
at 94% av senterets kommer-
sielle flate er dekket. 30 nye
arbeidsplasser er besatt. Ifølge
senterledelsen hadde La Marina-
senteret i fjor mer enn 3,5 mil-
lioner besøkende.

TToorrrreevviieejjaa  

Nytt "high tech" sykehus tar form

Det nye sykehuset i Los
Balcones i Torrevieja
begynner nå å ta form.

Nesten 300 arbeidere arbeider
for å få det nye kommunale
sykehuset ferdig, ett år etter pla-
nen. Sykehuset på 3000 kvadrat-
meter blir regionens høyteknolo-
giske flaggskip med 13 avskilte
operasjonssaler for å minske
risikoen for sykehusinfeksjoner.
Her kommer til å finnes alt det
seneste innen medisinske innret-
ninger og utstyr. 

Det vil lages 250 enkeltrom for
pasienter, alle med en 20 tom-
mers flatskjerm-tv, trådløst inter-
nettilkobling og sofakrok for
besøkende.

Man regner med at 55% av
pasientene kommer til å være

utenlandske. Derfor vil det på
dette sykehuset være et flerkul-
turelt sykehuspersonale, deri-
blant skandinaviske leger og
sykepleiere. Alt i alt vil syke-
huset sysselsette omtrent 800
personer.

Sykehuset vil være godt tilgjen-
gelig beliggende mellom
appelsinlundene ned mot den
store saltsjøen. Her skal også
bygges godt med parker-
ingsplasser. Det vil også legges
stor vekt på utendørs grøntom-
råde i harmoni med området
rundt. Innendørs vil man utnytte
mye av det naturlige lyset som
området byr på.

MMaaddrriidd
Mariano Rajoy støtter Zaplana

Mariano Rajoy, presidenten
i Partido Popular, uttalte
nylig sin misnøye med at

to PSOE-medlemmer av den valen-
sianske regjering, Antonio Such og
Jose Camarasa, tar opp samtaler
med forretningsforbindelser på
bånd. Rajoy sier også at politikerene
nå har et enormt politisk ansvar etter
denne skandalen.

- Det er utrolig at to toppolitikere
kan ta opp samtaler med forretnings-
forbindelser inne i parlamentbygnin-
gen. Og ut ifra hva jeg vet, så fikk de
også betalt for sine uttalelser, sier
Rajoy.

Rajoy gir sin fulle støtte til sin tals-
mann Eduardo Zaplana, og mener at
dette er et forsøk fra sosialistene på å
ta avstand fra andre viktige temaer
som berører hele Spania, som for
eksempel tilstandene i Bolivia eller
mennesker som blir ulovlig fengslet.  



MMuurrcciiaa AAllmmoorraaddii AAllffaazz  ddeell  PPii  
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Stopp kalkproblemene                      
med HydroFlow
HydroFlow monteres på kaldtvanns røret inn
til v.v.bereder.  Monteres uten å kappe rør, og
er det eneste produktet på markedet som:
· hindrer v.v.berederen å fylles med kalk, og rørene i vaske-

maskin/oppvaskmaskin/gassvannvarmer å gro igjen av kalk 
· fjerner kalk som allerede finnes lagret, uten kjemikalier
· virker 24 timer i døgnet, i alle vannrør i hele huset. 
Virker også når vann ikke brukes. Kun 4€/år i strøm
· gjør håret mykere, glassene i oppvaskmaskin blir blanke 
· vedlikeholdsfri og 3 års pengene tilbake funksjonsgaranti. 
· Forlenger levetiden på bereder, vaske- og oppvaskmaskin
· 400.000 levert til fornøyde kunder i 30 land
British Gas testet i sitt laboratorium de fleste anti-kalk produktene på
markedet. HydroFlow er mer enn 5 ganger så effektiv som nr. 2.
AquaKlear gir renere bassengvann med mindrekjemikalier

Pure Water echnology: Tel. 952466077, mob.675622312  
Forhandlere søkes i omådene: Murcia, Alicante, Benidorm, Valencia

Forhandler, for områdene:
Alfaz/Albir/Altea:CB Håndverkservice, tlf.966814267, m.628711948.
Torrevieja/Rojales/Santa Pola/San Javier: Marthin Andersen
Rørleggerservice S.L.  tel.966786002, m.690264727           
Murcia/Elche/Alcoy: Kato Hansen, tel 965625008, m.617998257

· Fristende krystallklart vann når mikro-
forurensing fjernes.  

· Kjemikalier for flokkulering er unødvendig.
· Fjerner klor bi-produkter (kloraminer virker  

irriterende på hud, slimhinner, psoriasis)
· Klortilsetning kan reduseres med 40-50%
· Sparer opptil 60% vann og strøm når

sandfilteret renses
· Hindrer kalkrand, fjerner kalk i rørsystemet

Murcias bønder er
rasende over folks
uvett når det gjelder

vannbruk. Med fjordårets katas-
trofale tørkeperiode friskt i
minne, raser nå bøndene mot
svømmebassengeiere i regionen
som tømmer og fyller sine svøm-
mebasseng uten å mukke mens
avlinger dør av vannmangel. De
lokale myndighetene bes nå sette i
gang strakstiltak før det er for
sent.     

Bønder rasende på
bassengeiere Rådhuset arrangerte fylletur

Foreldrene retter klagen
direkte til ungdomsutval-
get i rådhuset, og for-

langer at dem aldri organiserer
tilsvarende reise da deres man-
gel på kompetanse vil sette ung-
dommer i fare. 

De 10 undertegnede illustrerer i
klagebrevet situasjoner som er
særdeles upassende på en ung-
domstur, som for eksempel fyll,
og bruk av narktika, politian-
meldelser, samt at enkelte av
ungdommene skal ha slått en av
hotellets ansatte.   
Den hotellansatte fikk nesen
brukket og kjeven ut av ledd.

Vitner kan også fortelle at to
ungdommer fra reisegruppen en
natt sov på stranden, og tre
andre forvillet seg bort i Roma,
mens den ansvarlige reiseled-
eren var "sporløst forsvunnet". 

MMÅÅTTTTEE SSOOVVEE PPÅÅ GGUULLVVEETT

I tillegg til de inntrufne episo-
dene klager foreldrene også over
at deres barn på hjemturen måtte
tilbringe 18 timer liggende på
skipsdekket i mangel på lugarer.
I dette tilfellet ble politiet

innblandet da det også her ble
konsumert alkohol blant reise-
følget. 

RRÅÅDDMMAANNNN TTOOKK PPEENNGGEENNEE

Reiseassistentene har også lagt
inn en klage der de beskylder
reisearrangøren, rådmann Jose
Antonio Madrid, for å ha ført de
innbetalte reisepengene inn på
egen konto i stedet for på råd-
husets konto.

Ordføreren i Alfaz del Pi,
Gabriel Such, tar klagene på
alvor og uttaler at han har
snakket med reisearrangørene

og noen av foreldrene.
- Jeg kommer nå personlig til å
ta dette opp i styret (Junta de
portavozes) for å drøfte situasjo-
nen, lover Gabriel Such. 

Rådmann José Antonio Madrid
sier:
- Jeg vet ennå ikke hva som blir
utfallet da jeg mangler mye
informasjon. Jeg kan ikke ta noe
stilling i saken før det hele blir
tatt opp i styret.

Such sier reiseassistentene
kunne fortelle at turen var meget
vellykket og godt organisert.

En gruppe tenåringer ble
arrestert for aggressiv
mobbing og plaging av en

14 åe gammel gutt. I tillegg til
både fysiske og psykiske angrep,
tok de opp plagingen på mobil-
telefon for så å videresende til
sine venner.

Tenåringer arrestert
for mobbing

Fyll, slossing og narkotikabruk: Rådhuset i Alfaz del Pi
får kritikk etter at de arrangerte ferietur til Italia for byens
ungdommer. Foreldre til ungdommene la inn en klage til
rådhuset 25. april der dem beskylder de ansvarlige for
dårlig organisering og uansvarlig oppførsel.

22 ungdommer fra de rivalis-
erende gjengene "Rapper
Boys" og "Latin Kings" ble

arrestert tidlig i mai tiltalt for
trusler, utpressing og brudd på ro
og fred i bybildet. En rekke av de
tiltalte er barn under den krim-
inelle lavalder.

Gjengmedlemmer
arrestert

MMuurrcciiaa

Bytter ut vannet for ofte...
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“FOR EN HERLIG HAVSUTSIKT!”

Se vår eiendomsportal på www.adaix.com
664 172 631         667 855 035

Kontor: 966 704 192
Rambla Juan Mateo García 30, 03180 Torrevieja

222.000€222.000€

Koselig enebolig, rolige omgivelser.

Denne boligen har 3 soverom, bad, stue,
kjøkken. Flott uteplass med flere sittegrup-
per. Privat garasje, og godt med bodplass.
Ligger mot enveiskjørt gate med lite trafikk.
Beliggenhet; Lago Jardin, Los Balcones i
utkanten av Torrevieja.

For et trygt kjøp til riktig pris; Bruk spansk
autorisert megler med norsk ansatt.
Ring på norsk i dag:

Telefon

637 96 26 29

* Nyoppusset leilighet til lavpris: 152.250 euro Cabo Cervera,Torrevieja
* Bare tre min. spasertur til stranden
* Nesten helt nye møbler og hvitevarer
* 2 sov, 1 bad, am. kjøkken

* Stor, sørvendt balkong med havsutsikt
* Glimrende utleieobjekt
* Finanisering opp til 100% + omk.

AAlliiccaannttee MMaaddrriidd

En franskmann fra Paris,
som skulle til rettsforhør
i Alicante denne måne-

den, har fått saken utsatt til sep-
tember etter at fransk rettssys-
tem nektet å la han vitne via
videokonferanse. Den tiltalte
har til nå sittet 9 år i fengsel for
angivelig å ha lurt en arabisk
prins for 450.000 euro. 

Omstendighetene i
bedragerisaken er uklare, men
ventes å oppklares i rettshørin-
gen i Alicante i september. 

Ni år for å ha svin-
dlet arabisk prins
for 450.000 Euro Stortorvet i Madrid, Plaza

Mayor, er et yndet sted
for lommetyvene. Her

myldrer det av turister så vel
som hovedstadsborgere. Politiet
har nå sett seg så lei av tyveriene
at de har plassert ut ikke mindre
enn 170 kameraer på torvet,
både synlige og skjulte. Folket
har delte meninger om initia-
tivet. Noen føler mer trygghet
med kameraene, mens andre
synes det er ubehagelig at
"storebror ser deg". 

Storebror ser deg!

En mann på 20 år ble
arrestert i Valencia
mandag 8. mai mistenkt

for narkotikatrafikk. Minutter
etter arrestasjonen døde mannen
plutselig. Dødsårsaken er
foreløpig ukjent. Mannen, som
ikke bar noe preg av ha vært
utsatt for vold, er sendt til
obduksjon. Teorien er at man-
nen kan ha svelget narkotika for
å skjule det for politiet, og at
dette kan ha ført til hans død.

Døde minutter
etter arrestasjon

VVaalleenncciiaa

PPoolloopp

Ny kommunal
inntauingstomt

Rådhuset i Polop har
avsatt en tomt på 4000
kvadratmeter i industri-

området "Pla de Terol" til å opp-
bevare inndrevne biler. Tomten
vil også fungere som parker-
ingsplass for kommunens egne
biler. I den forbindelse har kom-
munen reservert et område for
rengjøring av spesielt søppelbi-
lene. 

Kommunen har investert 20.000
euro i å utstyre området med
vannrørsystem, inngjerding og
pumper for rengjøring av bilene.
Personalet ved serviceavdelin-
gen i kommunen har stått for
arbeidet med å få i stand tomten.

MMaaddrriidd

Kommunal meldeplikt
om hussalg ved kysten

Miljøverndepartementet
gikk i forrige uke ut
og krevde formelt sett

at alle som eier hus i sjøkanten
må melde fra til kommunen ved
salg. Dette for å føre kysten inn
under en samlet kystlov, samt for
å gi departementet muligheten til
å forhåndsby på eiendommen,
for å verne kystområdene i lan-
det.  

Regjeringen i Madrid ønsker å avpri-
vatisere kysten, blant annet, ved å
kjøpe opp privat eiendom som
legges ut for salg.



AALLIICCAANNTTEE::  Daglig kunstmarked ved Paseo Gadeo fra 1200
Søndager kunst og antikk fra 0900

BBEENNIIDDOORRMM::  Søndager jazz, funk og loppemarked
CCAALLPPEE:: Onsdager fra 0800-1400
DDÉÉNNIIAA:: Fredager fra 0800
GGUUAARRDDAAMMAARR:: Søndager (Rastro Santa Ana)
JJAALLÓÓNN::  Lørdag loppe- og antikkmarked fra 0800-1400
TTEEUULLAADDAA::  Sødag stort brukmarked (Flyttet til Pedreguer)
LLAA NNUUCCIIAA::  Søndager loppemarked
PPOOLLOOPP::  Søndager loppemarked
VVIILLAA JJOOYYOOSSAA:: Søndager kunst og antikk fra 0900

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

TTIIRRSSDDAAGG::
Altea (Blomster, frukt & grønt)
Alicante
Benidorm
Callosa d’en Sarrià (Frukt & grønt)
Orihuela
Mil Palmera (17-20)

OONNSSDDAAGG::
Callosa de Segura
Santiago de la Ribera
Benidorm
El Campello
La Mata
Guardamar
Torrevieja / La Mata
Muchamiel
Ondara
Polop
San Miguel de Salinas
Teulada

TTOORRSSDDAAGG::
Gran Alacant (Urb. Sierra Mar)
Alicante
Gandia
San Javier
Jávea

Pego
Rojales
Villajoyosa
Urb. Marina, San Fulgencio (Torrevieja)

FFRREEDDAAGG::
Alfás del Pi (08.00 - 14.00)
Finestrat
Gata de Gorgons
Dénia (Frukt og grønnsaker)
Los Montesinos (kveld/natt)
Moraira
Oliva
Pilar de Horadada (natt)
Torrevieja (nære busstasjonen)

LLØØRRDDAAGG::
Alicante
Almoradí
Torre Pacheco
Elche
Benissa
Calpe
Callosa d’en Sarrià (Frukt & grønt)
Gandía
Santa Pola
Playa Flamenca

SSØØNNDDAAGG::
Benidorm

Ciudad Quesada (Zuco)
La Nucia
Campo Guardamar
Albir/Alfaz El Cisne
Urb. Marina, San Fulgencio (Torrevieja)

La Manga (Cabo de Palos)

MMAAII
23.tir. kl. 1800: Kveldsåpent med kaffe. 
28.søn. kl. 1700: Høymesse i Sjømannskirken.
30. tir. kl. 1800: Kveldsåpent med kaffe. 
31.ons. kl. 1800: Åpen Skole-fest i Sjømannskirken.

JJUUNNII
04. søn. kl. 17: Høymesse i Sjømannskirken. 

Grilling i kirkehagen etterpå.  
11. søn. kl. 17: Gudstjeneste i Sjømannskirken.

Grilling i kirkehagen etterpå.

AAKKTTIIVVIITTEETTEERR

Man. kl. 20-22: Gospelkoret øver.
Tir. kl. 11-13: Petanca i kirkehagen.
Ons. kl. 1030-14: Arbeids - og treskjæringsgr.
Ons. kl. 1730-19: Folkedansgruppe.
Ons. kl. 1730-20: "Åpen skole" for alle barn! 

NB! På Den norske skole. 
Tor. kl. 1030-13: "Armonía de Noruega" øver.
Tor. kl. 1630-1830: Blåseorkesteret øver. 

NB! Start tirsdag, øvelser torsdag!
Tor. kl. 1930-2130: Ungdomsklubb fra 8. kl.

NB! På Den norsken skole.
Fre. kl. 10-12: Foreldre & barn-gruppe.

ÅÅPPNNIINNGGSSTTIIDDEERR

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

Calle Ravel 4, 
Urb. La Siesta
03180 Torrevieja

Telefon: 966 789 296
Mobil:   630 932 976

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

Informasjon tlf. Spania:
Trygve Romsloe, leder 96 686 4782

Ernst Lilleengen, nestleder 965 887 746
Anne-Grethe Nyquist, sekretær 966 868 106
Marit Brudvik Olsen, kasserer 647 295 378

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

Adresse: Carrer Mart 8
El Albir, Alfaz del Pi

Tlf.: 966 867 474 
Faks: 966 867 466

MMAAII
22/ May. Mandag 10.30 Boccia

18.00 TenSing
20.00 Gospelkor

23/ May. Tirsdag 10.30 Småbarnstreff
19.30 Alltid på en tirsdag

24/ May. Onsdag 17.30 Costabagos
19.00 Klubb 10-13

25/ May. Kr. Himm. 10.30 Boccia
17.30 Knøttene

27/ May. Lørdag 11.30 Grøt
12.00 Familieboccia

28/ May. Søndag 11.00 Gudstjeneste i Minnekirken
19.30 Seniordans

29/ May. Mandag 10.30 Boccia
18.00 TenSing
20.00 Gospelkor

30/ May. Tirsdag 10.30 Småbarnstreff
19.30 Alltid på en tirsdag

31/ May. Onsdag 17.30 Costabagos

JJUUNNII
1/ Jun. Torsdag 17.30 Knøttene
2/ Jun. Fredag 20.00 Ungdomsklubb
3/ Jun. Lørdag 17.00 SOMMERFEST

med mat og konsert i Palmehaven 
ved Minnekirken

4/ Jun. Pinsedag 11.00 Høytidsgudstjeneste i Minnekirken
5/ Jun. Mandag 18.00 TenSing

MARKEDER�

BRUKTMARKEDER (RASTROS)�

ASOCIACIÓN HISPANO-NORDICA

ODD FELLOW & REBEKKA

SJØMANNSKIRKEN I ALFAZ DEL PI (ALBIR)

SJØMANNSKIRKEN I TORREVIEJA

Tips oss om endringer og mangler: red@spaniaposten.com
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Odd Fellow og Rebekka inviteres til samvær:

Lørdag 23/09
Lørdag 14/10 (årsmøte)
Lørdag 04/11
Lørdag 25/11

Møtene begynner kl. 16.30, Pent antrekk

Møtested: 
Kirkesenteret i Albir, Alfaz del Pi

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.

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

DEN NORSKE TURISTKIRKE

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

AAKKTTIIVVIITTEETTEERR

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

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

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

Arbeidsgruppe og treskjæringsgruppe
møtes hver onsdag fra kl.1030 til
1400 i Sjømannskirken. Produktene
som lages selges bl.a. på kirkens jule-
basar. 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, form-
ing, 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. 

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. 

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

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. 

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.

MMAARRKKEEDDEERR //  MMEERRCCAADDOOSS

Markedene på kysten kan være gode steder for å kommer over et “billig kupp”
eller bare titte litt for underholdningens skyld. Mye godt frukt og grønt selges
også til svært hyggelige priser. Interesserte i antikviteter vil også finne mye
spennende på markedene, og spesielt på bruktmarkedene (rastros).



COSTA BLANCA ST. JOHANNES BRODERFORENING

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

Møter år 2006
Fredag 27. januar         Valg og stadestelse av
embetsmenn
Fredag   24. februar        Høytidsdag
Fredag   31. mars           Årsberetning
Fredag   28. april

Fredag 29. september
Fredag   27. oktober
Fredag   24. november
Fredag   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 kontakt-
person for logebussen: Jan Harsvik mob. tlf.  676 298
995 eller 968 179 170 

SKANDINAVISKA TURISTKYRKAN, BENIDORM

VI HAR SOMMEROPPHOLD FRA 1.MAI TIL 30.SEPT. 

Søndager kl. 11;15  Gudstjeneste. kl 19;00 "Kirken synger".
Tirsdager kl. 19;00   Åpent hus.
Torsdager kl. 11;00   Torsdagstreff.
Fredager kl. 18;00   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.

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

MC KLUBB

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!

For info ring Gøran 696 875 777

SJAKKGRUPPEN, GAMBIT TORREVIEJA

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

SVENSKA FÖRSAMLINGEN COSTA BLANCA

Svenska församlingen Costa Blanca har sommarverksamhet under
tiden 15 juni - 15 augusti. Sommarprästpar 15 juni - 23 juli är Eva
och Lennart Kinnander och 24 juli -15 augusti Johanna och Johan
Lautmann (således samma "besättning" som förra sommaren)
Gemensamma gudstjänster med norska kyrkan hålles varannan
söndag fr.o.m. den 18 juni. Höstverksamheten börjar som vanligt den
1 oktober. När inte svensk präst finns tillstädes går det bra att ringa
norska kyrkans jourtelefon 630 932 976. Under sommaren har vi inget
regelbundet öppethållande i Prästgården, men man kan alltid ringa
vid behov -i glädje eller sorg. Tel. 966 786 535 mobil 690 261 431. 
Adr. James Ensor 2 A Urb. El Chaparral, 01384 Torrevieja. 
Tlf: 966 786 535, mobil 690 261 431
e-mail: sv.forsamlingen@terra.es   Hemsida: www.svenskakyrkan.se/skut/torrevieja

RHK NORGE

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

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

SKANDINAVISK AA-GRUPPE, TORREVIEJA

Skandinavisk AA-gruppe, Torrevieja

Møter: Tirdager og fredager kl.1930
adresse Cagllero de Rodas,31

(ved kirken)

Kontakttelefon: 659 779 222
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LOGE ODD FELLOW       (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.

Terminliste høsten 2006. 
09.10 Medlemsmøte m/middag. 
23.10 Medlemsmøte m/middag. 
06.11 Medlemsmøte m/middag (nom). 
20.11 Medlemsmøte m/middag (nom/valg).
04.12 Julemøte m/middag.  

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.

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.

MMøøtt  ssåå  ooffttee  ddeerree  kkaann..

CLUB NÓRDICO DE TORREVIEJA

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

Alicante  Murcia  Malaga  Torreiveja  Benidorm m.m.
www.spania.no/leiebil

Trenger du leiebil?
Billigst og enklest på internett:

C./ Pau Casals nr 22, ved La Colina
03581 El Albir
Tel. 966 86 56 86
www.fysiakos.com

TRYGDEREFUSJONSAVTALE

Kristiansen fysioterapi og trening

Vi tilbyr også bassengtrening!

FYSIOTERAPI OG AKUPUNKTUR BEHANDLING
Miriam Kristiansen

Monica Skogheim

Irene Kristiansen

Carlos Sørensen 

Lin Wæhle

e-post: post@fysiakos.com

Albir:
Avda. del Albir 68
Tlf: 686 038 181 / 966 864 648

Torrevieja:
Avda. Alfed Nobel 121

Tlf: 699 364 029/965 712 413

LEGEKONTORET

Dr. Vidar Hjelset
Dr. Herulf Torset

Norsk og spansk legeautorisasjon
Samarbeider med norsk og spansk helsevesen

LE
GE

MEDICO

A

LBIR TORREVIE
JA

Ny massør !

Monica Skogheim
Ny massør !

Monica Skogheim

LLaa  NNuucciiaa

Kunstutstillingen "El Quijote y Cervantes"

Frem til 2. juni kan man
besøke kunstutstillingen
"El Quijote y Cervantes"

på Centro Juvenil i La Nucia.
Museo de la Universidad de
Alicante står bak utstillingen
som er gratis. Utstillingen
inneholder 40 arbeider samt 2
videofremvisninger. 
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ÅÅppnniinnggssttiiddeerr::
Mandag - fredag 09.00 - 15.00
Vinterhalvåret også lørdager 09.30-12.00.

•• 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. 996666  886688  888866
Utenom kontortid: 664499  554422  225522
Adresse: CCaallllee  JJooaaqquuiinn  TTuurriinnaa  ,,  nnoo  44  ii  AAllbbiirr
((vveedd  ssiiddeenn  aavv  ddeenn  nnoorrsskkee  bbaakkeerreenn))

AAllllmmeennnnpprraakkttiikkeerrnnee  mmeedd  nnoorrsskk,,  
ssvveennsskk  oogg  ssppaannsskk  lleeggeeaauuttoorriissaassjjoonn..  

www.spaniaguiden.no

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 & poli-
tikk, Seniorboliger, Skatt,
flytting & arv, Spansk språk.

Flytte service siden 1975.
TRANSPORT-LAGRING-PAKKING

T-LINE Int.movers
Los Pavitus no 1. P.B. no 10
ES 29711 Alcaucin Malaga.Espana
Cif/nif:x1641822J

Vakt tlf +34 669 003 443
+47 4000 8777

Flyttemannen Tore Line
Tilbyr transport/flytting til/fra
Spaina hver uke

Email:toreline@operamail.com
www.toreline.com

Et lite flyttelass

Telefon: 651 182 543 (Johan Hjellegjerde)

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

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 !

Vi innreder din Spanske boligVi innreder din Spanske bolig

En ukjent person ringte
nødnummeret 112 uten å
presentere seg, og fortalte

at en nyfødt unge lå på Plaza
Isabell II midt i Torrevieja. Både
Policía Locál og Guardía Civíl
ble dirigert til stedet. Der fant de
den nyfødte babyen skjult bak
en mur som avgrenser ned-
kjøringen til parkeringshuset
under bakken.

Ambulansetjenesten SAMU
kom også raskt til stedet og hen-
tet med seg den nyfødte piken
som veide bare to kilo. De
kunne fastslå at navlestrengen
var nylig blitt kuttet og de sikret
kuttet med klips og rengjorde
det.

I følge Pedro Valero, som er ans-

varlig for politiets tjenester i
Torrevieja, led også ungen av
kraftig nedkjøling. Det er ikke
kjent når babyen ble etterlatt på
stedet og det vites heller ikke når
fødselen fant sted.

Piken ble først kjørt til det
medisinske sentret på Las
Lomas, deretter overført til
sykehuset Vega Baja hvor hun
ble plassert i en inkubator.

Politiet gjennomfører nå en
etterforskning hvor de prøver å
finne fram til babyens foreldre.
Nasjonaliteten er ikke kjent,
men fra medisinsk hold sies det
at hun har meget lys hud. Hun
skal nå være på bedringens veg.

KKOOLLBBJJOORRNN AALLSSTTAADD KKOOLLBBJJOORRNN@@SSPPAANNIIAAPPOOSSTTEENN..NNOO

Nyfødt baby funnet på gaten
- Ble kjørt til sykehuset Vega Baja

Her ved nedkjøringen til et parkeringshus fant politiet den nyfødte babyen.

TToorrrreevviieejjaa

AAllffaazz  ddeell  PPii

Sommerskolen vil i år foregå på den nye skolen i Albir og
Santísimo Cristo del Buen Acierto de L'Alfàs. Tilbudet
gjelder for barn mellom 3 og 12 år som er bosatt i Alfaz del Pi.  

Sommerskole i Alfaz

Aktivitetene er varierte,
sier bystyremedlem
Eric Svanberg. Vi har

tegning, teater, sport, vannspill,
dans og svømming.

Svanberg understreker at man i
år har gjort noen forandringer,
som for eksempel å senke prisen

til 110 euro for en måned og 60
euro for 14 dager. Også nytt i år
er at man kan levere barna en
time før skolen starter. Dette
koster 25 euro for en måned og
15 euro for 14 dager.    
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Diskusjon,debatt,
meningsutvekslig tips og triks.?

?
?

? ??
?

?

?

?
?

Hvor finner jeg meg enklest jobb i Spania ?

Investorene ble oppfordret til å plassere sparepengene i noe som i hovedsak kan vise
seg å være en "pyramide." De ble lovet en verdiøkning på kort sikt på mellom seks og
10 prosent, i tillegg til en garanti om at frimerkene ikke ville synke i verdi.

Forbrukerorganisasjoner
råder investorer til å ta kon-
takt for å trekke opp en

slagplan, bare én dag etter at
politet arresterte ni direktører i to
filatelistselskapene, Afinsa og
Forum Filatelico. Afinsa eier også
Forum.

Etter som investorene stormet til
for å delta, advarte direktøren i
banken Caja España, José Ignacio
Lagartos, mot slike høyrisikosak-
er, hvor markedsførerne ikke var
"finansielle institusjoner og ikke
var dekket av statsgaranterte
risikofond."
Ifølge noen forbrukerorganisas-
joner, har mer enn 350.000 men-
nesker plassert mellom 10.000 og
100.000 euro i en sektor med en
nasjonal verdi på opp til 8 milliard
euro. Bare i alicanteprovinsen er
det 8000 personer som har
investert i systemet. Det hevdes at
verdien av flere frimerker har vært
kraftig overvurdert og kvaliteten
har vært dårlig. Likedan ser det ut
som at det er investert i falske
frimerker.

Den spanske statsministeren José
Luis Rodríguez Zapatero har
forsøkt å roe ned gemyttene og
investorenes fykt om at de kanskje
aldri vil se mer til sine
sparepenger. Han sier at "rettsys-
temet og den offentlige adminis-
trasjon arbeider for å kunne sikre
småsparernes interesser."

ADICAE er en forbrukerorgan-
isasjon som beskytter små inve-
storer. De ber ofrene om å ta kon-
takt, og de har så langt tatt imot
"tusenvis av telefonsamtaler" fra
bekymrede kunder i de to sel-
skapene. 

ADICAE la til at de ikke hadde
kjennskap til de to selskapenes
verdier, men avisen El País hevder
at de har kilder som opplyser at
verdiene i Forum Filatelico var 2,4
milliard og i Afinsa 1,1 milliard,
noe som vil føre til begge sel-

skapenes konkurs. I tillegg hevder
El País at det er skyldig skatter og
avifter på til sammen 1,75 milliard
euro i sammenheng med med
omsetningen av disse frimerkene.

Etter politiets operasjoner som
førte til arrestasjonen av de ni
direktørene, vil fortsatt ikke
rettsvesenet spekulere i om det er
en bevisst gjenomført svindel. Det
er også foretatt husundersøkelser i
20 hus og det forventes flere
arrestasjoner. Innenriksministeren
og finansministeren vil ikke kom-
mentere saken, ennå.

"Vi prøver å samle inn data fra
ofrene for å gå til sak," sier ADI-
CAE, "og vi håper på intervensjon
fra regjeringen."
Blant de som er arrestert, fem fra
Afinsa og fire fra Forum
Filatelico, finner vi også det første
selskapets president Vicente
Matin Pena og det sistes president
og styreformann Francisco
Briones, i følge den spanske
avisen La Economista.
Afinsa plasserte en melding på sin
webside som fortalte kundene at
denne saken var et "hardt slag,
men vi vil komme gjennom det
ved hjelp av dere alle." De insis-
terer på at de også "samarbeider
med myndighetene med total
åpenhet og innsyn," videre at
deres aktiva var forsikret og at
"alle frimerker som Afinsa kjøper

og selger er ekte."

Afinsa, en av verdens største
frimerkeforhandlere, er også spe-
sialister på investeringer i kunst
og antikviteter, mens Forum
Filatelico fokuserer på salg av
frimerker, spesielle møbler og
eiendom. Begge firmaene er nå
mistenkt for svindel, insolvens og
hvitvasking.

Afinsa eier også aksjemajoriteten i
det amerikanske selskapet US
Escala Group som er notert på den
amerikanske børsen Nasdaq.
Aksjeverdien stupte med 52,75
prosent da denne saken ble kjent.

Det spekuleres i at det kan være en
"pyramide," det vil si at en er kon-
stant avhengig av å skaffe tilveie
nye kunder hvis investeringer går
med til å dekke opp de som har
hoppet ombord før dem. De høye
avkastningene som blir utbetalt til
de som ble med på et tidlig stadi-
um blir dekket opp av de
investeringer som gjøres av
nykommerne. Det vil si at gjelden
overstiger aktiva fra begynnelsen
av.
Når så opplegget lenger ikke ser ut
til å attraktere flere, vil systemet
kollapse under vekten av pengene
som skal betales ut til de tidligere
investorene. Det er ganske enkelt
ikke nok midler til å kunne dekke
opp dette. 

Småsparere taper milliarder

Sinte småsparere utenfor et av kontorene til “Forum”.
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KKAARRII LLØØVVÅÅSS KKAARRII@@SSPPAANNIIAAPPOOSSTTEENN..NNOO

Salou
Hovedstad i Tarragona

Alle ferielivets gleder kan oppleves på "gullkysten",
Costa Dorada, i provinsen Tarragona. Hovedstaden
Salou tilbyr det meste en sliten turist trenger.

Rundt sytten tusen men-
nesker bor fast i denne
koselige byen ved

Middelhavet. En halvtimes biltur
fra storbyen Barcelona ligger
ferieparadiset for unge og eldre.
I høysesongen er det et yrende
folkeliv her, både på strand-
promenaden og på den gylden
standstranda. 

Når minstemann blir lei av sand-
slott og klatrestativer, husker og

salte bølger, kan de besøke den
nest største temaparken etter
Disney World, Universal Tema
Park Port Aventura. Her er det
berg og dalbaner, sklier og andre
fartssugende spenningskilere i
godt utvalg. I Aquopolis
rendyrkes vanngleder. 

SSTTRRAANNDDPPRROOMMEENNAADDEE

Langs Middelhavet strekker den
vel kilometerlange strandprome-
naden seg. Under skyggefulle

palmer flanerer du på steinmo-
saikken med hav, himmel og en
rik variasjon av blomster og
planter å hvile øyet på. I
mosaikken er det nedfelt våpen-
skjold til noen av de ridderne
som fulgte kong James den
første på krigstokt mot Mallorca.
Han satte ut med flåten sin fra
Salou.

Midt i den karakteristiske
palmerekka ligger det store El
Conquistador monumentet. Det
ble reist i 1965 av skulptør
Saumelles og arkitekt Ripolli til
minne om James den førstes
avreisa til Mallorca i 1229. 

Et stykke unna ligger fontenen
Luminosa, som er laget av
arkitekt Bulgas. Om sommeren
er den et spektakulært syn av
vann og lys.

PPIIRRAATTEERR

Sjørøvere og andre som ønsket
en rask fortjeneste, herjet langs

Salou
Hovedstad i Tarragona

Strandpromenaden til minne om kong James den første har vakker steinmosaikk.
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Albir
Digitalt og analogt fotoutstyr
Fotoutskrift fra digitalkamera

Avda. del Albir
Alfas del Pi

Tlf: 966 867 393

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

Costa Blanca DataCosta Blanca Data
internet – hardware – software

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

Alfas del Pi
Fotoutstyr, bokhandel, kontorrekvisita

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

- Din fagmann på tråsykler

1099 € 699 €

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

profesjonell vask.

Eneforhandler i Alicante regionen for:

Vi snakker engelsk & spansk

Du finner oss langs N332 i Altea
C/.Carrasca 7, 03590 Altea

Tlf: 677 040 613

Malaga  Alicante   Benidorm  Murcia   Torrevieja

www.spania.no/leiebil

Trenger du leiebil?
Billigst og enklest på internett:

kysten og tok det de kunne.
Langs hele Middelhavskysten
står det tause minnesmerker
over fortidens vern mot piratene.
Salou er ikke noe unntak. I dag
ruver ikke La Torre Vella høyt i
landskapet. Godt gjemt bak
toglinja som skjærer gjennom
byen, ligger det gamle vakt- og
utkikkstårnet fra 1530. 

I dag huser de tykke murene sen-
ter for kultur og folklore. De
spreke kan spasere videre til
neste by, Cambrils, uten store
anstrengelser. Den nesten to og

en halv kilometer lange, gylne
stranda kombinerer det beste av
turisttilbud med bevaring av
økosystemet og kystlinja.
Resultatet er innbydende vidder
av rene og langgrunne sand-
strender. Bare husk solfaktor!
Det er lett å glemme klokka i
slike gylne omgivelser.

La Torre Vella (Det gamle tårnet) fra 1530 skulle verne befolkningen mot piratenes herjinger. 

La Conquistador monumentet ble
reist til minne om krigsflåten som
satte ut mot Mallorca i 1229.

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

SPANIAPOSTEN

www.spaniaposten.com
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EDIF. FARMACIA LUZ
MARTINEZ ORIOLA 2,2-B

BENIDORM

TLF: 965 853 011

EKTE SPANSKE PRISER!

SPESIALIST INNEN PROTESER,
KRONER, BROER, IMPLANTER

HOS OSS KAN DU BETALE MED
KREDITTKORT/BETALINGSKORT

DENTALIA - INSTITUTO DENTAL ESCANDINAVO

Takket være fremskritt innen moderne odentologi!

Vi er spesialister på tannimplant, 
faste og løse proteser !

Lær spansk med Emilio!
Emilio Serrano er opprinnelig fra Villajoyosa, men bosatt i Albir. Den
lille “kystbyen” er kjent for sitt internasjonale preg, og det spanske
hverdagslivet har sakte men sikkert blitt byttet ut med barer, restau-
ranter, eiendomsmeglere og banker som jobber med utlendiger fra
hele aueopa. Hva gjør så en ekte spanjol i "Lille Norge"?

BBEENNTTEE PPUUIIGG BBEENNTTEE@@SSPPAANNIIAAPPOOSSTTEENN..NNOO

SSPPAANNJJOOLL II AALLBBIIRR!!
- Nei, vi er ikke mange her, sier
Emilio, tydelig uberørt av
fenomenet. 
Tidligere bodde Emilio i den
skandinaviske kolonien i Alfaz
del Pi, og har flere norske ven-
ner fra den tid. Han har lært å
kjenne nordmenn som høflige
og "skikkelige" folk som ønsker
å integrere seg i det spanske
samfunnet, dog under samtalens
løp kan en få inntrykk av et
enkelttilfelle av rollebytte; en
Serrano i "Lille Norge".

SSPPAANNSSKKTTIIMMEERR

Den sympatiske spanjolen ligger
ikke på latsiden. I hverdagen er
han travelt opptatt i eget firma.
Her selger han apparater for å
måle vannkvaliteten, noe som
har vakt internasjonal interesse.
Og med Europa som marked blir
det lite fritid på Emilio, men to
dager i uken "kobler han av"
med spanskundervisning. På
mandager og tirsdager holder
Emilio spanskkurs for
utlendinger. Han har god erfar-
ing med norske elever, og mener
at nordmenn har lett for å ta
språk. 

EEGGEETT PPRROOGGRRAAMM

Emilio Serrano har utviklet sitt
eget kursopplegg med eget kurs-
materiell, og bruker boken
"Spanish with ease" ved siden
av. Kurset foregår på engelsk og
spansk og er basert på tre grun-
nprinsipper:

SSNNAAKKKKEE --  LLYYTTTTEE --  SSKKRRIIVVEE!!
- Om man skal lære seg et språk
er man nødt til å praktisere, sier
Emilio. Man må våge å bruke
språkkunnskapene sine i
butikken, på kafeen eller
postkontoret. Man må gjerne
også øve foran speilet
hjemme i fred og ro,
smiler Emilio og
bekrefter at sist-
nevnte fungerer
utmerket.

Hvor lang tid tar det
før en lærer å
snakke spansk?

- Det er noe indi-
viduelt, sier
Emilio, men er

man flink og studerer og praktis-
erer, så kan man regne med 5-6
måneder.
Selv har Emilio plukket opp en
del ord fra sine norske venner og
naboer, og er ikke redd for å
slenge seg ut på dypt vann:
"1-2-3-4-skal vi gå å bade?"

Spanskkurs
Kursavgift betales for hver time, 60 minutter, ogvarierer mellom 5 og 8 euro pr. time alt etter dis-tanse og område.

Arbeidsområde fra Villajoyosa til Calpe.Kurset foregår i grupper på minimum 6 personer.
For videre innformasjon eller påmelding, ring Emilio Serrano på tel.: 652 803 255

Alicante   Benidorm   Murcia   Malaga   Torrevieja

www.spaniaguiden.no/leiebil

Trenger du leiebil?
Billigst og enklest på internett:
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AAllffaazz  ddeell  PPii                                  AAllffaazz  ddeell  PPii KKaannaarriiøøyyeennee

Einar Røskeland og Helge Andergren
ønsker velkommen til ny tannklinikk.

Ny tannklinikk i
Alfaz del Sol

Mange kjenner de triv-
elige tannlegene
Einar Røskeland og

Helge Andergren fra
Tannklinikken i Alfaz del Pi.
Mandag 15. mai åpnet duoen ny
klinikk i Selvaags Alfaz del Sol,
vegg i vegg med Trygdeetatens
Service kontor. I lyse og triv-
elige lokaler ønsker tannlegene
både nye og gamle pasienter
hjertelig velkommen. Clinica
Dental Alfaz del Sol finnes i
Avenida Plaza del Sol, Local
10, Urb. Alfaz del sol. Her er
lett adkomst og godt med park-
ering.

Forum Mare Nostrum i fare?

Den store filatelisaken,
der 350.000 personer er
svindlet for til sammen

3,5 millioner euro, kan ramme
boligkomplekset Forum Mare
Nostrum i Alfaz del Pi. En av de
to store som er tiltalt i svindel-
saken, Forum Filatélico,  eier
85% av komplekset. De
resterende 15% eies av Pablo
Escobar, som er direktør ved
komplekset.

Komplekset i Alfaz del Pi består
av 196 utleieboliger for livstid.
Komplekset er i dag fullt utleid,

og utvider nå med ytterligere 78
boliger. Planene er klare om
enda 200 boliger i fremtiden.
Direktør Pablo Escobar innkalte
til møte med beboerene etter at
svindelsaken ble avslørt.

- Vi kommer til å fungere som
normalt, og jeg er overbevist om
at beboerene ikke løper noen
form for risiko, sier Escobar.

Han understreket også sin tillitt
til presidenten ved Forum
Filatélico, og tviler ikke på hans
ærlighet.

Kanariøyene ber om hjelp

På Kanariøyene ber myn-
dighetene om hjelp på
høyere hold for å stoppe

strømmen av ulovlige immi-
granter fra Afrika. Tusentalls
afrikanere forsøker daglig å ta
seg inn i Spania via
Kanariøyene. 

Hittil i år har dobbelt så mange

forsøkt å ta seg inn som hele året
i fjor. Bare de siste dagene har
over 900 personer ankommet
turistøyene, og strømmen fort-
setter. Det spanske innen-
riksministeriet antyder at i
overkant av 6000 personer har
ankommet Kanariøyene siden
årsskiftet. 

Lite interesse for gratis helsesjekk 

Svært få benytter seg av
tilbudet om gratis helses-
jekk for alle over 40 år.

Helseministeriet i Valencia-
regionen oppfordrer alle over 40
år å benytte seg av tilbudet. De
siste tre årene har kun 120.000
av regionens to millioner 40+
beboere gjennomgått full helses-
jekk hos legen. 

Helseministeriet får dog refs for
at kampanjen ikke har vært
særlig godt publisert, og at svært
få vet at tilbudet faktisk eksister-
er. Helseministeriet skylder på
mangel på personell og lave
budsjetter.  

VVaalleenncciiaa

SSppaanniiaa  hhaarr  ffååtttt  ssiinn  eeggeenn  ffiinnaannsssskkaannddaallee  mmeedd  lliikkhheetteerr
ttiill  EEnnrroonn  oogg  FFiinnaannccee  CCrreeddiitt..  MMaannggee  ssppøørr  sseegg  oomm  iikkkkee
ddeett  ooggssåå  bblliirr  kkoonnsseekkvveennsseerr  ii  AAllffaazz  ddeell  PPii..
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Den strengt religiøse sekten Opus Dei ("Guds arbeid")
står sterkest i Spania. Den blir også omtalt i boken "Da
Vinci-Koden" av Dan Brown, nå kino aktuell.

Opus Dei ble grunnlagt i
Spania i 1928 av en ung
spansk prest som het

Josemaria Escriva de Balaguer.
Han hevdet han fikk oppdraget
med å etablere organisasjonen
som et guddommelig påbud.
Han grunnla den for "å  fortelle
menn og kvinner i alle land og
under alle kår, rase, språk, miljø
og status i livet... at de kan elske
og tjene Gud uten å gi opp sitt
vanlige arbeid, sitt familieliv og
normale sosiale relasjoner."

Sekten blir sterkt kritisert for å
undertrykke og manipulere sine
medlemmer, og det hevdes den
er mest interessert i makt og i de
troendes penger.

Opus Dei har alle de egenskaper
som kjennetegner en kult, inklu-
sive en intens dyrking av grunn-
leggeren, kjent som "Fader," og
hvor tilhengerne underkaster
seg. Josemaria Escriva de
Balaguer skrev sin mest berømte
bok, "Vegen," en samling av 999
"maxims" som ble Opus Deis
spirituelle håndbok. Han så også
seg selv som en av de siste
dagers riddere som ledet de tro-
faste i kamp mot den gudløse
kommunismen. Monsignor
Escriva, som pave Johannes Paul
kalte "en uforglemmelig per-
son," døde i 1975. Det ble
allerede i 1981, etter ordre fra
Roma, satt i gang en prosess for
å kunne gi ham helgenstatus.
Monsignor Escrivas nestkom-
manderende, Alvaro del Portillo,
hadde arbeidet i 40 år under
Escreva. Han ble utnevnt til den
første prelaten av Opus Dei i
1982.

I 2002 flokket tusenvis av pile-

grimmer seg fra hele verden til
Vatikanet hvor pave Johannes
Paul II kanoniserte grunnleg-
geren av Opus Dei, Josemaria
Escriva de Balaguer. Dette
skjedde i en "lynprosess" bare 27
år etter hans død.

Asketisme, antikommunisme, et
rigid hierarki, religiøs mili-
tarisme og hemmelighetsfullhet
har blitt kjennemerker på organ-
isasjonen. Opus Dei har ført en
bevisst politikk på å holde mest
mulig hemmelig, inklusive
medlemsskap, hierarki, ritualer
og regler. I et intervju med den
katolske avisen the Brooklyn
Tablet, sier Fr. Angel de la Parte
Paris at han har observert at
Opus Dei utfører en fundamen-
talistisk teologi, fordømmer lib-
eral teologi, bryr seg ikke om
sosiale problemer, overlater lite
frihet til den enkeltes samvit-
tighet og han assosierer sekten
med sekulære maktstrukturer.

Sekten blir omtalt i Da Vinci-
Koden som en arkaisk og streng
religiøs orden og konkurrerer
med Prioren av Sion om den
største hemmeligheten - Den
Hellige Gral.

I dag er Opus Dei en inter-
nasjonal institusjon, men står
sterkest i Spania hvor en tredel
av den totale medlemsmassen på
cirka 85.000 personer finnes.
Offisielt er de en del av den
katolske kirken og ble godkjent
av biskopen i Madid i 1941 og
av Vatikanet i 1947. Den har
sterk innflytelse i spansk sam-
funnsliv og har infiltrert skoler,
universiteter, politisk ledelse og
forretningsliv. De var i sin tid
supportere av Franco, noe som i

ettertid har medført vanske-
ligheter, og det er fortsatt ingen
tvil om at organisasjonen holder
til ute på høyresiden.

Opus Dei er i mange land i
Europa, men ellers mest å finne i
Sør- og Mellom-Amerika, men
har også 3000 medlemmer i
USA.

Ordenen, eller sekten, presenter-
er den mest ekstreme læren til
den katolske kirken. De mest
hengivne medlemmene pålegges
å leve i sølibat og til å pålegge
seg selv streng askese og kropp-
slig egenavstraffing. Dette for å
bringe tilhengerne på linje med
lidelsene som Kristus måtte
gjennomgå og for å avstå fra all
synd. Det har blitt hevdet at
medlemmene rutinemessig
påfører seg selv smerte, men
sannheten om dette er vanskelig
å finne. Opus Dei hevder at de
legger større vekt på mindre
alvorlige ofre.

Sekten Opus Dei i Spania

WWW.SPANIAGUIDEN.NO/FORUM

Hvor går eiendomsmarkedet ?
Diskusjon,debatt,
meningsutvekslig tips og triks.Hvordan finner jeg meg jobb i Spania ??

?

?

? ??

? ?

?

??

Opus Dei Bishok Javier Echevarria kysser hånden til  Pave John Paul II etter
at paven ga den endelige godkjennelse for kanonisering av sektens stifter.

Kjell Magne Bondevik har vært på
Opus Dei møter. Han fikk kritikk men
mente det var nyttig å “knytte kon-
takter og utveksle ideer”.

Den katolske kirken støtte Franco
under borgerkrigen og under dik-
taturet. Og spesielt aktive var Opus
dei i sin støtte.

Både George W. Bush og spanias
tidligere president Jose Maria Aznar
(Partido Popular) kan kobles til Opus
Dei. Flere av ministrene i den forrige
regjeringen var sågar medlemmer i
sekten, som har som fårmål å spre
“kristne verdier” også gjennom 
politikk. 

Dette til tross for at Jesus tydelig
viste avsky for politikk og sammen-
blanding av politikk og religion.

“Armbåndet” over bæres av
mange medlemmer to timer
daglig.
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WWW.SPANIAGUIDEN.NO/LEIEBIL

ENKELT • TRYGT • RASKT

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

DU BETALER BILEN NÅR DU HENTER DEN ! 

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

FORD FIESTA
3 DØRS

114€ PR UKE

NISSAN MICRA/
FORD KA3
3 DØRS

106€ PR UKE

RENAULT CLIO
5 DØRS

129€ PR UKE

FORD FOCUS 1.6
5 DØRS

152€ PR UKE

FORD GALAXY
7 SETER

336€ PR UKE

FORD FOCUS STV.
5 DØRS

182€ PR UKE

RENAULT 306 CABRIO

249€ PR UKE

MERCEDES VITO
9 SETER

420€ PR UKE
*PRISENE VARIERER AVHENGIG AV SESONG, SE VÅR WEBSIDE FOR AKTUELL PERIODE

WWW.SPANIAGUIDEN.NO/LEIEBIL

Alicante Benidorm Murcia Malaga Torrevieja

SPANIAGUIDEN.NO

Kundeservice på Norsk!

BILLIGST OG ENKLEST VIA INTERNET!BILLIGST OG ENKLEST VIA INTERNET!

- 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

TToorrrreevviieejjaa

Parkeringsanarki i saltbyen
Ulovlig parkering skaper farer for fotgjengerne og store problemer for varetrans-
porten: Til tross for at det i løpet av de siste tre år er kommet til 75 nye politiagenter
fra Policía Locál i byen, ser det ikke ut til være en ende på "gi-.blaffen-i-andre" hold-
ningen fra mange bilførere når det gjelder parkeringen i Torrevieja. 

KKOOLLBBJJOORRNN AALLSSTTAADD KKOOLLBBJJOORRNN@@SSPPAANNIIAAPPOOSSTTEENN..NNOO

Det parkeres i hytt og
pine, er det en liten åpn-
ing, det være seg på for-

tau eller på fotgjengerover-
ganger, står det snart en bil der.
Det er populært å parkere med
nødblinklysene på, for å
unnskylde seg med at, "jeg vet
det er ulovlig, men jeg skal ikke
stå her så lenge, er bare ute i et
lite ærend." Går det så går det.

Fotgjengerne presses fra fortauet
og ut i gaten. Markerte fotg-
jengerfelt er gjerne opptatt som
parkeringsplass. Der fortauskan-
ten skråner mot gaten på hjørner,
er det malt en rullestol som
forteller at her må det ikke sper-
res for bevegelseshemmede. 

"Pytt, pytt, det er jo ikke så
mange rullestolbrukere, jeg har
bedre bruk for plassen; på med
nødblinklysene, de finner vel
andre muligheter."

Hjørnene er populære som park-
eringsplasser, likedan foran søp-
peldunker og over alt hvor det er
gule striper malt på fortauskan-
tene. Om det er tapetsert med

papirlapper på gate og fortau,
lapper som forteller at her har
Grua vært tidligere og tauet bort
biler, så ser ikke det ut til å
skremme.

Å kjøre lastebil, buss og varebil
i sentrum er et sjansespill både
for sjåfører og passasjerer. For
ikke å snakke om fotgjengerne,
men de er jo allerede fritt vilt.
Bare det å skulle komme seg
rundt de parkerte bilene på gate-
hjørnene for å svinge inn i en
annen gate, krever stor
tålmodighet og store kjørefer-
digheter. Det blir mye fram og
tilbake. Det er kanskje derfor det
er så mange biler som mangler,
eller har knuste speil, riper i
lakken og bulker.

Der gatene er envegskjørte med
to felt, benyttes det ene eller
begge til parkering. I de to hov-
edgatene Ramón Gallud og
Caballero de Rodas snegler
trafikken seg ofte fram. Som
regel er det ikke mer enn ett felt
ledig, eller det må kjøres i sikk-
sakk mellom de parkerte bilene
som står blinkende på begge

sider av gaten.

Men i de to gatene svermer det
som bier av gulsvarte politifolk
som observeres diskuterende
med sjåfører mens de har bøte-
blokken og pennen klar.
Kommer du utenfor de mest
trafikkerte sentrumsgatene, så er
det ikke en politimann å se.
Parkeringen er også deretter.
I mellomtiden kjører flere grua-
biler i skytteltrafikk med feil-
parkerte biler hengende etter -
ofte med blinklysene på. Når
den forbausede eieren ikke
finner sin bil, kan han se ned på
gaten eller fortauet. Der fortelles
det på fastlimte lapper at her har
bilen blitt tauet bort og kan
hentes hos Policía Locál.

Det blir da å ta taxi opp til poli-
tistasjonen, betale 36 euro,
deretter er det bare å begynne på
nytt, igjen.

Økningen i politistyrken er en
god investering, den betaler seg
nok sikkert i overkant med bøte-
legging. Men løser parkering-
sproblemene gjør det ikke.
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For å oppdage sherryens hemmeligheter er
det best å dra til dens fødested.
Sherryvinens dyrkingsregion finnes i det
bølgende landskapet i det sør-vestlige
Spania, grensende til havet ved Puerto de
Santa María, den søvnige havnebyen
Sanlúcar de Barrameda og selve byen Jerez
de la Frontera. Ved Jerez-vingårdene (de
fleste tar imot besøkende) forklarer guider
hva det er som gjør sherryen unik, og de
begynner med palominodruen. 

Aldri har en slik lavt-
stående drue gitt en så
majestetisk vin," sier

den spanske vinkritikeren José
Peñin. Palominodruen er i
sannhet en enologists mareritt.
Skjønt den gir mye saft, mangler
den både søthet og karakter og
den er notorisk utsatt for oksy-
dering. Selv med fordelene som
er kjent ved moderne vinte-
knologi, gir den bare en tam og
tynn hvit bordvin. Men i det spe-
sielle mikroklimaet i jerezregio-
nen, skjer det fantastiske mirak-
ler.

Først og fremst er det den
kalkrike, hvite albarizajorden
hvor de beste druene dyrkes.
Jorden suger opp fuktigheten fra
vinterregnet og tillater vindruene
å trives gjennom den hete som-
meren i Jerez. Etter at druene er
plukket inn, moset og fer-
mentert, blir vinen tilsatt
druealkohol som bringer alko-
holnivået opp til 15 prosent for
finos og 18 prosent for den
fyldigere sherryen slik som

oloroso.

Det er da criadera- og soler-
aprosessen begynner; den består
i å blande forskjellige årganger
med hverandre for å sikre en lik
og konstant kvalitet år etter år.
Vin som skal tappes på flaske tas
fra botas (de stor sherrytønnene)
og er den eldste vinblandingen.
Jo lengre vinen har blitt lagret på
criaderatønnene, desto mer aro-
matisk og dyrere er den.

Når det gjelder fino sherry, lig-
ger hemmeligheten i det nesten
mirakuløse "flor." Takket være
den vedvarende fuktigheten og
nærheten til havet, dannes etter
en sakte modning og lagring av
fino en gjærskorpe (kalt flor)
øverst på vinen i tønna. Den dan-
ner et beskyttende, skummende
lag som forsegler vinen fra
luften. Dette gir fino sherry dens
rike aroma, tørrhet og dens bleke
farge. Amontillado begynner
som en fino, men etter hvert som
den eldes skjer en delvis oksy-
dering. Når det gjelder oloroso,

tillater ikke det høyere alko-
holinnholdet at florgjæringen
skummer, slik at en naturlig
oksydering skaper denne typens
spesielle gyldne farge.

Folk i Jerez er stolte over at de i
dette distriktet har laget vin
siden antikken, men det var i det
18. århundre at grunnlaget for
den moderne sherryproduksjo-
nen ble lagt. Skjønt engel-
skmennene var vante med sherry
allerede i middelalderen, ble den
spesielt populær i England etter
at Sir Francis Drake herjet hav-
nen i Cadíz i 1587 og stjal med
seg 3000 tønner. Senere ble han-
delen med England gjenopptatt
på en normal måte. Mange av de
engelske importørene av sherry
emigrerte også til Spania og
Jerez i det 17. og 18. århundre.
Sammen med andre immigranter
fra det øvrige Europa, endte de

opp med å bli direkte involvert i
produksjonen av sherry. Derfor
er det vi ser så mange
"uspanske" navn på sherryetiket-
tene, slik som Osborne, Terry,
Domecq, Garvey, Gordon,
Byass med flere. 

KKOOLLBBJJOORRNN AALLSSTTAADD KKOOLLBBJJOORRNN@@SSPPAANNIIAAPPOOSSTTEENN..NNOO

Sherryens hemmeligheter
- i det spesielle klimaet i Jerez skjer det mirakler

Utenfor katedralen i Jerez står en engelskmann med en tønne Sherry, flere av de tradisjonsrike bodegas i området
er det engelskmenn som står bak. 
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BED SPECIALIST S.L.THE

BUTIKKER I : ALFAZ, TORREVIEJA -  JAVEABUTIKKER I : ALFAZ, TORREVIEJA -  JAVEA

AAllllee  MMyyeerrss  sseennggeerr  mmeedd
GGRRAATTIISS sskkuuffff..

OOtttteerrmmaann  sseennggeerr
ii  aallllee  ssttøørrrreellsseerr

AALLLLEE ttyyppeerr  sseennggeerr  oogg
mmaaddaasssseerr  ttiillggjjeennggeelliigg..

AAllllee  ttyyppeerr  mmøøbblleerr
ffoorr  ssoovveerroomm  ssaammtt  llaakkeenn,,  

ddyynneettrreekkkk,,  pplleedddd  eettcc..

TTllff:: 996655  888899  449977
FFaaxx:: 996655  888899  552222

AAvvdd..  PPaaiiss  VVaalleenncciiaa  3344
AAllffaazz  ddeell  PPii

TTllff:: 996666  773300  115577
FFaaxx:: 996666  773300  115566

ZZeenniiaa  IIII,,  LLookkaall  11--22
CC//  MMaaeessttrroo  TToorrrraallbbaa

TToorrrreevviieejjaa,,  OOrriihhuueellaa  CCoossttaa

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.

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

--    KKoossttnnaaddssffrrii  lleevveerriinngg
--    110000’’vviiss  aavv  pprroodduukktteerr  ppåå  llaaggeerr

ssiikkrreerr  rraasskk  lleevveerriinngg..
--    KKvvaalliiffiisseerrtt  ppeerrssoonnaallee  oogg  ffaaggmmeennnn    

ssvvaarreerr  ppåå  aallllee  ssppøørrssmmååll

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.

Forskning viser stadig i større grad hvor viktig en
god natts søvn er.Det er kun mulig gjennom en
korrekt tilpasset madrass.

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.

TTiillbbuudd ppåå  mmaannggee  eelleekkttrriisskkee
sseennggeerr  mmeedd  llaatteexx  mmaaddrraasssseerr..

TTllff:: 9966  664466  1122  5577
FFaaxx:: 9966  664466  1122  5577
CC//SSeevveerroo  OOcchhooaa  44

LLooccaall  22  && 33
JJaavveeaa  HHaavvnn

AAllffaazz  ddeell  PPii JJaavveeaa TToorrrreevviieejjaa
E-mail: thebedspecialist@ctv.es

Ordføreren anklages
for korrupsjon
PSOE i Torrevieja forlanger at byens ordfører, Pedro
Hernandéz Mateo Partido Popular, forklarer til
anklageren for antikorrupsjonssaker hvor han har
fått sine nye formue fra. Også revisjonsmyndigheten
for Valencia regionen vil granske PP ordføreren.

MANGEMILLIONÆR OVER NATTEN:
Den sittende ordføreren i Torrevieja skal ha brukt priviligert informasjon for å kjøpe
et landområde like før det samme området ble omregulert for boligbygging.  Selv
hevder han pengene stammer fra salg av frukt og grønnsaker.

KKOOLLBBJJOORRNN AALLSSTTAADD KKOOLLBBJJOORRNN@@SSPPAANNIIAAPPOOSSTTEENN..NNOO

Saken mot Pedro
Hernández Mateo dreier
seg om at det hevdes han

skal ha brukt intern informasjon
for å kjøpe land i Almoradí for
180.000 euro, for senere å selge
denne eiendommen til utbyg-
gerselskapet Eden del Mar for
5.409.188 euro. Betalingen var
avtalt å skulle fordeles over en
periode på 10 år.

Nestleder i PSOE i Torrevieja,
Manuél Vera, har forlangt at ord-
føreren redegjør for aktiviteter
knyttet til to bankkontoer.
Aktiviteten på den første kon-
toen fra 1. januar 1996 til 31.
desember 1999 viser at den
inneholdt 228.384 euro, mens
den andre CAM-kontoen viste
512.137 euro.

Så langt har ordføreren valgt å
forholde seg taus om saken, men
tidligere har han hevdet at pen-
gene stammet fra hans stilling i
delstatsregjeringen i Valencia,
samt fra salg av frukt og
grønnsaker fra eiendommen han
kjøpte i Almoradí.

Hernandéz Mateo ble anmeldt
fordi han kjøpte eiendommen
for å videreselge den til en
utvikler mens den ennå var reg-
istrert som rustikt land til gards-

bruk. Det forventes at om ikke
lenge vil eiendommen bli god-
kjent til utbygging av boligom-
råder.

Denne saken så først dagens lys
da Mateo stevnet Vera for retten
fordi han hadde kalt ham korrupt
i et åpent bystyremøte. Vera nek-
tet å be om unnskyldning, men
ble til slutt bøtelagt og måtte
betale erstatning til Hernandéz
Mateo. Vera venter også på en
annen rettsak for et lignende
utbrudd mot en annen politiker.

Mateo blir etterforsket av
antikorrupsjonsanklageren fra
Alicante, men det har ennå ikke
blitt fastsatt noen dato for en
rettsak og ordføreren har heller
ikke måttet svare på noen
spørsmål fra anklageren.

Det spekuleres i om Mateo
bevisst brukte intern infor-
masjon for å kjøpe eiendommen
i forkant av omreguleringen for
så å selge med enorm fortjen-
este.

Saken mot Mateo føyer seg inn i
rekken av saker mot politikere
fra Partido Popular hvor de har
utnyttet sine stillinger for per-
sonlig gevinst.
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Graviditet 
i Spania: Del 2

FFØØDDEEAAVVDDEELLIINNGGEENN

Mitt første møte med
fødeavdelingen var da jeg skulle
på ultralyd nr. 2, ved 20. uke, da
man om ønskelig kan få vite
kjønnet på barnet.
Fødeavdelingen var lett å finne,
fikk jeg fortalt. Fem minutter
forsinket ankommer jeg syke-
huset, styrter inn i hovedresep-
sjonen og finner "Maternidad"
på oversiktskartet. Det skal ligge
i første etasje.

-Enkelt, tenker jeg, det er jo rett
rundt hjørnet.

Jeg småløper gjennom korri-
dorene, ikke noe som ligner på
fødeavdeling her. Jeg løper om
kapp med tiden, gjennom ganger
og nedover korridorer og ut til
noe som ser ut som dødens
forgård med søppelkontainere
og alskens rask da det med ett
går opp et lys:

- I Spania ligger jo første i andre!

GGRRAAFFIITTTTII PPÅÅ DDOO

Vel fremme på fødeavdelingen
melder tissetrangen seg igjen for
ca. 5. gang i dag. Jeg ransaker
fødeavdelingen, men ingen tegn
til toalett noe sted. I en tilstand
av "raseri light" finner jeg
omsider toalettet, et trist rom
med grønne vegger, slitt brun-
malt gulv, en enslig liten vask på
en ellers så stusselig vegg og
GRAFITTI på dodøren. Det aner
meg at ryktene jeg har hørt om
sykehuset i Villajoyosa nok er
berettiget, for selv ikke på
Ullevåll finner man den slags!

UULLTTRRAALLYYDD II 2200..  UUKKEE

I Norge får man som regel bare
en ultralysundersøkelse i løpet
av svangerskapet. I Spania deri-
mot er det obligatorisk med flere
ultralyder. Tiden er altså kom-
met for ultralyd nr. 2. Jeg blir
mottatt av en kvinnelig lege som
man i hvert fall ikke kan
beskylde for å ha gått på
smilekurs. Med alvorlig mine
blir jeg bedt om å ta plass og dra
ned bukselinningen, ingen over-
flødig bruk av "por favor"! 

- Dette er kjølig, sier legen og
heller ultralydgele på magen. 

- Vil du vite kjønnet?, spør hun
raskt, og like raskt og kjølig
forteller hun meg kjønnet, uan-
fektet og ikke et lite smil å spore.
Hun fortsetter undersøkelsen,
måler barnets kroppsdeler og
sjekker både livmor og morkake. 

AALLTT VVEELL!!  
Etter undersøkelsen ønsker jeg å
vite hvor mange centimeter bar-
net nå måler.
- Ja, da må jeg legge i sammen
alle målene, jeg skal gjøre det
nå, sier hun og gir meg ny ultra-
lydtime om en måned. Takk og
farvel, ses om en måned! Med
papirene i hånden rusler jeg ut
like uvitende om barnets lengde,
men en ting har jeg i hvert fall
fått: de første tydelige foto av
det lille nurket!

AARRBBEEIIDD OOGG SSVVAANNGGEERRSSKKAAPP

Med hevelser i alle lemmer og
stadig bulende mage, begynner
arbeidssituasjonen nå å bli noe
tyngre. Bare å bøye seg for å
plukke opp en penn fra gulvet er
relativt strevsomt. Det er fris-
tende å la den ligge til neste gang
jeg mister noe på gulvet,  så kan
jeg ta to fluer i ett smekk! 
I Spania som i Norge har man i
siste del av svangerskapet
mulighet til å be legen om
sykemelding, "la baja laboral"
som det heter på spansk, noe
som fungerer på akkurat lik måte

s o m
i
Norge.
F o r h ø r
deg med
jordmor når
den tid kom-
mer!

PPRREE--MMAAMMAA

Utvalget i
garderoben
begynner
nå å bli noe
s n e v e r t ,
men ingen grunn til bekymring.
Nå har vi her i nord også fått vår
H&M. På shoppingsenteret La
Marina finner man nå altså
H&M med mammaklær i alle
fasonger. Ellers finnes det en og
annen liten butikk med "ropa
pre-mama" (mammaklær) både i
Alfaz del Pi og Benidorm, men
til helt andre priser.   

II  JJOORRDDFFAARRSS TTRRYYGGGGEE HHEENNDDEERR

Jordfar er like omstendig med
oppfølgingen. Hver tredje uke
passer han på at barnets hjerte

slår tilfredsstillende, at vekten
ikke stiger for mye, og at mor får
sjekket blodtrykket ofte nok.
Sistnevnte er jordfars store
bekymring, her gjelder det  å
ikke skulke unna. Hele to ganger
i uken må sykepleier måle
trykket, som nå har stabilisert
seg på et tilfredsstillende nivå.
Som jordfar selv sier; han er
pliktoppfyllende og ansvarsfull
person med de beste intensjoner. 

Ja, det skal han ha! 
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Skribent i lykkelige omstendigheter!
Vår dyktige medarbeider og skribent, Bente Puig, er i skrivende stund i
lykkelige omstendigheter, det vil si gravid! I fem måneder har vi i redaksjo-
nen vært vitne til stadig bulende mage, kvalme, humørsvingninger, ja, alt
som hører et sunt svangerskap til. Mange har stilt seg spørrende til dette
med svangerskap i utlendighet. Nå velger vår kjære skribent å dele sine
erfaringer med våre lesere, og vi i Spaniaposten ønsker Bente lykke til med
det forestående! Red.

Ullevåll, Riksen, Aker eller Villajoyosa? Ja, valget er fritt, og mange vel-
ger å vende nesen hjem til gamlelandet når testresultatet viser positivt.
Å være gravid i Spania kan by på både positive og negative opplevelser,
men det er ingen grunn til å tvile; de neste 9 månedene er man i de
tryggeste hender! 

Spaniapostens skribent
Bente Puig skriver om
erfaringer med graviditet i
Spania.
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Nabolandene i EU har tidligere fnyst litt av Spania
og spanjolene. I dag er det den “tilbakestående”
naboen som er i førersetet:

Etter Francos død og Spanias inntreden i EU har det skjedd formida-
ble forandringer i landet. Fra å være en gråsvart og kjedelig nasjon med
mange analfabeter og liten innflytelse på den internasjonale arena, er
Spania nå blant de mest innflytelsesrike landene i Europa. 

Dette viser seg i politikk, film, kunst, arkitektur, handel og økonomi.
Det svinger i Spania mens det er status quo eller nedgang i Frankrike
og Italia. Dette skriver den britiske arbeiderpartipolitikeren og tidligere
EU-ministeren Denis MacShane for MSNews.

Hva kan forklare denne
forskjellen? Som en av de
få nasjoner i Europa har

Spania omfavnet og virkeliggjort
globaliseringsideen. Dette begy-
nte med medlemsskapet i EU i
1986, og det har ikke vært store
uenigheter mellom venstre- og
høyresiden i spansk politikk når
det gjelder dette. Påtroppende
ministre har bygd videre på det
den forrige oppnådde.

Sosialisten Felipe Gonzáles
avviste det klassiske og ikke minst
statiske venstresynet som hans
franske kamerater hadde, og øns-
ket velkommen private investorer
og sluttet seg til NATO. José
María Aznar, skjønt han var
høyremann, unngikk å kjøre
thatcherlinjen og opprettholdt et
meget godt forhold til fagforenin-
gene. José Luis Rodríguez
Zapatero opprørte George W.
Bush med å trekke de spanske
troppene ut av Irak, men har sam-
tidig opprettholdt Aznars suksess
når det gjelder å fremme Europas
mest dynamiske, åpne og vok-
sende økonomi.

Det har blitt mer og mer av ven-
stresidens økonomiske protek-
sjonisme i Europa når det gjelder
globalisering; de har satt opp bar-
rierer mot kapitalen som alltid
søker best mulig inntjening. Mens
høyresiden er mer opptatt av
sosial proteksjonisme, begrense
innvandring, styrke grensekon-
trollen og vende tilbake til mer
kirkevennlig oppførsel. Spania har
avvist begge deler. Bortsett fra et
bisarr forsøk på å stoppe tysk opp-
kjøp av et spansk gasselskap, er
Spania et lykkeland for uten-

landske investorer.

Zapatero har regulert arbeids-
markedet for 700.000 illegale
arbeidere, og i motsetning til Italia
og Frankrike, har han åpnet
markedet for  arbeidere fra Øst-
Europa. For ikke lenge siden
legaliserte han også homofile
ekteskap.

Ikke rart at den italienske politik-
eren Romano Prodi, som nå er
statsminister, nektet å la seg
avbilde sammen med Zapatero da
han var i Madrid for ikke så lenge
siden. Han var redd for at mange
ville bli fornærmet, dermed ville
mange katolske stemmer gå tapt i
hjemlandet hvis han viste seg
offentlig sammen med en så bas-
tant verdslig mann som Zapatero.

I Frankrike er både Jacques
Chiracs konservative og oppo-
sisjonens sosialister forent i avvis-
ningen av noe som kan ligne på
Tony Blairs "anglo-saxiske mod-
ell." Hvis de tok en titt over pyre-
neene, ville de kanskje kunne lære
noe av den europeiske suksesshis-
torien som blir skrevet av sine
latinske naboer.

Spania ligger i dag mange heste-
hoder foran sine naboer Frankrike
og Italia når det gjelder vekst,
antall nye arbeidplasser, og den
mest vitale kvaliteten på en mod-
erne nasjon: en smak av vitalitet,
selvtillit og optimisme.
Spanjolene har et ord, movida,
som har betydning av å frigjøre
energi, noe som kan fullføres ved
å omfavne modernisme med et
samfunn og en økonomi som
ønsker å være åpen, ikke lukket.

Mens Prodi og Chirac
spekulerer på hvordan de
skal få sine land på banen
igjen, kan de forsøke å
sprite opp med sin egen movida.
Dessuten bør de lære seg spansk.

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

SPANIAPOSTEN

www.spaniaposten.com

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

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

Opptil 75% avslag!
Opphørssalg

Opptil 75% avslag!
Opphørssalg

Det Persiske Teppe GalleriDet Persiske Teppe Galleri
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Franskmenn og italienere ser til Spania

Tidligere statsminister Felipe Gonzáles (til venstre) avviste det klassiske og ikke
minst statiske venstresynet som hans franske kamerater hadde, og ønsket
velkommen private investorer og sluttet seg til NATO.
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Mange substanser har i hundrevis av år
blitt promotert som et kjærlighetsmid-
del som skal kunne øke den seksuelle
lysten og ofte også evnen. De fleste av
disse remedier har vist seg å ikke holde
hva de lover, det mest kjente av dem alle
kalles “Spansk flue”.

Pulveret påstås å være et
afrodisiakisk middel og
det har gitt opphavet til

mange historier og rykter, slik at
det fortjener spesiell oppmerk-
somhet.

Spansk Flue er ikke en flue i det
hele tatt, men en bille, kalt blem-
mebien (latin:lytta vesicatoria),
fra gruppen Coleoptera i fami-
lien Meloidae. Billen er 15 - 22
mm lang og 5 - 8 mm bred og er
å finne på planter og trær fra
kaprifoliene og oliven.

Ikke bare det at insektet ikke er
en flue, strengt tatt er det ikke en
gang spansk. Det finnes i
Spania, ja, men også i mange
andre middelhavsland, til og
med i Russland. Årsaken til at
den er kjent som blemmebillen
er at den utskiller et sekret fra
ledd i beina, som en slags
kaustisk substans, når den er
truet. Når dette stoffet kommer i
kontakt med menneskehud blir
huden irritert og det dannes fort
blemmer.

Den fargeløse, luktløse og krys-
tallinske substansen kalles can-
tharadin eller cantharides og ble
forst isolert i 1810 av en fransk
kemiker, Roviquet. Det er denne
cantharidin som ufortjent har fått
ryktet som kjærlighetsmiddel,
ikke selve billen. Den tradis-
jonelle måten å få tak i can-
tharidin på har ikke vært å samle
den inn eller trekke ut ekstrakten
fra billen. Man har ganske enkelt
samlet sammen biller, tørket de,
for deretter å knuse de til pulver,
som da selvsagt vil inneholde
det ettertraktede stoffet.

Billepulveret blir brukt invortes
og det medfører at cantharidin
blir utskilt sammen med urinen.
Under vannlatingen vil imidler-
tid stoffet irritere urinveiene
kraftig og medføre kløe, svie og
opphovning i genitaliene.

I antikken ble denne opphovnin-
gen feiltolket som seksuell
opphisselse og ga opphavet til
den ideen at middelet var et afro-
disiakium. I virkeligheten var
denne opphovningen og svien et
resultat av en alvorlig betennelse
i genitaliene, og den kunne vaere
meget smertefull, absolutt ikke
til å nyte. Nyrene ble også utsatt
for betennelsen og de kunne bli
fullstendig ødelagt.

Cantharidin er altså meget giftig
og dens nærvær i kroppen kan
resultere i alvorlige gastro-
forstyrrelser, noe som kan føre
til kramper og til slutt koma. I
det siste tilfellet vil resultatet bli
døden innen 24 timer.

Den giftige naturen til can-
tharidin ble demonstrert tydelig
av den beryktede Marquis de
Sade i 1772. Han hadde sendt sin
oppasser Latour ut for å finne
kurtisaner til sine nattlige even-
tyr, og de Sade tilbød dem noen
frø fra frukter glasert med
Spansk Flue, da han trodde dette
ville sette damene i fyr og
flamme. Det gjorde det ikke. I
stedet ble to av kurtisanene helt

forvridd av smerte og begynte å
kaste opp noe voldsomt. Tre
andre kvinner ble spart for disse
lidelsene fordi de i skjul hadde
sluppet fruktene i golvet etter å
ha faatt mistanke om at noe var
galt.

En anmeldelse av Marquis de
Sade ble rettet til myndighetene.
Den ansvarlige etterforsker,
Chomel, fant de to kvinnene som
var syke og ble informert av
legen som behandlet de om at de
nesten hadde mistet livet. Han
beordret at både de Sade og
Latour skulle arresteres, men de
Sade forsto at han hadde
alvorlige problemer og flyktet til
Italia. Det ble likevel rettsak og
begge de to ble funnet skyldige i
forgiftning og fikk dødsdom in
absentia. Da dommen ikke
kunne fullbyrdes, ble det foretatt
en symbolsk henging.

En annet godt eksempel på dette
stoffets dødelige effekt skjedde i
London i 1954. Arthur Ford ble
involvert med en kvinnelig kol-
lega paa kontoret, Betty Grant,
men hans framstøt mot henne
var fruktesløs. Desperat etter å få
hennes oppmerksomhet, og etter
å ha hørt ville historier om
Spansk Flue i løpet av sin mili-
taertjeneste under krigen,
penslet han pulver med can-
tharidin på kokosnøttdrops og
spanderte på Betty Grant.
En annen kvinne ved kontoret
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Spansk Flue
- naturens afrodisakium?

LYTTA VESICATORIA: spansk flue,  Lytta vesicatoria, en plasterbille, skinnende metallgrønn. Finnes i Sør- og
Mellom-Europa og inneholder giftstoffet cantharidin. Ble brukt i eldre medisin, bl.a. som afrodisiakum.  [Caplex]

“GARANTERT EFFEKT”: Man har ganske enkelt samlet sammen biller,
tørket de, for deretter å knuse de til pulver, som da selvsagt vil inneholde det
ettertraktede stoffet.
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forsynte seg selv. Giften begynte
snart å virke på begge kvinnene
og de kastet opp blod og til slutt
kollapset de med voldsomme
smerter. Neste dag var begge to
døde. Ford hadde spist et av
dropsene selv, men det viste seg
at ett drops ikke var nok til å
påføre ham alvorlige skader.
Han overlevde tildragelsen, men
ble etterforsket av Scotland
Yard. Senere ble han dømt for
mord på de to kvinnene og endte

opp med lang fengselsstraff.

Siden denne substansen er
meget farlig og til og med kan
medføre døden for brukeren, ser
det merkelig ut at dette mytolo-
giske pulveret eller giften fort-
satt er i salg. Men ikke la deg
lure... De butikkene og andre
som tilbyr dette, er nok ganske
trygge på at det ikke er ekte
Spansk Flue, selv om de
beskriver det som dét.

Heldigvis er det stort sett
uskyldige urter av et eller annet
slag de selger under det navnet.
De tar neppe sjansen på at noen
skulle bli forgiftet og stoffet de
selger kan også være bra. Men
det som i dag selges under
etiketten "Spansk Flue," er van-
ligvis ikke annet enn pepper og
diverse krydder blandet med
urter, men disse ingrediensene
kan nok gi brukeren en varm
følelse, men ikke noe mer.

Stilling ledig
Coco-Loco søker skandinavisk kokk,
servitører og bartendere for sommeren.
Internasjonalt, hektisk og trivelig miljø.

Noe for deg kanskje ?
Ring Kristian på telefon 616 370 331.

En spansk kunstekspert har oppdaget et hittil ukjent maleri av den spanske mesteren
Francisco de Goya y Lucientes (1746 - 1828) på den britiske øya Isle of Man. "Repet,"
som ble kjøpt for 18.000 euro som et anonymt verk for 35 år siden, er i dag verdt mel-
lom tre og fire millioner euro, sier Paulino Gimenez til The Herald.
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Nytt maleri av Goya funnet
- Kjøpt for 18.000 euro, er i dag verd 3 - 4 millioner euro

Maleriet viser en kvinne
kledt i romersk stil og
hun holder et barn

mens hun ser ned fra et vindu.
Det antas at Goya malte dette
rundt 1770 mens han var kunst-
student i Italia.

En engelsk samler kjøpte maleri-
et i London. Det måler 63 x 51
centimeter.

Eieren begynte etter en stund å
få mistanke til at verket kunne
være en Goya, så han tilkalte den
malagabaserte kunsteksperten
Paulino Gimenez for å se på
"Repet." Etter ti måneders
grundig undersøkelse av maleri-

et, kom han fram til at det bar
alle kjennetegn på at det var malt
av Goya. Det inneholdt blant
annet et skjult ansikt.

Goya malte mange verk "med de
samme karakteristikker, figurer
og komposisjoner," sier
Gimenez.

Verket er malt på italiensk lin-
canvas, noe som er nok et tegn
på at Goya malte det mens han
var i Roma.

Gimenez har tidligere også
oppdaget "El Inmaculada" av
Goya, som var en modig og
visjonær kunstner langt forut for

sin tid.

Blant Goyas mest kjente verker
finner vi "Den Tredje Mai
1808," "Saturn Forlater sin
Sønn," "Den Nakne Maja" og
"Den Påkledde Maja." Mange av
hans verker er å se i Prado kun-
stmuseum i Madrid.

Dette er ett av Goyas mest kjente bilder og viser overgrep under den spanske
borgerkrigen.

Vil du se Goyas mesterverk finner du
en stor samlig ved Prado museet i
Madrid.
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Billige tellerskritt til Skandinavia, 
Spania og resten av Europa.

Samme lave pris hele døgnet, hele uken.
Fakturering per sekund
Ingen forhåndsnummer
Ingen minimum forbruk

Ingen oppkopplingsavgift
Ingen forhåndsinnbetaling

Ingen endringer av din telefon linje
Tjenesten er tilgjengelig for fastlinjer og mobil telefoner

Bare løft av røret og ring!

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.

Ledelse gjennom innovasjon

€uro-Cent
per minutt*
*Eks. IVA.

For mer informasjon
ring vårt gratisnummer

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

4,54,5
Ring hjem !Ring hjem !

Kun 2,4 cent pr. min. på lokalsamtaler i Spania.
23 cent pr. min. til mobiltelefon i Spania.
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Det halvferdige bygget lig-
ger på stranden El
Algarrobico, i nærheten

av Cabo de Gata naturpark i
Almería. Bygget vil ble revet ved
hjelp av sprengstoff og stranden
tilbakeført til sin opprinnelige
status.

Avgjørelsen blir feiret som en
seier av lokale naturvernere og
Greenpeace. I november i fjor
okkuperte mange aktivister
bygget og fikk fokus på grupper
som kjemper for å bevare den
spanske kystlinjen.

Manuel Chaves, presidenten i
Andalucía, sier klart ifra: "De vil
aldri kunne åpne hotellet, det skal
bort fra stranden."

Denne avgjørelsen var en U-
sving fra delstatsregjeringen i
Andalucía; den ble påskyndet av
et stadig økende press fra
befolkningen og ønsket til
Spanias sosialistiske regjering om
å forsøke og stanse den store
utbyggingen langs kysten.

I 1994 klassifiserte delstatsreg-
jeringen stranden som "urban,"
noe som åpnet vegen for lokale
utbyggere til å søke om byggetil-
latelse for å bygge et hotell.

Planen om å bygge hotellet, ett av
åtte på hele området, sammen
med en golfbane , ble senere god-
kjent av de lokale myndigheter.
Etter som protestene økte i styrke,
beordret det spanske miljøvern-
departementet utbyggeren å rive
ned deler av hotellet på grunn av
at det var bygget for nære stran-
den. Men departementet hadde
ikke myndighet til å kunne over-
styre den lokale byggelisensen
som var gitt.

Blant en økende opposisjon fra
"Redd Mojácara," en lokal mot-
standsgruppe, oppdaget etter
hvert Greenpeace og spanske
medier hva som var i ferd med å
skje. De andaluciske myndigheter
fant ut at hotellgruppen ikke
hadde holdt seg til en noe tvilsom
regulering i 1999. Selskapet
Azata del Sol hadde unnlatt å
informere de regionale instanser
om sine planer da de kjøpte
strandtomten.

Señor Chaves forklarer at dette ga
myndightene retten til å kjøpe
tilbake deler av hotellet for å rive
det. María José Contreras i
Greenpeace, sier: "Dette er ikke
bare en seier for Greenpeace, men
for alle de som mener at kysten
ikke bør ødelegges."
"Dette skulle stoppe utbyggere

fra å tro, at de kan tillate seg hva
som helst uten å være redd for
følgene."

Den høyreorienterte spanske
avisen El Mundo har drevet en
kampanje i over ett år imot øde-
leggelsen av El Algarrobico
Playa.

Gustavo Catalán Deus, journalist
i avisen, skriver at den arkaiske
modellen for turisme representert
av hotellets eiere og de tricks de
benyttet seg av for å kunne gjen-
nomføre prosjektet, var helt åpen-
bare. "Ødeleggelsen av hotellet
og rehabiliteringen av stranden
vil markere et vendepunkt i den
måten planleggere og utbyggere
arbeider på langs Middelhavets
kyst."

Men Antonio Baena Pérez,
Azatas hovedkoordinator, sier at
selskapet vil kreve en erstatning
på 200 millioner euro som følge
av potensielle tap som er påført
de.

Cristóbal Fernández, ordføreren i
Carboneras, som godkjente
planene, sier at de umulig kan
leve som indianere i et reservat og
krever at myndighetene kom-
penserer for tapet slik at de kan
leve av turismen.

Riving av hotell ved stranden

Det 22-etasjes hotellet har blitt et symbol på ødeleggelsen av den spanske kystlinjen:
Det 22-etasjes hotellet ble bygget på en uberørt strand, og dette skulle bli et symbol på
misbruket av den spanske kystlinjen. Nå er det kjøpt av delstatsregjeringen i Andalucía
for 2.3 millioner euro, for å bli revet.

Cabo de Gata har stort sett vært skånet for store turistprosjekter, slik vil myndighetene at det skal forbli.
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Vet du at fugleinfluensaen ble
oppdaget i Vietnam for ni år
siden? 

Vet du at siden den tid har
knapt 100 mennesker dødd i
hele verden?

Vet du at det var amerikanerne
som gjorde oss oppmerk-
somme på at det fantes en fore-
byggende medisin, TAMIFLU,
mot influensaen? 
Vet du at TAMIFLU knapt
virker mot vanlig influensa?
Vet du at det vitenskapelige
miljøet stiller store spørsmål-
stegn ved medisinen?

Vet du at mot et antatt mutant
virus slik som H5N1 så kan
ikke TAMIFLU helbrede? 

Vet du at fram til i dag så smit-
ter fuglinfluensaen bare mel-
lom fugler?
Vet du hvem som markedsfør-
er og selger TAMIFLU?
ROCHE LABORATORIES.
Vet du hvem som kjøpte paten-
tet for TAMIFLU fra ROCHE i
1996?
GILEAD SCIENCES INC.

Vet du hvem som var president
i GILEAD og fortsatt eier
aksjemajoriteten? 

DONALD RUMSFELD,
forsvarsminister i USA.
Vet du at hovedingrediensen i
TAMIFLU kommer fra knuste
frø fra frukten av
pimpinellabusken?
Vet du hvem som kontrollerer
90% av verdens produksjon fra
disse frø?

RROOCCHHEE

Vet du at salget av TAMIFLU
var over $254 million i 2004
og mer enn $1000 million i
2005?
Vet du hvor mye mer ROCHE
kan tjene i millioner dollar hvis
denne fryktbusinessen fortset-
ter?

Så, for å oppsummere hele his-
torien:
President Bushs venner beslut-
ter at medisinen TAMIFLU er
løsningen på en pandemi som
ennå ikke har oppstått og har
foråsrsaket under 100 dødsfall
i løpet av ni år over hele ver-
den.

Denne medisinen kan ikke en
gang helbrede en vanlig influ-
ensa, og dette viruset påvirker
normalt ikke mennesker.

Rumsfeld selger patentet for
TAMIFLU til ROCHE og de
betaler ham en formue og
ROCHE sikrer seg 90% av
verdens anisfrøproduksjon
som base for medisinen.

Regjeringer over hele verden
har blitt skremt på grunn av
faren for en pandemi og har
sikret store innkjøp av
medisiner fra ROCHE.

Vi ender altså opp med å betale
for unyttig medisin, mens
Rumsfeld, Cheney og Bush
gjør business.

Hvor dumme kan vi bli?
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C/Mayor,5. Casco Antiguo. ALTEA . 96 584 20 78 . www.oustau.com

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

C/Gerona 2/15 (Benidorm) TEL: 636 059 785 
ÅPENT ALLE DAGER FRA 18.00

IINNDDIISSKK RREESSTTAAUURRAANNTT

Meny for to Forrett: “Onion Bahaji, Chicken Tikka, 
Hovedrett: “Chicken Balti, Chicken Madras, ris og Naan brød.
Inkluderer en stor flaske vann, 2 øl eller en halv flaske vin.

24 €

• Kjøkken av beste kvalitet
• Sveitsisk kokk

Noen av våre spesialiteter:
Lam,“Carre de Cordero”, fersk fisk og utmerket kjøtt.

Åpent 12.00 - 24.00 stengt mandager
Plaza de la Iglesia 6 - Kirkeplassen i Altea

Tlf: 965 841 269

Lunchmeny 14€, vin inkludert

HHeellssee

Senere studier viser nå at en
yoghurt om dagen kan
forebygge dårlig ånde. De

som spiser yoghurt har merkbare
lavere verdier av hydrogen sulfid

in munnhulen, et stoff som forår-
saker dårlig ånde. Å spise yoghurt
viser seg også å kunne forhindre
plakk og tannkjøttsykdommer. 

Yoghurt mot dårlig ånde

Det dukker stadig vekk opp nye opplysninger om fugleinfluensaen. Dette er noe
av det siste som har dukket opp. Les det og gjør deg dine tanker om det.

KKOOLLBBJJOORRNN AALLSSTTAADD KKOOLLBBJJOORRNN@@SSPPAANNIIAAPPOOSSTTEENN..NNOO

HYSTERI: Menn i hvite frakker, medier som slår opp “epi-
demien” stort uten pga noen døde fugler og en “vidunderkur”
uten dokumentert virkning ! Amerikanske politikere tjener seg
enda rikere på nok en “trussel” mot menneskeheten.
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SSaannttaa  PPoollaa HHeellssee

Institusjonsleder ved Nome
sjukeheim, Bent Krogager ,
og hjemmetjenestens Torild

Kaasa var nylig i Santa Pola for
å se på forholdene. Og de likte
hva de så.

- Vi var noe skeptisk til prosjekt-
et, fordi det var vanskelig å tenke
seg hvordan en kunne sende
eldre innbyggere trygt fra Nome
til Spania og hjem igjen. Men vi
hadde ingen grunn til å være
skeptisk. Opplegget er svært
profesjonelt. Sjukehjemmet er
helt nytt, og det skal innredes en
nordisk fløy der. Det skal ansett-
es norsk personell. Dette burde
være svært aktuelt tilbud for
mange eldre, mener Krogager og
Kaasa.

LLIIVVSSKKVVAALLIITTEETT

Krogager understreker at kom-
munen ikke tjener penger på å
organisere opphold i Santa Pola,
men at dette er tilbud som eldre
kan benytte seg av under trygge
forhold.

- Vi ønsker å gi Nomes befolk-
ning et framtidsrettet tilbud.
Hjemmeboende, eldre par og
barn sammen med foreldre vil
kunne tilbys opphold i kommun-
ens regi, opplyser Krogager.

Han sier videre at et slikt opp-
hold vil gi de eldre blant annet
bedre helse, gode minner og
bedre livskvalitet.

FFLLEERREE RREEIISSEERR

- Det er stadig flere eldre som
reiser. Mange eldre har penger
som de kan bruke på å reise. Så
hvorfor ikke gjøre det, spør
Krogager.

Rundt 5000 kroner for et enkelt-
trom per uke med kost og losji,
trening og rekreasjon må pasi-
enten betale. 600 kroner mindre
dersom en velger dobbeltrom.

- Hvor mange kan det bli aktuelt
å sende sørover til Spania?

-Det vet vi ikke. Vi må reservere
plasser for et visst tidsrom, men
først må vi se på antallet når vi
snakket sammen med de to andre
kommunene i regionen.

IIKKKKEE AALLLLEE

- Er det bare å melde seg på ?

-Nei, vi er et inntaksteam som
skal behandle henvendelsene.
Pasienter med demens og senge-
liggende er ikke aktuelle å sende
nedover, men kan være aktuelt
seinere.

- Når kan de første nomehering-
ene sendes sørover i kommunens
regi ?

- Det er et ønske fra Santa Pola
at det skjer i september, opplyser
Krogager.

Han sier videre at det også var
representanter fra Nittedal og
Tromsø i Santa Pola samtidig
med Nomes representanter.
[Telemarksavisa ]

Robottrening gir bedre kirurgerVurderer Spania-opphold for eldre
Et EU-finanisert forskningssenter i Granada,
kan gi store helsegevinster framover.

Et par timers kjøring fra
Malaga i Granada, ligger
det EU-finansierte

forskningssenteret CMAT, som
er ulikt alle andre helseinsti-
tusjoner.

Over 9 millioner euro er
investert fra EU, som skal delfi-
nansiseres fra den spanske stat,
og som skal lære opp leger til
mer profesjonelle rutiner gjen-
nom et digitalt læringsprogram.

Hele forskningssenteret baserer
seg på virtuelle prosesser, enten
med simuleringer fra fysiske
rollemodeller eller operasjoner
av robotdukker som blir over-
ført digitalt mot leger som skal
lære av rutinene. Ved å gå igjen-
nom rutiner gang på gang, vil
leger erfare hva som bør gjøres
og hva som må unngås for å
kunne utføre en vellykket og
effektiv operasjon.

Senteret, som ble åpnet i
november i 2004, har allerede
gjennomgått treningsprogram
med 6000 nyetablerte spanske
leger ved tre sykehus i Spania.

Direktør for CMAT-senteret,
Carmen Blanca, sier til digi.no
at forskningssenteret nå får hen-
vendelser fra hele Europa som
kan være interessert i å adoptere
treningsprogrammet. Også
norske leger har vist interesse
og besøkt CMAT.

45 mennesker er ansatt ved sen-
teret, hvorav åtte, ni personer er
programmere som har utviklet
programvare basert på åpen
kildekode. Programvaren gir

studentene anledning til å forske
på anatomiske diagnoser og
behandling som gir et fulls-
tendig identisk bilde med virke-
ligheten.

Programvaren vil være gratis,
men senteret ønsker å tjene
penger på metodene og
opplæring.Blanca antyder at
senteret allerede nå har en
inntekt på to millioner euro i
året på treningsprogrammet mot
leger og annen helsepersonell.

En avansert robotdukke ble pre-
sentert for det europeiske
pressekorpset i på en EU-kon-
feranse. Den mannlige robot-
dukken har i alt 70 virtuelle
soner på kroppen som reagerer
tilsvarende et menneske på
aktiviteter utført av helseperson-
ell.

Dette kan være alt fra å blunke
med øynene, utvide pupiller ved
for eksempel bedøvelse, puste,
tisse og mulige reaksjoner ved
blodoverføring.

Legene får også testet reaksjon-
sevnen ved å simulere
operasjoner, og senere få
bedømt hvor lang tid operasjo-
nen tok, hvor mange klips som
ble brukt, hvor mange personer
som legen måtte involvere i
prosessen og hvor mye
bedøvende midler som ble
brukt.

Et forskningsstudie viser
allerede nå at leger kan redusere
læringskurven med ett år gjen-
nom denne modellen. [Digi]

Den mannlige robotdukken har i alt 70 virtuelle soner på kroppen som reager-
er tilsvarende et menneske på aktiviteter utført av helsepersonell.

Nome kommune vurderer å tilby eldre opphold på sjuke-
hjem i den spanske byen Santa Pola utenfor Alicante. Det
er tatt kontakt med kommunene Bø og Sauherad for å få
til et samarbeid, og det skal holdes felles informasjons-
møte 7. juni.

Nome kommune i Telemark vurderer å sende eldre på sykehjem i Santa Pola,
like syd for Alicante.

Nedgang i arbeidsløsheten

Spania har hatt en nedgang
i arbeidsløsheten de første
fire månedene i 2006.

Bare i april sank arbeidsløsheten
med 73.000 personer, noe som
tilsvarer en rekordnedgang på
3,4%. 

Den spanske sosialministeren
Jesus Caldera er meget fornøyd
med tallene og ser lyst på
fremtiden. Spania er idag
ledende i Europa når det gjelder
nye sysselsettinger.
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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

Vikingposten

TTrryykkkkeett  ooppppllaagg::
5.500-6500 eks.

DDiissttrriibbuussjjoonnssoommrrååddee::  
Altea til La Manga

KKiillddeerr::  
VIKINGPOSTEN
Asociacion Presna
Nordicas

Spaniajournalen

TTrryykkkkeett  ooppppllaagg::
Ca 3.000 eks.

DDiissttrriibbuussjjoonnssoommrrååddee::  
Costa Blanca
Via Narvesen i Norge

KKiillddeerr::  
Spaniajournalen
Posten Norge
Asociacion Presna
Nordicas

Aktuelt Spania

TTrryykkkkeett  ooppppllaagg::
Ca 1.500 eks.

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

KKiillddeerr::  
Aktuelt Spania
Asociacion Presna
Nordicas
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Spaniaposten

TTrryykkkkeett  ooppppllaagg::
10.000-16.000 eks.
(Snitt pr utgave 2006 10.500 trykte eks.)

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

KKiillddeerr::  
SERVICIOS DE IMRESION DE LEVANTE, S.A.
SPANIAPOSTEN
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).

Kontakt oss for annonsørinfo: salg@spaniaposten.com
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50/50 FORDELING
AV OPPLAG

TORREVIEJA
OMRÅDET

ALFAZ
OMRÅDET

SPANIAPOSTEN
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MMaannddaagg  2222..  mmaaii

06:25  God morgen Norge

09:30  Nyhetene

09:40  Frokostquiz

10:05  God morgen Norge

12:05  Fredag

12:35  Hotel Cæsar

13:05  Cheers

13:35  Home and Away

14:00  Den syvende himmel

14:50  MacGyver

15:40  Home and Away

16:10  Malcolm i midten

16:35  Venner for livet

17:00  That '70s Show

17:30  Hotel Cæsar

18:00  Absolutt underholdning

18:20  Været

18:30  Nyhetene og Sporten

18:55  Tabloid

19:30  Hotel Cæsar

20:00  Familiens ære - Andre

semifinale!

21:00  Nyhetene

21:20  Været

21:25  Sporten

21:40  Criminal Minds

22:30  Dokument 2: Muslimske

meninger

23:00  Kontoret

23:25  Nyhetene og Sporten

23:40  Været

23:50  Frustrerte fruer - spesial

00:35  Spesialavsnittet

01:25  Sporten

01:35  Været

TTiirrssddaagg  2233..  mmaaii

06:25  God morgen Norge

09:30  Nyhetene

09:40  Frokostquiz

10:05  God morgen Norge

12:05  Tabloid

12:35  Hotel Cæsar

13:05  Cheers

13:35  Home and Away

14:00  Den syvende himmel

14:50  MacGyver

15:40  Home and Away

16:10  Malcolm i midten

16:35  Venner for livet

17:00  That '70s Show

17:30  Hotel Cæsar

18:00  Absolutt underholdning

18:20  Været

18:30  Nyhetene og Sporten

18:55  Tabloid

19:30  Hotel Cæsar

20:00  Supernanny

21:00  Nyhetene

21:20  Været

21:25  Sporten

21:40  Frustrerte fruer

22:30  Joey

22:55  Kongen av Queens

23:25  Nyhetene og Sporten

23:40  Været

23:50  Philly

00:35  Wild card

01:25  Sporten

01:35  Været

OOnnssddaagg  2244..  mmaaii

06:25  God morgen Norge

09:30  Nyhetene

09:40  Frokostquiz

10:05  God morgen Norge

12:05  Tabloid

12:35  Hotel Cæsar

13:05  Cheers

13:35  Home and Away

14:00  Den syvende himmel

14:50  MacGyver

15:40  Home and Away

16:10  Malcolm i midten

16:35  Venner for livet

17:00  Hotel Cæsar

17:30  Hotel Cæsar

18:00  Absolutt underholdning

18:20  Været

18:30  Nyhetene og Sporten

18:55  Norge - Paraguay 1.

omgang

19:50  FotballXtra: I pausen

20:00  Norge - Paraguay 2.

omgang

21:00  Nyhetene

21:20  Været

21:25  Sporten

21:45  Holmgang

22:40  NYPD Blue

23:30  Nyhetene og Sporten

23:45  Været

23:55  60 Minutes

00:45  The Vice

01:35  Sporten

01:55  Været

TToorrssddaagg  2255..  mmaaii

07:00  TV 2 junior

07:00 Byggmester Bob

07:10 Noddy

07:21 Byggmester Bob

07:31 Traktor Tom

07:42 Toppen sykehus

07:55 JoJo - det lilla mysteriet

(1)

08:22 Jojo - det lilla mysteriet

(2)

08:50 Barbies dagbøker

10:00  Frokostquiz

10:30  Dr.Quinn

11:20  Villmarksliv

11:50  Smågodt

12:10  Ja, kjære

12:35  Holmgang

13:35  Hotel Cæsar

14:00  Den syvende himmel

14:50  MacGyver

15:40  Home and Away

16:10  Malcolm i midten

16:35  Venner for livet

17:00  That '70s Show

17:30  Hotel Cæsar

18:00  Norsk ministerfrue i

Kenya

18:30  Nyhetene og Sporten

18:50  Været

19:00  Carl Gustaf 60 år

19:30  Hotel Cæsar

20:00  Dokument 2: Evig din

21:00  Nyhetene

21:20  Været

21:25  Sporten

21:40  24

22:30  Dømt skyldig

23:20  Nyhetene og Sporten

23:35  Været

23:45  First wave

00:30  Philly

01:20  Sporten

01:30  Været

FFrreeddaagg  2266..  mmaaii

06:25  God morgen Norge

09:30  Nyhetene

09:40  Frokostquiz

10:05  God morgen Norge

12:05  Ja, kjære

12:35  Hotel Cæsar

13:05  Home and Away

13:35  Home and Away

14:00  Den syvende himmel

14:50  MacGyver

15:40  Home and Away

16:10  Malcolm i midten

16:35  Venner for livet

17:00  That '70s Show

17:30  Hotel Cæsar

18:00  Absolutt underholdning

18:20  Været

18:30  Nyhetene og Sporten

18:55  Fredag

19:30  Hotel Cæsar -

sesongslutt

20:00  Idol

21:00  Nyhetene

21:20  Været

21:25  Sporten

21:40  Mord og mysterier -

Nye episoder!

22:30  Mord og mysterier

23:25  Nyhetene og Sporten

23:40  Været

23:50  Film: In the Cut

01:50  Sporten

02:00  Været

LLøørrddaagg  2277..  mmaaii

07:00  TV 2 junior

07:00 Forskerspirene

07:04 Arthur

07:28 Berenstain-bjørnene

07:53 Babar

08:17 Elias

08:27 Winx Club

08:50 Lazy Town

09:14 Sølvvingen

09:35 Prinsesse Sheherazade

10:00  Lassie

10:30  Dr.Quinn

11:20  Villmarksliv

11:45  Bare for moro skyld

11:55  60 Minutes

12:45  Et himla liv

13:15  Norsk ministerfrue i

Kenya

13:45  Dokument 2: Hva

mener norske muslimer?

14:15  Zacharias Carl Borg

15:05  Familiens ære - Første

semifinale!

16:05  FotballXtra: Før runden

17:05  Fotball: Mer enn et spill

18:00  VM i magi

18:30  Nyhetene

18:45  Magasinet

19:10  Sporten

19:20  Været

19:30  Karl & Co

20:00  Veien mot VM

21:00  Nyhetene

21:10  Været

21:15  Sporten

21:35  God kveld Norge

22:05  Film: En sjanse til

23:50  Film: 9 1/2 Weeks

01:50  Magasinet

02:15  Sporten

02:35  Været

SSøønnddaagg  2288..  mmaaii

07:00  TV 2 Junior

07:00 Lyriaka

07:08 Merlin

07:17 Noddy

07:29 Byggmester Bob

07:39 Jordbær-Mathilde

08:01 Hamtaro

08:21 Koala-brødrene

08:31 Gnuffene

08:52 Creepschool

09:15 Pokemon

09:37 Spøkelsesgjengen

10:00  Lassie

10:30  Dr.Quinn

11:20  Villmarksliv

11:50  Reflektor: Hvor lykkelig

går det an å bli?

12:45  Film: Cora unashamed

14:20  Bare for moro skyld

14:30  Film: Anna's Dream

16:05  Idol

17:05  Fotball: Mer enn et spill

18:00  Et himla liv

18:30  Nyhetene og Sporten

18:50  Været

19:00  FotballXtra: Runden

19:30  FotballXtra: Runden

med Brann - Lyn

19:55  Brann - Lyn 1.omgang

20:50  FotballXtra: I pausen

21:00  Brann - Lyn 2.omgang

22:00  Nyhetene og Været

22:15  FotballXtra

23:15  Eddie

00:00  God kveld Norge

00:30  White Collar Blue

01:20  Været

MMaannddaagg  2299..  mmaaii

06:25  God morgen Norge

09:30  Nyhetene

09:40  Frokostquiz

10:05  God morgen Norge

12:05  Fredag

12:35  Halvsøstre

13:05  Cheers

13:35  Home and Away

14:00  Den syvende himmel

14:50  MacGyver

15:40  Home and Away

16:10  Malcolm i midten

16:35  Venner for livet

17:00  That '70s Show

17:30  Alle elsker Raymond

18:00  Absolutt underholdning

18:20  Været

18:30  Nyhetene og Sporten

18:55  Tabloid

19:30  Hotel Cæsar

20:00  Familiens ære - Finale!

21:00  Nyhetene

21:20  Været

21:25  Sporten

21:40  Criminal Minds

22:30  Dokument 2:

Tyskerfiskerne

23:00  Kontoret

23:25  Nyhetene og Sporten

23:40  Været

23:50  Frustrerte fruer

00:35  Spesialavsnittet

01:25  Sporten

01:35  Været

TTiirrssddaagg  3300..  mmaaii

06:25  God morgen Norge

09:30  Nyhetene

09:40  Frokostquiz

10:05  God morgen Norge

12:05  Tabloid

12:35  Halvsøstre

13:05  Cheers

13:35  Home and Away

14:00  Den syvende himmel

14:50  MacGyver

15:40  Home and Away

16:10  Malcolm i midten

16:35  Venner for livet

17:00  That '70s Show

17:30  Alle elsker Raymond

18:00  Absolutt underholdning

18:20  Været

18:30  Nyhetene og Sporten

18:55  Tabloid

19:30  Hotel Cæsar

20:00  Supernanny

21:00  Nyhetene

21:20  Været

21:25  Sporten

21:40  Frustrerte fruer

22:30  Joey

22:55  Kongen av Queens

23:25  Nyhetene og Sporten

23:40  Været

23:50  Philly

00:35  Wild card

01:25  Sporten

01:35  Været

OOnnssddaagg  3311..  mmaaii

06:25  God morgen Norge

09:30  Nyhetene

09:40  Frokostquiz

10:05  God morgen Norge

12:05  Tabloid

12:35  Halvsøstre

13:05  Cheers

13:35  Home and Away

14:00  Den syvende himmel

14:50  MacGyver

15:40  Home and Away

16:10  Malcolm i midten

16:35  Venner for livet

17:00  That '70s Show

17:30  Alle elsker Raymond

18:00  Absolutt underholdning

18:20  Været

18:30  Nyhetene og Sporten

18:55  Tabloid

19:30  Hotel Cæsar

20:00  Villmarksliv -

Sesongstart!

20:30  Kjetil og Kjartan show -

høydepunkter

21:00  Nyhetene

21:20  Været

21:25  Sporten

21:40  Holmgang

22:35  NYPD Blue

23:25  Nyhetene og Sporten

23:40  Været

23:50  60 Minutes

00:40  The Vice

01:30  Sporten

01:45  Været

TToorrssddaagg  11..  jjuunnii

06:25  God morgen Norge

09:30  Nyhetene

09:40  Frokostquiz

10:05  God morgen Norge

12:05  Tabloid

12:35  Holmgang

13:35  Home and Away

14:00  Den syvende himmel

14:50  MacGyver

15:40  Home and Away

16:10  Malcolm i midten

16:35  Venner for livet

17:00  That '70s Show

17:30  Hotel Cæsar

18:00  FotballXtra: Fotball - før

kampen

18:20  Været

18:30  Nyhetene og Sporten

18:55  FotballXtra: Norge - Sør-

Korea

19:50  FotballXtra: I pausen

20:00  FotballXtra: Norge - Sør-

Korea

21:00  Nyhetene

21:20  Været

21:25  Sporten

21:45  24

22:35  Dømt skyldig

23:25  Nyhetene og Sporten

23:40  Været

23:50  First wave

00:35  Philly

01:25  Sporten

01:40  Været

FFrreeddaagg  22..  jjuunnii

06:25  God morgen Norge

09:30  Nyhetene

09:40  Frokostquiz

10:05  God morgen Norge

12:05  Hope and Faith

12:30  Halvsøstre

12:55  Bare for moro skyld

13:05  Cheers

13:35  Home and Away

14:00  Den syvende himmel

14:50  MacGyver

15:40  Home and Away

16:10  Malcolm i midten

16:35  Venner for livet

17:00  That '70s Show

17:30  Alle elsker Raymond

18:00  Absolutt underholdning

18:20  Været

18:30  Nyhetene og Sporten

18:55  Fredag

19:30  Hotel Cæsar

20:00  Gutta på tur

21:00  Nyhetene

21:20  Været

21:25  Sporten

21:40  Mord og mysterier

22:30  Mord og mysterier

23:25  Nyhetene og Sporten

23:40  Været

23:50  Film:Tape

01:20  Sporten

01:30  Været

LLøørrddaagg  33..  jjuunnii

07:00  TV 2 junior

07:00 Forskerspirene

07:04 Arthur

07:28 Berenstain-bjørnene

07:53 Babar

08:17 Elias

08:27 Winx Club

08:50 Lazy Town

09:14 Beyblade

09:35 Prinsesse Sheherazade

10:00  Lassie

10:30  Dr.Quinn

11:20  Villmarksliv

11:50  Ja, kjære

12:15  Bare for moro skyld

12:25  60 Minutes

13:15  Et himla liv

13:45  Dokument 2:

Tyskerfiskerne

14:15  Film: Mirakler til salgs

16:05  Familiens ære - Finale!

17:05  Fotball: Mer enn et spill

18:00  VM i magi

18:30  Nyhetene og Sporten

18:50  Været

19:00  God kveld Norge - spe-

sial

19:30  Karl & Co

20:00  Veien mot VM

21:00  Nyhetene

21:10  Været

21:15  Sporten

21:35  Film: Seven

23:40  Film: Jo mere vi er sam-

men

01:35  Sporten

01:50  Været

SSøønnddaagg  44..  jjuunnii

07:00  TV 2 Junior

07:00 Lyriaka

07:08 Traktor Tom

07:17 Noddy

07:29 Byggmester Bob

07:39 Jordbær-Mathilde

08:01 Hamtaro

08:21 Koala-brødrene

08:31 Gnuffene

08:52 Creepschool

09:15 Pokemon

09:37 Spøkelsesgjengen

10:00  Lassie

10:30  Dr.Quinn

11:20  Villmarksliv

11:50  Ja, kjære

12:15  Bare for moro skyld

12:30  Film: Lille vampyr

14:05  God kveld Norge - spe-

sial

14:35  Film:The Miracle of the

Cards

16:05  Et lite stykke Norge

17:05  Fotball: Mer enn et spill

18:00  Et himla liv

18:30  Nyhetene og Sporten

18:45  Været

18:55  FotballXtra: Aalesund -

Strømsgodset

19:50  FotballXtra: I pausen

20:00  FotballXtra: Aalesund -

Strømsgodset

21:00  Nyhetene

21:20  Været

21:25  Sporten

21:45  Madonna

23:45  Eddie

00:35  Spesialenhet 2 -

Premiere!

01:20  Sporten

01:35  Været
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MMaannddaagg  2222..  MMaaii

07.05 Interaktiv frokost

10.45 The Tyra Banks Show

11.45 tur : retur

12.45 Glamour

13.10 En, to, tre - oppussing!

14.10 Familietrøbbel

14.40 Smallville

15.30 Steg for steg

16.00 Will & Grace

16.30 Spin City

17.00 Dharma & Greg

17.25 Sjarmørskolen Spesial

17.30 Lokale sendinger

18.00 Aktuelt, Sporten og Været

18.15 Bymagasinet

18.30 Lokale sendinger

18.55 Sjarmørskolen Spesial

19.00 Heia Tufte

20.00 FINALE: Big Brother

22.00 Sekt-slave: Misbrukt i Guds

navn

22.30 Aktuelt, Sporten og Været

22.50 Cold Case

23.35 Lokale sendinger

00.05 FI NALE: Big Brother

02.05 Aktuelt, Sporten og Været

02.25 Magnum, p.i.

03.15 Buffy

04.05 Mess-TV natt

TTiirrssddaagg  2233..  MMaaii

07.05 Interaktiv frokost

10.45 The Tyra Banks Show

11.45 Make my day

12.45 Glamour

13.10 En, to, tre - oppussing!

14.10 Familietrøbbel

14.40 Smallville

15.30 Steg for steg

16.00 Will & Grace

16.30 Spin City

17.00 Dharma & Greg

17.25 Sjarmørskolen Spesial

17.30 Lokale sendinger

18.00 Aktuelt, Sporten og Været

18.15 Bymagasinet

18.30 Lokale sendinger

18.55 Sjarmørskolen Spesial

19.00 Heia Tufte

20.00 Russejentene

20.30 Martha Stewart:The

Apprentice

21.35 C.S.I.

22.30 Aktuelt, Sporten og Været

22.50 CSI: N.Y.

23.35 Lokale sendinger

00.05 Åndenes makt

01.05 Aktuelt, Sporten og Været

01.25 Magnum, p.i.

02.15 Buffy

03.05 Mess-TV natt

OOnnssddaagg  2244..  MMaaii

07.05 Interaktiv frokost

10.45 The Tyra Banks Show

11.45 Make my day

12.45 Glamour

13.10 En, to, tre - oppussing!

14.10 Familietrøbbel

14.40 Smallville

15.30 Steg for steg

16.00 Will & Grace

16.30 Spin City

17.00 Dharma & Greg

17.25 Sjarmørskolen Spesial

17.30 Lokale sendinger

18.00 Aktuelt, Sporten og Været

18.15 Bymagasinet

18.30 Lokale sendinger

18.55 Sjarmørskolen Spesial

19.00 Heia Tufte

20.00 LYST: bolig

20.30 CSI bak kulissene

20.45 LOST: Reckoning

21.35 LOST

22.30 Aktuelt, Sporten og Været

22.50 Supernatural

23.35 Lokale sendinger

00.05 Åndenes makt

01.05 Aktuelt, Sporten og Været

01.25 Magnum, p.i.

02.15 Buffy

03.05 Mess-TV natt

TToorrssddaagg  2255..  MMaaii

07.05 Interaktiv frokost

10.45 The Tyra Banks Show

11.45 Make my day

12.45 Glamour

13.10 En, to, tre - oppussing!

14.10 Familietrøbbel

14.40 Smallville

15.30 Steg for steg

16.00 Will & Grace

16.30 Spin City

17.00 Dharma & Greg

17.25 Sjarmørskolen Spesial

17.30 Lokale sendinger / Elimidate

18.00 Aktuelt, Sporten og Været

18.15 Bymagasinet

18.30 Lokale sendinger / Oliver's

Twist

18.55 Sjarmørskolen Spesial

19.00 Heia Tufte

20.00 SOS hundehjelpen

20.30 Premiere: Gay Army

21.30 Sjarmørskolen

22.30 Aktuelt, Sporten og Været

22.50 CSI: N.Y.

23.35 Lokale sendinger / MTV Pimp

My Ride

00.05 Åndenes makt

01.05 Aktuelt, Sporten og Været

01.25 Magnum, p.i.

02.15 Buffy

03.05 Mess-TV natt

FFrreeddaagg  2266..  MMaaii

07.05 Interaktiv frokost

10.45 The Tyra Banks Show

11.45 Make my day

12.45 Glamour

13.10 En, to, tre - oppussing!

14.10 Familietrøbbel

14.40 Smallville

15.30 Steg for steg

16.00 Will & Grace

16.30 Spin City

17.00 Dharma & Greg

17.25 Sjarmørskolen Spesial

17.30 Lokale sendinger

18.00 Aktuelt, Sporten og Været

18.15 Bymagasinet

18.30 Lokale sendinger

18.55 Sjarmørskolen Spesial

19.00 Monstergarasjen

20.00 Beyond Tomorrow

21.00 Flyplassen

21.30 Politiskolen 2

22.30 Aktuelt, Sporten og Været

22.50 Politiskolen 2

23.30 Lokale sendinger

00.00 LOST

01.00 Sanctimony

02.00 Aktuelt, Sporten og Været

02.20 Sanctimony

02.55 Mess-TV natt

LLøørrddaagg  2277..  MMaaii

07.05 Mess-TV

11.00 Elimidate

11.30 Marry Me

12.00 På Klozz Hold

12.30 Cooper og gjengen

13.00 Liv og røre

13.30 På hjemmebane

14.00 Moesha

14.30 Tvillingtrøbbel

15.00 Aldri fred å få!

15.30 Clueless

16.00 What I Like About U

16.30 Dharma & Greg

17.00 The War at Home

17.30 Russejentene

18.00 Aktuelt, Sporten og Været

18.15 Uke-Aktuelt

18.30 Høy på pæra

19.00 Jamie Olivers Italia

19.30 Sjarmørskolen

20.30 Ekstreme dietter

21.30 Historien om oss

22.30 Aktuelt, Sporten og Været

22.50 Historien om oss

23.35 European Poker Tour

00.40 Striptease

01.40 Aktuelt, Sporten og Været

02.00 Striptease

03.00 Mess-TV natt

SSøønnddaagg  2288..  MMaaii

07.05 Mess-TV

11.10 Elimidate

11.40 Marry Me

12.10 På Klozz Hold

12.40 Cooper og gjengen

13.10 Liv og røre

13.40 På hjemmebane

14.10 Moesha

14.40 Tvillingtrøbbel

15.10 Aldri fred å få!

15.40 Clueless

16.10 What I Like About U

16.40 Dharma & Greg

17.10 Smallville

18.00 Aktuelt, Sporten og Været

18.20 One Tree Hill

19.10 Gilmore Girls

20.05 Commander in Chief

21.00 Jamie Olivers Italia

21.30 Paul McKenna: Hypnosens

makt

22.30 Aktuelt, Sporten og Været

22.45 Will & Grace

23.15 Lokal-TV / Airline

23.45 Gay Army

00.45 Too Smooth

01.45 Aktuelt, Sporten og Været

02.05 Too Smooth

02.40 Mess-TV natt

07.05 Interaktiv frokost

10.45 The Tyra Banks Show

11.45 Make my day

12.45 Glamour

13.10 En, to, tre - oppussing!

14.10 Familietrøbbel

14.40 Smallville

15.30 Steg for steg

16.00 Will & Grace

16.30 Spin City

17.00 Dharma & Greg

17.25 Sjarmørskolen Spesial

17.30 Lokale sendinger

18.00 Aktuelt, Sporten og Været

18.15 Bymagasinet

18.30 Lokale sendinger

18.55 Sjarmørskolen Spesial

19.00 Heia Tufte

20.00 Ekstrem rengjøring

20.30 Slankekrigen spesial

21.30 Ungkaren

22.30 Aktuelt, Sporten og Været

22.50 Cold Case

23.35 Lokale sendinger

00.05 Åndenes makt

01.05 Aktuelt, Sporten og Været

01.25 Magnum, p.i.

02.15 Buffy

03.05 Mess-TV natt

TTiirrssddaagg  3300..  MMaaii

07.05 Interaktiv frokost

10.45 The Tyra Banks Show

11.45 Make my day

12.45 Glamour

13.10 En, to, tre - oppussing!

14.10 Familietrøbbel

14.40 Smallville

15.30 Steg for steg

16.00 Will & Grace

16.30 Spin City

17.00 Dharma & Greg

17.25 Sjarmørskolen Spesial

17.30 Lokale sendinger

18.00 Aktuelt, Sporten og Været

18.15 Bymagasinet

18.30 Lokale sendinger

18.55 Sjarmørskolen Spesial

19.00 Heia Tufte

20.00 N.Y.– bak fasaden

20.30 Martha Stewart:The

Apprentice

21.35 C.S.I.

22.30 Aktuelt, Sporten og Været

22.50 CSI: Miami

23.35 Lokale sendinger

00.05 FBI Files

01.05 Aktuelt, Sporten og Været

01.25 Magnum, p.i.

02.15 Buffy

03.05 Mess-TV natt

OOnnssddaagg  3311..  MMaaii

07.05 Interaktiv frokost

10.45 The Tyra Banks Show

11.45 Make my day

12.45 Glamour

13.10 En, to, tre - oppussing!

14.10 Familietrøbbel

14.40 Smallville

15.30 Steg for steg

16.00 Will & Grace

16.30 Spin City

17.00 Dharma & Greg

17.25 Sjarmørskolen Spesial

17.30 Lokale sendinger

18.00 Aktuelt, Sporten og Været

18.15 Bymagasinet

18.30 Lokale sendinger

18.55 Sjarmørskolen Spesial

19.00 Heia Tufte

20.00 LYST: bolig

20.30 Motepolitiet

21.35 LOST

22.30 Aktuelt, Sporten og Været

22.50 Supernatural

23.35 Lokale sendinger

00.05 FBI Files

01.05 Aktuelt, Sporten og Været

01.25 Magnum, p.i.

02.15 Buffy

03.05 Mess-TV natt

TToorrssddaagg  0011..  JJuunnii

07.05 Interaktiv frokost

10.45 The Tyra Banks Show

11.45 Make my day

12.45 Glamour

13.10 En, to, tre - oppussing!

14.10 Familietrøbbel

14.40 Smallville

15.30 Steg for steg

16.00 Will & Grace

16.30 Spin City

17.00 Dharma & Greg

17.25 Sjarmørskolen Spesial

17.30 Lokale sendinger

18.00 Aktuelt, Sporten og Været

18.15 Bymagasinet

18.30 Lokale sendinger

18.55 Sjarmørskolen Spesial

19.00 Heia Tufte

20.00 SOS hundehjelpen

20.30 Gay Army

21.30 Sjarmørskolen

22.30 Aktuelt, Sporten og Været

22.50 CSI: N.Y.

23.35 Lokale sendinger

00.05 FBI Files

01.05 Aktuelt, Sporten og Været

01.25 Magnum, p.i.

02.15 Buffy

03.05 Mess-TV natt

FFrreeddaagg  0022..  JJuunnii

07.05 Interaktiv frokost

10.45 The Tyra Banks Show

11.45 Make my day

12.45 Glamour

13.10 En, to, tre - oppussing!

14.10 Familietrøbbel

14.40 Smallville

15.30 Steg for steg

16.00 Will & Grace

16.30 Spin City

17.00 Dharma & Greg

17.25 Sjarmørskolen Spesial

17.30 Lokale sendinger

18.00 Aktuelt, Sporten og Været

18.15 Bymagasinet

18.30 Lokale sendinger

18.55 Sjarmørskolen Spesial

19.00 Monstergarasjen

20.00 Beyond Tomorrow

21.00 Flyplassen

21.30 Politiskolen 3

22.30 Aktuelt, Sporten og Været

22.50 Politiskolen 3

23.25 Lokale sendinger

23.55 LOST

00.55 Dead Man On Campus

01.55 Aktuelt, Sporten og Været

02.15 Deadman On Campus

02.55 Mess-TV natt

LLøørrddaagg  0033..  JJuunnii

07.05 Mess-TV

11.00 Elimidate

11.30 Marry Me

12.00 På Klozz Hold

12.30 Cooper og gjengen

13.00 Liv og røre

13.30 På hjemmebane

14.00 Moesha

14.30 Tvillingtrøbbel

15.00 Aldri fred å få!

15.30 Clueless

16.00 What I Like About U

16.30 The War at Home

17.00 Ungkaren

18.00 Aktuelt, Sporten og Været

18.15 Uke-Aktuelt

18.30 Høy på pæra

19.00 Jamie Olivers Italia

19.30 Sjarmørskolen

20.30 Slankekrigen spesial

21.30 Dangerous Minds

22.30 Aktuelt, Sporten og Været

22.50 Dangerous Minds

23.40 European Poker Tour

00.45 For Love Of The Game

01.45 Aktuelt, Sporten og Været

02.05 For Love Of The Game

03.25 Mess-TV natt

SSøønnddaagg  0044..  JJuunnii

07.05 Mess-TV

11.25 Elimidate

11.50 Marry Me

12.15 På Klozz Hold

12.40 Ung, sexy og bortskjemt

13.30 Cooper og gjengen

13.55 Liv og røre

14.20 På hjemmebane

14.45 Moesha

15.10 Tvillingtrøbbel

15.35 Aldri fred å få!

16.00 Clueless

16.25 What I Like About U

16.50 Dharma & Greg

17.15 Smallville

18.00 Aktuelt, Sporten og Været

18.20 CSI bak kulissene

18.40 One Tree Hill

19.25 Gilmore Girls

20.15 Commander in Chief

21.05 Jamie Olivers Italia

21.35 Paul McKenna: Hypnosens

makt

22.30 Aktuelt, Sporten og Været

22.45 Will & Grace

23.15 Lokal-TV / Airline

23.45 Gay Army

00.40 Jerry the Show

02.10 Aktuelt, Sporten og Været

02.25 Mess-TV natt

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

Motta NRK1 og P1 med 80cm parabol.
Perfekt kvalitet for NRK1 TV og P1 Radio

Spør oss også om rene engelskspråklige alternativer...

Bernd Adler

Vi selger ikke bare, men reparerer også !

CALLE CALVARI 24, ALFAZ DEL PI

Tel. 965 887 352
Fax: 965 889 442

10år i Spania

NYHET !!
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WWW.SPANIAGUIDEN.NO/FORUM

Hvor går eiendomsmarkedet ?
Diskusjon,debatt,
meningsutvekslig tips og triks.Hvordan finner jeg meg jobb i Spania ??

?

?

? ??

? ?

?

??

MMaannddaagg  2222..0055..22000066

07.30 Jukeboks

07.30 Norge rundt-jukeboks. 08.30

Ut i naturen-jukeboks.

09.30 Perspektiv: Akerselva -

industri og kultur 

10.00 Med hjartet på rette staden 

10.50 Tom og Jerry 

11.05 Schrödingers katt: Ny kur

mot spiseforstyrrelser 

11.30 Migrapolis: Snipp, snapp,

snute 

12.00 Siste nytt

12.05 Kar for sin kilt 

13.00 Siste nytt

13.05 Ut i naturen: Magasin 

13.30 Arbeidsliv 

14.00 Siste nytt

14.05 Norge rundt 

14.30 Åpen himmel: Folketoner fra

Sverresborg: Åpen himmel: vårton-

er fra Sverresborg

15.00 Siste nytt

15.05 Monsterallergi 

15.30 Hva nå, Scooby Doo?

15.50 Frosk til middag 

16.00 Siste nytt

16.03 Julie 

16.35 Digge dyr

17.00 Siste nytt

17.10 Oddasat - Nyheter på samisk 

17.25 Tid for tegn 

17.40 Mánáid-tv - Samisk barne-tv 

17.55 Nyheter på tegnspråk

18.00 Barne-tv

18.00 I Mummidalen 

18.25 Erik og Arne

18.36 Opp fra søppelkassa

18.40 Distriktsnyheter

19.00 Dagsrevyen

19.30 Puls 

19.55 Faktor: Mitt flagg og 

20.25 Redaksjon EN

20.55 Distriktsnyheter

21.00 Dagsrevyen 21

21.35 Skjergardsdokteren 

22.30 Siv og Knut - en kjærlighet-

shistorie 

23.00 Kveldsnytt

23.10 Detektiv Jack Frost 

00.50 Pernille Rosendahl på nært

hold 

TTiirrssddaagg  2233..0055..22000066

07.30 Jukeboks

07.30 Ut i naturen-jukeboks. 08.30

Norge rundt-jukeboks.

09.30 Uteliv 

10.00 Puls 

10.25 Faktor: Mitt flagg og 

10.55 Pocket Guides: Melbourne 

11.05 Oddasat - Nyheter på samisk 

11.20 Distriktsnyheter

11.20 fra Troms og Finnmark

11.40 fra Nordland

12.00 Siste nytt

12.05 Distriktsnyheter

12.05 fra Nord- og Sør-Trøndelag

12.20 fra Møre og Romsdal

12.40 fra Hordaland og Sogn og

Fjordane

13.00 Siste nytt

13.05 Lunsjtrav

14.00 Siste nytt

14.05 Distriktsnyheter

14.05 fra Hedmark og Oppland

14.20 fra Oslo og Akershus

14.40 fra Østfold

15.00 Siste nytt

15.05 Reggis 

15.25 Tintin 

15.50 Ekstremsport

16.00 Siste nytt

16.03 Ekspedisjon Arktis 

16.30 Liga

17.00 Siste nytt

17.10 Oddasat - Nyheter på samisk 

17.25 Forandring fryder - i hagen 

17.55 Nyheter på tegnspråk

18.00 Barne-tv

18.00 Postmann Pat

18.15 Charlie og Lola

18.25 Robotgjengen 

18.40 Distriktsnyheter

19.00 Dagsrevyen

19.30 Ut i naturen: Grønn glede 

19.55 Autofil 

20.25 Brennpunkt: Bendit-

bananene 

20.55 Distriktsnyheter

21.00 Dagsrevyen 21

21.30 Standpunkt

22.15 Extra-trekning 

22.30 Safari 

23.00 Kveldsnytt

23.10 Utsyn: Aldri mer 

00.00 Kontoret 

00.30 Filmplaneten: Alfred

Hitchcock 

OOnnssddaagg  2244..0055..22000066

07.30 Jukeboks

07.30 Norge rundt-jukeboks. 08.30

Autofil-jukeboks.

09.30 Grønne rom 

10.00 Muntlig spørretime

11.05 Oddasat - Nyheter på samisk 

11.20 Distriktsnyheter

11.20 fra Troms og Finnmark

11.40 fra Nordland

12.00 Siste nytt

12.05 Distriktsnyheter

12.05 fra Nord- og Sør-Trøndelag

12.20 fra Møre og Romsdal

12.40 fra Hordaland og Sogn og

Fjordane

13.00 Siste nytt

13.05 Distriktsnyheter

13.05 fra Rogaland

13.20 fra Aust- og Vest-Agder

13.40 Fra Buskerud, Telemark og

Vestfold

14.00 Siste nytt

14.05 Distriktsnyheter

14.05 fra Hedmark og Oppland

14.20 fra Oslo og Akershus

14.40 fra Østfold

15.00 Siste nytt

15.05 Ian tar regien

15.30 Kim Possible

15.55 Batfink - til unnsetning!

16.00 Siste nytt

16.03 The Tribe - Den nye mor-

gendagen 

16.30 The Tribe - Den nye mor-

gendagen 

17.00 Siste nytt

17.10 Oddasat - Nyheter på samisk 

17.25 Hvilket liv! 

17.55 Nyheter på tegnspråk

18.00 Barne-tv

18.00 Fiffi og blomsterbarna

18.10 Vennene på Solflekken

18.35 Danny og Daddy

18.40 Distriktsnyheter

19.00 Dagsrevyen

19.30 Forbrukerinspektørene

19.55 Tinas mat 

20.25 Redaksjon EN

20.55 Distriktsnyheter

21.00 Dagsrevyen 21

21.40 Vikinglotto

21.45 Sporløst forsvunnet 

22.30 Migrapolis: Den kuede man-

nen 

23.00 Kveldsnytt

23.15 Lydverket live: The Game fra

Quart

23.55 Arven etter Charlie 

TToorrssddaagg  2255..0055..22000066

08.00 Stå opp!

08.02 Fimlene 

08.25 Småspøkelsene

08.30 Disneytimen

09.30 Jimmy Neutron 

10.00 Kan du plystre, Johanna?

10.55 Forførende fristelser 

11.45 Tom og Jerry 

11.50 Flintstones i Viva Rock Vegas 

13.20 Billedbrev fra Brasil 

13.35 David - Michelangelos

mesterverk 

14.25 Norske filmminner: Bør

Børson jr.

17.15 Salmesus fra Sørlandet 

17.45 Mánáid-tv - Samisk barne-tv 

18.00 Barne-tv

18.00 Nå er det nå

18.25 Den vesle dyrlegen

18.35 Wummi

18.40 Kyss kyss 

19.00 Dagsrevyen

19.30 Schrödingers katt: Det

lovløse grenseland 

19.55 Oljeriket 

20.25 Norsk militær tattoo 2006

21.30 Winter: La det aldri ta slutt 

22.30 Ekko av Ibsen: Trøbbel 

23.00 Kveldsnytt

23.15 Josefine Viseklubb og

Kringkastingsorkestret i full sym-

foni

00.15 Lov og orden: New York 

00.55 CP-magasinet 

FFrreeddaagg  2266..0055..22000066

07.30 Jukeboks

07.30 Ut i naturen-jukeboks.

08.40 Veien til El Dorado 

10.05 Schrödingers katt: Det

lovløse grenseland 

10.30 Newton 

11.00 Forbrukerinspektørene

11.25 Brennpunkt: Bendit-

bananene 

12.00 Siste nytt

12.05 En anstendig fabrikk 

13.00 Siste nytt

13.05 Vestindia - vårt tapte par-

adis: På tur med Sweeny 

13.30 Henrik Vibskov på nært hold 

14.00 Siste nytt

14.05 Pilot Guides: Shopping i

Singapore og Hongkong 

14.50 Tom og Jerry 

15.00 Siste nytt

15.05 Lyoko 

15.30 Lyoko 

15.55 Nifse saker 

16.00 Siste nytt

16.03 Rovfuglane 

16.45 Creature Comforts: Hvordan

har vi det? 

17.00 Siste nytt

17.10 Oddasat - Nyheter på samisk 

17.25 Gal etter Alice 

17.55 Nyheter på tegnspråk

18.00 Barne-tv

18.00 Fritt fram 

18.25 Konstanse

18.35 Peo

18.40 Distriktsnyheter

19.00 Dagsrevyen

19.30 Norge rundt 

19.55 Beat for beat 

20.55 20 spørsmål 

21.20 Detektimen: Dalziel og

Pascoe

22.50 Festnachspiel

23.00 Kveldsnytt

23.15 Festnachspiel

23.55 Casanova 

00.55 Little Britain 

LLøørrddaagg  2277..0055..22000066

08.00 Pysjpopbaluba

08.02 Tigeren Edelbert 

08.10 Willy Nilsen 

08.35 De tre vennene og Jerry

09.00 Tommys ville venner

09.20 SvampeBob

10.00 Mánáid-tv - Samisk barne-tv 

10.15 Newton 

10.45 Som hund & katt

12.10 Brennpunkt: Bendit-

bananene 

12.45 Eksistens 

13.15 Pilot Guides: India 

14.05 Countrymusikkens Oscar -

CMA Awards 2005 

15.35 Gjensynet

16.35 Livet med Larkins 

17.30 V-cup roing

18.00 Barne-tv

18.00 Gisle Wink på eventyr

18.25 En gul en og en grønn en

18.30 Julie 

19.00 Lørdagsrevyen

19.45 Lotto-trekning

19.55 'Allo, 'Allo! 

20.25 Hodejegerne 

21.30 Kar for sin kilt 

22.20 Fakta på lørdag: Kjøreskolen

i Kabul 

23.20 Kveldsnytt

23.35 Nattkino: Olme beist 

01.05 Alfred Hitchcock presenterer 

SSøønnddaagg  2288..0055..22000066

08.00 Stå opp!

08.02 Gisle Wink på eventyr

08.25 Småspøkelsene

08.35 Disneytimen

09.35 Noahs dyrebare øy 

10.00 Mánáid-tv - Samisk barne-tv 

10.15 Norge rundt 

10.40 Villmark 

11.10 Hvorfor, Ouafa? 

11.40 Chihiro og heksene 

13.45 Jan Kjærstad - romanen er

konge! 

14.45 Moskvakonserten med

Maxim Vengerov

16.15 Safari 

16.45 Trav: Elitloppet

17.30 Åpen himmel: Folketoner fra

Sverresborg: Åpen himmel: vårton-

er fra Sverresborg

18.00 Barne-tv

18.00 Karlson på taket 

18.25 Spirello

18.30 Energikampen 2005 

19.00 Søndagsrevyen

19.45 Sportsrevyen

20.00 Nakne fakta om mann og

kvinne 

20.50 Herskapelig 

21.25 Bare Bea 

22.50 Festnachspiel

23.00 Kveldsnytt

23.20 Festnachspiel

00.00 Verdens største havseilas:

Volvo Ocean Race

00.30 Lene Kaaberbøl på nært

hold 

MMaannddaagg  2299..0055..22000066

07.30 Jukeboks

07.30 Norge rundt-jukeboks. 08.30

Ut i naturen-jukeboks.

09.30 Perspektiv: Drømmen om

Somalia 

10.00 Med hjartet på rette staden 

10.50 Tom og Jerry 

11.05 Schrödingers katt: Det

lovløse grenseland 

11.30 Migrapolis: Den kuede man-

nen 

12.00 Siste nytt

12.05 Kvinna bak Einstein 

13.00 Siste nytt

13.05 Ut i naturen: Grønn glede 

13.30 Arbeidsliv 

14.00 Siste nytt

14.05 Norge rundt 

14.30 Åpen himmel: Folketoner fra

Sverresborg: Åpen himmel: vårton-

er fra Sverresborg

15.00 Siste nytt

15.05 Monsterallergi 

15.25 Hva nå, Scooby Doo?

15.50 Frosk til middag 

16.00 Siste nytt



16.03 Julie 

16.35 Digge dyr

17.00 Siste nytt

17.10 Oddasat - Nyheter på samisk 

17.25 Tid for tegn 

17.40 Mánáid-tv - Samisk barne-tv 

17.55 Nyheter på tegnspråk

18.00 Barne-tv

18.00 I Mummidalen 

18.28 Erik og Arne

18.40 Distriktsnyheter

19.00 Dagsrevyen

19.30 Puls 

19.55 Faktor: Lappen er livet! 

20.25 Redaksjon EN

20.55 Distriktsnyheter

21.00 Dagsrevyen 21

21.30 Skjergardsdokteren 

22.30 Program ikke fastsatt

23.00 Kveldsnytt

23.10 Detektiv Jack Frost 

00.45 Nikolaj Kirk på nært hold 

TTiirrssddaagg  3300..0055..22000066

07.30 Jukeboks

07.30 Ut i naturen-jukeboks. 08.30 Autofil-

jukeboks.

09.40 Uteliv 

10.10 Puls 

10.35 Faktor: Lappen er livet! 

11.05 Oddasat - Nyheter på samisk 

11.20 Distriktsnyheter

11.20 fra Troms og Finnmark

11.40 fra Nordland

12.00 Siste nytt

12.05 Distriktsnyheter

12.05 fra Nord- og Sør-Trøndelag

12.20 fra Møre og Romsdal

12.40 fra Hordaland og Sogn og Fjordane

13.00 Siste nytt

13.05 Distriktsnyheter

13.05 fra Rogaland

13.20 fra Aust- og Vest-Agder

13.40 Fra Buskerud, Telemark og Vestfold

14.00 Siste nytt

14.05 Distriktsnyheter

14.05 fra Hedmark og Oppland

14.20 fra Oslo og Akershus

14.40 fra Østfold

15.00 Siste nytt

15.05 Reggis 

15.25 Tintin 

15.50 Ekstremsport

16.00 Siste nytt

16.03 Ekspedisjon Arktis 

16.30 Liga

17.00 Siste nytt

17.10 Oddasat - Nyheter på samisk 

17.25 Forandring fryder - i hagen 

17.55 Nyheter på tegnspråk

18.00 Barne-tv

18.00 Postmann Pat

18.15 Charlie og Lola

18.25 Robotgjengen 

18.40 Distriktsnyheter

19.00 Dagsrevyen

19.30 Ut i naturen: Grønn glede 

19.55 Autofil 

20.25 Brennpunkt

20.55 Distriktsnyheter

21.00 Dagsrevyen 21

21.30 Standpunkt

22.15 Extra-trekning 

22.30 Festnachspiel

23.00 Kveldsnytt

23.10 Utsyn

00.00 Doc Martin 

OOnnssddaagg  3311..0055..22000066

07.30 Jukeboks

07.30 Autofil-jukeboks. 08.30 Norge

rundt-jukeboks.

09.30 Grønne rom 

10.00 Muntlig spørretime

11.05 Oddasat - Nyheter på samisk 

11.20 Distriktsnyheter

11.20 fra Troms og Finnmark

11.40 fra Nordland

12.00 Siste nytt

12.05 Distriktsnyheter

12.05 fra Nord- og Sør-Trøndelag

12.20 fra Møre og Romsdal

12.40 fra Hordaland og Sogn og Fjordane

13.00 Siste nytt

13.05 Distriktsnyheter

13.05 fra Rogaland

13.20 fra Aust- og Vest-Agder

13.40 Fra Buskerud, Telemark og Vestfold

14.00 Siste nytt

14.05 Distriktsnyheter

14.05 fra Hedmark og Oppland

14.20 fra Oslo og Akershus

14.40 fra Østfold

15.00 Siste nytt

15.05 Ian tar regien

15.30 Kim Possible

15.55 Batfink - til unnsetning!

16.00 Siste nytt

16.03 The Tribe - Den nye morgendagen 

16.30 The Tribe - Den nye morgendagen 

17.00 Siste nytt

17.10 Oddasat - Nyheter på samisk 

17.25 Festnachspiel

17.55 Nyheter på tegnspråk

18.00 Barne-tv

18.00 Fiffi og blomsterbarna

18.10 Vennene på Solflekken

18.35 Danny og Daddy

18.40 Distriktsnyheter

19.00 Dagsrevyen

19.30 Forbrukerinspektørene

19.55 Tinas mat 

20.25 Redaksjon EN

20.55 Distriktsnyheter

21.00 Dagsrevyen 21

21.40 Vikinglotto

21.50 Sporløst forsvunnet 

22.30 Migrapolis: Førstehjelp i flørting 

23.00 Kveldsnytt

23.10 L.A. Confidential 

TToorrssddaagg  0011..0066..22000066

07.30 Jukeboks

07.30 Norge rundt-jukeboks. 08.30 Ut i

naturen-jukeboks.

09.40 En kvinnes valg 

10.10 Forbrukerinspektørene

10.35 Brennpunkt

11.05 Oddasat - Nyheter på samisk 

11.20 Distriktsnyheter

11.20 fra Troms og Finnmark

11.40 fra Nordland

12.00 Siste nytt

12.05 Distriktsnyheter

12.05 fra Nord- og Sør-Trøndelag

12.20 fra Møre og Romsdal

12.40 fra Hordaland og Sogn og Fjordane

13.00 Siste nytt

13.05 Lunsjtrav

14.00 Siste nytt

14.05 Distriktsnyheter

14.05 fra Hedmark og Oppland

14.20 fra Oslo og Akershus

14.40 fra Østfold

15.00 Siste nytt

15.05 Jimmy Neutron

15.29 Trollz

16.00 Siste nytt

16.03 The Tribe - Den nye morgendagen 

16.30 The Tribe - Den nye morgendagen 

17.00 Siste nytt

17.10 Oddasat - Nyheter på samisk 

17.25 Du skal høre mye mer ...

17.40 Mánáid-tv - Samisk barne-tv 

17.55 Nyheter på tegnspråk

18.00 Barne-tv

18.00 Nå er det nå

18.29 Den vesle dyrlegen

18.36 Wummi

18.40 Distriktsnyheter

19.00 Dagsrevyen

19.30 Schrödingers katt: Judasevangeliet 

20.25 Redaksjon EN

20.55 Distriktsnyheter

21.00 Dagsrevyen 21

21.30 Winter: La det aldri ta slutt 

22.30 Ekko av Ibsen: Hvis jeg faller 

23.00 Kveldsnytt

23.15 Urix

23.45 Rally-VM 2006: VM-runde fra Hellas

00.35 Dogumentar: United States of

Afghanistan 

FFrreeddaagg  0022..0066..22000066

07.30 Jukeboks

07.30 Ut i naturen-jukeboks. 08.30 Autofil-

jukeboks.

09.40 En arbeidsdag i lufta 

10.10 Schrödingers katt: Judasevangeliet 

11.05 Oddasat - Nyheter på samisk 

11.20 Distriktsnyheter

11.20 fra Troms og Finnmark

11.40 fra Nordland

12.00 Siste nytt

12.05 Distriktsnyheter

12.05 fra Nord- og Sør-Trøndelag

12.20 fra Møre og Romsdal

12.40 fra Hordaland og Sogn og Fjordane

13.00 Siste nytt

13.05 Distriktsnyheter

13.05 fra Rogaland

13.20 fra Aust- og Vest-Agder

13.40 Fra Buskerud, Telemark og Vestfold

14.00 Siste nytt

14.05 Distriktsnyheter

14.05 fra Hedmark og Oppland

14.20 fra Oslo og Akershus

14.40 fra Østfold

15.00 Siste nytt

15.05 Lyoko 

15.30 Lyoko 

15.55 Nifse saker 

16.00 Siste nytt

16.03 Rovfuglane 

16.40 Creature Comforts: Hvordan har vi

det? 

17.00 Siste nytt

17.10 Oddasat - Nyheter på samisk 

17.25 Gal etter Alice 

17.55 Nyheter på tegnspråk

18.00 Barne-tv

18.00 Fritt fram 

18.30 Konstanse

18.35 Peo

18.40 Distriktsnyheter

19.00 Dagsrevyen

19.30 Norge rundt 

19.50 Friidrett: Golden League - Bislett

Games

22.30 Detektimen: Dalziel & Pascoe

23.00 Kveldsnytt

23.15 Detektimen: Dalziel & Pascoe

00.15 Madrugada - live fra Oslo Spektrum

01.05 Little Britain 

LLøørrddaagg  0033..0066..22000066

08.00 Pysjpopbaluba

08.02 Fimlene 

08.25 Tigeren Edelbert 

08.35 De tre vennene og Jerry

09.00 Tommys ville venner

09.20 SvampeBob

10.00 Mánáid-tv - Samisk barne-tv 

10.15 Pilot Guides: Shopping i Dubai og

Marrakech 

11.00 Friidrett: Golden League - Bislett

Games

13.40 Eksistens 

14.10 Mystery, Alaska 

16.05 Gjensynet

17.05 Livet med Larkins 

18.00 Barne-tv

18.00 Gisle Wink på eventyr

18.25 En gul en og en grønn en

18.30 Julie 

19.00 Lørdagsrevyen

19.45 Lotto-trekning

19.55 'Allo, 'Allo! 

20.25 Hodejegerne 

21.30 Kar for sin kilt 

22.25 Fakta på lørdag: Josephine Baker - i

svart-hvitt og farger 

23.20 Kveldsnytt

23.35 Nattkino: Boys On The Side 

SSøønnddaagg  0044..0066..22000066

08.00 Stå opp!

08.02 Gisle Wink på eventyr

08.25 Småspøkelsene

08.35 Disneytimen

09.30 Noahs dyrebare øy 

10.00 Mánáid-tv - Samisk barne-tv 

10.15 Norge rundt 

10.35 Den femte årstiden

11.00 Høytidsgudstjeneste i Orkdal kirke

12.10 Geparder i hundre mot friheten 

13.00 Rally-VM 2006: VM-runde fra Hellas

14.00 Maja Steinansikt 

15.25 Salman Rushdie på nært hold 

16.05 En dirigentstudie av Sergiu

Celibidache 

17.00 Pippi Langstrømpe 

18.00 Barne-tv

18.00 Karlson på taket 

18.25 Spirello

18.30 Energikampen 2005 

19.00 Søndagsrevyen

19.45 Julius - tilbake til flokken? 

20.30 Herskapelig 

21.00 Agent Cody Banks 

22.40 Inside offside

23.10 Kveldsnytt

23.25 Motorsport

23.25 Rally-VM 2006: VM-runde fra Hellas

23.55 Rallycross: EM-runde fra Tsjekkia

00.20 Profil: Robert Capa i krig og

kjærlighet 

Fotokopi og fotoutskrift fra digitale kamera: 0,30€ pr stk.

FFoottoouuttsskkrriifftt ddiirreekkttee
ffrraa ddiiggiittaallkkaammeerraa !!Fotoutstyr

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

Vi selger alt av minne og tilbehør for digitale kamera!
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BBMMWW  332255  CCII  CCAABBRRIIOO SSEELLGGEESS

Elegant BMW 325 CI cabrio full
equipt med GPS. Individuel blå
metalic, skin seter (lyse grå), år
2001 med kun 62.000 Km. Bor i
Albir, kontakt Charlotte på mobilem
+34 620 23 46 73

CCAABBRRIIOO SSEELLGGEESS --  SSLLKK223300  KKOOMMPP

Selger en flott mercedes SLK230
Kompressor med 197 heste krefter.
Sølv metalic, skin seter (rød og
svert) fra år 98 med bare 53.000
KM. Ser helt ny ut. Bor i Albir. Ring
Charlotte på mobilen 
+34 620 23 46 73

BBIILLLLIIGG BBIILL KKJJØØPPEESS

Kurant diesel bil med fire dører  og
ITV i orden kjøpes kontant. Ikke
eldre enn -95. Maks 1500€
Tlf: 627 816 569

22000033  PPEEUUGGEEOOTT  330077  XXTT  HHDDII
2.0 HDI 110 HK. Toppmodell av
307. Spansk reg. 28.07.2003. 17"
alu. felger, klima, 6xCD-skifter,
49.000 km, hvorav 4 langturer til
Norge. Selges KUN 11.500 Euro.
Telefon: 636 539 394

SSUUPPEERRMMAARRKKEEDD TTIILL SSAALLGGSS

Lite supermarked til salgs med stort
potensiale i albir! For mer infor-
masjon ta kontakt på tlf: +34 666
724 423

SSTTRRØØKKEENN FFOORRDD FFOOCCUUSS

Bilen ble kjøpt for kr 110 000 hos
Fordforhandler i Altea høsten 2004.
Selges nå for kr 80 000,- ved hurtig
avgjørelse. Lite brukt. Selges for
dødsbo. Bilen kan ses og prøves i
Alfaz del Pi, fra 18. til 26 mai.
Telefon: +4797142328

BBIILLLLIIGG CCAABB..  TTIILL SSAALLGGSS

Ford Cab, X3I, 94 mod. Kjørt
95.000 km, ITV – godkjent mai
2006. Forsikring medfølger til
10.september 2006. Spansk registr-
ert. Noen små skjønnhetsfeil. Selges
på grunn av retur til Norge. Pris:
2.700 Euro. Ring: 618 649 957 

VVOOLLVVOO 22000011  VV7700  TTDDII

VOLVO 2001 mod. V70 2,5
TDI,Kun 77tkm.
Klima,rails,skinn,(Tollskilter). 
+47 90018115
Telefon: 965 320 687 

SSUUPPEERR FFAAMMIILLIIEEBBIILL !!
VW Sharan 1,8T, 2000 mod. 6 seter
m/2 integr. barneseter. 78000 km ,
mørk blå, radio/CD , AC , gunstig
pris: 13000 Euro. tlf: 690295384

HHUUSSVVAAGGNN SSÄÄLLJJEESS

KNAUS SPORT - 2005
extrautrustad 16000 € Finns i
Torrevieja Tel 637 28 90 92

SSPPOORRTTYY SSPPAANNSSKK DDAAMMEE

Søker kjekk nordmann 60-70 år som
liker å danske og gå turer. Du må
snakke litt spansk. Ring Dolores
667 999 970 (Benidorm).

BBAARRNNEESSTTOOLL ØØNNSSKKEESS KKJJØØPPTT

Trip trap stol eller lignende for baby
/ små barn ønskes kjøpt. Annet
barneutstyr kan også være av inter-
esse (stellebord e.l.).
Telefon: +4524846997 

AALLTT IINNNNBBOO SSEELLGGEESS!!
Grunnet flytting til Norge selger vi
alt innbo. Tremøbler av norsk stan-
dard, hvitevarer, kjøkkenutstyr og
annet (maks 2 år gammelt). Ta kon-
takt for bilder. Tlf: 650 54 87 27

MMAARRKKEEDDSSBBOODD PPÅÅ SSIISSNNEE SSEELLGGEESS

lordag og sondag med elektrisitet og
varer selges 6000euro, kan
diskuteres tlf 600688575. ell
628098106

YYAAMMAAHHAA PPSSRR--228800  KKEEYYBBOOAARRDD,,
SSEELLGGEESS for 100 Euro.
Tlf: 600 700 484 (Benidorm)

ØØNNSSKKEESS KKJJØØPPTT

brukt gitar eller banjo
Telefon: 966865953

LLÆÆRR SSPPAANNSSKK OOGGSSÅÅ II SSOOMMMMEERR!!
Spansk lærer med meget gode
norskkunnnskaper underviser i
spansk på privat basis. Har utdan-
ning og erfaring fra både Spania og
Norge. Arrangerer kurs også om
sommeren! Telf.: 676757198

RREENNHHOOLLDD MM..MM..
Trenger du vaskehjelp til
ukentlig/fast renhold, utvasking av
ferieboligen, klipping av hekk eller
annet forefallende arbeid?
Torreviejaområdet. Ring Trine, tlf
600824882 

TTOO NNOORRSSKKEE JJEENNTTEERR SSØØKKEERR JJOOBBBB

Vi søker alle typer jobber i område
for perioden mai-august.
Telefon: 697989069

LLEEIILLIIGGHHEETT II AALLBBIIRR TTIILL LLEEIIEE

pent møblert med 2 sov, 1 bad, fullt
utstyrt, A/C, norsk tv, parkering i
garasje, basseng. Ingen husdyr.
Telefon: 610 533 525 

LLEEIILLIIGGHHEETT II AALLBBIIRR II SSOOMMMMEERR??
Flott leilighet med 2 soverom, 2
bad, Norsk TV, pent møblert og fullt
utstyrt. A/C og sentralvarme.
Vaskemaskin og mikrobølgeovn.
Barnevennlig. Egen parkeringsplass
i kjeller med heis direkte til lei-
lighetens inngangsdør. Innendørs-
og utendørsbasseng. Sentral
beliggenhet, nær stranden. Ingen
husdyr. Telefon: 610 533 525

AALLBBIIRR

Leiligheter og Studioapt. m ulike
innredninger og størelser i mindre
kompleks m spektakulær utsikt, kort
vei til alt, meget trivelig miljø,
baseng, bredbånd, hygglige priser.
Kort/langtids leie. Massimo el.
Jannis Telefon: +34 610 003 139

UUNNGGTT PPAARR TTRREENNGGEERR BBOOLLIIGG

alfaz ell albir området. vi trenger en
bolig fra 1/7 2006 å i ett år eller
lengre. sikre betalere. alt av intresse.
Telefon:+47  99 73 07 11

ØØ..  LLEEIIEE HHUUSS//LLEEIILL..  AALLTTEEAA

hus m/min. 3 soverom, basseng, air-
con, ønskes leiet av ordensfamilie
på 4 (2 voksne og barn 3 og 7) max
10 min kjøring fra norske skolen i
Alfaz. Bet. intil 1500 euro + faste
utg. pr. mnd. Tlf: +34679571560

FFIINNCCAA;;  SSAANN PPEEDDRROO

Stort kjok.m.grue, stor stue m. peis,
klima an., 3-4 s.rom, 2 bad, stor
hall. Frodig hage med pool og per-
gola.Patio m. barbaque. Ugenert
beliggenhet m. kort vei til by og
strand. Skandinaviske og engelske
kanaler. Pris: 330 000 Euro
Telefon: 0034-968186479

LLÄÄGGEENNHHEETT TTIILLLL SSAALLUU!!!!
Mycket fin lägenhet i Torrevieja,
ligger centralt och bara några meter
från "El Cura" strand, 3 sovrum, 1
badrum Möblerad och A/C, inglasad
terrass, ca 75kvm + terrass.
165,0000€ (privat)
Telefon: 696609432

AALLTTOOSS DDEELL LLIIMMOONNAARR..
Pen leilighet selges, ledig omg. 2
sov, stor takterrasse,nydelig utsikt,
fullt utstyrt.trygg parkering.850.000
nok+avg/omk.for visn:0034-
679144337.for oppl. 0047-
69152738
Telefon: 69152738  

BBUUNNGGAALLOOWW,,  UURRBB..  LLOOSS AANNGGEELLEESS

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 kort-
tidsleie. Ledig fra 16. juni 2006. Ta
kontakt for mer informasjon.
Telefon: 0047-96235544 

UUTTLLEEIIEE TTOORRRREEVVIIEEJJAA

Sentral leilighet i Torrevieja med 2
soverom, balkong og felles basseng
til leie på uekbasis i sommer. (ikke
langt fra skand. senteret) ring +47
66 90 48 20 eller +34 966 799 125
Telefon: mob sp 618045720

RREEKKKKEEHHUUSS NNÆÆRR LLOOSS LLOOCCOOSS

Sentralt beliggende rekkehusleil.
(over 2 plan) i Torrevieja til leie.
Nyopp. 2006 (bl.a. med nye møbler
og parkett). 3 soverom. Privat tak-
terrasse. 2 felles sv. basseng.
Nordiske tv-kanaler. A/C. Kort og
langstidleie! Gåavstand til strand,
butikker, restauranter m.m. Tlf.
+4791763692.

SSEELLGGEESS Trivelig leilighet i 2.etasje
med takterrasse selges grunnet syk-
dom. Beliggende ved Los Locos
stranden. Kort vei til alle fasiliteter.
2 soverom og nyoppusset bad.
Takterrasse over hele leiligheten.
Pris NKr.780000.- Ta kontakt for
mer info. Telefon: 0047 90020737

LLÄÄGGEENNHHEETT TTIILLLL SSAALLUU!!!!
Mycket fin lägenhet i Torrevieja,
ligger centralt och bara några meter
från "El Cura" strand, 3 sovrum, 1
badrum Möblerad och A/C, inglasad
terrass, ca 75kvm + terrass.
165,0000€ (privat)
Telefon: 696609432

SSKKØØNNTT NNYYTT HHUUSS II TTOORRRREEVVIIEEJJAA

Skønt nyt hus i Villa Martin 8 km
syd for Torrevieja udlejes. 2 etager
plus tagterrasse 2 soveværelser,
badeværelse og gæstetoilet 5 km til
strand La Zenia 1,5 km til golf bane
i Villa Martin Restauranter og shop-
ping inden for gå afstand. Kan lejes
i kortere eller længere perioder.
Henv. +45 3253 6912

BBUUNNGGAALLOOWW II LLAA MMAATTAA

Bungalow med tre sovrum till salu i
La Mata. Stor salong med matsal,
tva sovrum o ett bad pa nedre van-
ing o ett sovrum pa andra. Stor tak-
terrass. Oppen spis. Moblerad.
Endast 200 meter till playan. Ingar
garageplats! pris. 130.000 € ring for
visning. Telefon: 655 43 73 88 

LLYYXXIIGG LLAAGG..  MMEEDD HHAAVVSSUUTTSS..
Jattefin lagenhet vid playa de locos
stranden i Torrevieja. Stralande hav-
sutsikt fran fjarde van. Tva sovrum,
tva bad, inglasad balkong, golv-
varme i hela lag. central aircondi-
tioning, m.m. Garageplats ingar!
ring for narmare info o visning,
Telefon: 655 43 73 88

DDUUPPLLEEXX BBUUNNGGAALLOOWW LLAAGGOO JJAARRDDIINN

Duplex i Lago Jardin 1. Tva
sovrum, salong med franskt kok,
stor terrass, airconditioning i salong
o sovrum, fullt moblerad. pris:
120.000 € ring for visning.
Telefon: 655 43 73 88

NNYYEE LLEEIILLIIGGHHEETTEERR II GGUUAARRDDAAMMAARR

Flott nytt blokk holder pà à bli kon-
struert i Guardamar. 11etg hòyt, 33
leiligheter. Hver leilighet har sin
egen parkeringsplass ( inkludert i
prisen ).Felles hage og basseng for
blokka. Bilder kan sendes. Fra 6.etg
og opp er utsolgt. Fra 4.etc har du
hav utsikt. Prisene varierer. Blir fer-
dig konstruert i Desember.
Telefon: 687 686 228 

PPAARRHHUUSS TTIILL LLEEIIEE II AAIIGGÜÜEESS

Helt nytt parhus til leie for korttid
og langtidsleie. Beliggenhet i rett
utenfor en idyllisk landsby omgitt
av nydelig fjellandskap 9 km fra den
kjente standa i San Juan. Bestar av 3
soverom, 2 bad + 1 toalett, kj¢kken,
stue, privat hage og felleshage med
basseng.
Telefon: +34 667 222 091 

�

BEKJENTSKAP

JOBB / TJENESTER

BIL & MC

NØDNUMMER�
Ambulanse 112
Bomberos (brannvesen) 112
Guardia Civil 062
Policia Local 092

BOLIG
TILBYS

Costa Blanca - Nord
Marina Alta
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DIVERSE

BOLIG
TILBYS

Costa Blanca - Syd
Vega Baja



Overskrift

Område/Sted

Annonsetype Bolig Tilbys Bil/Mc Diverse

Annonsetekst

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

SKJEMA FOR RUBRIKKANNONSE�
C

SKRIV KORT MED STORE BOKSTAVER

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 !

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

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

KONSULAT & AMBASSADE�

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

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

MMAALLAAGGAA
Real Consulado de Noruega
Calle Blasco de Garay 7

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

For å annonsere her,
legg inn din annonse på:

wwwwww..ssppaanniiaagguuiiddeenn..nnoo//rruubbrriikkkk

VVAALLEENNCCIIAA
Consulado General de Noruega
Avenida del Puerto, 312, 46024 Valencia
46024 Valencia

Åpningstider: 1000-1400 (man - fre)
Tlf/Fax: 96 331 08 87

MMAADDRRIIDD
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
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Vi söker säljare som är från Scandinavien 

Är du intresserad att arbeta i vårat team var
vänlig tag kontakt med Simone Ekblad på 
telefon 0034 965 709 452, eller på mobil 
0034 695 150 078.

Du kan också maila din CV till:
sekblad@iberian-int.com.”

STILLING LEDIG I OPTIKER BUTIKK

Vi søker norsktalende personale, gjerne med
kjennskap til tysk for vår optiker forretning i
Torrvieja.Tidligere erfaring er ikke nødvendig
heller ikke spansk kunnskaper.

Er du interessert ta kontakt på tlf: 630 662 920

STILLING LEDIG:

SERVITØRER, KOKK OG KOKKEASSISTENT
Palmen Bar & Bistro på Playa Albir (strandpromenaden) søker
servitører, kokk og kokkeassistent. Erfaring er en fordel, men
opplæring vil bli gitt. Snakker du litt engelsk og spansk er det
en god fordel. Full tid eller deltids stilling!
Telefon: 966 865 166




