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

Avda. Alfonso Puchades, 8 - 03500 Benidorm - Tlf. 965 853 850 - hospital@clinicabenidorm.com - www.clinicabenidorm.com

Kåret til “Beste privatsykehus”
i Valencia regionen 2004
Programa hospitales TOP 20 - Tredje premie “Beste spanske privatsykehus”

20 år for din helse

Våre klinikker:

INSTITUTT
FOR HELHETLIG
BEHANDLING AV
KREFT

INSTITUTT
KARDIO-
VASKULÆRT

INSTITUTT
MOBAYED
OFTAMOLOGISKE
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Leiebil til lavpris
Billigst og enklest på internett

Prisen gjelder vinteren 07/08 inkludert  ALLE

kostnader.  Henting ved kontor inne på fly-

plassen. Fri km, forsikring & veihjelp inkludert.

Alle bilene har AC, radio & cd etc.

Se baksiden for mere informasjon!

Alicante • Benidorm • Murcia • Malaga • Torrevieja

GRUPPE A: 3 DØRER
€103 7 dager
€190 14 dager
€393 30 dager

Ford Ka4
Kia Picanto

GRUPPE A1: 3 DØRER
€109 7 dager
€203 14 dager
€415 30 dager

GRUPPE B: 5 DØRER
€112 7 dager
€219 14 dager
€428 30 dager

GRUPPE C: 5 DØRER
€132 7 dager
€258 14 dager
€502 30 dager

GRUPPE F2/F3: STASJONSVOGN
€149 7 dager
€292 14 dager
€569 30 dager

DIESEL
ELLER
BENSIN

GRUPPE F4: 5 DØRER
€155 7 dager
€302 14 dager
€589 30 dager

WWW.SPANIAGUIDEN.NO/LEIEBIL

PRISGARANTI
PRISGARANTI

Ford Fiesta
Nissan Micra

Seat Ibiza

Ford Fiesta
VW Polo

Peugeot 207

Ford Focus
VW  Golf
Kia Creed

Ford Focus

Ford CMAX
VW Touran

WWW.SPANIAGUIDEN.NO

SPANIAPOSTEN
MARKEDSFØRE DIN BEDRIFT ?

Med over 12.000 distribuerte eksemplarer pr utgave er Spania-
posten et unikt verktøy for bedrifter som jobber mot det skandi-

naviske markedet. Vil du prøve oss ? Kontakt Therese direkte
på tlf: 691 523 870 eller epost therese@spaniaposten.no
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Tlf: 966 866 864 - 677 004 651 (vis à vis Albir Playa Hotel)

7,90€

12,90€

Åpent alle dager: 12.30-15.30 og 18.30-24.00
-10%ALBIR

DAGENS LUNSJMENY
mandag til fredag

STOR BUFFET
søndag kl: 19.00-22.00

TAKE-AWAY

GRATIS!GRATIS!

ETA – Fra diskusjonsforum til terrororganisasjon

D
en baskiske organisasjo-
nen ETA har vært et
alltid tilstedeværende

problem i den spanske hverda-
gen siden slutten av 60-tallet. Fra
1968 og frem til i dag har organ-
isasjonen utført over 800 drap i
tillegg til utallige kidnappinger
og bombeattentater. ETA er fun-
dert på det eldgamle prinsippet
om baskisk frihet og selvs-
tendighet, og har til tider hatt en
viss oppslutning hos det baskiske
folk. I dag er ETA Europas mest
aktive terrororganisasjon med et
ukjent antall drapsmenn og
bombemakere på lønningslisten. 

Svakere vekst i
Spansk økonomi

T
orsdag 7. februar var det
høytidlig åpning av kun-
stutstillingen til Kunst-

gruppen Costa Blanca 93.
Kunstutstillingen, som er en sal-
gsutstilling varer frem til fredag
15.februar. Utstillingen på Casa
de Cultura i Alfaz del Pi holdes
hvert andre år. Og er det resultat
av et godt samarbeid med kultur
avdelingen i kommunen. 

Kultursjefen og kulturavdelingen
stiller seg velvillig til Kunstgrup-
pen sitt initiativ, og stiller lokaler

til gratis disposisjon for utstillin-
gen i Casa de Cultura.

Norske kunstnere
på Casa de Cultura
24 kunstnere stiller ut kunst i en variert utstilling
i på kulturhuset i Alfaz  el Pi.

Mindre vekst i eiendomsektoren gir økt arbeidsledighet. Men
spansk økonomi består av mere enn sement og murstein.
Økonomien fortsetter å vokse som en av de sterkeste i Europa
og næringslivet ventes å fortsatt øke sine investeringer i 2008. 

S
pania har vært det landet i
EU med høyest byggeak-
tivitet og "normaliseringen"

av byggesektoren vil prege
økonomien samtidig som store
deler av verdensøkonomien går
over i en mere rolig periode, etter
sterk vekst over lang tid.

3.9% NEDGANG I NYBYGG

Den siste rapporten fra det eu-
ropeiske statistikkontoret Euro-
stat viser hvordan byggesektoren

i Spania har satt bremsene på. I
november sank byggefrekvensen
i Spania med 3.9%.



� Opplev Spania!

� Utleie av 
leiligheter!

�  Spaniabussen!

SPANSK-NORSK
DEBATTFORUM

· Debatt
· Spørsmål og svar
· Tips og triks

WWW.SPANIAGUIDEN.NO/FORUM
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SPANIAPOSTEN

KONTAKT / CONTACTO

Epost:   red@spaniaposten.no
Web:     www.spaniaposten.no
Tlf: +34 966 882 561
Fax: +34 966 882 591
Annonse: +34 691 523 870

POSTADRESSE / DIRECCION POSTAL

SPANIAPOSTEN
Apartado de Correos 586
03590 Altea (Alicante)

KONTOR / OFICINA

Åpent Man-Tor 09.30 - 14.00
Cuesta de las Narices 34, Local 1A
03590 Altea (Alicante)

Utgiver: Spaniaposten SL
Redaktør: Kim Ammouche
Opplag: 10.000-16.000 pr utgave
Distribusjon: Costa Blanca + Internett
Deposito legal:  A-155-2002
Trykk: INDUGRAF OFFSET, S.A.

ANNONSEINFO OG PRISER / PUBLICIDAD

Epost: salg@spaniaposten.no
Direkte tlf:   691 523 870

ABONNEMENT / SUSCRIPTORES

Avisen kommer ut hver 14. dag med un-
ntak av ferier, pris pr år:
Norge: 495 NOK pr år
Spania: 39€ pr år
For bestilling: www.spaniaposten.no

Spaniaposten er trykket på resirkulert papir.

MadridLeder

P
å en konferanse arrangert
av det europeiske kristen-
demokratiske forbund den

30. januar, uttrykte både Tysk-
lands forbundskansler Angela
Merkel og Frankrikes president
Nicolas Sarkozy, sin fulle støtte
til PPs statsministerkandidat
Mariano Rajoy før det spanske
valget i mars. Rajoy svarte med å
love en kraftig høyredreining i
spansk politikk hvis han blir lan-
dets neste statsminister.  

Mektig
støtte 

Statsministerkandidat Mariano Rajoy
får full støtte fra Frankrikes president
Nicolas Sarkozy og Tysklands forbund-
skansler Angela Merkel.

I forrige utgave av Spaniaposten
hadde vi en artikkel om formaliteter
ved flytting til Spania, NIE, ”residen-
cia”, bostedsbevis etc.

Vi har studert et omfattende
regelverk og kontaktet flere kilder for
å lage artikkelen men det er to feil i
artikkelen vi ønsker å korrigere.

BOSTEDSBEVIS – ”EMPADRON-
AMIENTO”
Det som er nytt, som en konsekvens
av det nye ”residencia” systemet, er
nå de lokale rådhusene påkrevd å be
om ”Certificado de Inscripcion en el
Registro Central de Extranjeros” før
de kan registrere utlendinger i det
lokale manntallet. Man må altså gå til
det lokale utlendingskontoret eller
Policia Local for å få dette sertifikatet
(ofte omtalt som residencia), før man
kan registrere seg på sitt lokale råd-

hus. Kommunen kan så gi deg et ser-
tifikat som bekrefter at du er registr-
ert som innbygger. Et såkalt
”bostedsbevis” eller ”Certificado de
Empadramiento”.

”RESIDENCIA”
Vi skrev i forrige utgave feilaktig at
den som har oppholdt seg i landet
over seks måneder plikter å søke om
permanent oppholdstillatelse. Det rik-
tige er at man innen det har passert
tre måneder siden ankomstdato, er
pliktig til å melde seg inn i utlend-
ingsregisteret som drives av innen-
riksdepartementet. Altså er alle
utlendinger som oppholder seg i
Spania i mer enn tre måneder av gan-
gen pliktig til å registrere seg i dette
register. Prosedyren er beskrevet i
Spaniaposten utgave 02/2008.

Vi takker de av våre lesere som har
hjulpet oss å få korrigert dette.

RED.

Glem oss Rajoy!
D

en spanske assosiasjonen
for homofile og lesbiske
familier med barn, ber

opposisjonsleder Mariano Rajoy
om å glemme deres eksistens
foran valget: ”Vi er ikke så vik-
tige, i tillegg til å være homofile
og lesbiske, er vi sønner og døtre,
fedre og mødre, brødre og søstre,
funksjonærer, kelnere og poli-
tikere. Det eneste lille tingen som
skiller oss ut, er den som bekym-
rer dere; hvem vi forelsker oss i
og hvem vi stifter familie med.
Vær så snill og glem oss Rajoy,
ikke tru oss mer med å ta fra oss
våre rettigheter”, heter det seg i

et skriv fra assosiasjonens
visepresident. 

Madrid Madrid

Like før
D

e islamske terroristene
som ble arrestert i
Barcelona lørdag den 19.

januar, hadde planlagt et selv-
mordsangrep mot Barcelonas un-
dergrunnsbane samme helg.
Etter ransakning av fem boliger
og en moske, har politiet funnet
fire detonatorer, mobiltelefoner,
datautstyr og 50 gram av det
samme sprengstoffet som ble
brukt under terrorangrepet i Lon-
don 7. juli 2005. De arresterte er
av indisk og pakistansk opprin-
nelse. 

Ikke tru oss mer med å ta fra oss
våre rettigheter, sier den spanske as-
sosiasjonen for homofile og lesbiske
til opposisjonsleder Mariano Rajoy
(bildet).

Korrigeringer om bostedsbevis og utflytting

Faksimile Spaniaposten nr 2-2008.

Se vår annonse s. 9
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Madrid

Madrid

Lago Jardin II  Av. Laguna Azul  Manz.5 Chalet 5  Los Balcones - Torrevieja (Alicante)

Tel: 966 722 318      Mob: 667 513 297 (H-24)
www.nordicdental.info E.mail: info@nordicdental.info 

Implantat, allmäntandvård & tandreglering

� 16 år erfarenhet som leg.tandläkare i Sverige.  
� Utför själv avancerad kirurgi, har installerat mer 

än 1000  fixturer i Sverige.
� Hel implantat bro utförs på bara en vecka.
� Kliniken samarbetar med Astra Tech Dental.
� Privat tandvård till rimliga priser. 

Se vår hemsidan (prislista) eller ring. 
� Även finsktalande personal.

Modern svensk tandläkarklinik i 
Los Balcones Lago Jardin II Torrevieja.

Öppettider: Måndag - Fredag 09 - 18  AKUT 24 tim

Tandläkare Allan Tekan
Karolinska Inst. Stockholm 

Centro Internacional 
de Acupuntura

Siden 1988 i Torrevieja: Antonio Amoros, diplom i Kinesisk 
medisin fra Universitetet i Beijing

� Kinesisk medisin og spesielt Akupunk-
tur er fordelaktig til behandling av
mange sykdommer som:

- generelle smerter og problemer med 
muskler, hofter, nakke, isjias, rygg, 
knær, skuldre, armer, hodepine, 
migrene, svimmelhet, kvalme, 
allergier, søvnløshet, stress/nerver.

�Akupunktur kan også brukes mot vekt-
tap, da det regulerer kropsfunksjonene 
og stoffskifte.

� Behandling for barnløshet med 
kinesisk medisin.

c/Apolo, 82 1o J - K Edif Hernan Cortes, Torrevieja
Tlf: 966 707 262 / 609 634 939

www. acupuntura-torrevieja.com

Dr.   Tor H. Oppedal
Dra. Gry  Nibe
Dra. Filippa Weichbrodt

Av. Delfina Viudes Parc, 1ª Planta 
Local 42, 03183 Torrevieja

   966 70 50 83
www.smiledental.es

Velkommen!

AKUTT TELEFON: 
650 570 444

Scand RingenRing oss eller kom innom!
Saga Travel, Lomas Playa III,
Urb. Lomas del Mar, 03180 Torrevieja
Tlf: 966 921 998/Fax: 966 923 022

Ta bilen din på toget:
Narbonne - Hamburg

Festaften Benidorm Palace
Hoteller og leiebiler

SAS/Braathens - Sterling
KLM - Norwegian m.m.

Uansett hvor i verden du vil, spør oss.

Hos oss får
du de beste

prisene!

Åpningstider: 

Mand.-Fred.: 9.00-14.00 og 17.00-19.00 Lørd.: 10.00-12.00

PRØV OSS! BILLIGERE ENN DU TROR!

Mer internt krangel i PP
PP

har hatt mye uønsket
trøbbel etter at
Madrids ordfører Al-

berto Ruiz-Gallardon kom inn på
partiets liste foran valget i mars.
Ordføreren er blant de mer mod-
erate og sentrumsnære PP poli-
tikerne, mens
statsministerkandidat Mariano
Rajoy og de fleste andre listetop-
pene har tilhørighet lengre ut på
partiets konservative høyreside.   

Det ble ikke mindre bråk etter at
Alberto Ruiz-Gallardon i slutten
av januar igjen ble ekskludert fra
lista. Det skal ha vært PPs re-
gionale president i Madrid Es-
peranza Aguirre som var pådriver
for ekskluderingen. Ruiz-Gallar-
don og Aguirre er visstnok ikke
lenger på talefot. Og Ruiz-Gal-
lardon skal ha truet med å trekke
seg fra stillingen som Madrids
ordfører. 

Forbyr to baskiske partier
D

en spanske regjeringen
har tatt initiativ til å forby
de to baskiske partiene

ANV og PCTV foran valget i
mars. Visestatsminister Maria
Teresa Fernandez de la Vega sier
det foreligger tilstrekkelige bevis
på at de to partiene har sterke
bånd til det allerede forbudte
baskiske partiet Batasuna. Bata-

suna ansees for å være ETAs
politiske fløy, akkurat som Sinn
Fein er for IRA i Nord-Irland.
Det ventes at spansk høyesterett
skal ta stilling til et definitivt for-
bud i aller nærmeste fremtid.

Ny dom
for Muñoz

M
arbellas skandalebe-
fengte eksordfører Ju-
lian Muñoz har mottatt

nok en dom for korrupsjon i
forbindelse med urbanisering-
sprosjekter. Den nye dommen
lyder på seks måneders fengsel
og syv års utestengning fra of-
fentlige verv. Fem tidligere
byrådsmedlemmer fikk samme
dom. Dette er eksordførerens
femte korrupsjonsdom så langt.

Marbella

E
n ny EU-rapport slakter
Spanias største inter-
nasjonale flyplass Barajas

i Madrid. Kritikken går på alt for
dårlige sikkerhetskontroller av

både passasjerer og ansatte. En
talsmann for flyplassen sier at en
utbedring av disse rutinene er i
full gang.   

Madrid

Barajas kritiseres

Barajas flyplass i Madrid kristiseres
for manglende sikkerhetsrutiner.

Demonstrasjon for det forbudte
baskiske partiet, Batasuna.

STRID OM MAKT: Esperanza Aguirre
ligger i en bitter konflikt med Madrids ord-
fører Alberto Ruiz-Gallardon.



S
pania har vært det landet i
EU med høyest byggeak-
tivitet og "normaliseringen"

av byggesektoren vil prege
økonomien samtidig som store
deler av verdensøkonomien går
over i en mere rolig periode, etter
sterk vekst over lang tid.

3.9% NEDGANG I NYBYGG

Den siste rapporten fra det eu-
ropeiske statistikkontoret Euro-
stat viser hvordan byggesektoren
i Spania har satt bremsene på. I
november sank byggefrekvensen
i Spania med 3.9%, mens
nedgangen i EU sett under ett for
samme periode var 0.2%.

STØRST ARBEIDSLEDIGHET HOS IM-
MIGRANTER

For første gang siden 2005
nærmer antallet arbeidsledige seg
2 millioner. Byggesektoren sendte
over 40.000 arbeidere ut i arbeid-
sledighet siste kvartal i 2007. An-
tallet registrerte arbeidsledige
blant utlendinger er 12.4%, lang
høyere enn for spanjolene hvor tal-
let nærmer seg 8%.

Store deler av de arbeidsledige
utlendinger er ufaglærte som har
jobbet i anleggsbransjen. Det for-
ventes at de vil kunne få proble-
mer med å finne arbeide på en
stund. Og med over 4.5 millioner
utlendinger bosatt i Spania fryk-
ter sosialarbeidere og

akademikere at høyere arbeid-
sledighet blant utlendinger vil
kunne skape sosiale problemer
hos mange innvandrer grupper.
Da spesielt enkelte grupper fra
Øst-Europa og Syd-Amerika.

Regjeringen vil øke den of-
fentlige byggeaktiviteten noe for
å demme opp for problemet,
samtidig som det jobbes aktivt
for å begrense ulovlig innvan-
dring til Spania og Europa.

STANDARD & POOR'S OM FREMTIDEN

Analysebyrået Standard &
Poor's, har analyserer kontin-
uerlig den europeiske
økonomien.

Om Spania fremholder landet en
økende arbeidsledighet, men analy-

sebyrået spår om videre vekst i
Spansk økonomi med 2.3% for
2005. Ned fra 3.8% i 2007.

Igangsatte nye boliger ventes å
gå ned til rundt 400.000 i 2008,
ned fra 600.000 i 2007. Det er
mindre aktivitet i byggesektoren
som forventes å bidra sterkes til
den noe økende arbeid-

sledigheten.

Det spås også om svakere vekst
av investeringer i næringslivet.
Veksten i investeringer i Spania
estimeres i 2008 til å bli på 2.4%,
mot 6% vekst i investeringene i
2007.

4 SPAN IAPOSTEN

High-tech leiligheter og duplex
High-tech villaer

Altea - Benidorm - Calpe - Costa Blanca

902 400 507
618 386 061 - 618 386 062

www.verabosco.comLUKSUS BOLIGPROSJEKTER I  SPANIA

g r u p o

BOLIGER VENDT MOT SYD, SYD-ØST         TERRASSER MED SOL HELE DAGEN OG FANTASTISK UTSIKT

Mare Nostrum I    fra: 433.000 €
altea la vella

Lukseriøse boliger med SPA anlegg.
Ti eksklusive duplex leiligheter med
solrike terrasser med jacuzzi og
spektakulær utsikt. Solarium, SPA
område og fitness. Fullt utstyrte
kjøkken og bad. “Walk-in” skap.
Sikkerhetstjeneste døgnet rundt.

Mare Nostrum II    fra: 450.000 €
altea hills

Lukseriøse boliger med SPA anlegg.
Store solrike terrasser med jacuzzi
og spektakulær utsikt over Altea og
bukten. Fullt utstyrte kjøkken og
bad. Basseng med panorama utsikt i
4. etasje. SPA område og fitness, in-
nendørs basseng. Sikkerhetstjeneste
døgnet rundt.

Tortuga                fra: 189.000 €
el paradiso, altea

Boligområde med SPA, 42 leiligheter
med et eller to soverom. Boliger
med privat hage, basseng, jacuzzi og
solarium. Fullt utstyrte kjøkken og
bad. Felles svømmebasseng.
Sikkerhetstjeneste døgnet rundt.

Verona                 fra: 450.000 €
calpe

Lukseriøse boliger med SPA anlegg.
26 eneboliger. Store terrasser, privat
basseng. Boligene går over tre plan.
Fullt utstyrte kjøkken og bad. Fan-
tastisk utsikt over Calpe og  Peñón
de Ifach.  Sikkerhetstjeneste døgnet
rundt.

c/Sant Joan, lokal 8, 
Alfaz del Pi 
www.spanishdreams.com

june@spanishdreams.com helena@spanishdreams.com

June Steenberg 
650 731 959

Helena Findhe 
626 121 454

Flott enebolig i ett plan med
store, lyse rom og flere ter-
rasser. Opphold deg på tomten
og nyt utsikten og duftene fra
hagen eller møt naboene til en
dukkert i det store bassenget!

159 m2, 480 m2 tomt. 
4 soverom, 2 bad.

VELKOMMEN TIL

C/Llevant no 10 E
Urb. Benidorm
Bahia II
FOR EN HYGGELIG
VISNING OG ET LITE
GLASS VIN

� Monte Casino – La Nucia � ÅPENT HUS SØNDAG 17.2. KL. 14-16

Pris: 339.000€

Svakere vekst i Spansk økonomi
Mindre vekst i eiendomsektoren gir økt arbeidsledighet. Men spansk
økonomi består av mere enn sement og murstein. Økonomien fort-
setter å vokse som en av de sterkeste i Europa og næringslivet ventes
å fortsatt øke sine investeringer i 2008. 

Spansk økonomi er fortsatt i vekst, men veksten øker ikke med samme fart
som tidligere.

KIM AMMOUCHE RED@SPANIAPOSTEN.NO
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DESIGN - KVALITET - FANTASTISK UTSIKT
12 ENEBOLIGER PÅ 300 M2  - TOMT 500 M2

Informasjon og Salg:
- Vi snakker norsk

Brigitte Wessendorf

I n m o b i l i a r i a  S . L . U .

Albir, c/ Joaquin Rodrigo 6
Tlf. 96 686 7224, 

Mob. 608 218 625
www.wessendorf.es

LUKSUS LEILIGHET
Ref. 837, Altea-Villa Gadea. 130m2. 

2 soverom, 2 bad, moderne kjøkken. AC,
gulvvarme. Stor terrasse m/jacuzzi.

Garasje, hage med basseng, sti til sjøen.
24 t. Security service. € 346.500

FANTASTISK UTSIKT
Ref. 758, La Nucia. 160/710m2. 
3 soverom, 2 bad, toalet, stor 

stue/spisestue m/peis, kjøkken. AC,
sentralvarme. Flott hage, terrasse
m/BBQ. Rolig område. € 495.000 

FLOTT VILLA M/HJØRNE TOMT
Ref. 709, Alfaz. 125/954m2. 3 soverom, 
2 bad, nytt kjøkken, stue + spisestue,

peis. AC, opparbeidet hage m/basseng,
BBQ. Kjeller med utbygningsmulighet.

€ 387.500 

Madrid

Madrid

Albir (Alicante)
Villa med 1.040m2 tomt. 
Fantastisk utsikt og mange
muligheter. Må sees!

Pris: 253.000€

2 soverom, 2 bad. Garasje.
Fellesområde m/oppvarmet
basseng, solarium, Paddle
tennis!         Pris: 230.000€

Altea (Alicante)

Madrid

Mangel på arbeidskraft
A

rbeidsledigheten i Spania
er stigende, men det
finnes også sektorer som

mangler arbeidskraft. På lands-
basis er det mangel på blant annet
leger, barneleger og farmasøyter.
Det er også mangel på mer sære

ting som iskremselgere, begrav-
elsesagenter og hundefrisører,
viser en ny rapport. 

Den samme rapporten kartleg-
ger også regionale og provin-
sielle behov: I Castilla-la Mancha
og Castilla y Leon, er det eksem-

pelvis mangel på gjetere. I Ex-
tremadura er det mangel på
idrettstrenere og profesjonelle
idrettsutøvere. Madrid mangler
croupiers. Mens det i Burgos og
på Mallorca er mangel på kanin-
klippere. 

Ingen ”krise”
S

panias finansminister
Pedro Solbes mener at
mange overdriver sterkt

når de snakker om at Spania
nærmer seg en økonomisk krise.
4,4 % inflasjon i januar er helt i
tråd med regjeringens bereg-
ninger. Dette skyldes stigende ol-
jepriser, samt en høyere pris på
råvarer generelt. Det er på grunn
av prisstigningen på slike im-
porterte produkter at landet nå
opplever en noe høyere inflasjon,
hevder Solbes.

Finansministeren påpeker at
Spanias økonomi steg med 3,5 %
siste kvartal i fjor, og at dette tal-
let slett ikke er mye i utakt med
den totale stigningen for 2007
som endte på 3,8 %, for øvrig
bare en tiendedels prosent min-
dre enn året før. Svingninger i
økonomien på påregnes, sier
Solbes, som holder fast ved at det
Spania nå opplever er en naturlig
nedkjøling av en noe overop-
phetet økonomi. Spanias finansminister Pedro Solbes

mener snakk om en økonomisk krise
er sterkt overdrevet.

Lavere rente - Euribor synker
E

tter en lang tid med
renteøkningen i euro
sonen er renten nå på vei

ned. Ved utgangen av 2007 lå 12
måneds renten på 4.745, 04. jan-
uar lå 12 måneds renta på 4.344.
En vesentlig nedgang som vi gi
utslag i lavere avdrag for alle
med huslån knyttet til Euribor,
dette gjelder de fleste huslån i
spanske banker.

Et gjennomsnittelig spansk
huslån var 1,9 % dyrere ved ut-
gangen av 2007, enn ved utgan-

gen av 2006. Og spanske lån-
tagere refinansierte 30,8 % mer i
november 2007, enn de gjorde i
november året før. 

Lavere vekst i næringslivet og
usikkerhet i mange hushold-
ninger, gjorde at det ble inngått
14,96 % mindre låneavtaler mel-
lom spanske låntagere og landets
banker i 2007 i forhold til 2006.
Prosentandelen av misligholdte
lån er på ca. 1%.

Besøk vårt visningshus

Prosjektet ledes av:

Bulevar de los Músicos 13 local 2 Edificio Celio 03581 El Albir 

- Direkte salg fra utbygger. Priser fra 340.000€

Kun 10 minutter fra Benidorm, med fantastisk panoramautsikt mot

Polop, Sierra de Altea, La Nucia og havet. Beliggende i et rolig

natur-område, nær alle severdigheter. Gulvvarme.

Bygges av JPC

Besøk vårt visningshus
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B
askerland består av tre
provinser i det sørvestlige
Frankrike og fire i det

nordvestlige Spania (Bis-
cayabukta). Området består av ca
21.000 km2 og har 3 millioner
innbyggere. Frankrike anerkjen-
ner i praksis ingen baskiske sær-
rettigheter (språk etc.). Mens
provinsene i Spania utgjør den
autonome regionen Pais Vasco
(Baskerland på spansk). Ved
siden av Catalonia har Pais Vasco
Spanias sterkeste regionale
økonomi.  

Ideen om baskisk frihet og selvs-
tendighet er sannsynligvis like
gammel som den baskiske kul-
turen. Men først i 1936 oppnådde
Pais Vasco full selvstendighet
under den andre spanske repub-
likk. Dette skulle imidlertid ikke
vare lenge. I 1937 angrep Fran-
cos fascister med god hjelp fra

Nazi-Tyskland. Den nyutnevnte
baskiske regjeringen flyktet til
Frankrike, det samme gjorde
hundretusener av sivile.    

De intense bombeflytoktene mot
byen Guernica, udødeliggjort av Pi-
casso i maleriet med samme navn,
er regnet som historiens første ter-
rorbombing av sivile mål. Dette var
for øvrig bare innledningen på de
grusomhetene den baskiske be-
folkningen senere skulle utsettes for
under fascistdiktaturet. Etter Fran-
cos maktovertagelse ble alle
baskiske identitetsuttrykk forbudt.
Bare det å praktisere språket førte
til fengselstraff med tilhørende tor-
tur.

EN TERRORORGANISASJON BLIR TIL

Francos undertrykking av bla.
den baskiske kulturen bidro til å
skape grobunn for det som senere
skulle bli ETA (Euskadi Ta

Askatasuna – Baskerland og dets
frihet). I 1952 danner en gruppe
studenter ved universitetet i Bil-
bao et diskusjonsforum med den
hensikt å debattere løsninger på
Baskerland-problematikken. Stu-
dentgruppen var i utgangspunk-
tet løselig tilknyttet det baskiske
nasjonalistpartiet PNV, som for-
fektet en ubevæpnet kamp mot
Francos styre.

Men studentene skilte etter hvert
lag med ikkevoldspolitikken. En
ny og tøffere linje måtte til for å
oppnå en ønsket effekt, og i 1959
gjenoppstod det tidligere
diskusjonsforumet som ETA.
Målet ble definert som en his-
torisk gjenfødelse av den
baskiske stat. Baskerlands histo-
rie har vært en eneste lang kamp
for opprettelsen av den baskiske
stat, het det seg i den første off-
isielle erklæringen fra 1962.

Det første tiåret var for øvrig ikke
preget av voldelige terror. Ak-
tiviteten dreide seg mer rundt
sabotasjeaksjoner mot generell
infrastruktur og nasjonale sym-
boler. Samt sivil ulydighet som å
praktisere språket og flagge med
det baskiske flagget. Det vites
ikke sikkert når ETA begynte å ty
til sterkere virkemidler. Men or-
ganisasjonen hevder selv at
drapet på Guardia Civil tjeneste-
mann Jose Pardines Arcay i
1968, var deres første.    

Det mest spektakulære og betyd-
ningsfulle drapet ETA utførte
under Francos regjeringstid, var
bombeattentatet mot admiral
Luis Carrero Blanco, Francos ut-
valgte etterfølger og daværende
statsminister i Spania. Aksjonen
var planlagt i månedsvis, og
brakte ETA opp i terrorismens
første divisjon. Drapet på Carrero
Blanco ble mottatt med et slags
stilltiende samtykke av den
spanske opposisjonen i ut-
lendighet. Enkelte gikk så langt
som offentlig å applaudere aksjo-
nen.

ETTER FRANCO

Etter Francos død i 1975, skulle
Baskerland på nytt få en stor grad
av selvstendighet. Og i 1979 fikk
baskerne sin første autonome
regjering siden 1936. Mange
spanjoler trodde derfor at ETA
kom til å legge ned våpnene.
Men en hard kjerne ville det an-
nerledes. Eget utdanningssystem,
politikorps og parlament var ikke
nok. Det ”nye” ETA forlangte en
fullstendig løsrivelse fra Spania.

Årene 1978-80 skulle bli de mest
blodige i terrororganisasjonens
historie.

Utover 1980- og 90-tallet fort-
satte ETA aksjonene mot spanske
politikere, militære, politi og
andre offentlige tjenestemenn. I
1995 forsøker ETA å ta livet av

daværende opposisjonsleder Jose
Maria Aznar (PP). Og i 1997 føl-
ger de opp med kidnappingen av
det baskiske regjeringsmedlem-
met Miguel Angel Blanco (PP).
Blanco blir et par dager senere
funnet henrettet, da den nasjonale
regjeringen i Madrid ikke møter
ETAs krav.

Henrettelsen av Miguel Angel
Blanco bringer 6 millioner span-
joler ut i gatene for å protestere.
Hele Spania reiser seg mot ETAs
hensynsløse terror. Også innenfor
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ETA – Fra diskusjonsforum til terrororganisasjon
Den baskiske organisasjonen ETA har vært et
alltid tilstedeværende problem i den spanske
hverdagen siden slutten av 60-tallet. Fra 1968
og frem til i dag har organisasjonen utført over
800 drap i tillegg til utallige kidnappinger og
bombeattentater. ETA er fundert på det el-
dgamle prinsippet om baskisk frihet og selvs-
tendighet, og har til tider hatt en viss
oppslutning hos det baskiske folk. I dag er
ETA Europas mest aktive terrororganisasjon
med et ukjent antall drapsmenn og bombe-
makere på lønningslisten. 

� Spesialister på semi-permanent make-up. Lepper, eyeliner, øyebryn etc.
� Mesolifting, botox, wrinklefillers etc.     � Massasje
� Neglestøping - forlengelse av øyevipper, pedicure og alle 

typer dag- og kvelds make-up.
� TILBUD: Gratis manicure/pedicure med “deluxe”-ansiktsbehandling!

Tlf: 96 588 89 29 - Costa Blanca Supermarked, 1 etg. Mand.-Fred. 10-19.

Unique Beauty - Unisex salong - Alfaz del PiGarantert effekt!

FØR  ETTER

Moteklær til kvinner i str. fra 36 til 48.
Lokal 17. Kjøpesenteret MONVER - ALBIR (mellom Mercadona og Lidl)

Åpent: mandag-fredag kl. 10.30-19.00. Lørdag kl 10.30-14.00

Tlf 966 86 86 96

på alle klær 
(gjelder ikke ny kolleksjon)

-50%
Vårkolleksjonen er ankommet!

HANS PETTER BARSTAD HANSP@SPANIAPOSTEN.NO

Henrettelsen av Miguel Angel Blanco
i 1977, brakte 6 millioner spanjoler ut
i gatene for å demonstrere mot ETAs
metoder.

ETA HOLDER “PRESSEKONFERANSE” : Organisasjonen har mer enn 800 drap på samvittigheten etter opp-
starten på slutten av 50-tallet.
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c/Consell, 9, Altea
Tlf: 965 84 40 80

Mob: 687 230 003
10.00-18.00 (10-14)

Vi tilbyr profesjonell pleie innen hår og skjønnhet. 

- Vask, Massasje, Klipp og Føn 19,95 EURO
- Striper,Vask, Massasje, og Føn 36,50 EURO

- Farge, Vask, Massasje, Klipp og Føn 38,95 EURO
- Ansiktpleie,nappe øyebryn, pedikyr el.manikyr og

nakke/skuldermassasje 49,90 Euro

Supertilbud Mandag til Torsdag:

Vi fører Paul Mitchell og
Thalgo produkter.

de baskiske nasjonalistenes linjer
blir drapet på Blanco fordømt,
ETA nyter ikke lenger noen form
for legitimitet. Det som en gang
var et diskusjonsforum for stu-
denter har blitt en nådeløs terro-
rorganisasjon uten folkelig støtte,
og med en sak som for lengst er
utgått på dato.

ETA I DAG

Fredag den 24. mars 2006 an-
nonserer ETA at de legger ned
våpnene. Lille nyttårsaften
samme år bryter de den selverk-
lærte våpenhvilen med bombeat-
tentatet mot Barajasflyplassen i
Madrid hvor to sivile omkom-
mer. Og utover høsten 2007
skulle konflikten få nytt liv etter
at ETA regelrett henretter to
Guardia Civil tjenestemenn på
spaningsoppdrag i Frankrike.
Drapene på Raul Centero og Fer-
nando Trapero vekker på ny
avsky. 

Rundt årsskiftet 2007-08 inten-
siverer politiet jakten på ETA.
Avsløringer av flere hemmelige
våpenlager i det nordlige Spania,
kulminerer i arretstasjonene av
de ettersøkte terroristene Martin
Sarasola og Igor Portu tidlig på
nyåret 08. I kjølvannet følger
flere funn av både sprengstoff og
våpen. I avhør innrømmer Sara-
sola å ha stått bak Barajas-
bombene i samarbeid med
medtiltalte Portu.

Det er umulig å drive valgkamp i
Spania i dag uten å ta hensyn til
ETA – spørsmålet. PP fører en
uforsonlig konfrontasjonslinje,
mens PSOE til tider har forsøkt
seg med forhandlinger. ETA kr-
ever at deres over 700 fengslede
medlemmer overføres til
baskiske fengsler før de setter seg
til forhandlingsbordet. Et krav
styresmaktene alltid har avvist.
Det er uansett lite som tyder på at
Zapatero er noe nærmere fred

med ETA enn det Gonzalez og
Aznar har vært før han.

Utfordringen for de spanske poli-
tikerne er i første omgang å
etablere en stabil våpenhvile slik
deres britiske kolleger tilsynela-
tende har fått til med IRA. Klarer
de ikke det, kan Spania risikere å
måtte slite med Europas mest ak-
tive terrororganisasjon i mange år
fremover. Organisasjonen har
overlevd sitt første generasjon-
sskifte, og er dessverre mer virk-
som i dag enn den har vært på
lenge. Over 1.300 personer lever
under politibeskyttelse mot ETA,
og terrorfrykten gjennomsyrer i
stor grad det spanske samfunnet.               

Ring til NORGE for kun

2,9 ct.
Lørdag 24 timer. Resten av uken 5ct./min.

fra fastlinje til fastlinje

Nesten 40.000 kunder 

på 5 år kan ikke ta feil!

Mer informasjon hos :

ServiceCenterAlbir
Tlf: 96 686 5796 Fax: 96 686 5000

info@servicecenteralbir.com - www.servicecenteralbir.com

Blvd. De Los Musicos 6, Local 2, 03581 Alfaz del Pi (Albir)

Scan Telecom

Smykker: Sølv - Gull - Diamanter
Ur: GUESS, PIERRE CARDIN, DIESEL, NAUTICA, 

PULSAR OG DKNY

10-30% for skandinavere

Din Gullsmed i Albir

Avda. del Albir, 143 - Tlf: 96 686 61 78

Skinn Boutiquen

Tlf: 965 887 533 - c/San Juan s/n

Alfaz del Pi

HJELP!! 
Vi behøver plass! 

50% rabatt på tilbudspris

Dame- 
og Herre

jakker 
Fra 49€

Åpent: mand.-lørd. 10.00-14.00 og 16.00-20.00NÅ ÅPENT IGJEN

Avda. Albir
Edif. Bernia, Local 3, Albir
Tlf: 96 686 73 70

c/Mercado, Local 4
Benidorm
Tlf: 96 585 88 53

c/Principes de España, 17
Alfaz del Pi
Tlf: 96 588 78 72

Vi gir deg 300€ 
for ditt gamle høreapparat ved kjøp av nytt

Gratis batterier for ett års forbruk!
Vi tilbyr 12 mnd finansiering uten renter.Rabatter på:

- Innfatning
- Solbriller med og   
uten styrke

- Enkelstyrket og 
Progressive glass

ALLE MERKER!-20%

Vi snakker
skandinavisk.

Timebestilling!

Digitale, automatiske 

og analoge 

høreapparater

-20%
Å flytte skal være en positiv opplevelse!

Se vår annonse side 8

Bombeattentatet på Barajas flyplassen i Madrid, lille nyttårsaften 2006, ble
innledningen på et år med økt aktivitet fra ETAs side. I juni 2007 opphevet de
den offisielle våpenvilen.

SPANIAPOSTEN
MARKEDSFØRE
DIN BEDRIFT ?
Med over 12.000 distribuerte

eksemplarer pr utgave er 
Spaniaposten et unikt verktøy 
for bedrifter som jobber mot 
det skandinaviske markedet.

Vil du prøve oss ?

Kontakt Therese direkte på 
tlf: 691 523 870 eller epost

therese@spaniaposten.no
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Madrid

La Nucia Alfaz del Pi

E
n mann fra Murcia er ar-
restert i Denia med bilen
full av det politiet mener

er stjålne antikviteter. Enkelte av
gjenstandene skal være datert

helt tilbake til det 11. århundre,
og den totale verdien beregnes til
minst 36.000 euro. Antikvitetene
er nå tatt hånd om av det arkeol-
ogiske museet i Denia. Mens

mannen som slett ikke kunne
dokumentere at han var an-
tikvitetenes rette eier, risikerer
opptil tre års fengsel. 

Flyttegods sender du medFlyttegods sender du med

Europa-Specialisten kjører tur-retur
Norge - Sverige - Spania - Marokko
Europa-Specialisten kjører tur-retur
Norge - Sverige - Spania - Marokko

Uslåelig pris 
og høy kvalitet!Uslåelig pris 
og høy kvalitet!

Vi hjelper deg med: •pakking •pakkemateriell
•transport •nødvendig papirarbeid •tollbehandling
•lagring – både før og etter transporten

Kort fortalt er vi et lite, men svært profesjonelt
flyttebyrå •Vi er SMÅ nok til gi deg personlig service •Vi er
STORE nok til å yte full service •Vi er SMÅ nok til å holde kost-
nadene nede •Vi er STORE nok til alltid å fokusere på sikkerhet
Vi kjører fast rute: Skandinavia – Tyskland – Belgia – Frankrike – Spania.

Vi har en kostnadseffektiv organisasjon med hovedkontor i Spania
og avdelingskontor i Sverige.

Å flytte skal være en positiv opplevelse!

Kontakt  oss  for  informasjon og gunst ig pr is t i lbud
+34 662 000 044 +47 95 97 98 08  +46 (0)18 12 82 00
post@europaspecialisten.com www.europaspecialisten.com CONTROLLER-REGNSKAP-REVISJON

VÅR ERFARING DERES TRYGGHET!

TLF/FAX 965889753-004755119400.Alfaz del Pi

Konsulentbyrået
J. Jentoft A.S.

Mann kidnappet
E

n tysk mann ble i slutten
av januar kidnappet uten-
for sitt eget hjem i La

Nucia. Tre bevæpnede menn skal
ha overfalt han i det han var på
vei til jobb ved halv titiden på
morningen. Kidnapperne truet
med å henrette mannen dersom
han ikke fortalte hvor han hadde
gjemt en større pengesum de
mente han oppbevarte. 

I ren mafiastil skal kidnapperne ha
brakt mannen til et skogholt uten-
for Polop de la Marina, der skal de
ha tvunget han ned på kne, påført
han bind for øynene, og truet han
på livet ved å plassere en revolver
mot mannens hode. Da mannen
gjentatte ganger bedyret at han
ikke hadde penger liggende, skal
kidnapperne etter hvert ha gitt opp
og forlatt åstedet. 

Naboer “mot” sosialboliger
B

eboere i Colonia Escandi-
navia i Alfas del Pi har ut-
talt at de vil motsette seg

bygging av 93 sosialboliger i
deres nabolag. Beboerne hevder
at området kun er regulert for en
etasjers hus, og at de treetasjers
høye blokkene vil forringe ver-
dien på deres egne boliger. 

Ordfører Vincente Arques sier
tomta hvor det skal bygges
sosialboliger, i sin tid ble byttet
mot en tomt i Sierra Helada for å
hindre byggingen av et stort
hotellkompleks. Da planene ble
godkjent i 2006, var det kun to
beboere som hadde in-
nvendinger, understreker han.

De nye boligene blir selvsagt
bygget etter gjeldene generalplan
som regulerer volum, flate og
høyde for alle boliger i området.

DOBBELTMORAL?: Flere av naboene har påstått at sosialboligene ikke
passer inn, i villabebyggelsen i området. Dette til tross for at det bygges i både
tre og fire etager et par hundre meter unna den aktuelle tomten.

180 trafikksyndere i fengsel

B
artolome Vegas, øverste
påtaleansvarlige for
forseelser og forbrytelser

i trafikken har fortalt at det nå sit-
ter totalt 180 spredt rundt i
Spanias fengsler dømt for for-

brytelser i trafikken.
Noen av de 180 sitter og ven-

ter på dom, blant annet en ung
mann fra Vigo som er tiltalt for å
ha arrangert et gaterace hvor to
døde.

Valencia

Villajoyosa

Ute av drift
K

lokka i tårnet på Villa-
joyosas gamle kirke,
”Iglesia Fortaleza de la

Asuncion”, står stille. Tidsanvis-
eren i kirketårnet, som er et av
gamlebyens mest folkekjære
minnesmerker, har vært ute av
drift i flere måneder, og frustrerte

innbyggere beskylder bystyret
for ikke å gjøre nok for å få
klokka i gang. En talsmann for
PP sier at PSOE, som er ans-
varlig for kommunens tekniske
etat, ikke har løftet en finger for
å gi innbyggerne ”klokka si”
tilbake.   

Sporty
terrorist
D

et nylig arresterte ETA-
medlemmet Martin Sara-
sola, som i avhør har

innrømmet å ha vært delaktig i
bombeattentatet mot Barajasfly-
plassen lille nyttårsaften 2006,
sier han dagen etter attentatet
deltok i det populære ”San Sil-
vestre” løpet i Madrid. Sarasola
skal også ha deltatt i 2007. 

Denia

Stjålne antikviteter
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SHOWROOM: Avda. Europa, 79, Alfaz del Pi - Tlf: 96 686 8609 Mob: 677 755 123

ALTEA

A
L

F
A

Z

A
L

B
IR

BENIDORM N-332

PREMIER

PEUGEOT     HOSTAL MCDONALDS

Vi snakker engelsk!

Du finner oss her:

V a r m e i n s t a l l a s j o n e r
SPESIALISTER PÅ:
� Sentralvarme 

(gass, olje, solenergi)
� Oppvarming av 

svømmebasseng
� Solenergi
� Aircondition
� Generell rørleggerarbeid

Altea

Benidorm

KAAS & KIRKEMANN, S.L. Correduría de Seguros clave CS/J-0038
Centro Idea, Ctra. de Mijas km. 3,6. 29650 Mijas

Tel. 952478383 • Fax 952479759. Mandag-fredag 10-14  16-18

TRYGGHET ER LIVSKVALITET

FORSIKRING GIR TRYGGHET!

BILFORSIKRING

HUS- OG INNBOFORSIKRING

ANSVARSFORSIKRING

ULYKKESFORSIKRING

LIVSFORSIKRING

SYKE- OG REISEFORSIKRING
kaaskirk@kaaskirkemann.net

www.kaaskirkemann.net 

Ingen havneutvidelse i Altea

V
alencias høyesterett har
avslått anken fra Alteas
Club Nautico om å bygge

ut havna i Altea. Utbyggings-
planene besto av å bygge 746 nye
morer, en ny ferjehavn, samt en

ny fritidssone og en ny kommer-
siell sone for publikum.

Planene har vært kontroversielle
i mange år, med protester fra byens
innbyggere over lang tid.

Etter mange år med protester fra
lokale innbyggere fikk Club Nautico
endelig avslag på utbyggingsplanene
ved havnen i Altea.

T LINE
Kontakt: 
info@toreline.com
Vakt tlf. +34 669 003 443 
Tore Line
www.toreline.com

Flytteservice over hele verden
- Det er vi som gjør flytting til en GOD opplevelse! 

Vi tilbyr: 
TRANSPORT/FLYTTING TIL og FRA
SPANIA HVER UKE
Ikke bare flytting, også transport av :
Biler, båter, omtålig gods/data, kunst, antikk,
stykkgods, messetransport, partigods, 
maskingods etc.

Overskudd
T

emaparken Terra Mitica i
Benidorm, avslører at de
forventer et overskudd på

rundt 20 millioner euro for 2007.
Direktør John Fitzgerald får
mesteparten av æren for de gode
resultatene. Fitzgerald har ele-
gant manøvrert temaparken gjen-
nom en vanskelig tid, og han har
lykkes i å øke antallet besøkende
og dermed overskuddet, heter det
seg i en uttalelse fra styret.

GODE RESULTATER: Direktør
John Fitzgerald har manøvrert
temaparken gjennom en vanskelig
tid, og forventer et overskudd på
rundt 20 millioner euro for 2007.

www.haganor-spania.no   � +34 96 686 41 91  

12.02: Coves del Canelobre/Alicante. Fantastiske dryppsteinsgrotter
14.02: Villajoyosa/Finestrat. Vi plukker appelsiner!
15.02: Valencia. Spanias tredje største by
19.02: Noas Ark/Confrides. Privat lunsj med fantastisk 

utsikt i fjellene
21.02: Torrevieja. Hulehus, kunst og saltsjøer
22.02: Gata de Gorgos/Javea. Shopping og opplevelser
26.02: Guadalest/Altea. Historisk fjellandsby
28.02: Elche. Skofabrikk og palmepark
29.02: Moraira/Jalon. Fra havneby til vindistrikt

Ring oss eller stikk innom vårt kontor i Albir 
for nærmere informasjon

Bli med på våre spennende utflukter!
Kunnskapsrik norsk guide

Opplev Spania!

Vi har utleie av flotte leiligheter
med ett, to og tre soverom på
ferieanlegget Alborada Golf 
med sentral beliggenhet like ved
stranden og sentrum av Albir 

NYHET!
Haga Nor Reisers 
feriesenter i Albir

Leiligheter

Bussen  som går Norge/Spania 
Vi har flotte Spania-busser 
FRA NORGE: 10.02. 09.03. 13.04. 2008
FRA SPANIA: 15.02. 14.03. 18.04. 2008
Velg en vei eller tur/retur. Bestill i god tid!     

Ta kontakt for mer informasjon



D
et er Día de San Vicente
i Valencia, helligdag.
Køen for å få innpass til

formel 1-banen i Cheste, er ti
kilometer lang. Det dreier seg
ikke om noe stort løp, men
snarere om forberedelsene til
selve formel 1-sesongen i au-
gust. 

Tilstedeværelsen av Fernando
Alonso forårsaket likevel at
svimlende 38.000 fan stilte opp,
for å heie på idolet sitt. 

Ti av de elleve lagene deltok

under øvelsene som fant sted
21., 22. og 23. januar, og alle de
store var på plass: Kimi Raikko-
nen, Felipe Massa, Lewis
Hamilton og selvsagt Fernando
Alonso. Sistnevnte prøvekjørte
for første gang den nye R28,
som han håper på å kunne ta
ledelsen med.

Renault befinner seg riktignok
langt bak Ferrari og Mc Laren,
men er det noe Alonso er kjent
for, så er det evnen til å gjøre
bilen konkurransedyktig. 

Etter disse treningsdagene lå
Alonso bare et halvt sekund bak
verdensmesteren Kimi Raikko-
nen og Ferrarien hans.
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LINE ADRIANA ANDERSSEN LINE@SPANIAPOSTEN.NO

Valencia street circuit er nå en realitet

T
i av de elleve lagene var til
stede under presentasjonen.
Det ble særlig lagt vekt på

tekniske spørsmål, av relevans for
både lagene og pilotene. For ek-
sempel ble det klart at dersom
forholdene er tilrettelagt med tanke
på asfalt og vær, kan man kjøre i en
hastighet på 324 km/t. Gjennom-
snittsfarten på den nesten fem kilo-
meter lange runden, ligger altså på
rundt 200 km/t. På verdensbasis er
det kun Indianapolis og Monza
som tillater høyere hastighet.

Banen består av to deler. Den
ene delen krysser el Sector del
Grao, en ny bydel som ligger
mellom havnen og la Ciudad de
las Artes y las Ciencias. Den
andre delen er lagt inne på selve
havneområdet, der det også er
tilrettelagt for seilregattaene
under America´s Cup. 

På grunn av sin beliggenhet
ved havet, og det faktum at banen
går igjennom flere av byens
gater, har man allerede trukket
paralleller til den legendariske
banen i Montecarlo. 

BILLETTER SNART I SALG

Europamesterskapet i formel 1
går av stabelen i Valencia den 24.
august, og selskapet Valmor
Sport, som står for arrange-
mentet, har gjort regning med
mer enn hundre tusen billetter.
Disse blir lagt ut for salg i slutten
av februar.

En av selskapets ledere, eks-
motorsyklisten Jorge Martínez
Aspar, bekrefter overfor Las
Provincias at det er en enorm etter-
spørsel på billetter. Ikke bare her i
Spania, men fra hele verden.

De billigste billettene vil ligge
litt i overkant av 200 euro, de
dyreste i overkant av 400 euro.
Uansett hva slags billett man
kjøper, vil den gjelde alle de tre da-
gene mesterskapet pågår. Billettene
kan kjøpes gjennom Bancaja og El
Corte Inglés.  

Francisco Camps og Jorge Martínez Aspar
presenterte den nye formel 1-banen, under
forberedelsene til selve sesongen.

UNIK BANE: Den nye formel 1-banen i Valencia er den andre i verden som er lagt inne i selve byen. I tillegg skal den
være den sikreste og mest moderne.

KLAR FOR KAMP: Tilskuermengden var stor da Alonso prøvekjørte den
nye R28.ß 

Det ble slått tilskuer-
rekord, da 38.000
mennesker møtte
opp, for å få med seg
formel 1-treningen i
Cheste.

LINE ADRIANA ANDERSSEN LINE@SPANIAPOSTEN.NO

Valencia varmer motorer

Valencia

SCANDINAVIA TRAVEL
Supermercado Costa Blanca

ALFAZ DEL PI
Tlf: 96 588 8752 - Fax: 96 588 7138

spain@scandinavia-travel.com

CVm-358-A

10 års jubileum 1998 - 2008

Alle som handler hos oss i perioden 

1. Februar - 31. Mars er med på uttrekningen av

GRATIS flyreiser, leiebiler, utflukter, gavekort m.m.

1. April kl. 14.00 er det loddtrekning. 

Velkommen inn til oss for et glass Cava og tapas.

NYHET - Til alle våre kunder: 
Garantert transferavganger 

til og fra alle fly (Alicante), 10€

Vi har gode parkeringsmuligheter

Jan Holmefjord
Almenpraksis

Almenpraksis 
& implantat

Wolfgang Pfleger
Almenpraksis

DEN NORSKE TANNKLINIKKEN

Avd País Valencia/Teniente Segui 20
Vis a vis Mendoza i Alfaz del Pi

Medlem av den spansk-norske tannlegeforeningen

den.norske.tannklinikken@gmail.com - tlf: 965 889 061/627 065 311
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Allmennpraktikerne har norsk og spansk legeautorisasjon. 

LEGESENTERET

Tlf. 966 86 86 86 / 966 86 88 86 - Øyeblikkelig hjelp: 649 542 252
Adresse: Calle Joaquin Turina , no 4 i Albir (ved siden av den norske bakeren)

• Skandinavisk personell  
• Vi tar alle typer blodprøver 
• Vaksiner  
• Henvisninger til spesialister

Åpningstider:
Mandag - fredag 

09.00 - 15.00
Lørdag 09.00 - 12.00

Leserinnlegg

En advarsel om gasskontrollører

J
eg skriver til Spaniaposten
i anledning en sak som
angår alle utlendinger som

er residente eller bor deler av
året i Spania. Det har vært
skrevet en del om det før, jeg
synes også å ha sett det skrevet
i Spaniaposten, men det blir
(dessverre) aldri sagt én gang
for mye. 

Det dreier seg om de svin-
dlerske gasskontrollørene. De
kommer angivelig fra Repsol
eller et Repsol-relatert selskap,
er i den siste tiden blitt flinke
til å skaffe seg liknende kjele-
dresser som Resol-gutta, og
har takket være dataprogram
som Photoshop også laget seg
logoer som er til forveksling
like originalen. 

Dette dreier seg om svindlere,
men det er en “lovlig svindel”
om man vil si det slik, for det
er faktisk selskap som driver
med gassinstalasjoner, men
når de går over til denne for-
men for virksomhet, treder de
bevisst inn i andre yrkesfolks
kompetanser. Kjennetegnene
på disse “lovlige svindlerne”

er at de som regel kommer fra
en annen provins i Spania,
vanligvis Valencia, og dette
ser man på telefonnummeret
på reklamen de etterlater, som
begynner på 963 istedenfor
våre lokale 965 eller 966, samt
at de, som sagt, er blitt flinke
til å etterligne originalen i
form og farge. De som var her
nettopp, het “Retsagas”, til
forveksling lik “Repsolgas”. 

Tross advarsler i både spansk
presse og nyhetssendinger,
prøver disse folkene seg altså
stadig. Her i Alfaz-området
var de senest rett før Jul. Jeg
må si at da var det mange år
siden sist jeg hadde hatt dem
på døra, så det var et lite sjokk.
Det beste man kan gjøre er å si
høflig at “takk, men jeg har
nettopp hatt kontroll”, og så
ringe rundt å varsle alle
naboene.  

De er spesialister i å snakke
utlendinger rundt, og forteller
dem om hvor viktig det er å et-
terse gassinstalasjonen, og at
det faktisk er straffbart å ikke
gjennomføre en regelmessig

kontroll. De gjennomgår så
anlegget og tar en tidoblet pris
for det. 

Gasskontrollører kommer kun
når man selv varsler dem,
ALDRI uoppfordret. Når man
ønsker å kontrollere anlegget,
noe man loven i følge skal
gjøre én gang hvert femte år,
ringer man Repsol eller Cepsa
sin offisielle leverandør (num-
meret finner man i Gule Sider
Páginas Amarillas) og får da
vite dato, omtrent tidspunkt og
navnet på kontrolløren som
kommer. 

Mange takk!
ABM, Alfaz del Pi

C/ Pau Casals, nº 16   Edif. Golf del Albir
03581 El Albir - ALFAZ DEL PI - ALICANTE
Tel. 96 686 86 38 - Fax 96 686 75 17
e-mail: info.albir@clinicabenidorm.com

24 TIMERS GRATIS

VAKT-TELEFON:

900 380 580CENTRO MÉDICO SALUS
ALBIR

Pau Casals
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HER FINNER DU SPANIAPOSTEN�
Nå han du hente din avis samtidig som du gjør ukas innkjøp:

ALTEA

Super Valu 
Consum

ALFAZ DEL PI:
Supermercado Costa Blanca
Supermercado Mendoza
ALBIR

Supermercado Mendoza
Consum avda. Albir

TORREVIEJA: 
URB. LA MARINA

Consum
URB. LOS BALCONES

Super Valu
URB. LOS DOLSES

Super Valu

ROJALES: URB. DONA PEPA

Supermercado Gama

ORIHUELA COSTA:
PLAYA FLAMENCA

Consum La Zenia

CABO ROIG

Supermercado Saura

PILAR DE LA HORADADA:
MIL PALMERAS

Supermercado Saura

LAS MIMOSAS

Superbrico

12

Vi hjelper deg å innrede boligen din!

Vi har kontor og showroom i Alfaz del Sol (samme sted som Den Norske Klubben).
Telefon:  651 182 543 (Johan Hjellegjerde) - E-mail:  norstil@start.no - www.norstil.no

-Erfarne fagfolk innen møbel og interiør - Tett samarbeid med dyktige spanske leverandører - Skreddersyr
interiøret slik du ønsker - Vi sørger for at alt kommer på plass i huset ditt - Konkurransedyktige priser og

betingelser.   Vi lagerfører: - Sengetøy fra Høie - Norske overmadrasser

Tlf:   966 868 072

Mob: 647 169 679

Oscar Espla 12, Albir

(Bak Hotel Kaktus)

jack.bostad@gmail.com

Norske tannleger i Albir

Jack L. Bostad  

(endodonti - krone/bro - estetikk)

Rolf H. Hammer (krone/bro - estetikk) 

Adelin Stanculesco (tannregulering)

Tannpleier Wenche Sæther Dahl 

(forebyggende og estetikk)

Vingården Bocopa, som ligger i Petrer i Alicante pronvinsen, har de
siste årene markert seg både nasjonalt og internasjonalt blant vinkjen-
nere, og har mottatt en rekke priser for vinene sine.

Bocopa
- en vingård med suksess

B
ocopa er en vingård som
med de nyskapende vinene
sine har hatt mye suksess

siste årene. Bocopa er en sam-
menslutning av flere mindre bode-
gaer, som har valgt å organisere
seg sammen i kooperativ. Dette for
å styrke seg både med tanke på
konkurranse og kvalitet. Bocopa er
en sammenslutning av seks
forskjellige vingårder; Bodega La
Romana, Bodega Petrer, Bodega
Castalla, Bodega Ibi, Bodega La
Cañada og Bodega Sax. Koopera-
tivet ble grunnlagt i 1987, men
sammenslutningen av vingårdene
som utgjør Bodegas Bocopa i dag
har forandret seg gjennom årene.
Bocopa har nå i dag den mest mod-
erne teknologien som finnes, med
nye ståltanker, og moderne tappe-
og pakke system. Og den nye fab-
rikken på 4000 kvadrat meter stod
ferdig i 2000.

SUKSESS

Grunnlaget for suksessen for Bo-
copa er det gunstige klimaet som
er på Costa Blanca, godt
jordsmonn og den nye teknolo-
gien. Dette sammen med gode
enologer (vinutviklere), har gjort at
Bocopa har vunnet mange
nasjonale og internasjonale priser.
Bocopa har knyttet til seg gode
enologer som har prøvd seg frem
til det resultatet av viner som de
tilbyr i dag. Den faste hoved enolo-
gen for Bocopa er Gaspar Tomas
Martinez, som også er direktør for
Bocopa. I tillegg til han er det flere
enologer også, som er med på å
kontrollere og utvikle vinene. Bo-

copa benytter seg av den nyeste
teknologi for å utvikle vinene sine.
All den ferdig pressede vinen blir
fraktet fra de forskjellige bode-
gaene til hovedbodegaen, der den
blir lagret, bearbeidet og nøye kon-
trollert. 

Bocopa har et bredt utvalg av
druer, og de har det beste utval-
get av druetypene: Tempranillo,
Cabernet Sauvignon, Chardon-
nay, Syrah, Merlot, Petit Verdot
og Moscatel de Alejandria.

HISTORIE

Forskerne mener at druer ble dyr-
ket allerede 6000 til 7000 år før
Kristus, og at de fleste druene
kommer fra dagens Armenia.
Forskerne vet med sikkerhet at ki-
neserne drev med vinproduksjon
for 4000 år siden. Vin produksjon
var også kjent for egypterne,
fønikerne, grekerne og senere
romerne. Druene i Spania antar
man kom med fønikerne, som kom
fra dagens Libanon. Fønikerne
dannet handelsstasjoner langs hele
Middelhavet og tok med seg druer-
anker og kunnskapen om produk-
sjon om vin. Grekerne videreførte
denne kulturen, både i Grekenland
og på de handselsstasjonene de er-
obret fra fønikerne. Senere ble
vinkulturen dyrket av romeren, og
spredte seg med deres erobringer
til resten av Europa. En kuriositet
er at vinen fra Alicante omtales i
Alexander Dumas roman Greven
av Monte Cristo. Hovedpersonen
blir tilbudt vin fra Alicante, Fondil-
lon de Alicante, som er en eksklu-
siv vin fra Bocopa.

PRODUKSJON OG FREMSTILLING

Vinen bestemmes av druenes
smak og farge, og det finnes over
seks forskjellige hovedtyper av
druer i verden, og ca 300
forskjellige druetyper i verden.
Vinen fremstilles av druer, gjen-
nom gjæringen i druemosten.
Gjersoppen sitter rett innenfor
skallet, og blir aktivert når druen
moses og soppen kommer i kon-
takt med med saften. Gjæringen
skjer naturlig i druemosten på

ÅGE FOLKESTAD AGE@SPANIAPOSTEN.NO

Crianza og Reserva vinene lagres på
eikefat som er en blanding av
amerikansk og fransk eik.
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Sociedad Medico Turistica S.A.
Avda. de Madrid, 26

Torre Principado Loc. 29/30
03500 Benidorm

Fax: 965 86 71 98

(mellom strandpromenaden og 
hovedgaten i Benidorm. Ved siden av

Den norske turistkirke)

Moderne legesenter med eget
laboratorium, røntgen og 
spesialiteter under ledelse 
av Dr. Nilsen

Norsk ortoped
Dr. Trond Helge Johnsen

Egen dialyseavdeling 
for ferierende

Telefonvakt hele døgnet
Tlf: 965 86 10 67 

965 86 11 81

�

�

�

�

� Alt innen hjemmetjenester
� 24 - timers vakttelefon

� Utlån av hjelpemidler
� Tolketjenester

� Blodprøver - INR
� Sykehjem
� TRYGGHETSALARM

619 274 038Ring oss på

Vi snakker norsk
vis-á-vis Clinica Benidorm

Klinikken Dr. Kleij

Avda. Albir 60, 03581 Albir (Alfaz del Pi)
Tel: 96 686 41 46

Øyeleger: Dr. I. Kleij - Dr. J. Blanes
Vi snakker norsk og engelsk.

Kun timebestilling: mandag til fredag

grunn av sukkeret som er i
druene. Og gjæringsprosessen tar
i gjennomsnitt 20 dager. Som
hovedregel lages hvitvin av
grønne druer, men noen tilfeller
brukes blå druer til produksjon av
hvitvin. Da fjernes drueskallet,
før fargen fra skallet gir farge til
mosten. Det er skallet som gir
farge til vinen. Rødvin og rosévin
lages av blå druer. Rosévinen har
en lett rød rosa farge, og det får
den ved at skallet og mosten
fjernes tidligere i gjæringspros-
essen enn ved produksjon av rød-
vin. 

Etter innhøstingen sendes
druene til sortering og pressing.
Deretter blir most, skal og vin la-
gret i ståltanker, for fermentering
d.v.s. gjæring. Når vinen er fer-
dig lagret, sendes den til fil-
trering, og så til lagring på store
ståltanker. I Bocopa sitt tilfelle,
skjer pressingen, fermenteringen,
og filtreringen på de forskjellige
tilknyttede vingårder, før de
sendes til hovedterminalen for la-
gring, kontrollering og bearbei-
delse.

RØDVINSTYPER

De ulike rødvinene deler man inn
i ulike klasser, alt etter hvor lenge
de er lagret.

Ungvin: Joven eller
Cosechero: er vin som er fra
fjorårets innhøsting, og har la-
gring fra 0 til 6 mnd på eikefat.

Crianza: er vin om har blitt

lagret i minst 2 år totalt, og min-
imum 6 måneder på eikefat.

Reserva: er vin som er lagret
i minst 3 år, og minimum 1 år på
eikefat.

Gran Reserva: er vin som er
lagret i minst 5 år, og minimum
2 år på eikefat.

Men innen for disse rammene
er det forskjellig praksis i de
ulike vindistriktene og de ulike
bodegaene.

KLASSIFISERING AV VINEN

Det er ingen absolutt norm for
klassifisering av vin, men i
enkelte land har de blitt enige om
en del minimumskriterier for
klassifisering av vin. I Spania har
de blitt enige om klassifiser-
ingssystemet D.O. -Dominacion
de Origen. Det betyr at den er
godkjent klasifisert vin fra det
nevnte vindistriktet som står på
flasken. Dette er da et
kvalitetsstemple og en kvalitets-
garanti fra den regionen. Bode-
gas Bocopa står for ca 60 % av
D.O. klasifisert vin i Alicante
provinsen.

PREMIER OG ANERKJENNELSE

Bocopa har mottatt en rekke pre-
mier for vinene sine, både
nasjonalt og internasjonalt.

Marina Alta er en meget god
hvitvin laget på Moscatel de Ale-
jandria. Denne vinen har mottatt
priser nesten hvert år siden1993,
da den mottok gullpremie i Den

internasjonale vinkonkuranssen i
Bordeaux.

Laudum Chardonnay, er en
fruktig hvitvin, med smak av
grapefrukt, ananas og fersken.
Denne vinen blir lagret på
amerikanske eikefat, som gir den
et lite innslag av vanilje. Denne
vinen har ennå ikke rukket å få
anerkjennelse, for den er relativt
ny i produksjon.

Terreta Rose, er en meget god
rosevin som er laget av Monas-
trell druer. Denne vinen har vun-
net priser siden 1997, blant annet
sølvmedalje i Den internasjonale
vinkonkurransen i Brussel i
2000. Denne vinen har en intens
og frisk aroma. Med rik aroma av
frukt, jordbær, mango og banan.
Men det er bare opp til fantasien
å bestemme.

Laudum Crianza, er en rødvin
som kommer fra de eldste vin-
rankene. Denne vinen er laget av
en blanding av druene Cabernet
Sauvignon og Merlot, som gir
den en god balanse. Vinen er la-
gret på eikefat som er laget av en
blanding av amerikansk og
fransk eik. Laudum Crianza 2000
ble lagre hele 16 måneder på
eikefat. Den vant rask inter-
nasjonale anerkjennelse,
bronsemedalje i Den inter-
nasjonale vinkonkurransen Brus-
sel i 2002, gullmedalje i
konkurransen i Madrid De hun-
dre beste vinene i Spania i 2002.
I 2003 fikk den sølvmedalje for
beste utenlandske vin i
Frankrike. Denne vinen er nå ut-
solgt, så de som kjøpte den og la-
gret den da den kom 2002, gjorde
et godt kjøp.

Alcanta crianza, er og en ny
og meget god rødvin som er laget
av monastrell og tempranillo
druer. Vinen fra 2002 er nå ut-
solgt og 2003 er nå kommet på
markedet. Denne vinen har de
ikke presantert på vinkonkur-
ranser, for vinen har blitt utsolgt!

Bocopa har nå lansert de nye
vinene sine, og det er bare å se
etter de nye anerkjennelsene og
premiene denne vingården vil
motta i året som kommer.

Salud!

På hovedvingården i Petrer har de et vinutsalg der du kan kjøpe alle vinene til
Bocopa.



SPAN IAPOSTEN14

Telf.: 966 880 512 - americanpool@telefonica.net

Klima- og poolteknikk

37 år i Altea. Vi gjør teknisk service. Vi snakker engelsk og tysk.

Varmepumper til basseng - 
28oC hele året

Svøm naturlig og sunnere i ditt eget 
saltvannsbasseng! 

Solar bassengtrekk gir 20% gratis varme!

Air Condition - Kjøl og varme i ett
Stillegående (21dB) - Energi klasse A+

Inkludert luftrensesystem

c/Cuesta de las Narices, 4, bajos - Altea

Klima- og Poolteknikk - K. Niemann

Leserinnlegg

”Paven ærer Francosympatisører”
B

are en som ikke kjenner
dette landet og dets folk og
mangfold kan skrive så

overfladisk om dets innbyggeres
katolske tro og i tillegg ikke skille
mellom republikanere, anarkister,
kommunister, fasister og de re-
ligiøse kongregasjoner og hva som
skjedde under den spanske borg-
erkrigen, samt dessuten sette pave
Benedikt i et fasistisk lys.

500 nonner og prester fra
spanske klostere og brodersamfunn
ble slaktet ned under den spanske
borgerkrigen. Grunnen til at pave
Benedickt har satt dem frem som
eksempler er at de ble drept fordi
de nektet å si fra seg sin tro på Gud
og forde de tilhørte den katolske
kirken. Paven begrenser seg til sitt
område, religionen, han opphøyer
dem ikke i en politisk sammen-
heng. Om de var francosympa-
tisører er slett ikke så sikkert.
Hvordan kan han vite det han som
skriver artikkelen? Han sier at de
ble drept av republikanere. I borg-
erkrigen fantes det mange frak-
sjoner og ytterligheter,  

republikanere,anarkister, kom-
munister. For å finne ut hvem av
dem som begikk disse fryktelige
handlingene må det studeres hen-
rettelsesdokumenter i spanske
arkiver fra den tiden.

En ting er i hvert fall sikkert.
Religionsforfølgelser er for øvrig
godt kjent og dokumentert i total-
itære styrer bla. dem kommunis-
tiske, uten dermed å påstå at de
skyldige var kommunister.

En ting vet vi fra vitnesbyrd fra
overlevende av massakrene, at
ofrene ble fraktet levende i laste-
biler for å henrettes ved murene på
spanske kirkegårder, gamle lands-
byprester og unge gutter som tjente
ved kirkenes mange altere på
søndager, og gamle og uføre non-
ner og yngre nonner som tjente

menigheten blant syke og tren-
gende.

Hvis ”forfatteren” av artikkelen
hadde gjort seg bryet med å lese de
mange vitnesbyrd om disse men-
neskenes liv og levnet hadde han
kanskje ikke vært så rask på pen-
nen og i hvert fall tenkt seg om
håper jeg.

Så til alle de andre, som nå
graves frem fra arkiver over hen-
rettede. For meg er deres dødsdom
like trist og fortjener å bli belyst og
minnet.
Dette har nå president Zapatero
gått inn for å gjennomføre. Noe
han og alle berørte, familier og
venner til de henrettede kan gjøre
med samme rett som paven.

Å få et skudd i nakken for det
man tror på, er en forferdelig han-
dling, av de som gjør dette. En gru-
som handling som for lengst burde
være fjernet fra alle systemer og
land i verden.

Så tilbake til pave Benedikt. Å sette
hans person på linje med fasister
som opptrådte under den spanske
borgerkrigen for over 60 år siden er
rett og slett forkastelig.

Den som vil vite mer om hans
livsverk og bakgrunn kan lett finne
dette på internett. Han er blant
mye,mye annet æresdoktor ved
flere universiteter. Hans siste bok
om Jesus fra Nazaret er bestseller
og solgt i tusener av eksemplarer
verden rundt. Han arbeider aktivt
for fred i verden og i første rekke
for enhet blant alle tros-samfunn.
Hans person er til de grader re-
spektert i økumenisk sammenheng
at han nå nylig er bltt akseptert som
høyeste autoritet i den gresk
ortodokse kirke. Noe som for noen
år tilbake ville bli sett på som helt
usannsynlig. Hans ensyklika om
håpet for menneskene og verden,er
lest med stor interesse og motatt

med mye varme av milioner av ka-
tolikker og andre som leser den,
over vår hele klode. 

Så tilbake til Spania: bare en
overfladisk person som ikke har
satt seg inn i spanjolenes mentalitet
og i mange tusener av katolikkers
tro kan skrive at Spania stadig mis-
ter oppslutning av troende på grunn
av dens støtte til francoregimet.
Dette er ikke lenger aktuelt stoff,
det er over 60 år siden at Spania
hadde en borgerkrig. Tidene foran-
drer seg, mange unge mennesker er
troende katolikker dvs. kristne og
de som opplevet borgerkrigene er
det få igjen av. 

Spanias mange kirker og kate-
draler er fylt til randen på søndager
hvor messer blir holdt 3-4 ganger
på en dag. Katolske skoler og
klostere og menigheter lever i beste
velgående. Dette er vel noe man
ikke kan si om den åndelige aktiv-
itiet i de nordiske land, der ten-
densen er at kirker forfaller eller
blir omgjort til museer, i beste fall
til kulturhus. Francosymboler i
spanske kirker, det mener jeg de
må lete etter med ”lys og lykter”,
de som påstår at dette finnes. En
annen ting er at regjeringen ønsker
at kristne symboler skal fjernes fra
skolene og offentlige bygninger.
For øvrig takker jeg for
gratiskalenderen som fulgte med i
dette nummeret av Spaniaposten.
Den er et studie i seg selv når det
gjelder kristne festdager i Spania.
Og når det gjelder oppslutningen
om disse, går jeg ut fra at leserne
av Spaniaposten og de norske som
bor her nede ikke har gått glipp av
entusiasmen som vises i Spania i så
måte. 

Angelica Majos

Madrid

Biskopene gir seg ikke

D
e spanske biskopene fort-
setter å blande seg inn i
den spanske valgkam-

pen. Nå oppfordrer de spanske
velgere til å ta avstand fra ho-
mofile ekteskap og forhandlinger
med ETA. Dermed ytrer de nok
en gang uforbeholden støtte til
Mariano Rajoy og PP. Mens
statsminister Zapatero forblir den
store stygge ulven. En talsmann
for det spanske bisperådet mener
kirken må ha lov til å påpeke at
landet har fått en del nye og uret-
tferdige lover.  

Regjeringen leder Spania inn i en
moralsk avgrunn med sine
radikale lovreformer, heter det
seg fra kirkelig hold. Et eksem-
pel på disse radikale lovforsla-
gene er retten til å ta ut
skillsmisse. Før var det i praksis
bare mulig å ta ut separasjon i
Spania (”spansk skillsmisse”),
dermed hadde landet Europas
laveste skillsmissestatistikk, noe
som den spanske kirken mente
var et tegn på sunne og gode
kristne verdier.

TILSVAR: Den spanske borgerkrigen og diktaturet som fulgte er ofte
vanskelig å ta opp uten å vekke dype følelser i mange mennesker.
Derfor er det ikke noen stor overraskelse for meg når en slik liten og
ganske uskyldig artikkel gir en slik reaksjon. Artikkelen du viser til
beskrev på ingen måte de omtalte 500 personer på noe negativt vis
foruten at de kjempet på General Franco’s side da de ble drept. Ar-
tikkelen viser hvordan selv dagens katolske kirke, til tross for histo-
riens lys over Franco’s diktatur, fortsetter å ta parti i denne
konflikten, med den siden som utvilsomt har mest uskyldig blod på
hendene. 

Artikkelen i Spaniaposten’s utgave 01/2008 forteller også hvordan
flere av de fremmøtte i St. Peterskirken flagget triumferende med
med Franco’s gamle ørneemblem. Nettopp dette flagget regnes som
er et av de fremste symbolene for Franco’s regime. Symboler som i
offentlig sammenheng er forbudt i dagens Spania, på lik linje med
Tysklands forbud mot nazisymboler. Det er også verdt å merke seg at
den katolske kirken faktisk tillater slike kontroversielle symboler inn
i St. Peterskirken. Den samme kirken hvor Vatikanet har et eget
“politi” som passer på at kvinner ikke kommer inn i kirken med
utringning, for kort skjørt eller synlige skuldre.”.

Om dagens Pave Ratzinger, sin fortid som nazist og “kristen” funda-
mentalist kunne vi skrevet mye. Men jeg viser til leder i Spaniapos-
tens utgave 66 side 2, hvor vi blant annet kan lese hvordan Ratzinger
har gjort seg selv til dommer over folk, i det han nekter bl.a. kvinner
som har tatt abort nattverd. Klart i strid med bibelens lære om hvor-
dan det er Gud og ikke mennesker som skal dømme.  Skal vi følge
kirkens “logikk” er det nettopp slike syndere som trenger nattverd
og syndsforlatelse. Paven Ratzinger følger utvilsomt ikke det forbilde
Jesus satte for oss. Jesus fortalte til Fariseerne at det var nettopp
”horer og tyver” som trengte å høre Gud’s ord og derfor ville det
være uhørt å sende dem bort på noe vis.

Jeg deler på ingen måte din oppfatning av kirkens oppslutning i
Spania. Kirkens måte rolle under borgerkrigen og diktaturet sitter
fortsatt dypt i  Spania. Og det er derfor Spania har blitt et så “fritt”
samfunn hvor sex og dop “flyter fritt” som motreaksjon hos spanjo-
lene, etter å ha blitt fortatt i for mange år under kirken og Franco
hvordan de skal tro, snakke, handle. Oppslutning om fiestaer er mere
kulturelt enn religiøst betinget.

Når det gjelder kirkens rolle i borgerkrigen og under diktaturet viser
jeg til artikkel på side 20 og 23 i denne utgave. 

RED.
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Torrevieja

Sjømannskirken i Torrevieja

Sponsorer

Scandinavian Airlines
Iglesia Noruega in Torrevieja

ÅPNINGSTIDER:
Mandag og

onsdag-lørdag
kl. 10-15

Tirsdag kl. 12-21
Søndag kl. 15-20

SANGKONSERT

12. februar kl. 1900:
”Melodier fra de skrå bredder til den smale

vei”. Bjørnar Spydevold, Wenche og Lasse
Johnsen synger og spiller.

SPANSK HISTORIE 

19. februar kl. 1900:
”Spania etter Franco”
Kulturattaché ved ambasaden i Madrid, Kirsti
Baggethun kåserer. Enkel servering. Åresalg.

SPANSK AFTEN

26. februar kl. 1900:
Forrykende flamenco-show med unge dansere
fra Raquel Peña Ballet Español.
Pris: 10 €. Suppe med nybakt brød

EDWARD HOEM

11. mars kl. 1900:
”Mors og fars historie”, Edvard Hoem kåserer
Pris: 10 €. 

PÅSKEN 2008

15.mars - 23.mars:
15.mars - Påskebasar med grøt kl. 1300
16.mars - Konfirmasjon kl. 1500
18.mars - Påsken i ord og toner kl. 1900
20.mars - Skjærtordagsgudstj. kl. 1700
21.mars - Langfredagsgudstj. kl. 1700
23.mars - Høytidsgudtjeneste kl. 1700

JAZZKONSERT

11. april kl. 1900:
Vi ønsker alle velkommen til en swingende konsert
med Fredrikstad Domkirkes Swing-ensemble.
Pris: 15 €

Vakttelefon: 
+34 630 932 976

Gudstjeneste hver søndag kl. 1700
Middag hver torsdag kl. 1300

Grøtservering hver lørdag kl. 1300
Se programfolderen vår 2008 for mer info om aktivitetene våre.

KONSERT

6. mai kl. 1800:
Vi inviterer til konsert med Lisa og Sofie Børud.
Pris: Voksne 10€, barn 5€, familie 25€

Ingen ny politistasjon

R
egjeringen i Valencia er i
ferd med å ruste opp den
regionale politistyrken.

Det foreligger planer om å op-
prette syv nye politistasjoner, fire
nye flybaser og ti nye land-
ingsplasser for helikopter. Pros-
jektet, som har en prislapp på 64
millioner euro, skal etter planen
ferdigstilles i 2012. 

De nye politistasjonene skal
legges til Benicarlo, Vall d`Alba,
Lliria, Cullera, Requena, Benissa

og Xixona. Hver stasjon skal ha
40 ansatte. Den regionale poli-
tistyrken skal i tiden fremover
økes fra 380 til 1.000 betjenter.
Målet er at folk skal føle seg
tryggere og ha større tillitt til re-
gionens politikorps. Det er
foreløpig ikke satt av midler til
en etterlengtet ny politistasjon i
Torrevieja. 

Torrevieja

Nye politiscootere
P

olicia Local i Torrevieja
har fått seks nye scootere
til disposisjon. Ordfører

Pedro Hernandez Matteo sier
dette er et ledd i en pågående op-
prustningskampanje. Policia
Local i Torrevieja har nå 45
kjøretøyer og nesten 200 agenter
til disposisjon. Antallet agenter er
tredoblet siden 2004.

Men Pedro Hernandez Matteo
retter allikevel en pekefinger mot
den sentrale regjeringen i
Madrid. Statsminister Jose Luis
Rodriguez Zapatero og innen-
riksminister Alfredo Perez
Rubalcapa nedprioriterer sikker-
heten i Torrevieja, som tross alt
er Comunidad Valencianas femte
største by, sier ordføreren.

Som et ledd i en pågående opprust-
ningskampanje har Policia Local i Torre-
vieja fått seks nye scootere til
disposisjon. Ordfører Pedro Hernandez
Matteo mener fortsatt at sikkerheten i
Torrevieja er nedprioritert.

Orihuela

Mangler personell

V
ega Baja sykehuset i Ori-
huela lider av kronisk
mangel på leger og syke-

pleiere. Sykehuset som dekker
Orihuela, Albatera, Almoradi,
Bigastro, Callosa de Segura, Al-
gorfa, Benejuzar, Catral, Cox,

Daya Nueva, Daya Vieja, Re-
dovan og Jacarilla, har blant
annet stor mangel på anestesi-
leger og gynekologer.

Kronisk mangel på leger og syke-
pleiere ved sykehuset Vega Baja i
Orihuela.
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J
ardin de los Sentidos er et
magisk sted. Det er en hage
med en tesalong, som er kon-

struert for å appelere til alle
sansene, Du går inn en liten
uenseelig dør, og kommer inn i et
hage fylt av bambus broer, ren-
nende vann, tropiske planter,
blomster i alle slags farger,
hengekøyer og utallige gjemte
sittegrupper. Arkitekten og ide-
makeren bak stedet er Andre
Spiekermann fra Holland. Han
eier og driver stedet sammen med
kona Elisa Maya, som er fra Ar-
gentina. Ideen var å skape et sted,
der folk kunne slappe av og koble

av fra hverdagens stress. Et sted
der man får ladet batteriene, og
bli fylt av harmoni og glede. Og i
Jardin de los sentidos er det
virkelig mulig.

TESALONG (TETERIA)
Jardin de los Sentidos er en tesa-
long, der du kan velge mellom 50
forskjellige tesorter. Her serveres
alle de sorter av de fire forskjel-
lige basissortene; hvit te, grønn
te, oolong og sort te. Sammen
med teen serveres det og hjem-
melagde kaker. Favoritt teen din
kan du nyte mens du sitter i en
behagelig hengekøye eller på en

stor deilig pute under et tre eller
et bambus tak. Fra første skritt
man tar inn i denne hagen blir
man begeistret. Her kan man
vandre rundt til man finner sitt

sted, der man kan nyte en deilig
te og en hjemmelaget kake. Går
man ned til elven, vil man finne
gull fisker og ender, som svøm-
mer harmonisk rundt i elven, som

renner gjennom hagen. Løfter
man blikket, kan man se en hel
familie av hvite fredsduer, som
mer enn gjerne brer haletippen
utover, som en spansk vifte, som

Jardin de los Sentidos

Sansenes hage

Jardin de los sentidos er en nyåpnet ”tesa-
long” (teteria) og Casa Rural, et lite overnat-
tings- og kurssted i Altea. Her serverer de 50
forskjellige tesorter fra hele verden og et lite
utvalg av hjemmelagde kaker.

ÅGE FOLKESTAD AGE@SPANIAPOSTEN.NO

HER FINNER MAN ROEN:  Du går inn en blå liten uenseelig dør, og kommer inn i et hage fylt av bambus broer, ren-
nende vann, tropiske planter, blomster i alle slags farger, hengekøyer og utallige gjemte sittegrupper.
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C./ Pau Casals nr 22, ved La Colina
03581 El Albir

Tlf. 966 86 56 86
Kristiansen fysioterapi og trening

TRYGDEREFUSJONSAVTALE

e-post: post@fysiakos.com - www.fysiakos.com

- Jardin Foya Blanca
- Alfaz del Sol

Carlos Digon Sørensen

Tlf: 966 86 02 94

- Fysioterapi
- Akupunktur 2000 og 

- Osteopati
Avdelingen i Alfaz del Sol 

har avtale med 
forsikringsselskapet CASER

NYE AVDELINGER:

Avdelingen i Alfaz del Sol 
i samarbeid med:

- Fysioterapi

- Akupunktur

- Klassisk massasje

NYHET fra januar 2008: 
Fotterapeut - Lena Glistrup

Ditt helsesenter
i Alfaz del Pi
(nærmeste nabo til Reuma Sol)

Et tverrfaglig sammensatt helsesenter
Med norske leger, fysioterapi m/ trygdeavtale,
kiropraktor,biopat, laboratorieservice, 
sykepleie-service m.m.

Dr.Tertit Handberg: 
allmenn medisin, akupunktur, e-lybra

Dr. Roald Strand: 
allmenn medisin, spes.miljømed, ernæringsmed.

Dr. Tor Johannessen: 
spes.øre/nese/ halssykdommer

Biopat: Ann-Oliv Johansson: 
homøopati, kost og ernæringsmed.

Kiropraktor: Karl Martin Staalaker
Fysioterapi: FYSIAKOS

Timebestilling eller kom innom. 
Tlf. (0034) 966 81 7000 - 966 86 0058

www.jardinsolhelse.com
Calle Helecho 1, Urb. Foya Blanca, 03580 Alfaz del Pi

Februarmøte på restaurant 
El Jardin , Foya Blanca.

Jardin Sol Helsesenter inviterer til kveldsmøte

Tirsdag 19. februar kl 1900.

Foredrag: Kosthold og ernæring i 

forhold til livsstilsykdom" ved Lege Roald Strand.

Vinsmaking, Tapas.

Vi regner med å avslutte ca kl 2130.

Påmelding senest mandag 18. februar i resepsjonen 

eller pr telefon. Entre 10 Euro.

Lege Roald Strand vil ta i mot pasienter på Jardin Sol

helsesenter 18.-22. februar. Ring for timebestilling.

Bestill time på telefon: 966 81 7000 - 966 86 0058

for å vise deg at her er det ro og
fred.

CASA RURAL

Ekteparet har og et lite Casa
Rural i tilknytning til hagen, der
de har to rom til til utleie. Stedet
drives som bed & breakfast, der
frokosten selvfølgelig blir servert
i hagen. Begge to gikk med en
drøm om å skape et alternativt
sted, og det har de virkelig klart.
Ekteparet arrangerer kurs for å
formidle litt av filosofien sin.
Elisa er yoga instruktør, og arran-
gerer kurs i yoga. Andres er hage
designer, og holder kurs i kreativ
blomsterdekorasjon og
hagedesign. Målet med kurset er
at du selv kan skape din egen per-
sonlige hage, med et eget
mikroklima, som formidler har-
moni og glede.

TE SORTER

Te er en drikk som lages ved å
trekke teblader eller teknopper i
kokvarmt eller varmt vann. Rå-
varen blir dampet, tørket og/eller
fermentert etter plukking og kan
smakssettes med urter, blomster
(jasmin), krydder eller frukt.
Egentlig betegner te bare blader
eller knopper fra tebusken Camel-
lia sinensis som tørkes og trekkes
i vann. De fire basiskvalitene
kalles hvit te, grønn te, oolong og
sort te.

Begrepet brukes utvidet om
andre vektstdrikker som ikke in-
neholder Camellia sinensis i det
hele tatt, som f.eks kamomillete,
nypete, pærebalsamte o.l.

Te er en naturlig teinkilde og
er også vanndrivende. Hvit og
grønn te har svært høyt innhold
av antioksidanter og brukes også
i forbindelse med slanking. Det

produseres årlig om lag 3 mil-
lioner tonn te verden over.
Ønsker du å besøke stedet kjører
du ut av Altea, og tar første vei til
venstre etter Melia Villa Gadea,
og etter avkjørselen som går til
Callosa og motorveien.

Åpningstidene i perioden fra
oktober til mars er fra 10 til 20 ,
torsdag til søndag. I perioden
april til september fra 17 til 24,
torsdag til søndag. Barn under 18
år har dessverre ikke adgang,

men det er for at man virkelig
skal få oppleve roen.

Besøk gjerne internett siden
deres www.jardindelossenti-
dos.com for mer informasjon.

VAKKER: Inngangsdøren gir deg et harmonisk inntrykk allerede før du trer
inn i den fredfylte hagen hvor du kan velge mellom 50 forskjellige tesorter.

Lad opp batteriene og bli fylt med harmoni og nyt din favoritt te, mens du 
sitter i en behagelig hengekøye.

Vakre omgivelser gir ro til sinnet.
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WWW.SPANIAGUIDEN.NO/FORUM

SPANSK-NORSK
DEBATTFORUMBeste kebab i Alfaz området !?
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ALICANTE: Daglig kunstmarked 
ved Paseo Gadeo fra 1200
Søndager kunst og antikk fra 0900

BENIDORM: Søndager jazz, funk og loppemarked
CALPE: Onsdager fra 0800-1400
DÉNIA: Fredager fra 0800
GUARDAMAR: Søndager (Rastro Santa Ana)

JALÓN: Lørdag loppe- og antikkmarked 
fra 0800-1400

TEULADA: Sødag stort brukmarked 
(Flyttet til Pedreguer)

LA NUCIA: Søndager loppemarked
POLOP: Søndager loppemarked
VILA JOYOSA: Søndager kunst og antikk fra 0900

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

TIRSDAG:
Altea (Blomster, frukt & grønt)
Alicante (Ved Plaza de Toros)
Benidorm
Callosa d’en Sarrià (Frukt & grønt)
Orihuela
Mil Palmera (17-20)

ONSDAG:
Callosa de Segura
Santiago de la Ribera
Benidorm
El Campello
La Mata
Guardamar
Torrevieja / La Mata
Muchamiel

Ondara
Polop
San Miguel de Salinas
Teulada

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

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

FREDAG:
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)

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

SØNDAG:
Benidorm

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

La Manga (Cabo de Palos)

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. Inter-
esserte i antikviteter vil også finne mye
spennende på markedene, og spesielt på
bruktmarkedene (rastros).

MARKEDER /  MERCADOS�

BRUKTMARKEDER (RASTROS)�

Tips oss om endringer og mangler:
red@spaniaposten.no

Bestakk rådhuset
E

n av utbyggerne som har
vært involvert i byggingen
av 1.200 ulovlige boliger i

Catral, har fortalt en dommer i
Orihuela at han betalte ”under
bordet” for å få tillatelse til å
oppføre en av boligene som i dag

regnes som ulovlig oppført. 
Da betalingen var utført, fikk

han beskjed av tidligere ordfører
Jose Manuel Rodriguez om at det
ikke ville foreligge noen proble-
mer knyttet til byggetillatelsen i
fremtiden. Utbyggeren betalte i
1998 ca. 6.000 euro. Han fikk
den gang opplyst at selve
byggetillatelsen kostet 390,66
euro, og at det resterende beløpet
var øremerket ”smøring” av tjen-
estemenn i byens administrasjon.

Catral

Murcia

Etterforsker korrupsjon
K

orrupsjonsetterforskerne
i Murciaprovinsen  har
flere profilerte saker om

dagen. Det pågår for tiden in-
tensiv etterforskning mot råd-
huset i Los Alcazares og
Totana. Begge områdene har
stor prosentandel av ut-
lendinger. Ordføreren i Totana,
José Martínez Andreo fra Par-
tido Popular, er for tiden
fengslet, mens eksordføreren i
Los Alcazares nylig har sluppet
ut mot kausjon. Saken mot han
pågår for øvrig fortsatt. 

Det mistenkes at korrupsjonen i
Los Alcazares kan ha tilknytning
til den enorme korrupsjonsskan-
dalen i Marbella, hvor hovedper-
sonene er tidligere ordfører
Julian Muñoz og tidligere sjef for
urbanisme i Marbella Juan Anto-
nio Roca. Roca er født i Carta-
gena, og han eier en stor og
luksuriøs villa i Los Alcazares
området. 

Eksordføreren i Los Alcazares
tilhørte det spanske sosialistpar-
tiet PSOE. I en pressemelding
skriver José Ramón Jara, tals-

mann for PSOE i Murcia regio-
nen

- Løftet fra PSOE om å
kjempe imot korrupsjon på alle
nivåer står ved lag. PSOE tol-
ererer ingen form for korrupsjon,
selv ikke i egne rekker.

Partiet ekskluderte den tidligere
ordføreren fra Los Alcazares. TILKNYTNING TIL MUÑOZ?

Politiet mener korrupsjonsskandalen
i Los Alcazares kan ha tilknytning til
den store korrupsjonssaken i Mar-
bella, regisert av Julian Muñoz (bildet)
og Juan Antonio Roca.

MISTENKT FOR KORRUPSJON:
Rådhuset i Totana er under etter-
forskning og tidligere ordfører, José
Martínez Andreo, sitter fengslet for
korrupsjonsanklager. 

Amfetaminbeslag
San Fulgencio

P
olicia Local i San Fulgen-
cio har arrestert en 32 år
gammel islandsk mann for

besittelse av det narkotiske stof-
fet amfetamin. Politiet fant til
sammen nesten en kilo av det
syntetiske stoffet i mannens bil,
da han ble stoppet og kontrollert
i Calle Helsinki i La Marinaur-
banisasjonen. Islendingen skal
være kjent av politiet fra før. 

Politiet fant nærmere 1 kilo amfeta-
min i en bil i La Marina urbanisasjo-
nen.

CATRAL
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Langtidsleie !
- Problemfritt bilhold

GRUPPE A: 3 DØRER

€393 pr mnd
Ford Ka4

Kia Picanto

Leiebil til lavpris
Billigst og enklest på internett

GRUPPE A1: 3 DØRER

€415 pr mnd
Ford Fiesta

Nissan Micra
GRUPPE B: 5 DØRER

€428 pr mnd
Ford Fiesta

VW Polo
GRUPPE C: 5 DØRER

€502 pr mnd
Ford Focus
VW  Golf

GRUPPE F2/F3: 
STASJONSVOGN

€569 pr mnd

Alicante   •   Benidorm   •   Murcia   •   Malaga   •   Torrevieja Vi gir kundeservice på Norsk,  før, etter og under leieforholdet

på epost adressen: leiebil@spania.no 

Ford Focus
Ford Focus TDCI

WWW.SPANIAGUIDEN.NO/LEIEBIL

* Prisen gjelder pr 30 leiedøgn for vinteren fra 01.11.07 ink. alle kostnader.  Fri km, forsikring, IVA og veihjelp inkludert.

Alle bilene har aircondtion, radio & cd etc.  Dette er nye biler, de fleste kun noen måneder gamle.

PRISGARANTI
PRISGARANTI

Alfaz del Pi

Norske kunstnere på Casa de Cultura

T
orsdag 7. februar var det
høytidlig åpning av kun-
stutstillingen til Kunst-

gruppen Costa Blanca 93.
Kunstutstillingen, som er en sal-
gsutstilling varer frem til fredag
15.februar. Utstillingen på Casa
de Cultura i Alfaz del Pi holdes
hvert andre år. Og er det resultat
av et godt samarbeid med kultur
avdelingen i kommunen. Kul-
tursjefen og kulturavdelingen
stiller seg velvillig til Kunstgrup-
pen sitt initiativ, og stiller lokaler
til gratis disposisjon for utstillin-
gen i Casa de Cultura.

MANGFOLD

På utstillingen er det et mangfold
av forskjellige kunstformer og
teknikker. Det er utstilling av
glasskunst, quilting, patchwork,
smykker, foto, datagrafikk og
malerier. Maleriene er av ulike
teknikker. Her kan man se olje-
malerier, akvareller, akryl og
tempera. Tempera teknikken er

en gammel maleteknikk, som
man brukte før 1500 tallet, da
mange gikk over til å bruke olje-
maling. I tempera teknikken
lager kunstneren malingen selv.
Man blander knust eller ”revet”
stein, med egg, kokt bleket
linolje og andre ingredienser.

FRA AMATØR TIL PROFESJONELL

På kunstutstillingen er det repre-
sentert kunst fra gode amatører til
profesjonelle kunstnere, som har
dette som sitt yrke. Mange av ut-
stillerne har også kunst på utstill-
ing i gallerier i Norge. Felles for
alle kunstnerne er at de bor eller
oppholder seg i Spania over et
lengre tidsrom. Kunstgruppen ble
startet i 1993 av kunstnere og
kunst interesserte på Costa
Blanca. Målet med Kunstgrup-
pen er å fremme kunst, kunstin-
teressen og være en gjensidig
inspirasjonskilde. Kunstgruppen
har kunstkafe hver måned på Den
Norske Klubben Costa Blanca,

der kunstnere, kunstinteresserte
og nye medlemmer treffes. Dette
finner sted siste torsdag i måne-
den fra kl 12 til 14 på DNKCB i
Alfaz del Sol. Da stilles det ut en
ny kunstutstilling, med månedens
kunstner.

KURS

Kunstgruppen arrangerer
malerkurs og aktivitetskurs for
kunstnere og kunstinteresserte.
Målet er å inspirere kunstnere,
for at de skal komme videre på
sin kunstneriske vei, og hente nye
ideer. Dette har vert veldig posi-
tive kurs, der deltagerne har vært
til gjensidig inspirasjonskilde for
hverandre.

KUNSTGRUPPEN

Kunstgruppen er ikke bare åpen
for aktive kunstnere, men er også
en medlemsklubb for kunstinter-
esserte, som selv ikke er
utøvende. De ikke utøvende
medlemmene gjør en stor
innsatts, med å fremme kunstin-
teressen og med å organisere ak-
tiviteter og utstillinger. 

Utstilling er på Casa Cultura i
Alfaz del Pi fra 8. februar til 15.
februar.

24 kunstnere stiller ut kunst i en mangfoldig
og variert utstilling i kulturhuset i Alfaz del Pi.

ÅGE FOLKESTAD AGE@SPANIAPOSTEN.NO

Britt Glomnes, som er en av utstillerene, og formann i Kunstgruppen Jon Mad-
sen ønsker velkommen til en spennende og variert utstilling på Casa de Cultura
fra 8. til 15. februar. 

Bildet laget med tempera teknikk, en
maleteknikk som ble brukt før 1500
tallet. Kunstneren Britt Glomnes lager
selv malingen og har bl.a. hentet sten
fra Finestrat for å få den spesielle
brunrøde fargen.

En spennende ring 
i sølv med perler, laget

av smykkedesigner
Therese Mæhle.
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BenicassimValencia

The Cure til Valencia

D
et britiske bandet The
Cure har besluttet å beg-
ynne sin Spaniaturne i

Valencia. Nærmere bestemt skal
de britiske rockerne spille den 5.

mars under byens MTV vinter-
festival. The Cure, som ledes av
vokalist og frontfigur Robert
Smith, har røtter helt tilbake til
det tidlige syttitallet, og har snart

i en mannsalder vært en trendset-
ter i internasjonal pop/rock
sjanger. 

Lou Reed til Benidorm
R

ådhuset i Benidorm in-
formerer om at veteran-
rockeren Lou Reed,

grunnleggeren av det legen-
dariske bandet Velvet Under-
ground, skal holde konsert i byen
den 26. juli i år. Det er ventet at
rådhuset nærmeste fremtid skal
legge ut en liste over flere super-
stjerner som etter planen skal
besøke Benidorm i løpet av
2008.

A
rrangørene av den store
rockefestivalen i Beni-
cassim har offentligjort

en rekke band som allerede skal
være booket til festivalen som
går av stabelen mellom den 17.
og den 20. Juli. Listen over band
som foreløpig er booket lyder
som følger: ”The American

Music Club”, ”Siouxsie”, ”The
New Pornographers”, ”My
Bloody Valentine”, ”Metron-
omy” og ”Babyshambles”. Det er
ventet at flere navn vil bli of-
fentliggjort fortløpende i tiden
som kommer.

Har begynt bookingen

METRONOMY

SIOUXSIE

Benidorm

Fuengirola

R
ektor ved den norske
skolen på Costa del Sol,
Bjørn Bergli, er bekymret

for elevenes sikkerhet etter at ei
12 år gammel spansk jente ble
forsøkt dratt inn i en bil for kort
tid tilbake. Den norske skolen
ligger i nærheten av der den
spanske jenta ble forsøkt kidnap-
pet, og Bergli har besluttet å øke
sikkerheten for de norske
elevene. Dette kommer som en

følge av press fra bekymrede
foreldre. I tillegg til kidnappings-
forsøket mot den spanske skole-
jenta, har to andre skoleelever
forsvunnet sporløst på Costa del
Sol den siste tiden. Spansk politi
er i høyeste beredskap, og ber
skolene i området om å gjen-
nomgå sikkerhetsrutinene Lou Reed, grunnleggeren av 

det legendariske bandet Velvet Un-
derground, skal holde konsert i

Benidorm den 26. juli i år.

The Cure begynner sin Spaniaturne i
Valencia, de skal spille den 5. Mars

under byens MTV vinterfestival.

Bekymret for sikkerheten
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Ana fra Miramar ønsker 
velkommen til:

c/Joaquín Turina, 1, local 5, ALBIR (overfor Det Norske Bakeri) - Tlf: 966 864 906

- Vi har meny på norsk.

Åpent mandag til lørdag,

Søndag stengt.

Dagens meny
13.00-16.00

Kveldsmeny
18.30-23.00 12,50€

8,50€

Camí de la Mar, Nr 30, Alfaz del Pi
Tlf: 96 588 85 08

Åpningstider:
Mandag - Lørdag Kl 09.00 - 20.30

Norsk importerte spesialiteter.
Fiskeforretning med norske produkter. 

Slakteri og bakeri.

Ytterligere tjenester:

Kiosk • Reisebyrå • Cafeteria • Blomster • Økologisk butikk 

Frisør • Skjønnhetssalong • Eiendomsmeglerfirma • Bilvask 

616 370 331

Svensk strandbar med dagens meny
Åpent alle dager fra kl. 10.00

Avda de la Sal No 11, 
Esquina del Mediterráneo
La Mata
Telefon 966 920 659
Mob. Pia:  680 797 090

Åpningstider: 15.sep til 31.mai

Alle dager fra 12.00 - 16.00

Tor, fre og lør 19.00 - 23.00

Mandag stengt.

Åpningstider: 1.juni til 15. september
Kun kveld fra 18.30 - 23.30

Restaurante

Casa Vital
� Vi har Tapas og a la carte.
� Byvandring m/Åge torsdager   

kl 18. med tre retters meny 25€

� Gallerivandring tirsdager   

kl 12. med besøk i bl.a. Sverre

Holm sitt galleri med meny 20€

� Vintur 20. februar.  Avreise 

kl 10. Pris 35 € inkl. lunsj.

The Castle Inn

Mandag stengt. Lørdag åpent fra kl 19.00
Informasjon og bordbestilling hos Anki, 

Tlf 966 860 815 - 620 350 603
c/Castell no, 4 Alfaz del Pi

� Dagens meny: Tir - tor kl 13.00-16.00. 8€

� Onsdag kl 19.00: Dansekveld til levende musikk   

og buffét med havets delikatesser. Kun 12€

� Markedsbuffét Fredager kl 12.00-17.00

� Fredag kl 21.00: Karaoke med Rune

� Lørdag kl 19.00: Dans til levende musikk og 

spennende/varierende middagsretter.

� Søndagsmeny: Kl 13.00-18.00. Kun 10€
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Casa Vital, C/ Salmanca 11, Gamlebyen Altea.   
Tlf: 965 840 936 - mob Åge 617 640 859, www.casavital.com

San Miguel de Salinas

Cadiz

Tyveri i dyrehagen
D

en zoologiske hagen i
Castellar de la Frontera i
Cadizprovinsen, var

forleden åsted for en noe uvanlig
forbrytelse. Et ukjent antall tyver
tok seg inn på nattestid, og stakk
av med ikke mindre enn åtte
apekatter og en to meter lang
boaslange. Tre av apekattene var

Gibraltaraper, mens de fem
øvrige tilhører en meget sjelden
og utrydningstruet apekattrase.
Guardia Civil frykter at tyvene
har planer om å omsette dyrene
på det illegale markedet. 

Castellar de 
la Frontera

Ingen på nattskift
S

an Miguel de Salinas har
ingen lokale politibetjenter
på vakt mellom kl. 22.00

og 06.00. Situasjonen, som har
vært slik i over tre uker, vil ikke
løse seg dersom det ikke blir
ansatt nye betjenter. Det er kun
11 ansatt i San Miguel for øyeb-
likket, og to av disse er
sykemeldt. 

Fire nye betjenter er ansatt, men
disse er foreløpig på opptrening i
Valencia. En lokal talsmann un-
derstreker for øvrig at heller ikke
15 betjenter er nok for San
Miguel. San Fulgencio har 32
betjenter for 12.000 innbyggere,
påpeker han. 

Guardamar del Segura Torrevieja

D
en profilerte Torrevie-
jakunstneren Victor Gar-
cia Villalgardo har

donert et maleri til det planlagte
museet ”Museo del Mar y de la
Sal”. Bildet er en tributt til Tor-
reviejas tradisjonelle saltproduk-
sjon, og har vært en del av
utstillingen ”100 años de pintura
en Torrevieja”.

Skal rive hus Donerte
maleriD

et spanske miljøvernde-
partementet har besluttet
at minst ti hus skal rives

ved Playa de Babilonia i
Guardamar del Segura før som-
meren. Det dreier seg
utelukkende om bygg som er
oppført uten konsesjon. Kam-
panjen for å få revet de ulovlige
byggene for å gi Playa de Ba-
bilonia tilbake sitt naturlige ut-
trykk, har pågått siden 1995. 

Guardamar del Segura. 
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Fasismen, diktaturet og den katolske kirken
Kirke og stat har gjennom historien hatt nære forbindelser på den iberiske
halvøy. Og Spania har i flere århundrer vært en av katolisismens sterkeste
bastioner i Europa. Under den andre spanske republikk (den spanske re-
publikanske regjeringen fra 1931-1939), ble det gjort iherdige forsøk på å
skille kirke og stat, men dette tok en brå slutt etter nasjonalistenes mak-
tovertagelse ved borgerkrigens ende i 1939. Da kunne den nyordinerte pave
Pius XII, av enkelte historikere referert til som Hitlers pave, gratulere “det
katolske Spania” med en lenge etterlengtet seier.

D
et gode forholdet mellom
den spanske kirken og
det brutale Fran-

coregimet, er utvilsomt et mørkt
kapittel i den katolske kirkens
historie. Men hvorfor var denne
forbindelsen så sterk? En plausi-
bel teori er at kirken under den
andre republikk var i ferd med å
miste en rekke av sine mange
hundre år gamle privilegier, og at
de derfor så på Franco som en
redningsmann. 
Kirken hadde allerede før borg-
erkrigens begynnelse i 1936 gitt
samtykke til planene om å gjen-
nomføre et statskupp mot den
radikale, men demokratisk val-
gte, regjeringen. Republikanerne
hadde blant annet tillatt seg å an-
nullere loven som bestemte at ka-
tolisismen skulle være
statsreligion, og kirken fryktet
naturlig nok for sin posisjon og
sin makt i fremtiden.

BORGERKRIGEN

Flere hundre tusen liv gikk tapt

under den spanske borgerkrigen.
Sivil terror og vilkårlige henret-
telser utført av begge partene i
konflikten, har skrevet krigen inn
i historiebøkene som den blodig-
ste i Europa før andre verden-
skrig. Frivillige fra hele verden
kom for å kjempe i brigadene på
republikansk side, mens nasjon-
alistene ble støttet av nazistene i
Tyskland og fasistene i Italia.   
Eksakte tall på hvor mange som
ble tilfeldig henrettet på begge
sider finnes ikke. Den anerkjente
britiske historikeren Antony
Beevor hevder det er snakk om så
mange som 200.000 henrettelser
fra nasjonalistenes side. Mens re-
publikanerne skal ha gjennomført
rundt 38.000 tilfeldige henret-
telser. Andre kilder presenterer
forskjellige tall. 

Volden fra republikansk side gikk
hardt utover kirken, og et stort
antall prester ble regelrett henret-
tet under borgerkrigen.
Flesteparten av Spanias prester

støttet Franco, og mange av dem
fungerte som rene angivere. Det
fantes også eksempler på at
kirkens menn nektet å føye seg
for fascismen, et mindretall
prester ble derfor også henrettet
av nasjonalistene.    

Men Franco hadde den katolske
kirkes velsignelse under hele
borgerkrigen. I en uttalelse fra
paven ved krigens oppstartsfase,
heter det seg at Vatikanet skiller
klart mellom de kristne nasjonal-
istenes heroisme og republikan-
ernes sekulære barbari. Dette til
tross for at Francos hensynsløse
fremgangsmåter var godt doku-
mentert allerede fra den tiden han
var offiser i den spanske
fremmedlegionen i Marokko. 

ETTER KRIGEN

Franco, som selv hadde hatt en
streng katolsk oppdragelse, ble i
sin tid lansert som en moderne
katolsk korsfarer. Da han gikk
seirende ut av krigen i 1939, var

det på tide å vise vennene i Roma
at han mente alvor. Katolisismen
gjeninnføres umiddelbart som
eneste aksepterte religion. I til-
legg sørget han raskt for å bygge
opp igjen de deler av kirkens
eiendomsmasser som ble skadet
under krigen, og han økte subsi-
diene til de katolske insti-
tusjonene.   

I praksis ga han tilbake alle tapte
privilegier og mere til. I 1953 un-
dertegnet han en traktat med
Vatikanet som skulle sikre
kirkens interesser. Den spanske
kirken skulle blant annet fritas
for skatt. Den skulle få sensurere
materiale den fant upassende.
Den skulle få opprette egne uni-
versiteter, og den skulle få drive
radiostasjoner, aviser og maga-
siner. 

Dessuten skulle kirken nyte en
form for rettslig amnesti, og
prester skulle fritas fra militært-
jeneste. Til gjengjeld forebeholdt
Franco seg retten til å utnevne
biskoper, og han hadde til sin
dødsdag vetorett i det spanske
bisperådet. Slik ble tidlig et slags
gjensidig avhengighetsforhold
skapt.   

Franco gjennomførte så en del
lovreformer i tråd med kirkelige
ønsker. Det ble forbudt å skille
seg, og det ble slutt på salg av
prevensjonsmidler. Katolisisme
ble innført som obligatorisk fag
ved alle landets skoler. Etter at
kirken fikk det mer eller mindre
som den ville, var det fritt frem
for Franco å gjennomføre sine
fascistiske visjoner.

I førtiårene var spanske fengsler
fylt med flere titalls tusen poli-
tiske fanger. Selv fremstående
representanter for Nazi-Tyskland
skal ha reagert på hvordan Fran-
coregimet henrettet disse fangene
på løpende bånd. Alle som ble

mistenkt for et snev av oppo-
sisjon, ble fengslet, torturert og
som oftest henrettet etter en farse
av en rettssak. 

FORHOLDET KJØLNER

Etter en kongress i Vatikanet i
1965 retter den katolske kirken
fokus mot internasjonale men-
neskerettigheter. Etter hvert blir
det umulig å fortsette den
ubetingede støtten til Francos
fascistdiktatur. I perioden fra
1965 til diktatorens død i 1975,
går kirken langsomt fra å være en
av regimets viktigste støtte-
spillere, til å bli en forsiktig kri-
tiker. 

Dette førte til en splittelse mel-
lom kirkens mer konservative
krefter, og den delen av kirken
som ønsket reformer.
”Brorskapet av spanske prester”
dannes for å slå ned på alle som
støtter kirkelige reformer. Og den
katolske terrororganisasjonen

HANS PETTER BARSTAD HANSP@SPANIAPOSTEN.NO
KIRKENS FASISTER: De katolske biskopene gir her sin fasisthilsen på
samme måte som nazistene også gjorde.

TROSSET BIBELEN: Geistlige fra den katolske kirke deltok også i væpnet trening og kamper. Stikk i strid med bibe-
lens lære om ikke-vold. 8. september 1936 fordømmer biskopen Mateo Múgica Urrestarazu katolikkene som han mente
kjempet på ”feil” side i borgerkrigen.  Med mindre man kjempet på fasistenes side kjempet man imot de religiøses inter-
esse i Spania, mente biskopen.

FRANCO UTPEKTE BISKOPER:
Franco, her sammen med sin "allierte"
Adolf Hitler. Diktatoren forebeholdt
seg retten til å utnevne biskoper, og
han hadde til sin dødsdag vetorett i
det spanske bisperådet.
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”Kongen Kristus` krigere” ut-
fører rene terrorangrep mot pro-
gressive prester og deres kirker.

På motsatt side dannes et forbund
av prester som arbeider for en
modernisering av det spanske
samfunnet. Diskusjonsforumet
”Tacito” forfekter en snarlig
overgang til et kristent
demokratisk monarki. Det frem-
synte diskusjonsforumet er ut-
gangspunktet for kirkens ikke
ubetydelige rolle da Spania noen
år senere forandrer seg fra et
gammeldags diktatur til et mod-
erne demokrati.

FRANCO DØR

Franco forsto aldri hvorfor den
katolske kirken omsider lot han i
stikken. Ingen spansk statsleder
hadde ofret like mye for katoli-
sismen som han. I en ny kongress
i Vatikanet i 1973, står skille mel-
lom kirke og stat på dagsorden.
Vatikanet foreslår en oppmykn-
ing av traktaten med Spania fra
1953. Men generalen tviholder
på sine rettigheter.
I 1975 dør endelig Franco uten
særlig mange politiske støtte-
spillere. I 1976 undertegner
Suarez- regjeringen en ny bilat-
eral avtale med Vatikanet som
klargjør forholdet mellom den
katolske kirken og det nye
demokratiske Spania. Og i
grunnloven fra 1978 defineres et
endelig skille mellom kirke og
stat. 

Spania har aldri tatt noe endelig
oppgjør med verken borgerkri-
gen eller diktaturet som fulgte.
Det har heller aldri vært gjort opp
status med kirkens rolle under
Francotida. I fjor høst fikk Zapa-
teroregjeringen omsider vedtatt
loven ”La recuperacion de la

memoria historica”, som blant
annet skal granske disse forhold-
ene. 

Samtlige politiske partier, minus
Partido Popular, støttet lov-
forslaget. PP mener en slik
granskning kan vekke
uhyggelige minner fra fortiden.
Et faktum de sannsynligvis har
helt rett i. Derfor er det ikke un-
derlig at den spanske kirken har
kastet seg inn i valgkampen på
PPs side. Få om noen, har mer å
tape på en slik granskning enn
nettopp den katolske kirken.   

FOR DEMOKRATIET?: Dagens biskoper har offentlig gått ut og bedt span-
jolene om å boikotte det regjerende partiet PSOE. Biskopene får stadig mindre
makt i Spania noe de vil kjempe imot. De kaller den sittende regjerings reformer
for “udemokratiske”. Mange spanjoler er bitre for kirkens støtte til fasismen og
det er en av grunnene til at Spania er såpass sekulært til tross for at de tradis-
jonelt har vært strengt katolsk.

IMOT DEMOKRATIET: Den ka-
tolske kirken hadde allerede før borg-
erkrigens begynnelse i 1936 gitt
samtykke til planene om å gjennom-
føre et statskupp mot den demokratisk
valgte, regjeringen. Ved borgerkrigens
ende i 1939, kunne den da nyordinerte
pave Pius XII, av enkelte historikere
referert til som Hitlers pave, gratulere
“det katolske Spania” med en lenge
etterlengtet seier.



STASJONSVOGN, DIESEL.
STASJONSVOGN, DIESEL,
27000 km, sølv metalic, meget godt
utstyrt. Tel/fax: 966865422
Mail: LA5DEA@gmail.com 

WV POLO 1998 1L
Hvit, 2 dørs. Kun 50.000km. Kun
damekjørt av 2 eiere. I.T.V godkjent
jan.08 Selges for € 3000. 
Tlf 686 832 473 

VOLVO S80 2,4 ÂR 2000
Hk 140 Fullutrustad Svensk registr-
erad, skatten i Sverige är betald.
Finns i Torrevieja PRIS: 89.000
svenska kronor
Telefon: +34 691 952 170 

FLYBILLETTER RYGGE-ALICANTE

Selges 3 stk flybilletter Rygge - Al-
icante t/r Avreise Rygge 25 feb , fra
Alicante 10 mars, 1200,- t/r per per-
son. Telefon: 00 47 95149217

SENGER SELGES

2 stk lakkerte furusenger og 1 stk
furu nattbord - m/2 stk madrasser
(90 x 190)av meget god kvalitet
selges samlet. Sengene er MEGET
LITE brukt,( ubrukt) og madrassene
har hele tiden hatt overtrekk. Bilde
kan sendes på E. mail Vennligst ring
for avtale om levering, da jeg skal
til Torrevieja - Playa Flamenca
Spania i April og Mai. Telefon:
004790640012

GARASJE TILSALGS

Garasjeplass tilsalg i C/Cupido Urb.
Torreblanca Marina x111.
10000euro. Telefon: 625955307 

JENTESYKKEL - ALBIR
Ønsker og kjøpe pent brukt sykkel
til jente på snart 11 år. Helst i
nærheten av Albir. Telefon:
697920466 eller epost
therese.nielsen@live.no

BASSENG GIS BORT!
Stort basseng gis bort. Det er ca 2 år
gammelt, godt vedlikeholdt og står
i Alfaz del Pi. Må tømmes og de-
monteres av den som overtar det.
Kontakt Heidi hvis du er interessert.
Telefon: +47 93852904

NORSK MOTORBÅD SÆLGES

Scand 7100 motorbåd sælges.
Båden er monteret med 270hk in-
denbords motor. redningsveste-
vandski mm Beliggende i Altea.
(Campomanes) Sælges gennem
Kavi Yachts Spain. Tlf: 966873996 

LOKALE I ALBIR

Lokale - ca 140 m2 - indrettet
som bar/diskotek og stadig i drift
(på 4. år) som dette, kan
overtages (TRASPASO). Forde-
lagtig leie/md. Ligger centralt i
Albir (nord for Benidorm). Gode
parkeringsmuligheder. For
fremvisning og mere information
kontakt 617 711 237 eller email:
tovehi@ofir.dk
Telefon: 617 711 237

PERSISK TEPPE.
Stort (200x300mm) teppe, linde-
grønst med rosetter selges forkun €
150,! Henv. Mette Tryland  636 541
949 

VENN SØKES

Eldre frisk,meget ungdommelig og
bereist dame søker en kultivert
"handy man" for selskap og gjen-
sidig glede.Har en sentralt be-
liggende leilighet.Er ikkerøker! Har
du interesse så ring: 966866875
eller 665 911 034

VOKSEN SYKEPLEIER

Sykepleier med erfaring fra hjem-
metjenesten, sykehjem og senge-
post (ortopedi) søker jobb ved et av
de norske helseinstitusjonene. Ring
+4795477696 el +4761253320
mail; ellin-fl@online.no

STÄDNING UTFÖRES
Städning utföres i privathem,

uthyrningslägenheter, flyttstädning
(utvask) av pålitlig svensk dam med
lång erfarenhet. 
Ring 96 686 70 11

CLEAN&TIDY, REIN&RYDDIG

Trenger du hjelp med husvasken
din? Er veldig flexibel, har egen bil.
Bruk av eget renholdsutstyr etter
avtale. Fler språklig. Ta kontakt med
Katya +34 679 150 735
skatya59@yahoo.es

NEGLDESIGNER SØKER JOBB
Dame med 5 år`s erfaring . Bruker
glassfiber systemet fra USA Cre-
ative.Kan også legge gel negler.
Ønsker og leie en arbeidskrok eller
jobbe for et velværesenter rundt
eller i Benidorm fra 5 april. Ring
Nina Andrea, telefon: 693368932

SØKER JOBB!
Jeg er en dame på 41 år og har en
sønn på 15 år. Bor i Alfaz del pi og
har gjort det siden juli 2006. Jeg har
drevet med transport i Norge i 9 år.
Søker jobb i Alfaz del pi, Albli og
Altea. Jeg snakker norsk, engelsk,
litt spansk og litt tysk. Ta kontakt
hvis du/dere har noe å tilby meg.
Takk på forhånd. Tlf: 656677776 

FLYPLASS KJØRING

Hei, er det noen som tar turer til fly-
plassen, henting og bringing. 
Hilde, telefon: 600688575 

KOKK-SALG

Hei. Kokk som tidligere har jobbet
og bodd i Albir ønsker å komme i
kontakt med seriøse aktører som har
arbeid fulltid og ordnete fohold. Har
pågangsmot og mye å tilby den
rette. Mvh: Helge Hansen. 
Tlf: +47 920 31 200

SERVITØR - ALFAZ DEL PI

Servitør søkes til restaurant i Alfaz
del Pi. Fulltidsjobb. Erfaring
ønskes. Krav: Skandinavisk/ En-
gelsk.  Tlf: 96 686 0815 
KOSELIG LEILIGHET I ALBIR TIL LEIE

Ca 50m2, 1 soverom, 1 bad, stue,
kjøkken, terrasse, garasjeplass,
aircondition. Sentralt beliggenhet
nær alle fasiliteter. Stort felles
basseng. Ledig omgående!
Langtidsleie ønskelig. Telefon:
+47 9910 7995

VILLA I ALBIRÅSEN
Panoramautsikt. Flott hus til
langtidsleie . Gjerne over flere år.
Hus m 2 LEILIGEHTER. En
oppe og en nede, 1,4 mål tomt.
Stort nytt basseng. sentralstøv-
suger, vannvarme i alle gulv. Helt
nye vinduer. Ismaskin. Tempur-
madrasser, Trampline,  Veldig
barnevennlig hage flatt og fint.
Parkering til mange biler. Flott
kjøkken oppe. Høy standard på
hele huset. NORSK TV. Ledig 15
august 2008.
pochahontas11@hotmail.com

REKKEHUS ALFAZ DEL PI

Trivelig rekkehus til leie fra 1.
mars 2008. Nær den norske
skolen. Kort eller lang tid. Høy
standard. Kombinert stue/
kjøkken, 3 soverom, 2 bad/WC.
Alt utstyr til 6 personer. A/C, alle
hvitevarer, norsk TV/radio. felles
svømmebasseng 50 m fra huset.
Epost: haraldoien@hotmail.com
Telefon: 47 92260550

BENIDORM AVDA MEDITERRANEO

Koselig lite estudio til leie for
hele året. Fullt utstyrt. Solrikt og
støyfritt. Have med stort basseng.
Parkeringsplass. 400€ i måneden.
Telefon: 966808349

CASA DE PUEBLO TIL LEIE

Spansk by hus i Beniarda 10 min
gatur til innsjoen, i fantastiske
omgivelser i dalfore 5 min kjore-
tur fra Guadalest. 3 soverom,
max 8/9 personer. Patio med bar,
fult moblert, ledig fra mars og
utover sommeren.Tradisjonell
spansk fjelllandsby, med restau-
rante,bar,lokal butikk,offentlig
svommebasseng(apent om som-
meren)30 min kjoretur fra
Albir/Alfas/Terra Mitica. Pris fra
400€ per uke. Ogsa mulighet a
leie Jeep Wrangler eller en Tran-
sit 9 seter. Ring Nancy hvis du vil
ha bilder eller mer info.
Telefon: 659514906 

ENEBOLIG I BELMONTE, ALFAZ

Koselig hus i nærheten av den
norske skolen. Huset er på 138
kvm og inneholder stor stue, to
store soveværelser, to bad og
kjøkken. Tomt 810 kvm. Usjen-
ert beliggenhet uten trafikkstøy.
Garasje. Pris 330.000 euros. Tlf.
965887676

ENEBOLIG ALFAZ
ENEBOLIG ALFAZ selges
rimelig. 4 sov.rom + studioleil.
garasje, 930 m2 tomt, terrasser.
Ønsker bud.  Tel/fax: 966865422

FLOTT REKKEHUS TIL SALGS

Meget pent vedlikeholdt rekke-
hus i san rafael til salgs. 2
soverom 2 bad. felles anlegg og
liten privat hage. Stor takterasse.
Selges kun for 199.000€ 50,000€
under bank takst selges pga av in-
ntruffende omstendigheter. Ring
Elisabeth på telefon 649428666

HUS I ALFAZ DEL PI
Til leie fra august og ut skoleåret.
3 s.rom, 2 bad, fullt møblert. Eget
basseng, aircondition, stor
uteplass. Gåavstand til skolen.
Frittliggende med panoramaut-
sikt over Middelavet m.m.. Tele-
fon: +34676042527

ALFAZ DEL PI-MIRAMAR

Hus til leie eventuelt ukesleie fra
1 mars til 1 juli, samt fra høsten
08 og ut skoleåret. Gangavstand
til skolen, eget basseng 9 x 4
meter, 4 soverom, 2 bad,
kjøkken/stue, vaskerom, norsk tv,
internett, oppvaskmaskin/ vaske-
maskin for øvrig alt utstyr.
Rimelig leie for videre op-
plysninger vennligst ring
004732744138 eller
0034965889155.  Velkommen!

ET GODT HUS Å BO I
Romslig og koselig med sol hele
dagen, på tomt ca. 1,6 mål.
Mange usjenerte terrasser, stort
svømmebasseng, gjestehus,
utekjøkken, lysthus med peis,
takterrasse med vid utsikt til hav
og fjell. 4 soverom, 3 bad, spis-
estue med gasspeis, TV-stue,
rommelig kjøkken.  Eiendommen
ligger i fjellandsbyen. Busot, ca.
10 min fra strand i El Campello
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og San Juan. Huset er nå tomt og
klart for overtakelse.  For-
trinnsvis salg, men kan ev. enkelt
møbleres og leies ut for langtid-
sleie min. 3 mdr.   Henvendelse
mobil 0034 650 666 369.

HVORFOR IKKE TORREVIEJA!
Lys pen romslig studioleil, bugd
2002. Fullt møblert, stor terrasse.
Utsikt. 4.etasje, heis. Nær
Fredagsmarkedet. AC. 10 min. til
strandpromenaden. Selges
79.000 . MÅ SEES
Telefon: 0047-22222812

ENKEL OG GREI, TORREVIEJA

Leilighet med takterrasse. 1
soverom. Møblert. Attraktiv be-
liggenhet. Gangavstand til La
Mata-stranden og til butikker.
Havutsikt! Henv. tlf +47
90051213 eller  +47 52 97 64 40 

BALCONE DE LOMAS TORREVIEJA

Ny oppuset rekkehus 2 sov. 2 ter-
raser + takterrase. Nytt bad,
kjøken, nye fliser på gulv. Air
con. på sovr. nymalt. Nær strand.
rest. bar, butikk, bank. Havsut-
sikt. Til salgs. 
Tlf: +4791861177

LO PAGAN, SAN PEDRO

Rekkehus fra 2003 i Lo Pagan ,
San Pedro del Pinatar. 3soverom,
2 bad, separat kjøkken , A/C, tak-

terasse, og balkong (sydvendt og
solrikt). Alt av hvitevarer. Ca 50
min fra Alicante flyplass og 15
min fra San Javier, flyplass, Mur-
cia. 15 å gå til stranda og 3 min
til butikker/ sentrum . Spa og
resturanter like ved. Ledig fra 1
januar til 13 juni og fra 7 juli .
San Pedro er en meget koselig by
, mindre en Torrevieja og muy
roligere. Bilder kan sendes.
Telefon: 0047 98054063 

KOSELIG FRITTLIGGENDE VILLA

På høydetopp ved Algorfa,15
min.fra Torrevieja og vis a vis
GOLF LA FINCA.Stue med
peis,laminerte gulv,nyrestaurert
bad og 2 soverom.Stor beplantet
toppterrasse med fantastisk ut-
sikt.Hage med stort
anneks .P r i san tydn ing :195
000Euros. Telefon: 626571131 

LEIL.ROCIODELMAR/VISTAALEGR

Leilighet på ca.55m2 med havut-
sikt, to balkonger og stor felles
takterrasse like ved strender til
leie. Ca. 40 min fra Alicante fly-
plass og Murcia flyplass. 3-4 km.
sør for Torrevieja sentrum. Bu-
tikker og restauranter i nærheten.
Leiligheten består av stue, 2
soverom, nytt kjøkken, bad med
vaskemaskin. Leiligheten har også
kabel TV med norske og bl.a.
andre skandinaviske kanaler.
Bilder kan sendes via mail. Tel.
+47 5593 0555/
+ 47  970 83 462

LAG. I TORREVIEJA

Lag. med 2 sovrum, bottenvan-
ing, nytt o frascht. Endast tva ar.
C/ Orihuela. Moblerad, kylskap,
tvattmaskin, patio. Endast 92.000
euros. ring for visn.
Telefon: 655 62 41 39

TO NYDELIGE LEILIGHETER

ved siden av hverandre sentralt i
rolig område nord i Torrevieja
(3,5 km fra sentrum) til leie fra 1.
april. 900 m fra badestranden
Playa de La Mata. Nær lokalbuss,
butikker, bank, apotek, sykehus,
frisør, barer og restauranter.
Svært godt utstyrt, AC, internett
og norske TV-kanaler. 2
soverom. Balkong og takterrasse.
Tlf: +47 45 60 26 71

BUNGALOW I LAGO JARDIN 2
mycket fin bungalow 1:a van.
saljes i Lago Jardin 2. Hornlage,
solig, valskott, nytt kylskap, ny
tvattmaskin, moblerad. 1 sovrum,
a/c. pris endast 71.000 euros vid

snabb affar! Ring for visn. Tele-
fon: 655 62 41 39 

TORREVIEJA SENTRUM

Nyrenovert leilighet til salgs i
Torrevieja sentrum. Ligger rett
ved Playa del Cura. Inneholder 2
soverom, 1 bad, kjøkken,
vaskerom, bad, og terrasse.
Blokken har heis og felles takter-
rasse. Selges delvis møblert og
med air.cond. og hvitevarer.
Prisantydning 130.00 Euro
Telefon: 679 478 099 

LEILIGHET I TORREVIEJA...
Meget pen leilighet med to sov.
et bad, stue, am. kjøkken, gang,
terrasse, felles takterrasse og stor
bod i felles garasje, kalkløser,
vannrensefilter, a/c og norske
kanaler. Selges fullt møblert.
Byggeår 2002. Tlf 0034 696 370
36 5/ 0034 966 700 067 

REKKEHUS I GRAN ALACANT

Husen byggda 2002 ovanpå en
affärs fastighet, 76 kvm med
stue, kök, 3sov och 2bad, alla
golv i marmor. Säljes möblerat
med alla vitvaror och A/C.
Svensk TV. Terrass 44kvm, Patio
24 kvm med 2 förråd. Utsikt mot
Alicante och havsbukten. 10 min
promenad till stranden och 15
min med bil till flygplatsen
Begärt pris 194 € Tel. +
34966698107

BOLIG TILBYS�
Costa Blanca - Syd

Vega Baja

SPAN IAPOSTEN

www.spaniaguiden.no/rubrikk

FINCA EL ROMERAL S.L - Alfaz del Pi
Vi er nå nesten ferdig med utbyggingen og søker nye kollegaer på vårt lille 

koselige sykehjem. Vi ønsker oss kreative arbeidsglade sykepleiere, hjelpepleiere og ek-
stra vakter for snarlig tiltredelse. Da alle våre beboere er norske er det nødvendig 

for oss at du snakker norsk.

Ta kontakt med daglig leder Eli Kystad på Tlf. 965889448 
Mandag til Fredag mellom 8.00 og 15.30 eller på epost: fincaelromeral@hotmail.com. 

BUNGALOW ALFAZ DEL PI. 
Solrik bungalow på 75m2. 2
soverom, 2 bad og 2 terrasser. Egen
kjellerleilighet på 50 m2, med 1
soverom og bad. Felles svømme-
basseng. Renovert 2007. Fin utsikt.
Pris: 199.000 euro.(Ref. B-702).
Tlf. 96 688 0041

LEILIGHET ALTEA. 
Leilighet på 63m2, beliggende
ved sjøen. 2 soverom, 1 bad,
felles svømmebasseng, garasje
og fin utsikt. Pris: 189.000 euro.
(Ref. A-708). Tlf. 96 688 0041

LEILIGHET ALBIR. 
Leilighet på 95m2, beliggende
sentralt i Albir. 2 soverom, 2 bad,
A/C, felles svømmebasseng og
pen hage, tennisbane. Garasje.
Pris: 235.000 euro. (Ref. A-215).
Tlf. 96 688 0041

LEILIGHET ALTEA. 
Flott leilighet på130m2, be-
liggende i Villa Gadea. Lei-
ligheten ble bygget i 2004 og
inneholder 2 soverom, 2 bad,
pent kjøkken, terrasse på 31m2
med jacuzzi, A/C, heis. Eksklu-
sivt område med felles svømme-
basseng, tennis, gym, spa og
strand. Parkering. Pris: 346.500
euro. (Ref. A-713). 
Tlf. 96 688 0041

TOPPLEILIGHET ALTEA. 
Fin toppleilighet på 100m2, be-
liggende sentralt i Altea. 2
soverom, 2 bad, heis, aircondi-
tion, terrasse og garasje. Pris:
208.000 euro.( Ref. AT-205). Tlf.
96 688 0041

TOPPLEILIGHET ALTEA. 
1st-line toppleilighet på 85m2.
Den har 2 soverom, bad, stor ter-
rasse på 87m2, felles svømme-
basseng, heis, garasje. Sjøutsikt.
Pris: 330.000 euro. (Ref. AT-
700). . Tlf. 96 688 0041

BUNGALOW ALFAZ DEL PI. 
Bungalow på 145m2(200m2
tomt). Inneholder 3(+1)
soverom, 2 bad, terrasse, aircon-
dition og felles svømmebasseng.
Rolig område. Pris: 267.000
euro. (Ref. B-205).  
Tlf. 96 688 0041

VILLA LA NUCIA. 
Villa på 120m2(639m2 tomt),
beliggende i Bello Horizonte. 3
soverom, 2 bad, aircondition, ter-
rasse, hage, felles svømmebas-
seng og parkering. Pris: 346.000
euro. (Ref. C-200). . Tlf. 96 688
0041

VILLA ALTEA. 
Flott villa på 210m2(1600m2
tomt), bygd 2004. Villaen ligger i
Sierra de Altea og inneholder 3
soverom, 3 bad, stue med peis,
stor terrasse på 250m2, parker-
ing, hage og svømmebasseng.
Pris: 479.000 euro. (Ref. C-702).
Tlf. 96 688 0041

Stilling ledig i Torrevieja
Spaniaposten ønsker å øke fokuseringen på Torrevieja og om-

rådene rundt og søker derfor:

Journalist / Skribent / Freelancer
Vi ønsker en skrivekyndig person for å jobbe med lokale og

regionale saker i Torrevieja om området rundt. Spansk er

ingen krav men en stor fordel. Mulig å jobbe som freelancer

eller i fast stilling.

Kundeansvarlig / Annonseselger
Vi ønsker en lokalkjent, utadvent person, for å arbeide med

gamle og nye kunder i Torrevieja-området. Egen bil er

påkrevet. Spansk er ingen krav men en stor fordel. 

Kontakt redaktør Kim Ammouche på epost 

red@spaniaposten.no eller pr telefon for informasjon om

stillingen. Tlf: 966 882 561 mob. 627 816 569

Spaniaposten SL

Cuesta de Las Narices 34 (Balcon de Altea)

03590 Altea (Alicante)

SPANIAPOSTEN

www.spaniaposten.no
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Mandag 11. februar

06.25 Frokost-tv
09.30 Norge rundt 
09.55 Frokost-tv
12.00 NRK nyheter
12.10 En plass i livet 
12.40 Grosvold
13.25 Åpen himmel: Kveldsmesse i
Tøyenkirken i Oslo 
13.55 Urter: Ryllik 
14.10 Med hjartet på rette staden 
15.00 Newton 
15.30 Kim Possible
15.55 Sketsj
16.05 Hannah Montana
16.30 Supermusikk
17.00 NRK nyheter
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 Mine venner Tigergutt og Brumm
18.25 Bali
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen 
19.30 Bedre puls 
19.55 Faktor: En annen virkelighet 
20.25 Redaksjon EN 
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21 
21.30 Sommer 
22.30 Store studio
23.00 Kveldsnytt
23.15 Columbo 
00.25 Nytt på nytt
00.55 Når storken svikter 
01.25 Kulturnytt
01.35 Sport jukeboks
03.00 Country jukeboks

Mandag 11. februar

06:00  TV 2 junior
06:25  God morgen Norge
09:30  Nyhetene
09:40  FrokostQuiz
10:05  TV 2 junior
10:10  Bare for moro skyld
10:15  God morgen Norge
12:10  Fredag
12:40  Hotel Cæsar
13:10  Konger på haugen
13:35  Home and Away
14:00  Den syvende himmel
14:50  MacGyver
15:40  Home and Away
16:10  Waschera
16:35  Venner for livet
17:05  Scrubs
17:30  That '70s Show
18:00  Hotel Cæsar
18:30  Nyhetene og Sporten
18:50  Været
18:55  Tabloid
19:30  Hotel Cæsar
20:00  Farmen
21:00  Nyhetene
21:20  Været
21:25  Sportsnyhetene med VM-studio
21:45  Van Veeteren: Carambole
22:40  Reflektor: Vekten av kjærlighet
23:35  Nyhetene og Sporten
23:50  Været
00:00  Senkveld med Thomas og Harald
01:00  The Dudesons
01:25  Life on a stick
01:55  Wanted
02:45  Pizzagjengen
03:10  Sportsnyhetene
03:25  Været

Fredag 15. februar

kl 07.00  Interaktiv Frokost
kl 10.15  Date My Mom
kl 10.45  Design Inc.
kl 11.15  SOS Barnevakten
kl 12.15  Glamour
kl 12.40  The Rachael Ray Show
kl 13.40  Date My Mom
kl 14.10  Zoey
kl 14.40  Veronica Mars
kl 15.30  The War at Home
kl 16.00  Steg for steg
kl 16.30  What I Like About You
kl 17.00  Will & Grace
kl 17.30  Lokale sendinger fredag / OSLO-TV
kl 18.00  Aktuelt, Sporten og Været
kl 18.15  Bymagasinet
kl 18.30  Lokale sendinger fredag / OSLO-TV
kl 19.00  America's Funniest Home Videos
kl 19.30  Hit og dit
kl 20.30  På havets bunn
kl 21.30  Underworld
kl 22.30  Aktuelt, Sporten og Været
kl 22.50  Underworld - Filmen fortsetter.
kl 00.00  America's Funniest Home Videos
kl 00.35  Spin City
kl 01.05  Valentine
kl 01.45  Aktuelt, Sporten og Været
kl 02.05  Valentine - Filmen fortsetter.
kl 03.05  Mess-TV natt

Tirsdag 12. februar

06.25 Frokost-tv
09.30 Bedre puls 
09.55 Frokost-tv
12.00 NRK nyheter
12.10 Oraklene 
12.40 Dansk design - har den en framtid? 
13.15 Faktor: En annen virkelighet 
13.45 VM skiskyting 2008: 4x6 km mixed
stafett
15.50 Sketsj
16.05 Hannah Montana
16.35 Hemmelig agent på moped 
17.00 NRK nyheter
17.10 Oddasat - nyheter på samisk 
17.25 Kjære dagbok: 1986 
17.55 Nyheter på tegnspråk
18.00 Barne-tv
18.00 Kuraffens TV-show
18.15 Dyrlege Due 
18.25 Pablo, den lille rødreven
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen 
19.30 Ut i naturen: Jaktfalken - med ukjent
adresse 
19.55 Berulfsens pengebinge: I pengenes
vold 
20.25 Redaksjon EN 
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21 
21.30 Brennpunkt: Sellafield
22.20 Extra-trekning 
22.30 VM skiskyting 2008: Kveldsmagasin
23.00 Kveldsnytt
23.15 Heroes 
00.00 4·4·2: Bakrommet: Fotballmagasin
00.30 Soldat i Irak 
01.25 Kulturnytt
01.35 Autofil jukeboks
03.00 Norsk på norsk jukeboks

Tirsdag 12. februar

06:00  TV 2 junior
06:25  God morgen Norge
09:30  Nyhetene
09:40  FrokostQuiz
10:05  TV 2 junior
10:10  Bare for moro skyld
10:15  God morgen Norge
12:10  Tabloid
12:40  Hotel Cæsar
13:10  Konger på haugen
13:35  Home and Away
14:00  Den syvende himmel
14:50  MacGyver
15:40  Home and Away
16:10  Waschera
16:35  Venner for livet
17:05  Scrubs
17:30  That '70s Show
18:00  Hotel Cæsar
18:30  Nyhetene og Sporten
18:50  Været
18:55  Tabloid
19:30  Hotel Cæsar
20:00  Dyrlegene
20:30  Hjelpekorpset
21:00  Nyhetene
21:20  Været
21:25  Sportsnyhetene med VM-studio
21:45  Frustrerte fruer: Hemmeligheter og
løgner
22:35  Medium
23:25  Nyhetene og Sporten
23:40  Været
23:50  Kongen av Queens
00:15  Life as we know it
01:00  Forsvar
01:50  Jericho
02:40  Pizzagjengen
03:05  Sportsnyhetene
03:20  Været

Tirsdag 12. februar

kl 07.00  Interaktiv Frokost
kl 10.15  Date My Mom
kl 10.45  Lyst: mat
kl 11.15  SOS Barnevakten
kl 12.15  Glamour
kl 12.40  The Rachael Ray Show
kl 13.40  Date My Mom
kl 14.10  Zoey
kl 14.40  Veronica Mars
kl 15.30  The War at Home
kl 16.00  Steg for steg
kl 16.30  What I Like About You
kl 17.00  Will & Grace
kl 17.30  Lokale sendinger tirsdag / OSLO-TV
kl 18.00  Aktuelt, Sporten og Været
kl 18.15  Bymagasinet
kl 18.30  Lokale sendinger tirsdag / OSLO-TV
kl 19.00  America's Funniest Home Videos
kl 19.30  America's Funniest Home Videos
kl 20.00  Ekstrem rengjøring
kl 20.30  Motepolitiet
kl 21.35  C.S.I., år 8
kl 22.30  Aktuelt, Sporten og Været
kl 22.50  CSI: Miami
kl 23.45  Lokale sendinger tirsdag / OSLO-TV
kl 23.55  America's Funniest Home Videos
kl 00.25  Spin City
kl 00.55  C.S.I.
kl 01.45  Aktuelt, Sporten og Været
kl 02.05  Cold Case
kl 02.55  Mess-TV natt

Lørdag 16. februar

07.00 Fantorangen      07.00 Mine venner
Tigergutt og Brumm   07.25 Pipalina
07.30 Olsen    07.30 I Mummidalen 
07.55 Jubalong    08.30 Klar - ferdig - gå!
08.30 Hva nå, Scooby Doo?
09.05 Doktor Dog
09.20 Underbuksepiratene
09.35 Sauen Shaun        09.45 Mini-kryp
10.00 NRKs sportslørdag
10.00 V-cup kombinert: Hopp 2. omgang
10.30 V-cup langrenn: 30 km jaktstart menn
11.40 VM skiskyting 2008: 4x7,5 km stafett
menn
13.40 Sport i dag
13.50 V-cup langrenn: 15 km jaktstart, kv.
14.45 VM skiskyting 2008: 12,5 km fellesstart
kvinner
15.55 V-cup kombinert: 15 km langrenn
16.30 V-cup hopp
17.20 Sport i dag
17.30 V-cup hopp
18.00 Barne-tv     18.00 Jubalong
18.30 Ping-pong 
19.00 Lørdagsrevyen    19.45 Lotto-trekning
19.55 Borettslaget 
20.25 Den store klassefesten 
21.25 Med hjartet på rette staden 
22.15 VM skiskyting 2008: Kveldsmagasin
22.45 Du skal høre mye ... mer 
23.00 Kveldsnytt
23.15 Nattkino: Intolerable Cruelty 
00.50 Peep Show 
01.15 Dansefot jukeboks med chat
04.00 Country jukeboks

Lørdag 16. februar

07:00  TV 2 junior
07:00 Hanas hjelpetelefon
07:10 Byggmester Bob
07:20 Thomas Toget og vennene hans
07:30 Lunar Jim
07:39 Backyardigans
08:03 Louise
08:10 Kosebamsene
08:33 Elias
08:43 Kutoppen
08:50 Sjøsiden hotell
09:02 Winx Club
09:26 Lola & Virginia
09:38 Sonic X
10:00  Skippy
10:30  Bonanza
11:20  God morgen Norge - høydepunkter
12:20  60 Minutes
13:10  TV 2 hjelper deg
13:40  Det vesle huset på prærien
14:30  Hjelpekorpset
15:00  Pokerfjes
16:00  Farmen
17:00  Farmen
18:00  Mot i brøstet
18:30  Nyhetene
18:45  LørdagsMagasinet
19:10  Sportsnyhetene
19:20  Været
19:30  Karl & Co
20:00  Farmen
21:00  Nyhetene
21:10  Været
21:15  Sportsnyhetene med VM-studio
21:35  God kveld Norge
22:10  Film: Nynnes dagbok
23:50  Ja, kjære
00:15  Film: De tiltalte
02:05  Pizzagjengen
02:30  Pizzagjengen
02:55  Sportsnyhetene med VM-studio
03:10  Været

DEN AMERIKANSKE 
PRESIDENTEN
Lørdag 16/2 kl 21.30

FRUSTRERTE FRUER
TV2 - Mandag 12/2 kl 21.45

Mandag 11. februar

kl 07.00  Interaktiv Frokost
kl 10.15  Date My Mom
kl 10.45  Lyst: mat
kl 11.15  SOS Barnevakten
kl 12.15  Glamour
kl 12.40  The Rachael Ray Show
kl 13.40  Date My Mom
kl 14.10  Zoey
kl 14.40  Veronica Mars
kl 15.30  The War at Home
kl 16.00  Steg for steg
kl 16.30  What I Like About You
kl 17.00  Will & Grace
kl 17.30  Lokale sendinger mandag/OSLO-TV
kl 18.00  Aktuelt, Sporten og Været
kl 18.15 Bymagasinet
kl 18.30 Lokale sendinger mandag/OSLO-TV
kl 19.00  America's Funniest Home Videos
kl 19.30  America's Funniest Home Videos
kl 20.00  Ungkaren
kl 21.30  Norges Herligste
kl 22.30  Aktuelt, Sporten og Været
kl 22.50  Smallville, År 7
kl 23.45  Lokale sendinger mandag/OSLO-TV
kl 23.55  America's Funniest Home Videos
kl 00.25  Spin City
kl 00.55  C.S.I.
kl 01.45  Aktuelt, Sporten og Været
kl 02.05  Cold Case
kl 02.55  Mess-TV natt

SPANSK-NORSK
DEBATTFORUM

WWW.SPANIAGUIDEN.NO/FORUM

Drømmer om Spania ?

? ? ? ?
??

Diskusjon,debatt, 

meningsutvekslig tips og triks.

? ??

Fredag 15. februar

06.25 Frokost-tv
09.30 Schrödingers katt 
09.55 Frokost-tv
12.00 NRK nyheter
12.10 Saras kjøkken 
12.40 Columbo 
13.50 Jan i naturen: Grevlingen 
14.05 Doc Martin 
14.55 V-cup alpint: Slalåm 1. omgang, kv.
15.55 V-cup komb: 10 km langrenn fellesstart
16.30 Laura 
17.00 NRK nyheter
17.10 Oddasat - nyheter på samisk 
17.25 Newton 
17.55 Nyheter på tegnspråk
18.00 Barne-tv      18.00 Ørneredet 
18.05 Mamma Mirabelle viser film
18.15 Rorri Racerbil
18.25 Store maskiner     18.35 Miniplanetene
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen 
19.30 Norge rundt 
19.55 Showbiz 
20.55 Nytt på nytt
21.25 Grosvold 
22.10 Detektimen: Kalde spor 
23.00 Kveldsnytt
23.15 Detektimen: Kalde spor 
00.05 Sju historier om rock 
00.55 30 Rock 
01.15 Kulturnytt
01.25 Country jukeboks med chat
04.00 Dansefot jukeboks

Fredag 15. februar

06:00  TV 2 junior
06:25  God morgen Norge
09:30  Nyhetene
09:40  FrokostQuiz
10:05  TV 2 junior
10:10  Bare for moro skyld
10:15  God morgen Norge
12:10  Tabloid
12:40  Hotel Cæsar
13:10  Konger på haugen
13:35  Home and Away
14:00  Den syvende himmel
14:50  MacGyver
15:40  Home and Away
16:10  Waschera
16:35  Venner for livet
17:05  Scrubs
17:30  That '70s Show
18:00  Hotel Cæsar
18:30  Nyhetene og Sporten     18:50  Været
18:55  Fredag
19:30  Hotel Cæsar
20:00  Deal or no deal
21:00  Nyhetene
21:20  Været
21:25  Sportsnyhetene med VM-studio
21:45  Senkveld med Thomas og Harald
22:45  Golden Goal
23:15  Nyhetene og Sporten    23:30  Været
23:40  Film: Knockaround Guys
01:15  America's Got Talent
02:05  Pizzagjengen
02:30  Sportsnyhetene    02:45  Været

Lørdag 16. februar

kl 07.00  Interaktiv Frokost
kl 10.40  The Planet's Funniest Animals
kl 11.10  The Planet's Funniest Animals
kl 11.40  Brudegalskap i N.Y.
kl 12.40  Under samme tak
kl 13.10  Under samme tak
kl 13.40  Mine beste år
kl 14.10  Liv og røre
kl 14.40  Liv og røre
kl 15.10  Grounded for Life
kl 15.40  Fresh Prince i Bel Air
kl 16.10  Sexy superstjerner
kl 17.10  Ugly Betty
kl 18.00  Aktuelt, Sporten og Været
kl 18.20  Metro
kl 18.30  Mr. Bean
kl 19.00  America's Funniest Home Videos
kl 19.30  America's Funniest Home Videos
kl 20.00  SOS Hundehjelpen
kl 20.30  Norges Herligste
kl 21.30  Den amerikanske presidenten
kl 22.30  Aktuelt, Sporten og Været
kl 22.50  Den amerikanske presidenten

Filmen fortsetter.
kl 23.55  Kvinner som dreper
kl 00.55  Antatt uskyldig
kl 02.00  Aktuelt, Sporten og Været
kl 02.20  Antatt uskyldig - Filmen fortsetter.
kl 03.25  Mess-TV natt
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Søndag 17. februar

07.00 Fantorangen
07.00 Drømmehagen
07.30 Stå opp!
07.30 Den lille røde traktoren
07.40 Mumfie 
07.50 Ugler i mosen
08.15 Pingu
08.20 Magnus og Myggen 
08.40 Disneytimen
09.35 SvampeBob
10.00 NRKs sportssøndag
10.00 V-cup kombinert: Hopp sprint
10.45 V-cup alpint: Slalåm 1. omgang, menn
11.15 V-cup langrenn: Lagsprint finale, kvin-
ner
11.40 VM skiskyting 2008: 15 km fellesstart
menn
12.55 V-cup langrenn: Lagsprint finale, menn
13.20 V-cup alpint: Slalåm 2. omgang, menn
14.10 VM skiskyting 2008: 4x6 km stafett
kvinner
16.00 V-cup kombinert: 7,5 km langrenn
16.30 V-cup hopp
17.20 Sport i dag
17.30 Åpen himmel: Kveldsmesse i
Tøyenkirken i Oslo 
18.00 Barne-tv
18.00 Kalle og Molo 
18.20 Sola er en gul sjiraff
18.30 Newton 
19.00 Søndagsrevyen 
19.45 Sportsrevyen 
20.30 Reinlykke 
21.10 Der ingen skulle tru at nokon kunne
bu 
21.40 Film: Vinterkyss 
23.00 Kveldsnytt
23.15 Rally: Rally Finnskog
23.45 Sluttspill 
00.40 Juristane 
01.25 Norsk på norsk jukeboks

Søndag 17. februar

07:00  TV 2 junior
07:00 Teletubbiene
07:24 Toppen sykehus
07:34 OzieBoo
07:37 Boblins
07:47 Nouky og venner
07:52 Blanche
07:58 Benjamin Bjørns hemmelige verden
08:20 Barbapappa
08:25 Bibi Blocksberg
08:52 Horseland
09:14 Pokemon
09:36 Skyland
10:00  Skippy
10:30  Bonanza
11:20  Melrose Place
12:10  Clubhouse
12:55  Film: Gaudi afternoon
14:30  Hjelpekorpset
15:00  Allsang på grensen
16:00  Deal or no deal
17:00  Farmen
18:00  Gudene vet
18:30  Nyhetene og Sporten
18:50  Været
19:00  Veien til paradis
20:00  Pokerfjes
21:00  Nyhetene
21:20  Været
21:25  Sportsnyhetene med VM-studio
21:45  Djevelens arkitekt
23:20  Seks som oss
23:50  Arr i sjelen
00:40  God kveld Norge
01:15  OP7
02:10  Hjelp, vi gifter oss!
03:00  Pizzagjengen
03:25  Pizzagjengen
03:50  Sportsnyhetene med VM-studio
04:05  Været

Søndag 17. februar

kl 07.00  Interaktiv Frokost
kl 10.40  The Planet's Funniest Animals
kl 11.10  The Planet's Funniest Animals
kl 11.40  Hitmakers
kl 12.40  Under samme tak
kl 13.10  Under samme tak
kl 13.40  Mine beste år
kl 14.10  Liv og røre
kl 14.40  Liv og røre
kl 15.10  Grounded for Life
kl 15.40  The Bachelor
kl 17.10  Gossip Girl
kl 18.00  Aktuelt, Sporten og Været
kl 18.20  Uke-Aktuelt
kl 18.30  Fluehue
kl 19.00  America's Funniest Home Videos
kl 19.30  Hitmakers
kl 20.30  Hit og dit
kl 21.30  Jakten på den 6. sans
kl 22.30  Aktuelt, Sporten og Været
kl 22.50  City Homicide
kl 23.40  Baby Keegans skjebne
kl 00.40  Supernatural
kl 01.30  The Stepford Husbands
kl 02.00  Aktuelt, Sporten og Været
kl 02.20  The Stepford Husbands

Filmen fortsetter.
kl 03.25  Mess-TV natt 

Onsdag 13. februar

06.25 Frokost-tv
09.30 Ut i naturen: Jaktfalken - med ukjent
adresse 
09.55 Frokost-tv
12.00 NRK nyheter
12.10 Eksistens 
12.40 Brennpunkt: Sellafield
13.30 4·4·2: Bakrommet: Fotballmagasin
14.00 Urter: Nyper 
14.20 Presidenten 
15.00 Duck Dodgers 
15.20 Sommeren i mitt liv 
15.50 Sketsj
16.05 Hannah Montana
16.30 Fabrikken
17.00 VM skiskyting 2008: 15 km kvinner
18.55 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen 
19.30 Forbrukerinspektørene
19.55 Sirkusliv 
20.25 Redaksjon EN 
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21 
21.40 Vikinglotto
21.45 Sporløst forsvunnet 
22.30 VM skiskyting 2008: Kveldsmagasin
23.00 Kveldsnytt
23.15 Lydverket 
23.50 The Wire 
00.45 Viten om: Vaksine mot kreft 
01.15 Kulturnytt
01.25 Du skal høre mye jukeboks
03.00 Dansefot jukeboks

Onsdag 13. februar

06:00  TV 2 junior
06:25  God morgen Norge
09:30  Nyhetene
09:40  FrokostQuiz
10:05  TV 2 junior
10:10  Bare for moro skyld
10:15  God morgen Norge
12:10  Tabloid
12:40  Hotel Cæsar
13:10  Konger på haugen
13:35  Home and Away
14:00  Den syvende himmel
14:50  MacGyver
15:40  Home and Away
16:10  Waschera
16:35  Venner for livet
17:05  Scrubs
17:30  That '70s Show
18:00  Hotel Cæsar
18:30  Nyhetene og Sporten
18:50  Været
18:55  Tabloid
19:30  Hotel Cæsar
20:00  Farmen
21:00  Nyhetene
21:20  Været
21:25  Sportsnyhetene med VM-studio
21:45  Holmgang
22:35  9 av 10 nordmenn - Sesongpremiere!
23:05  Penn og Teller
23:40  Nyhetene og Sporten
23:55  Været
00:05  60 Minutes
00:55  Criminal Minds
01:45  Lasermannen
02:35  Pizzagjengen
03:00  Sportsnyhetene
03:15  Været

Onsdag 13. februar

kl 07.00  Interaktiv Frokost
kl 10.15  Date My Mom
kl 10.45  Lyst: mat
kl 11.15  SOS Barnevakten
kl 12.15  Glamour
kl 12.40  The Rachael Ray Show
kl 13.40  Date My Mom
kl 14.10  Zoey
kl 14.40  Veronica Mars
kl 15.30  The War at Home
kl 16.00  Steg for steg
kl 16.30  What I Like About You
kl 17.00  Will & Grace
kl 17.30  Lokale sendinger onsdag / OSLO-TV
kl 18.00  Aktuelt, Sporten og Været
kl 18.15  Bymagasinet
kl 18.30  Lokale sendinger onsdag / OSLO-TV
kl 19.00  America's Funniest Home Videos
kl 19.30  America's Funniest Home Videos
kl 19.55  Gossip Girl
kl 20.45  Ugly Betty
kl 21.35  CSI: N.Y.
kl 22.30  Aktuelt, Sporten og Været
kl 22.50  Special Victims Unit
kl 23.45  Lokale sendinger onsdag / OSLO-TV
kl 23.55  America's Funniest Home Videos
kl 00.25  Spin City
kl 00.55  C.S.I.
kl 01.45  Aktuelt, Sporten og Været
kl 02.05  Cold Case
kl 02.55  Mess-TV natt

Torsdag 14. februar

06.25 Frokost-tv
09.30 Forbrukerinspektørene
09.55 Frokost-tv
12.00 NRK nyheter
12.10 Fra Filippinene til Finland 
12.40 Spekter: Ytringsfrihet 
13.35 'Allo, 'Allo! 
14.05 Landsbylegane 
15.00 Fabrikken
15.30 Heilt vilt
15.55 Sketsj
16.05 Hannah Montana
16.30 Megafon
17.00 VM skiskyting 2008: 20 km menn
18.55 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen 
19.30 Schrödingers katt 
19.55 Krafttaket 
20.25 Redaksjon EN 
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21 
21.30 Isprinsessen 
22.30 VM skiskyting 2008: Kveldsmagasin
23.00 Kveldsnytt
23.15 Urix
23.45 Livets porto 
00.35 P3tv live
01.35 Norsk på norsk jukeboks
03.00 Sport jukeboks

Torsdag 14. februar

06:00  TV 2 junior
06:25  God morgen Norge
09:30  Nyhetene
09:40  FrokostQuiz
10:05  TV 2 junior
10:10  Bare for moro skyld
10:15  God morgen Norge
12:10  Tabloid
12:40  Holmgang
13:35  Home and Away
14:00  Den syvende himmel
14:50  MacGyver
15:40  Home and Away
16:10  Waschera
16:35  Venner for livet
17:05  Scrubs
17:30  That '70s Show
18:00  Hotel Cæsar
18:30  Nyhetene og Sporten
18:50  Været
18:55  Tabloid
19:30  Hotel Cæsar
20:00  Tid for hjem
20:30  TV 2 hjelper deg
21:00  Nyhetene
21:20  Været
21:25  Sportsnyhetene med VM-studio
21:45  Cane
22:35  Numbers
23:25  Nyhetene og Sporten
23:40  Været
23:50  Threshold
00:40  Dømt skyldig
01:30  Supernanny
02:20  Pizzagjengen
02:45  Pizzagjengen
03:10  Sportsnyhetene
03:25  Været

Torsdag 14. februar

kl 07.00  Interaktiv Frokost
kl 10.15  Date My Mom
kl 10.45  Design Inc.
kl 11.15  SOS Barnevakten
kl 12.15  Glamour
kl 12.40  The Rachael Ray Show
kl 13.40  Date My Mom
kl 14.10  Zoey
kl 14.40  Veronica Mars
kl 15.30  The War at Home
kl 16.00  Steg for steg
kl 16.30  What I Like About You
kl 17.00  Will & Grace
kl 17.30  Lokale sendinger torsdag/OSLO-TV
kl 18.00  Aktuelt, Sporten og Været
kl 18.15  Bymagasinet
kl 18.30  Lokale sendinger torsdag/OSLO-TV
kl 19.00  America's Funniest Home Videos
kl 19.30  America's Funniest Home Videos
kl 20.00  Hjemme hos Jamie
kl 20.30  Baby Keegans skjebne
kl 21.30  Et lite stykke Thailand
kl 22.30  Aktuelt, Sporten og Været
kl 22.50  Wacotragediens ofre
kl 23.45  Lokale sendinger torsdag/OSLO-TV
kl 23.55  America's Funniest Home Videos
kl 00.25  Spin City
kl 00.55  C.S.I.
kl 01.45  Aktuelt, Sporten og Været
kl 02.05  Cold Case
kl 02.55  Mess-TV natt

WACOTRAGEDIENS OFRE
Torsdag 14/2 kl 22.50

CSI: N.Y.
Onsdag 13/2 kl 21.35

Vi leverer Norske kanaler på eneste lovlige vis:
NRK1 · TV2 · TVNorge, og flere...
Motta NRK1 og P1 med 80cm parabol.
Spør oss for mer informasjon.

Salg av LCD- og Plasmaskjermer.
Merkevarer til KNALLPRIS!

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

13år i Spania

NYHET !!

SPANIAPOSTEN

WWW.SPANIAPOSTEN.NO

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

REINLYKKE 
NRK - Søndag 17/2 kl 20.30
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Mandag 18. februar

06.25 Frokost-tv
09.30 Norge rundt 
09.55 Frokost-tv
12.00 NRK nyheter
12.10 En plass i livet 
12.40 Grosvold 
13.25 Åpen himmel: Kveldsmesse i
Tøyenkirken i Oslo 
13.55 Urter: Solhatt 
14.15 Med hjartet på rette staden 
15.00 Newton 
15.30 Kim Possible
16.05 Hannah Montana
16.30 Supermusikk
17.00 NRK nyheter
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 Mine venner Tigergutt og Brumm
18.25 Bali
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen 
19.30 Puls 
19.55 Faktor: Lukten av India 
20.25 Redaksjon EN 
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21 
21.30 Sommer 
22.30 Store studio
23.00 Kveldsnytt
23.15 Columbo 
00.25 Nytt på nytt
00.55 Når storken svikter 
01.25 Kulturnytt
01.35 Sport jukeboks
03.00 Country jukeboks

Mandag 18. februar

06:00  TV 2 junior
06:25  God morgen Norge
09:30  Nyhetene
09:40  FrokostQuiz
10:05  TV 2 junior
10:10  Bare for moro skyld
10:15  God morgen Norge
12:10  Fredag
12:40  Hotel Cæsar
13:10  Konger på haugen
13:35  Home and Away
14:00  Den syvende himmel
14:50  MacGyver
15:40  Home and Away
16:10  Waschera
16:35  Venner for livet
17:05  Scrubs
17:30  That '70s Show
18:00  Hotel Cæsar
18:30  Nyhetene og Sporten
18:50  Været
18:55  Tabloid
19:30  Hotel Cæsar
20:00  Farmen
21:00  Nyhetene
21:20  Været
21:25  Sportsnyhetene
21:40  Van Veeteren: Svalen, katten, rosen,
døden
22:30  Dokument 2: Kabul
23:00  Out of practice
23:25  Nyhetene og Sporten
23:40  Været
23:50  Senkveld med Thomas og Harald
00:50  The Dudesons
01:15  Life on a stick
01:45  I skuddlinjen
02:35  Pizzagjengen
03:00  Sportsnyhetene
03:15  Været

Fredag 22. februar

kl 07.00  Interaktiv Frokost
kl 10.15  Date My Mom
kl 10.45  Design Inc.
kl 11.15  SOS Barnevakten
kl 12.15  Glamour
kl 12.40  The Rachael Ray Show
kl 13.40  Date My Mom
kl 14.10  Zoey
kl 14.40  Veronica Mars
kl 15.30  The War at Home
kl 16.00  Steg for steg
kl 16.30  What I Like About You
kl 17.00  Will & Grace
kl 17.30  Lokale sendinger fredag / OSLO-TV
kl 18.00  Aktuelt, Sporten og Været
kl 18.15  Bymagasinet
kl 18.30  Lokale sendinger fredag / OSLO-TV
kl 19.00  America's Funniest Home Videos
kl 19.30  Hit og dit
kl 20.30  Teknologi i romertiden
kl 21.30  Førsteklasses svindlere
kl 22.30  Aktuelt, Sporten og Været
kl 22.50  Førsteklasses svindlere Filmen forts.
kl 23.55  America's Funniest Home Videos
kl 00.25  Spin City
kl 00.55  One Way Out
kl 01.55  Aktuelt, Sporten og Været
kl 02.15  One Way Out - Filmen fortsetter.
kl 03.00  Mess-TV natt

Tirsdag 19. februar

06.25 Frokost-tv
09.30 Puls 
09.55 Frokost-tv
12.00 NRK nyheter
12.10 Oraklene 
12.40 Min farm i Zimbabwe 
13.40 Faktor: Lukten av India 
14.10 Jessica Fletcher 
15.00 Supermusikk
15.30 Ghost Trackers
16.05 Hannah Montana
16.30 Edgar og Ellen
17.00 NRK nyheter
17.10 Oddasat - nyheter på samisk 
17.25 Kjære dagbok: 1991 
17.55 Nyheter på tegnspråk
18.00 Barne-tv
18.00 Kuraffens TV-show
18.15 Dyrlege Due 
18.30 Pablo, den lille rødreven
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen 
19.30 Ut i naturen: Danser med huskyer 
19.55 Berulfsens pengebinge: Svindel og
bedrag 
20.25 Redaksjon EN 
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21 
21.30 Bak lukkede dører
22.20 Extra-trekning 
22.30 Bokprogrammet: En folkefiende 
23.00 Kveldsnytt
23.15 Film: Stor ståhei for ingenting 
00.45 4·4·2: Bakrommet: Fotballmagasin
01.15 Kulturnytt
01.25 Autofil jukeboks
03.00 Norsk på norsk jukeboks

Tirsdag 19. februar

06:00  TV 2 junior
06:25  God morgen Norge
09:30  Nyhetene
09:40  FrokostQuiz
10:05  TV 2 junior
10:10  Bare for moro skyld
10:15  God morgen Norge
12:10  Tabloid
12:40  Hotel Cæsar
13:10  Konger på haugen
13:35  Home and Away
14:00  Den syvende himmel
14:50  MacGyver
15:40  Home and Away
16:10  Waschera
16:35  Venner for livet
17:05  Scrubs
17:30  That '70s Show
18:00  Hotel Cæsar
18:30  Nyhetene og Sporten
18:50  Været
18:55  Tabloid
19:30  Hotel Cæsar
20:00  Dyrlegene
20:30  Hjelpekorpset
21:00  Nyhetene
21:20  Været
21:25  Sportsnyhetene
21:40  Frustrerte fruer - Sesongpremiere!
22:30  Medium
23:20  Nyhetene og Sporten
23:35  Været
23:45  Kongen av Queens
00:10  Life as we know it
01:00  Forsvar
01:50  Jericho
02:40  Pizzagjengen
03:05  Sportsnyhetene
03:20  Været

Tirsdag 19. februar

kl 07.00  Interaktiv Frokost
kl 10.15  Date My Mom
kl 10.45  Design Inc.
kl 11.15  SOS Barnevakten
kl 12.15  Glamour
kl 12.40  The Rachael Ray Show
kl 13.40  Date My Mom
kl 14.10  Zoey
kl 14.40  Veronica Mars
kl 15.30  The War at Home
kl 16.00  Steg for steg
kl 16.30  What I Like About You
kl 17.00  Will & Grace
kl 17.30  Lokale sendinger tirsdag / OSLO-TV
kl 18.00  Aktuelt, Sporten og Været
kl 18.15  Bymagasinet
kl 18.30  Lokale sendinger tirsdag / OSLO-TV
kl 19.00  America's Funniest Home Videos
kl 19.30  America's Funniest Home Videos
kl 20.00  Ekstrem rengjøring
kl 20.30  Motepolitiet
kl 21.35  C.S.I.
kl 22.30  Aktuelt, Sporten og Været
kl 22.50  CSI: Miami
kl 23.45  Lokale sendinger tirsdag / OSLO-TV
kl 23.55  America's Funniest Home Videos
kl 00.25  Spin City
kl 00.55  C.S.I.
kl 01.45  Aktuelt, Sporten og Været
kl 02.05  Cold Case
kl 02.55  Mess-TV natt

Lørdag 23. februar

07.00 Fantorangen
07.00 Mine venner Tigergutt og Brumm
07.25 Skrullegrenda
07.30 Olsen
07.30 I Mummidalen 
07.55 Jubalong
08.30 Klar - ferdig - gå!
08.30 Hva nå, Scooby Doo?
09.05 Doktor Dog
09.20 Underbuksepiratene
09.35 Sauen Shaun
09.45 Mini-kryp
10.00 Newton 
10.30 NRKs sportslørdag
10.30 V-cup skøyter: Høydepunkter fra
fredag
10.55 V-cup kombinert: 10 km langrenn fel-
lesstart
11.35
11.55 V-cup langrenn: 15 km jaktstart kvin-
ner
12.50 Snøbrett: TTR-serien: Arctic Challenge
14.15 V-cup langrenn: 30 km jaktstart menn
15.20 V-cup kombinert: Hopp
15.45 VM skiflyging 2008
17.30 Sport i dag
18.00 Barne-tv
18.00 Jubalong
18.30 Ping-pong 
19.00 Lørdagsrevyen 
19.45 Lotto-trekning
19.55 Borettslaget 
20.25 Den store klassefesten 
21.25 Med hjartet på rette staden 
22.15 Drømmerollen - siste akt 
23.00 Kveldsnytt
23.15 Nattkino: The Statement 
01.10 Peep Show 
01.35 Dansefot jukeboks med chat
04.00 Country jukeboks

Lørdag 23. februar

07:00  TV 2 junior
07:00 Byggmester Bob
07:10 Byggmester Bob
07:20 Thomas Toget og vennene hans
07:30 Lunar Jim
07:39 Backyardigans
08:03 Louise
08:10 Kosebamsene
08:33 Elias
08:43 Kutoppen
08:50 Sjøsiden hotell
09:02 Winx Club
09:26 Lola & Virginia
09:38 Sonic X
10:00  Skippy
10:30  Bonanza
11:20  God morgen Norge - høydepunkter
12:20  60 Minutes
13:10  30 dager
14:00  TV 2 hjelper deg
14:30  Hjelpekorpset
15:00  Pokerfjes
16:00  Farmen
17:00  Farmen
18:00  Mot i brøstet
18:30  Nyhetene og Sporten
18:45  LørdagsMagasinet
19:10  Sportsnyhetene
19:20  Været
19:30  Karl & Co
20:00  Farmen
21:00  Nyhetene
21:10  Været
21:15  Sportsnyhetene
21:35  God kveld Norge
22:10  Film: Mamma, pappa, barn
23:55  Ja, kjære
00:20  Film: Losing Isaiah
02:10  Pizzagjengen
02:35  Pizzagjengen
03:00  Sportsnyhetene
03:15  Været KVINNER SOM DREPER

Lørdag 23/2 kl 23.55

UNGKAREN
Mandag 18/2 kl 20.00 EKSTREM RENGJØRING

Tirsdag 19/2 kl 20.00

SPANSK-NORSK
DEBATTFORUM

WWW.SPANIAGUIDEN.NO/FORUM

Erfaringer å dele med andre ?

? ? ? ?
?? Diskusjon,debatt, 

meningsutvekslig tips og triks.

Fredag 22. februar

06.25 Frokost-tv
09.30 Schrödingers katt 
09.55 Frokost-tv
12.00 NRK nyheter
12.10 Saras kjøkken 
12.40 Columbo 
13.50 Urter: Gingko 
14.10 Doc Martin 
15.00 Megafon
15.30 Dinosapiens
15.55 Sketsj
16.15 VM skiflyging 2008
17.55 Nyheter på tegnspråk
18.00 Barne-tv     18.00 Ørneredet 
18.05 Mamma Mirabelle viser film
18.15 Rorri Racerbil
18.25 Store maskiner
18.30 Miniplanetene
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen 
19.30 Norge rundt 
19.55 Showbiz 
20.55 Nytt på nytt
21.25 Grosvold 
22.10 Detektimen: Kalde spor 
23.00 Kveldsnytt
23.15 Detektimen: Kalde spor 
00.05 Sju historier om rock 
00.55 30 Rock 
01.15 Kulturnytt
01.25 Country jukeboks med chat
04.00 Dansefot jukeboks

Fredag 22. februar

06:00  TV 2 junior
06:25  God morgen Norge
09:30  Nyhetene
09:40  FrokostQuiz
10:05  TV 2 junior
10:10  Bare for moro skyld
10:15  God morgen Norge
12:10  Tabloid
12:40  Hotel Cæsar
13:10  Konger på haugen
13:35  Home and Away
14:00  Den syvende himmel
14:50  MacGyver
15:40  Home and Away
16:10  Waschera
16:35  Venner for livet
17:05  Scrubs
17:30  That '70s Show
18:00  Hotel Cæsar
18:30  Nyhetene og Sporten    18:50  Været
18:55  Fredag
19:30  Hotel Cæsar
20:00  Norske talenter - Premiere!
21:00  Nyhetene         21:20  Været
21:25  Sportsnyhetene
21:40  Norske talenter - resultater
22:10  Senkveld med Thomas og Harald
23:10  Golden Goal
23:40  Nyhetene og Sporten    23:55  Været
00:05  Film: Dødelig Våpen
02:05  America's Got Talent
02:50  America's Got Talent
03:15  Pizzagjengen
03:40  Sportsnyhetene       03:55  Været

Mandag 18. februar

kl 07.00  Interaktiv Frokost
kl 10.15  Date My Mom
kl 10.45  Design Inc.
kl 11.15  SOS Barnevakten
kl 12.15  Glamour
kl 12.40  The Rachael Ray Show
kl 13.40  Date My Mom
kl 14.10  Zoey
kl 14.40  Veronica Mars
kl 15.30  The War at Home
kl 16.00  Steg for steg
kl 16.30  What I Like About You
kl 17.00  Will & Grace
kl 17.30  Lokale sendinger mandag/OSLO-TV
kl 18.00  Aktuelt, Sporten og Været
kl 18.15  Bymagasinet
kl 18.30  Lokale sendinger mandag/OSLO-TV
kl 19.00  America's Funniest Home Videos
kl 19.30  America's Funniest Home Videos
kl 20.00  Ungkaren
kl 21.30  Norges Herligste
kl 22.30  Aktuelt, Sporten og Været
kl 22.50  Smallville, År 7
kl 23.45  Lokale sendinger mandag/OSLO-TV
kl 23.55  America's Funniest Home Videos
kl 00.25  Spin City
kl 00.55  C.S.I.
kl 01.45  Aktuelt, Sporten og Været
kl 02.05  Cold Case
kl 02.55  Mess-TV natt

Lørdag 23. februar

kl 07.00  Interaktiv Frokost
kl 10.40  The Planet's Funniest Animals
kl 11.10  The Planet's Funniest Animals
kl 11.40  Brudegalskap i N.Y.
kl 12.40  Under samme tak
kl 13.10  Under samme tak
kl 13.40  Mine beste år
kl 14.10  Liv og røre
kl 14.40  Liv og røre
kl 15.10  Grounded for Life
kl 15.40  Fresh Prince i Bel Air
kl 16.10  Sexy superstjerner
kl 17.10  Ugly Betty
kl 18.00  Aktuelt, Sporten og Været
kl 18.20  Metro
kl 18.30  Mr. Bean
kl 19.00  America's Funniest Home Videos
kl 19.30  America's Funniest Home Videos
kl 20.00  SOS Hundehjelpen
kl 20.30  Norges Herligste
kl 21.30  Murder By Numbers
kl 22.30  Aktuelt, Sporten og Været
kl 22.50  Murder By Numbers Filmen forts.
kl 23.55  Kvinner som dreper
kl 00.55  I drift mot Idaho
kl 02.00  Aktuelt, Sporten og Været
kl 02.20  I drift mot Idaho -Filmen fortsetter.
kl 03.15  Mess-TV natt
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Søndag 24. februar

07:00  TV 2 junior
07:00 Teletubbiene
07:24 Toppen sykehus
07:34 OzieBoo
07:37 Boblins
07:47 Nouky og venner
07:52 Blanche
07:58 Benjamin Bjørns hemmelige verden
08:20 Barbapappa
08:25 Bibi Blocksberg
08:52 Horseland
09:14 Pokemon
09:36 Skyland
10:00  Skippy
10:30  Bonanza
11:20  Melrose Place
12:35  Bare for moro skyld
12:50  Film: Indianeren i skapet
14:30  Allsang på grensen
15:30  Norske talenter
16:30  Norske talenter - resultater
17:00  Farmen
18:00  Tett på Sigvart Dagsland
18:30  Nyhetene og Sporten
18:50  Været
19:00  Veien til paradis
20:00  Pokerfjes
21:00  Nyhetene
21:20  Været

Onsdag 20. februar

06.25 Frokost-tv
09.30 Ut i naturen: Danser med huskyer 
09.55 Frokost-tv
12.00 NRK nyheter
12.10 Eksistens 
12.40 Bak lukkede dører
13.30 4·4·2: Bakrommet: Fotballmagasin
14.00 Jan i naturen: Isfuglen 
14.15 Presidenten 
15.00 Edgar og Ellen
15.25 Ping-pong 
16.05 Hannah Montana
16.30 Fabrikken
17.00 NRK nyheter
17.10 Oddasat - nyheter på samisk 
17.25 Svenske slag 
17.55 Nyheter på tegnspråk
18.00 Barne-tv
18.00 Nysgjerrige Nils
18.10 Ugler i mosen
18.35 Pingu
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen 
19.30 Forbrukerinspektørene
19.55 Sirkusliv 
20.25 Redaksjon EN 
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21 
21.40 Vikinglotto
21.45 Sporløst forsvunnet 
22.30 Migrapolis
23.00 Kveldsnytt
23.15 Lydverket 
23.50 The Wire 
00.55 Viten om: Skreddersydd medisin 
01.25 Kulturnytt
01.35 Du skal høre mye jukeboks
03.00 Dansefot jukeboks

Onsdag 20. februar

06:00  TV 2 junior
06:25  God morgen Norge
09:30  Nyhetene
09:40  FrokostQuiz
10:05  TV 2 junior
10:10  Bare for moro skyld
10:15  God morgen Norge
12:10  Tabloid
12:40  Hotel Cæsar
13:10  Konger på haugen
13:35  Home and Away
14:00  Den syvende himmel
14:50  MacGyver
15:40  Home and Away
16:10  Waschera
16:35  Venner for livet
17:05  Scrubs
17:30  That '70s Show
18:00  Hotel Cæsar
18:30  Nyhetene og Sporten
18:50  Været
18:55  Tabloid
19:30  Hotel Cæsar
20:00  Farmen
21:00  Nyhetene
21:20  Været
21:25  Sportsnyhetene
21:40  Holmgang
22:30  9 av 10 nordmenn
23:00  Penn og Teller
23:35  Nyhetene og Sporten
23:50  Været
00:00  60 Minutes
00:50  Criminal Minds
01:40  Lasermannen
02:30  Pizzagjengen
02:55  Sportsnyhetene
03:10  Været

Torsdag 21. februar

06.25 Frokost-tv
09.30 Forbrukerinspektørene
09.55 Frokost-tv
12.00 NRK nyheter
12.10 Migrapolis
12.40 Spekter: Spill 
13.35 'Allo, 'Allo! 
14.05 Landsbylegane 
15.00 Fabrikken
15.30 Heilt vilt
15.55 Sketsj
16.15 VM skiflyging 2008: Kvalifisering
17.10 Oddasat - nyheter på samisk 
17.40 Mánáid-tv - Samisk barne-tv 
17.55 Nyheter på tegnspråk
18.00 Barne-tv
18.00 Den lille blå dragen 
18.10 Uhu
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen 
19.30 Schrödingers katt 
19.55 Dugnaden 
20.25 Redaksjon EN 
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21 
21.30 Isprinsessen 
22.30 Uti vår hage 2 
23.00 Kveldsnytt
23.15 Urix
23.45 Standup: Jack Dee live fra Apollo 
00.30 P3tv live
01.30 Kulturnytt
01.40 Norsk på norsk jukeboks
03.00 Sport jukeboks

Torsdag 21. februar

06:00  TV 2 junior
06:25  God morgen Norge
09:30  Nyhetene
09:40  FrokostQuiz
10:05  TV 2 junior
10:10  Bare for moro skyld
10:15  God morgen Norge
12:10  Tabloid
12:40  Holmgang
13:35  Home and Away
14:00  Den syvende himmel
14:50  MacGyver
15:40  Home and Away
16:10  Waschera
16:35  Venner for livet
17:05  Scrubs
17:30  That '70s Show
18:00  Hotel Cæsar
18:30  Nyhetene og Sporten
18:50  Været
18:55  Tabloid
19:30  Hotel Cæsar
20:00  Tid for hjem
20:30  TV 2 hjelper deg
21:00  Nyhetene
21:20  Været
21:25  Sportsnyhetene
21:40  Cane
22:30  Numbers
23:20  Nyhetene og Sporten
23:35  Været
23:45  Threshold
00:35  Dømt skyldig
01:25  Supernanny
02:15  Pizzagjengen
02:40  Pizzagjengen
03:05  Sportsnyhetene
03:20  Været

Torsdag 21. februar

kl 07.00  Interaktiv Frokost
kl 10.15  Date My Mom
kl 10.45  Design Inc.
kl 11.15  SOS Barnevakten
kl 12.15  Glamour
kl 12.40  The Rachael Ray Show
kl 13.40  Date My Mom
kl 14.10  Zoey
kl 14.40  Veronica Mars
kl 15.30  The War at Home
kl 16.00  Steg for steg
kl 16.30  What I Like About You
kl 17.00  Will & Grace
kl 17.30  Lokale sendinger torsdag/OSLO-TV
kl 18.00  Aktuelt, Sporten og Været
kl 18.15  Bymagasinet
kl 18.30  Lokale sendinger torsdag/OSLO-TV
kl 19.00  America's Funniest Home Videos
kl 19.30  America's Funniest Home Videos
kl 20.00  Hjemme hos Jamie
kl 20.30  Baby Keegans skjebne
kl 21.30  Jakten på en overgriper
kl 22.30  Aktuelt, Sporten og Været
kl 22.50  Skolegårdmassakeren
kl 23.45  Lokale sendinger torsdag/OSLO-TV
kl 23.55  America's Funniest Home Videos
kl 00.25  Spin City
kl 00.55  C.S.I.
kl 01.45  Aktuelt, Sporten og Været
kl 02.05  Cold Case
kl 02.55  Mess-TV natt

HIT OG DIT, ÅR 2 - Besøker stammefolk i Tanzania
TVN - Søndag 24/2 kl 20.30

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

Vi selger alt av minne og tilbehør for digitale kamera!

Fotoutstyr

Avda. del Albir

Albir

Tlf: 966 867 393

Fotoutskrift direkte 
fra digitalkamera !
Fotoutskrift direkte 
fra digitalkamera !

21:25  Sportsnyhetene
21:45  Djevelens arkitekt
23:20  Seks som oss
23:50  Arr i sjelen
00:40  God kveld Norge
01:15  OP7
02:10  Hjelp, vi gifter oss!
03:00  Pizzagjengen
03:25  Pizzagjengen
03:50  Sportsnyhetene
04:05  Været

Søndag 24. februar

07.30 Stå opp! 07.30 Den lille røde traktoren
07.40 Mumfie     07.55 Ugler i mosen
08.15 Pingu    08.20 Magnus og Myggen 
08.40 Disneytimen      09.35 SvampeBob
10.00 Creature Comforts: Hvordan har vi det? 
10.10 Kjell Nupen - en odyssé mellom him-
mel og jord
11.00 NRKs sportssøndag
11.00 V-cup kombinert: Hopp
11.50 V-cup langrenn: Stafett 4x5 km kv.
13.05 Sport i dag
13.30 VM skiflyging 2008
15.30 V-cup langrenn: Stafett 4x10 km m.
16.30 V-cup kombinert: 7,5 km langrenn
16.55 V-cup skøyter
17.30 Åpen himmel
18.00 Barne-tv
18.00 Kalle og Molo 
18.20 Sola er en gul sjiraff
18.30 Newton 
19.00 Søndagsrevyen 
19.45 Sportsrevyen 
20.15 Reinlykke 
20.55 Der ingen skulle tru at nokon kunne bu
21.25 Film: Hvem var Jason Bourne? 
23.20 Kveldsnytt
23.35 Ny vår for kjernekraft 
00.30 Juristane 
01.10 Terjes sesongkort: Grønland 
01.35 Norsk på norsk jukeboks

Søndag 24. februar

kl 07.00  Interaktiv Frokost
kl 10.40  The Planet's Funniest Animals
kl 11.10  The Planet's Funniest Animals
kl 11.40  Hitmakers
kl 12.40  Under samme tak
kl 13.10  Under samme tak
kl 13.40  Mine beste år
kl 14.10  Liv og røre
kl 14.40  Liv og røre
kl 15.10  Grounded for Life
kl 15.40  The Bachelor
kl 17.10  Gossip Girl
kl 18.00  Aktuelt, Sporten og Været
kl 18.20  Uke-Aktuelt
kl 18.30  Fluehue
kl 19.00  America's Funniest Home Videos
kl 19.30  Hitmakers
kl 20.30  Hit og dit
kl 21.30  Jakten på den 6. sans
kl 22.30  Aktuelt, Sporten og Været
kl 22.50  City Homicide
kl 23.40  Baby Keegans skjebne
kl 00.40  Supernatural
kl 01.30  Kjempeedderkoppene angriper!
kl 02.00  Aktuelt, Sporten og Været
kl 02.20  Kjempeedderkoppene angriper!

Filmen fortsetter.
kl 03.35  Mess-TV natt 

NUMBERS
TV2 - Torsdag 21/2 kl 22.30

Onsdag 20. februar

kl 07.00  Interaktiv Frokost
kl 10.15  Date My Mom
kl 10.45  Design Inc.
kl 11.15  SOS Barnevakten
kl 12.15  Glamour
kl 12.40  The Rachael Ray Show
kl 13.40  Date My Mom
kl 14.10  Zoey
kl 14.40  Veronica Mars
kl 15.30  The War at Home
kl 16.00  Steg for steg
kl 16.30  What I Like About You
kl 17.00  Will & Grace
kl 17.30 Lokale sendinger onsdag / OSLO-TV
kl 18.00  Aktuelt, Sporten og Været
kl 18.15  Bymagasinet
kl 18.30  Lokale sendinger onsdag / OSLO-TV
kl 19.00  America's Funniest Home Videos
kl 19.30  America's Funniest Home Videos
kl 19.55  Gossip Girl
kl 20.45  Ugly Betty
kl 21.35  CSI: N.Y.
kl 22.30  Aktuelt, Sporten og Været
kl 22.50  Special Victims Unit
kl 23.45  Lokale sendinger onsdag / OSLO-TV
kl 23.55  America's Funniest Home Videos
kl 00.25  Spin City
kl 00.55  C.S.I.
kl 01.45  Aktuelt, Sporten og Været
kl 02.05  Cold Case
kl 02.55  Mess-TV natt
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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.

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.

Välkommen som medlem i vår förening, för mer infor-
mation ring kontoret, som är öppet måndag till fredag
mellan 10.00 - 13.00, 1/9 - 30/5.

Tel: 96 681 4232    Tel./Fax: 96 588 9198   
Epost: hispanonordica@terra.es  -  www.ahn-costa-blanca.info 
Adress: Av/Pais Valenciano 54 (inngang fra c/Franca), 03580 Alfaz del Pi

Informasjon tlf. Spania:
Odd Furuseth, leder 966 868 156

Svein Ødegård, nestleder 966 864 482
Anne-Grethe Nyquist, sekretær 966 868 106

Svein Ødegård,kasserer 966 864 482

ÅPNINGSTIDER:  
Kirkesenteret er åpent for kaffe, prat og vafler på disse tidene. 
Mandag - lørdag kl. 10:00- 14:00. Kveldsåpent tirsdag kl. 18:30-21:00.
Kirkens telefon: +34 966 867 474

Prestens kontortid: Tirsdag  kl 12-14 eller etter avtale.
Diakonen og kateketen treffes etter avtale. 
KIRKEN har vigselsrett og utfører for øvrig alle tjenester og kirkelige
handlinger her som hjemme, samtaler og sjelsorg.

E-post: alicante@sjomannskirken.no
Web: www.sjomannskirken.no/alicante

Adresse: Carrer Mart 8
El Albir, Alfaz del Pi

Tlf.: 966 867 474 
Faks: 966 867 466

FEBRUAR
9.2 Lørdag 11:30 Grøtservering
10.2 Søndag 11:00 Gudstjeneste i Minnekirken - Kirkebuss

19:30 Konsert i Minnekirken - Kirkebuss
Melodier fra de skrå bredder til den smale vei

11.2 Mandag 10:30 Boccia
20:00 Gospelkorøvelse

12.2 Tirsdag 10:30 Småbarnstreff
19:30 Alltid på en tirsdag

13.2 Onsdag 10:00 Trim
10:30 Sjømannskirkens arbeidsgruppe
17:30 Barnekorøvelse
19:00 Klubb 10-13

14.2 Torsdag 10:30 Boccia
12:00 Møtested Minnekirken

16.2 Lørdag 11:30 Grøtservering
17.2 Søndag 11:00 Gudstjeneste i Minnekirken - Kirkebuss
18.2 Mandag 10:30 Boccia

20:00 Gospelkorøvelse
19.2 Tirsdag 10:30 Småbarnstreff

19:30 Alltid på en tirsdag
20.2 Onsdag 10:00 Trim

10:30 Sjømannskirkens arbeidsgruppe
21.2 Torsdag 10:30 Boccia

12:00 Møtested Minnekirken
22.2 Fredag 13:00 Seniortreff

19:30 Konsert med Superbravo
23.2 Lørdag 11:30 Grøtservering
24.2 Søndag 11:00 Gudstjeneste i Minnekirken - Kirkebuss

19:30 Konsert med KoriSpa i Minnekirken - Kirkebuss
25.2 Mandag 10:30 Boccia

20:00 Gospelkorøvelse
26.2 Tirsdag 10:30 Småbarnstreff

18:00 Bønnenettverk
19:30 Alltid på en tirsdag

27.2 Onsdag 10:00 Trim
10:30 Sjømannskirkens arbeidsgruppe
17:30 Barnekorøvelse
19:00 Klubb 10-13
19:30 Konsert med Ragnhild & Eldbjørg Hemsing

i Minnekirken - Kirkebuss
28.2 Torsdag 10:30 Boccia

12:00 Møtested Minnekirken
19:30 Kulturkveld

Kirkebuss til kveldsarrangement i minnekirken

ASOCIACIÓN HISPANO-NORDICA

Odd Fellow inviterer til samvær:

Lørdagene 9. februar, 1. mars, 
29. mars og 19. april.
Møtene begynner kl. 16.30, 
Pent antrekk.

Møtested: 
Kirkesenteret i Albir, Alfaz del Pi

Møtene er åpne for nordiske 
søstre og brødre. Etter møtet 
som varer ca 1/2 timer, har vi sosialt 
samvær og da kan også ikke Odd Fellow medlemmer delta.

DNTB hadde sesongåpning den 3. oktober. Faste møtetider er:

Søndager:     Kl. 19.00:     Hele kirken synger.
Onsdager:     Kl. 19.00:     Åpent hus.
Fredager:      Kl. 12.00:     Formiddagstreff m/utloddning
Lørdager:      Kl. 19.00:     Lørdagshygge.

Det er enkel servering etter hvert møte, og lørdager serveres
det risgrøt fra kl. 12.00 til kl. 14.00.
TV-stua er åpen for å se nyheter på NRK 1 kl. 19.00 de dagene
det ikke er møte på kvelden.

Du er hjertelig velkommen !

Adresse:   Torre Principado lokale 32, Avda. de Madrid 26,
03500 BENIDORM.

Telefon:    0034 966 800 439 eller 0047 907 55 972
E-post:     postmaster@turistkirken.com

DEN NORSKE TURISTKIRKE, BENIDORM

ODD FELLOW GRUPPEN COSTA BLANCA

SJØMANNSKIRKEN I ALFAZ DEL PI (ALBIR)

Oppmøte ved cambanken vis a vis Busstasjonen på Habaneras kl. 11.00.

Turene går i Torreviejas nærmiljø og vi pleier å gå 2 hver søndag.
Samme oppmøteplass og tid hver gang. Vi kjører et stykke, og tar
så beina fatt. Du behøver ikke å være veltrent og sprek, vi legger
opp ruta og distansen slik at den skal passe for alle. Siden vi er
avhengig av skyss, ber vi alle som disponerer bil, ta denne med.
De andre får sitte på. Turene er åpne for alle, vi ønsker gamle og
nye turvenner hjertelig velkommen til en rusletur i det fri. Ha

gode sko – og ta med drikke.

Velkommen!

“RUSLETURENE!”

FEBRUAR
11. man. kl. 0900: Mandelblomstringstur
12. tir. kl. 1230: Bibelundervisning. 
12. tir. kl. 1900: ”Melodier fra de skrå bredder til den smale vei”.

Bjørnar Spydevold, Wenche og Lasse Johnsen
14. tor. kl. 1300: Middagsservering.  Sausekjøtt
16. lør. kl. 1300: Grøtservering
17. søn. kl. 1700: Høymesse & sønd.skole. Kirkekaffe.

Innsettelse av ny diakon
19. tirs. kl. 1900: Kveldsåpent. Spansk historie 
21. tor. kl. 1300: Middagsservering. Seikarbonader
23. lør. kl. 1300: Grøtservering
24. søn. kl. 1700: Gla´sang med gospel
26. tir. kl. 1230: Bibelundervisning
26. tir. kl. 1900: ”FEST PÅ KJERKA”, Spansk aften
28. tor. kl. 1300: Middagsservering. Kjøttkaker
29. fre. kl. 1800:    Singletreff

MARS
01. lør. kl. 1300: Grøtservering
02. søn. kl. 1300: Høymesse & sønd.skole. 

Gen.sekr. i bibelselskapet Stein Mydske                              
04. tir. kl. 1230: Bibelundervisning 
04. tir. kl. 1900: Thomasmesse
06. tor. kl. 1300: Middagsservering. Fiskegrateng
08. lør. kl. 1300: Grøtservering
09. søn. kl. 1700: Samtalegudstjeneste

Calle Ravel 4, 
Urb. La Siesta
03180 Torrevieja

Telefon: 966 789 296
Mobil:   630 932 976

SJØMANNSKIRKEN I TORREVIEJA

E-mail: torrevieja@sjomannskirken.no
Web-side: www.sjomannskirken.no/torrevieja

Vårt hyggelige møtelokale i kulturhuset i Alfaz del Pí er etter hvert blitt litt for lite.  Vi
har funnet nydelige og større  lokaler i La Nucía.  Før det første møtet i høst håper vi at
noen gode venner i historiegruppen stiller med noen biler utenfor Kulturhuset i Alfaz den
2. Oktober kl. 12.30. Hvis du trenger transport kan du møte opp der, men vi regner med

at nesten alle kan komme seg til La Nucía for egen maskin.

L’AUDITORI  DE  LA  MEDITERRÀNIA,  LA NUCÍA
(der søndagsmarkedet er – parkeringshus)

foredrag annen hver tirsdag kl. 13.00-14.00
VÅRPROGRAM  2008

Informasjon vil du også finne i Den norske klubben og i Kulturhuset i Alfaz

22. januar Kjell Ryberg:  Det spanske språkets betydning i 
internasjonal kommunikasjon i dag 

5. februar Solfried Gjelsten:  Felipe V, den første Borbón’er på 
den spanske trone

19. februarSverre Ording Fjeld: Filippinene – En spansk besittelse 
i Sørøst-Asia

TORSDAGSKLUBBEN
14. februar Kjell Ryberg: - Middag med diskusjon. 

Tid og sted kommer senere.  

Alle som er interessert i å få vite litt mer om dette landets historie og kul-
tur er hjertelig velkommen.  Å delta på møtene koster ingen ting. Tema
for møtene våre er spansk historie – først og fremst.  Innenfor denne
rammen har vi hatt mange interessante vinklinger, ja det er faktisk opp
til hver og en (inkl. deg som hittil bare har vært tilhører) å finne flere
spennende ting fra den rike spanske historien, som du kan dele med oss
andre.  Du behøver ikke være historiker for å holde et foredrag, men
etter å ha jobbet med ditt eget bidrag, har du garantert fått ”smaken”
på å lære mer.      Historiegruppen

HISTORIEGRUPPEN

AKTIVITETER
Man. kl. 1930-2130: Gospelkoret øver. 
Tir. kl. 11-13 og 13-15: Petanca i kirkehagen. 
Tir. kl. 1230: Bønnering/Bibeltime. 
Ons. kl. 1000-1400: Arbeids-  og treskjæringsgruppe
Ons. kl. 1630-1900: Folkedansgruppe. 
Ons. kl. 1800-2000: ”Åpen skole” for alle barn! NB! 

På Den norske skolen i Rojales
Tor. kl. 1015-1245: ”Armonía de Noruega” øver. 
Tor. kl. 1400-1500: Den ”åpne” samtale. 
Tor. kl. 1800-2000: Blåseorkesteret øver. 
Tor. kl. 1930-2200: Ungdomsklubb på skolen. 
Fre. kl. 1000-1200: Foreldre/barn-gruppe. 

ÅPNINGSTIDER
Mandager etter 7. april
Mandag: kl.1000-1500 Svensk dag og vertskap fra 21. jan
Tirsdag: kl.1200-2100 Program m/servering kl.1900.
Onsdag: kl.1000-1500 
Torsdag: kl.1000-1500 Middag kl.1300. 
Fredag: kl.1000-1500
Lørdag: kl.1000-1500 Grøt kl.1300. 
Søndag: kl.1500-1900 Gudstjeneste kl.1700.

Vi tar forbehold om endringer. Pris for matservering og arrangementer vil bli annonsert.
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Broderforeningen holder møtene i faste lokaler i Den
Norske Kirken ved Solgården, Villajoyosa.

Møter for 2008:
Fredag   25.januar.      I grad Stadfestelse og Årsberetning
Fredag   29. februar.   I grad Høytidsdag
Fredag   28.mars         II grad 
Fredag   25.april       I grad

Fredag   26.september I grad
Fredag   31.oktober  II grad
Fredag   21 november I grad
Fredag  5 desember   I grad  Julemøte

Alle møter starter kl. 13.00 (oppmøte senest kl 12.30)
Påmelding tirsdag 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 broderforenin-
gen samt til alle Marialogeforeninger’s møter i La Nucia. Har du
spørsmål om hvor bussen går fra så kan du henvende deg til 
følgende telefoner: 0034 965 327 432 eller 0034 965 992 138Mötesprogram under november och februar - mars:

Søndager      kl. 11.15 Gudstjenste
19.00 Hele kirken synger 

Tisdager       kl. 19.00 Åpent hus
Torsdager      kl. 11.00 Torsdagstreffen
Fredager kl. 18.00 Bibeltime

VELKOMMEN
Avenida de Madrid 26, lokal 12-13 Benidorm
Tfn. 966 830 715 og 607 194 870
www.turistkyrkan.net/E-post: info@turistkyrkan.net  

Åpner sin høstsesong for 2007 den 1 september på
restaurante EL  PARAISO
adr.: Aveny Las Alrondras, Plaza de Los Halcones 27, Torrevieja.

Det spilles hver mandag og fredag fra kl. 11oo til 16oo. Restau-
ranten forbeholder seg retten til å foreta små justeringer i den
daglige spilletid. Spilleavgift for medlemmer og gjestespillere er 3
Euro pr.pers.

Info ved forespørsel til tlf 965713385
E-mail: sjakk@mellvik.com 

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

Anonyme alkoholikere
Skandinavisk AA-gruppe, Torrevieja

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

(ved kirken)

Kontakttelefon: 659 779 222

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 Stor-
loge. 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 våren 2008. 

11/02 Jubileum med middag. Restaurante Dinastia kl.18.00  

25/02 Medlemsmøte med middag. Restaurante Dinastia kl. 19.00

10/03 Medlemsmøte med middag. Restaurante Dinastia kl. 19.00 

31/03 Medlemsmøte med middag. Restaurante Dinastia kl. 19.00 

14/04 Medlemsmøte med middag. Restaurante Dinastia kl. 19.00
Selve møtet beregnes å vare til ca. 19.45.
Middagene er også åpne for ikke Odd Fellow medlemmer. Ta derfor
med deg ledsager og venner som ikke er medlemmer til en hyggelig mid-
dag. Restaurante Dinastia ligger forbi rundkjøringen som går ned til
Punta prima ved veien N-332 (stikkvei inn til restaurantens parker-
ingsplass). Normalt pent “gå bort” antrekk!

Påmelding helst senest torsdag før møtedagen!
Mia Bech Neale tlf 965717885/617960008 eller 
Bo Grenthe tlf 654231378 

Møt så ofte dere kan.

CLUB NÓRDICO DE TORREVIEJA

SKANDINAVISK AA-GRUPPE,   TORREVIEJA

ODD FELLOW GRUPPEN,  AMISTAD TORREVIEJA

RHK NORGE

MC KLUBB

SVENSKA FÖRSAMLINGEN COSTA BLANCA

SJAKKKLUBBEN, GAMBIT TORREVIEJA

COSTA BLANCA ST.  JOHANNES BRODERFORENING

SKANDINAVISKA TURISTKYRKAN, BENIDORM

E-post: clubnordico@terra.es
Hemsida: www.clubnordico.com

Exp.tider: 
måndag - fredag kl 10-14

Stängt nationella o regionala helger

UTSTÄLLNINGAR VÅREN 2008
Sara-Mari Wergeland - Olja,mineralbilder           
11 – 22 febr.
Bengt Blomquist - Smycken                            
25 – 29 febr.
Nancy Grönholm - Olja
3 – 7 mars
Ritas Elever - Olja                                      
10 – 14 mars
Ally Gyllenhammar 
- Olja, akvarell, 17 – 28 mars
Irja Halldén - Tras- o plastmattor             
31.3 – 4.4     

Club Nórdico de Torrevieja
Calle Bazan 4, 1 D, 03180 Torrevieja
Tel 966 704 661 - Fax 966 706 032

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 Siesta rundkjøringen 

(CV90) for lørdagstur. 
Alle er velkommen!

Samtal i grupp, om livet och tron, följande måndagar på 
norska kyrkan: kl.15.15-17.00, 

4,11,18 febr och 10,17,31 mars och den 7 april.

Utfärd till Javéa 23 febr, med buss, lunch, Gudstjänst och
kyrkkaffe. Guidning i Javéa av Bertil Zackrisson. 

Anmälan till prästgården 966786535.

Fredag 8 feb kl.1300 
Gudstjänst i La Manga. Kyrklunch

Anmälan till luncher mm senast torsdag samma vecka
Övriga aktiviteter:  Norska kyrkan, öppet hus 21/1-7/4, därefter

öppet hus i prästgården fr.o.m den 14/4 kl.13-17 och in i sommaren.

Svenska församlingen Costa Blanca,  under adress: 
James Ensor 2 A, Urb. El Caparral, 03184 Torrevieja.

Tel/Fax: bostad 966 786 535, mobil: präst 690 261 431, mobil: diakon 676 353 368.

NORSK QUIZ - ALBIR

SPANSK-NORSK
DEBATTFORUM

WWW.SPANIAGUIDEN.NO/FORUM

Drømmer om Spania ?

? ? ? ?
??

Diskusjon,debatt, 

meningsutvekslig tips og triks.

? ??

VI MINNER OM VÅRE QUIZKVELDER PÅ:
Bar Coliseo i Albir, mandager og torsdager fra kl.
1800 til 2100.  

Deltakelse er GRATIS!
Velkommen til gamle og nye Quizvenner!

Håper vi sees!   Quizmestrene

Vi leverer 28 TV Kanaler
NRK1 TV2   TV Norge TV3 Norge EuroSport (N)

interesante engelske og svenskeTV kanaler

Vi installerer i:
Benidorm* Alfaz del Pi* Albir* Polop* La Nucia* Altea

ServiceCenterAlbir
Tlf: 96 686 5796 Fax: 96 686 5000

info@servicecenteralbir.com - www.servicecenteralbir.com

Blvd. De Los Musicos 6, Local 2, 03581 Alfaz del Pi (Albir)

Granada

Valencia

Bancaja med overskudd

D
en valencianske spare-
banken Bancaja rap-
porterer at den økte sitt

overskudd i fjor med 15 % i
forhold til 2006. Fjorårets over-
skudd forløp seg til nesten 500
millioner euro.  En optimistisk
Bancajadirektør Jose Luis Olivas
erklærer at den spanske
økonomien er stø som et fjell, og

at hans bank nå har en lagt stren-
gere utlånslinje tilknyttet eien-
domsprosjekter.

Farligst å være 
fotgjenger i Spania
E

n ny undersøkelse som tar
for seg ti europeiske land,
viser at det er i det er

farligst å være fotgjenger i
Spania. I 2005 omkom 680 fotg-
jengere i Spania. Det betyr 15,7
omkomne per en million innbyg-
gere. Til sammenligning er tallet
for Norge 6,7 per million. 91,5 %
av fotgjengerne som omkommer
i Spania, blir påkjørt utenfor fot-
gjengerfeltet. 

Madrid

Død baby i container

E
n søppeltømmer fant for
kort tid tilbake en død
baby i en søppelcontainer i

Santa Fe området i Granada.
Guardia Civil har igangsatt full
etterforskning, men det under-
strekes at det er lite trolig at den
døde babyen hadde tilhørighet i

området hvor den ble funnet.
Søppelcontaineren er plassert i
nærheten av en mo-
torveiavkjøring, og politiet arbei-
der ut fra den tragiske teorien om
at noen har kastet fra seg babyen
i forbifarten.



Alicante   •   Benidorm   •   Murcia   •   Malaga   •   Torrevieja

Prisen gjelder for vinteren 2008 ink. alle kostnader.  Se vår webside for priser vår/sommer 2008. Nøkler

etc leveres ut ved eget kontor inne på flyplassen, bilene står parkert direkte på flyplassområdet. Fri km,

forsikring, IVA og veihjelp inkludert.  Alle bilene har aircondtion, radio & cd etc. 

Vi refunderer depositum for drivstoff så lenge bilen leveres med samme mengde som ved utlevering.

PRISGARANTI!!!
FINNER DU NOEN MEDLAVERE PRISER ENNOSS MATCHER VIPRISEN OG GIR  DEG“FINNERLØNN” !

PRISGARANTI!!!
FINNER DU NOEN MEDLAVERE PRISER ENNOSS MATCHER VIPRISEN OG GIR  DEG“FINNERLØNN” !

Leiebil til lavpris
Billigst og enklest på internett

Chevrolet Matiz

3 Dører
Ford KA4

€103   7 dager
€190 14 dager
€393 30 dager

3 Dører
Ford Fiesta

€109 7 dager
€203 14 dager
€415 30 dager

Nissan Micra
Kia Picanto

5 Dører
Ford Fiesta

€112 7 dager
€219 14 dager
€428 30 dager

GRUPPE BGRUPPE A1GRUPPE A

GRUPPE EGRUPPE C GRUPPE D
5 Dører
Ford Focus

€132 7 dager
€258 14 dager
€502 30 dager

Peugeot 307
VW Golf

Kia Creed
€144 7 dager
€284 14 dager
€554 30 dager

5 Dører diesel
Ford Fiesta Trend

€120 7 dager
€235 14 dager
€458 30 dager

5 Dører diesel
Ford Focus TDCI

Mercedes A CDI

GRUPPE F4 GRUPPE IGRUPPE F2/F3
Stasjonsvogn
Ford Focus TDCI
Ford Focus

€149 7 dager
€292 14 dager
€569 30 dager

5 dører storbil
Ford CMAX Trend

€155 7 dager
€302 14 dager
€598 30 dager

Minibuss 9 seter
Mercedes Vito

€368 7 dager
€717 14 dager
€1577 30 dagerPeugeot 307HDI

Renault Megane DCI
Ford Transit

VW Transporter
VW Touran

På vegne av våre tusener brukere forhandler vi kontinuerlig med leverandører av leiebiler i Spania

for å oppnå de beste betingelser og den laveste pris.  Vi gir kundeservice på Norsk, 

før, etter og under leieforholdet på epost adressen: leiebil@spania.no

Ford Fusion

Ford Fusion

WWW.SPANIAGUIDEN.NO/LEIEBIL


