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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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SPANIAPOSTEN
MARKEDSFØRE DIN BEDRIFT ?

Med over 12.000 distribuerte eksemplarer pr utgave, likt fordelt
mellom Torrevieja- og Alfaz-området, er Spaniaposten et unikt verk-

tøy 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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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

Torrevieja: Fra finans til billedkunst 

For syv år siden tok dansknorske
Rita Hee en avgjørelse hun aldri
har angret på siden. Hun byttet ut
en hektisk og stressende hverdag i
norsk finansverden, med en rolig
og avslappet tilværelse som
billedkunstner på Costa Blanca. 

– Rita Hee ville ha forandring i hverdagen
D

et kan være litt vrient å
finne frem første gang
du skal besøke La Casita

Del Arte, Rita Hees atelier i Pino
Mar urbanisasjonen, like utenfor
Torrevieja. Men når du først
kommer frem blir du godt tatt i

mot. Alle er velkomne innom så
lenge Rita er der, hun har ikke
faste åpningstider.

- Hvis noen hadde sagt til
meg for ti år siden; at jeg en dag
skulle leve som billedkunstner i
Spania, hadde jeg bare ledd.

Jose Luis Rodriguez Zapatero (PSOE) fikk fornyet tillitt i det som ble det
jevneste valget i det spanske demokratiets historie. 169 representanter i
parlamentet var imidlertid ikke nok til absolutt flertall.

Fire nye år med Zapatero

V
alget den 9. mars endte
omtrent som de fleste
meningsmålinger hadde

antydet; med en relativt knapp seier
for statsminister Jose Luis Ro-
driguez Zapatero og PSOE. Val-
gdeltagelsen var på 75,3 %, bare
0,3 % mindre enn ved rekordvalget
i 2004. Både PSOE og PP fikk flere
representanter. 

LEIEBIL
DET LØNNER SEG
Å RESERVERE I 

GOD TID

SE VÅR WEB SIDE FOR VÅRE:

USLÅELIGE PRISER!

GJELDER ALLE BILER,
ALLE LEIEPERIODER I 2008

Alicante • Benidorm • Murcia • Malaga • Torrevieja

WWW.SPANIAGUIDEN.NO/LEIEBIL

PRISGARANTI
PRISGARANTI

Den spanske påskefeiringen er noe
ganske annet enn hyttekos og mar-
sipanegg! Selv om mange spanjoler
benytter påskeuken til late dager på
strendene langs Costa Blanca er
Semana Santa, for mange, en re-
ligiøs folkefest med fokus på
selvransakelse og faste.

D
e hedenske forgjengerne,
som feiret naturens
gjenoppvåkning etter

vinteren, blander seg med den
kristne fortellingen om gjenopp-
standelse, resultatet er en ufor-
glemmelig oppvisning i
lidenskap, sorg og ekstatisk
glede...

BOT: Mange skjuler sin identitet
mens de gjør bot ved å bære tunge
figurer rundt i gatene i påsken.

Semana Santa, påske på spansk

GRATIS!GRATIS!



D
ronning Sofia var gudmor
da den spanske marinens
nye stolthet, krigsskipet

”Juan Carlos I”, ble døpt i midten
av mars. Både kong Juan Carlos I,
prins Felipe, prinsesse Letizia og
Spanias fungerende forsvarsmin-
ister var til stede under dåpen. 

”Juan Carlos I” er like høy

som en 12-etasjers bygning, og
har kostet 360 millioner euro.
Krigsskipet, som er bygget ved
det tradisjonelle verftet Navantia
i Ferrol, skal ha et mannskap på
240. Dessuten er det plass til
over 1.200 soldater, 27.000 tonn
last og 30 jagerfly.

Selv om skipet nå er døpt, er
det ikke helt ferdig bygget ennå.
Det er beregnet at ”Juan Carlos
I” først vil være i normal drift fra
og med begynnelsen av 2009.
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SPANSK-NORSK
DEBATTFORUM· Debatt

· Spørsmål og svar
· Tips og triks

WWW.SPANIAGUIDEN.NO/FORUM

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 annen lørdag
(hver 14. dag) med noe færre utgivelser
sommermånedene, pris pr år:
Norge: 495 NOK pr år
Spania: 39€ pr år
For bestilling: www.spaniaposten.no

Spaniaposten er trykket på resirkulert papir.

� Opplev Spania!

� Utleie av 
leiligheter!

� Spaniabussen!

Se vår annonse s. 9

Madrid

Biskopene valgte konservativt

D
et spanske bisperådet tok
et nytt skritt i konserva-
tiv retning da de den 4.

mars valgte Madrids erkebiskop,
Antonio Maria Rouco Varela, til

ny ordfører. Den mer liberale
erkebiskopen av Bilbao, Ricardo
Blazquez, ble utstemt etter bare
en mandatperiode. Han ble imi-
dlertid valgt til ny vise ordfører. 

KONSERVATIV: Madrids erke-
biskop, Antonio Maria Rouco Varela,
ble valgt til ny ordfører.

LIBERAL: Erkebiskopen av Bilbao,
Ricardo Blazquez, ble utstemt.

Barcelona

Kritikk av den 
regionale regjeringen

Madrid

Nytt krigsskip døpt

D
en regionale regjeringen
i Katalonia har fått
kraftig kritikk etter at de

på kvinnedagen den 8. mars
lanserte en kampanje på 25

forskjellige språk, uten at de tok
med verken spansk eller engelsk.
Urdu, serbokroatisk og es-
peranto var derimot inkludert,
sier kritikerne. 

Kong Juan Carlos I var til stede under
dåpen av krigsskipet.

LOS BALCONES: Det engelske paret i tyveårene, bosatt ved Los Balcones
i Torrevieja, har blitt avhørt av Guardia Civil i Torrevieja (Bildet). De er fortsatt
på frifot men må holde seg i området.

D
en lille jenta var bare to
måneder gammel da hun
døde nå i mars. Guardia

Civil mistenker jenta for å ha
vært utsatt for mishandling og
foreldrene, et engelsk par i beg-
ynnelsen av tyveårene er nå
under etterforskning.

Foreldrene bor i Los Balcones
urbanisasjonen i Torrevieja.
Foreldrene ringte først nødnum-
meret 112 for å si det var noe
galt med datteren deres. Ambu-
lanse (SAMU) kom raskt på
stedet, gjennoppliving ble
forsøkt men den to måneder
gamle jenta kunne ikke reddes.

Legene fra SAMU varslet
Guardia Civil da de fattet mis-
tanke om at barnet var utsatt for
grov mishandling.

Obduksjonen av jenta viser at
hun døde brått av skader som
kan komme fra slag eller fall.
Foreldrene vil bli tiltalt for grov
mishandling muligens uaktsomt
drap.

Det engelske paret som var
foreldrene har blitt avhørt av
Guardia Civil i Torrevieja, de er
fortsatt på frifot men må holde
seg i området.

Mishandlet jente-
baby til døde

Torrevieja
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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

Tenerife

Åpningstider:
Mand.-Fred. 09.30-15.00 og 16.00-18.00

Lørdag: 10.00-13.00

Tel: 965 887 462 - Mobil: 651 841 093
Fax: 966 860 567

Email: mail@mariannetours.com
C/Federico Garcia Lorca 25
Local 4A, 03580 Alfaz del Pi

Vi har egne busser!
Bestill kjøring til og fra flyplassen hos oss*. 

Vi dekker alle avganger fra Alicante, Murcia og
Valencia med selskapene 

SASBRAATHENS, NORWEGIAN, STERLING.

Vi ordner alt innen bestilling av ferieturer, 
billetter, overnattinger og tilrettelegging av

arrangementer etc.

* Ring for nærmere informasjon, og reserver i god tid!

ditt reisebyrå i Spania!

INTER PRESS ALTEA
-Mange norske aviser og blader

Avda del Puerto 4, 03590 Altea

Du finner oss ved havnen i Altea.

SPANIAPOSTEN

Immigranter omkom
E

n båt med 56 afrikanske
immigranter ankom
havna i Los Cristianos på

Tenerife tidligere denne måne-
den, uten at den spanske kyst-
vakta hadde klart å fange den
opp. 

En av immigrantene var
omkommet ved adkomst, mens
en annen døde etter gjentatte
gjenopplivningsforsøk. Det er
uvisst om noen av immigrantene
klarte å ta seg usett i land. 

De fleste var så utmattede at
de måtte ha hjelp for å komme
seg ut av båten, sier et øyevitne. UTMATTEDE: To immigranter omkom da en båt med 56 afrikanske immi-

granter ankom Tenerife tidligere denne måneden.

Kurt Aarnes
Eiendom

www.aarneseiendom.com

Da jeg samarbeider med de fleste seriøse eiendomsmeglere i distrikitet, kan jeg skaffe deg akkurat den boligen
du søker. Du behøver ikke løpe fra kontor til kontor, det ordner jeg. Jeg er også behjelpelig med oppstart av
selskaper, banklån, NIE nummer etc. Jeg samarbeider med advokat Juan Moreno Ruiz, engelsktalende spansk
advokat i Alfaz del Pi.

Din norske privatmegler med 20 års erfaring.  Tenker du på å selge eller kjøpe, ta gjerne kontakt med meg, for en uforpliktende eiendomsprat!

Mob: (0034) 607 30 27 00
Tlf:    (0034) 96 688 07 08
Fax: (0034) 96 588 76 09
E-post: kurt@aarneseiendom.com Kort sagt: Trygghet, og alt på ett sted.
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Villa i Alfaz del Pi (Naranjas y flores)
3608m2 tomt, 160m2 boareal, 3sov 2
bad m. gulvvarme, kjøkken, 50m2
stue/spisestue m. peis, hagestue, ter-
rasse m. basseng 8x4, bbq, garage,
m stor bod, vakker hage m. frukttrær
og 25 store palmer, havutsikt, meget
god beliggenhet, helt usjenert. 
Prisant: 525.000€

Toppleilighet over to plan, Altea (Piteres)
122m2 boflate,  2 sov,1 bad, 1 toalett,

åpent lekkert kjøkken, stue/spisestue på ca

50 m2, 10m2 terrasse med fantastisk

havutsikt, totalt nyoppusset leilighet med

de beste kvaliteter. Vakker beliggenhet v.

gamlebyen i Altea. Garage kan leies.

Nye vinduer, gulv m.m. Prisant: 230.000€

Villa i Alfaz del Pi (Car-
bonera) 6022m2 tomt,
228m2 boareal, 4 sov 3
bad, stor stue/spisestue m
peis, åpent kjøkken, innglassert
“hagestue”. Stor garage, sentralvarme +
3x klima. Basseng 4x9m, flislagte
uteareler. Vakker hage med frukttrær og
palmer. Prisant: 595.000€

Mere info på vår webside!

Mere info på vår webside!Mere info på vår webside!Mere info på vår webside!

Madrid

Annulerer utleveringsbegjæring

S
pania har besluttet å an-
nulere en utleverings-
begjæring  angående to

mistenkte Al Quaida medlem-
mer. Dommer Baltasar Garzon
mener det er umenneskelig å
fortsette prossessen mot de to
araberne, som har tilbrakt fem år
i USAs fangeleier på Guan-
tanamobasen på Cuba. 

De to mistenkte Al Quaida
medlemmene er nå sluppet fri fra
Guantanamo og befinner seg i
for tiden i Storbrittania. Britiske
leger har levert rapporter som
beskriver alvorlige konsekvenser

de to tidligere fangene lider av
etter de fem årene i amerikansk
varetekt. 

Rapportene beskriver at fangene
blant annet lider av benbrudd,
leddproblemer og delvis blind-
het. I tillegg til alvorlige mentale
forstyrrelser og sterke selvmord-
stanker. 

SUPERDOMMER: Baltasar Gar-
zon mener det er umenneskelig å fort-
sette prossessen mot de to araberne,
som har tilbrakt fem år i USAs fan-
geleier på Guantanamobasen på
Cuba. 
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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.

4

Madrid Madrid

Malaga

Madrid

c/Sant Joan, 
lokal 8, 
Alfaz del Pi 

june@spanishdreams.com helena@spanishdreams.com

June Steenberg 
650 731 959

Helena Findhe 
626 121 454

� "Vi gir oss ikke før vi
finner ditt drømmehus!

www.spanishdreams.com

Vil kjøpe Citigroup
D

en spanske storbanken
Santander forbereder et
oppkjøp av amerikanske

Citigroup, ifølge uoffisielle
kilder. Nyheten ble sluppet etter
at det ble klart at den spanske
bankens totale børsverdi overgår
den amerikanske konkurrentens. 
Santander har vist stor opp-
kjøpsvilje de siste årene. Blant
annet har de kjøpt den britiske
banken Abbey, den brasilianske

banken Banespa og den japanske
banken Shinshei.

53,405 spanske arbeidsplasser
forsvant i løpet av februar. Dette
er femte måned på rad at arbeid-
sledigheten stiger. 2.315.331
personer er nå registrert arbeid-
sledige i Spania. Dette er 2,36 %
mer enn i januar. Og det er første

gang på fem år at arbeid-
sledigheten stiger i februar.

Ifølge en makroøkonomisk rap-
port utgitt av de spanske spare-
bankenes organisasjon –
FUNCAS, er ikke utsiktene, hva

arbeidsledighet angår, svært lyse
for tiden fremover heller. Vi vil
se en betydelig økning i antall
arbeidsledige i årene som kom-
mer, heter det seg fra FUNCAS. 

SPANSK KJØPER AMERIKANSK:
Santander forbereder et oppkjøp av
amerikanske Citigroup.

Lavere byggeaktivitet
B

yggebransjen viser ingen
tegn til vekst. Nedgangen
vil fortsette i minst to år

til, heter det i en rapport fra
byggeforbundet ASPRIMA i
Madrid regionen. Antallet ny-
bygde hus vil halveres til ca.
450.000 de to neste årene, og
mellom 400.000 og 800.000 ar-
beidsplasser vil gå tapt, hevder
ASPRIMA, som understreker at
disse tallene forutsetter at Spania
klarer å opprettholde en
økonomisk vekst på drøyt 3%.

Dette ses av mange som en helt
naturlig utvikling etter mange år
med unormal høy byggeak-
tivitet.

Stigende arbeidsledighet

M
alaga kommune hadde
for 2007 et budsjet-
toverskudd på 30,5

millioner euro. Overskuddet er
basert på et velbalansert budsjett,

i tillegg til at de ulike departe-
mentene i kommunen har vært
svært kostnadseffektive, sier
Carolina España – PP.

Budsjettoverskudd

FÆRRE NYE BOLIGER: Antallet
nybygde hus vil halveres de to neste
årene. Bryggebransjen viser ingen
tegn til vekst, hevder ASPRIMA.
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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

FLOTT HAV- OG FJELLUTSIKT
Ref. 847,La Nucia. 300/1000m2. Høy

standard m/gjeste leilighet. 2+1
soverom, 2+1 bad, stue/spisestue. AC,
gulvvarme. Basseng, terrasse m/BBQ. 

2 garasjer. € 760.000

FLOTT VILLA 
Ref. 849, La Nucia-Altea. 100/300m2. 
2 soverom, 2 bad, stue m/peis. Fullt
møblert. Klimaanlegg. Opparbeidet
hage m/BBQ. Parkering.  € 275.000 

NY DUPLEX LEILIGHET
Ref. 789, Albir. 98m2. 3 soverom, 2 bad,

møblert kjøkken, marmor gulv. AC, 
2 terrasser. Garasje. Innendørs basseng

m/sauna. Tennis.
€ 367.500 

Albir (Alicante)

Flott leilighet 120m2, 
2 soverom, 2 bad, 2 ter-
rasser. Klimaanlegg, AC.
Garasjeplass Pris: 230.000€

Toppleilighet 100m2, 
2 soverom, 2 bad. Klima-
anlegg, AC. Basseng! 

Pris: 246.000€

Albir (Alicante)

Madrid

Vårt kontor ligger midt i hovedgaten i Albir,  Avenida Albir 56
www.costablancabooking.com

Mail : sale@costablancabooking.com

Leilighet ca. 92m2 innvendig m/2 terrasser på i alt

100m2. Utgang til terrasse fra moderne kjøkken

og stue. 2 soverom, 2 bad. Fullt møblert. A/C.

Felles svømmebasseng. Bygget 2004. Garasje. 

5 min fra Scandinavia Park og 10 min fra Den

Norske Skolen i Alfaz del Pi. Pris: 249.000€

ALFAZ DEL PI – LEILIGHET         s-377

Penthouse leilighet ca 65m2 m/usjenert terrasse

55m2 med utsikt til hav og fjell. 2 soverom og 2

bad. Fullt møblert. Bygget 2002. Felles svøm-

mebasseng og tennisbane. Garasje. Sentralt

beliggende i Albir. Pris:  283.500€

ALBIR - LEILIGHET                          s-656

Bolig sentralt i Albir, 209m2 med 4 soverom, 

3 bad, stuer, og flott kjøkken med spiseplass.

Fullt møblert. Tomt 300 m2 med svømmebas-

seng. Bygget 1999. Pris: 444.000€

ALBIR –  ENEBOLIG I REKKE s-658

Rekkehus 96m2 med 3 soverom og 2 bad, stue

og terrasse. Hyggelig område med felles hage

og svømmebasseng. Bygget 2001. Garasje. 

5 min gangsavstand fra restauranter og super-

marked. Pris:  215.000€

ALBIR - REKKEHUS s-660

Din norske megler med internasjonalt team!

Susan: 657 857 446, Tove: 620 858 617, Sibylle: 657 857 445

Madrid

Sentralbanken advarer

S
panias sentralbank –
Banco de España – ad-
varer mot en enda

kraftigere oppbremsning i
økonomien enn tidligere antatt.
Årsaken er den stadig større
uroen i det internasjonale finans-
markedet. 

FORTSATT ØKONOMISK VEKST

Den økonomiske veksten vil
ende på rundt 3 % første kvartal

i år, tror Banco de España.
Dermed ser det ut til at regjerin-
gens forespeiling om en gjen-
nomsnittlig vekst på 3,1 % for
2008 blir vanskelig å oppret-
tholde.
Spanske konsumenter får stadig
mindre å rutte med. Det private
forbruket har falt syv måneder
på rad, og er nå på det laveste
siden mai 1994. Eksempelvis er
det beregnet at det vil bli registr-

ert 12,7 % færre biler i år enn i
fjor.

Men noe er også positivt. Banco
de España roser landets banker
for å ha opprettholdt strenge kri-
terier for å gi lån. Til tross for de
dårlige tidene er det få mis-
ligholdte lån. Der er derfor ingen
fare for at Spania vil oppleve den
samme krisen som USA, sier
Banco de España.

MINDRE Å RUTTE MED: Spanias sentralbank advarer mot en enda kraftigere oppbremsning i økonomien enn
tidligere antatt. Det private forbruket har falt syv måneder på rad, og er nå på det laveste siden mai 1994.

Bruker skatteparadiser
A

nnethvert firma som er
registrert på Madrid-
børsens index – Ibex-35,

har datterselskaper som opererer
i forskjellige skatteparadiser,
ifølge en rapport utarbeidet av en
gruppe menneskerettighetsor-
ganisasjoner under navnet ”Ob-

servatorio de Responsabilidad
Social Corporativa”. 

Rapporten konstaterer at den ut-
bredte bruken av datterselskaper
i skatteparadiser, som ofte er u-
land, bidrar til å hemme disse
landenes utvikling. Firmaene

etablerer seg i disse landene for å
oppnå skattefordeler, eller rettere
sagt skattefritak, dermed gir ikke
disse firmaenes tilstedeværelse
noen som helst fordeler tilbake
til landet det virker i, konklud-
erer rapporten. 



V
alget den 9. mars endte
omtrent som de fleste
meningsmålinger hadde

antydet; med en relativt knapp
seier for statsminister Jose Luis
Rodriguez Zapatero og PSOE.
Valgdeltagelsen var på 75,3 %,
bare 0,3 % mindre enn ved reko-
rdvalget i 2004.

Både PSOE og PP fikk flere rep-
resentanter på bekostning av de
mindre regionale sosialistpar-

tiene og Izquierda Unida. IU
gjorde for øvrig sitt dårligste
valg noensinne og får ikke danne
parlamentarisk gruppe, da de
mistet tre av fem representanter.      

Opptellingen endte på 43,84 %
og 169 representanter i Palacio
de los Disputados – det spanske
parlamentet – for PSOE, og
39,93 % og 154 representanter
for PP. Over 11 millioner
spanske velgere ga sin stemme

til PSOE. Det er den største opp-
sluttingen av stemmer et spansk
politisk parti har hatt ved et valg
noensinne, ifølge ”El Pais”.     

IKKE ABSOLUTT FLERTALL

169 representanter var imidlertid
syv for få, til å kunne danne reg-
jering med absolutt flertall –
mayoria absoluta - slik Zapa-
teroregjeringen hadde formanet
til på forhånd. Derfor må PSOE
gå inn i en uforpliktende al-
lianse, mest sannsynlig med et
av de mindre regionale nasjonal-
istpartiene.  

Valgvinner Zapatero var al-
likevel godt fornøyd med resul-
tatet, og lovte en ny giv i spansk
politikk, etter at det ble klart at
han hadde fått fornyet tillitt. En
talsmann for PSOE erklærte at
valgresultatet var et tydelig sig-
nal på at spanjoler flest støtter
politikken Zapateroregjeringen
har ført de fire siste årene. 

ANNERLEDES PERIODE

Politiske kommentatorer, fra
både ”El Pais” og ”El Mundo”,
har påpekt at den nye perioden

vil bli annerledes enn den forrige
allerede fra begynnelsen av. Da
Zapatero kom til makta i 2004
var hele Spania preget av terror-
bombene i Madrid – 11-M. 

Zapateros første store utfor-
dringer den gangen var kampen
mot den islamske terrorismen. Et
av hans aller første trekk var å
trekke alle spanske soldater og
militær støtte ut av Irak for å
minske terrorfaren, slik han
hadde lovet før valget.  

I 2008 er det nedbremsningen i
økonomien som blir hans første
store utfordring. Stigende arbei-
dsledighet, særlig i byggebran-
sjen, økt inflasjon og utsikter til
lavere økonomisk vekst regnes
som de alvorligste faktorene den
nye regjeringen må forholde seg
til.  

ANDRE UTFORDRINGER

For enhver spansk regjering er
ETA spørsmålet uunngåelig. Za-
patero har uttalt at det blir viktig
for den nye regjeringen å
komme til enighet med PP om
hvordan Spania skal takle den
baskiske terrororganisasjonen i
årene som kommer. Statsminis-
teren har gjort det klart at det
ikke vil bli gjort flere forsøk på
forhandlinger, og at regjeringen
heller vil søke en felles strategi
med opposisjonen.

Den gryende – ikke voldelige –
separatismen i Catalonia og
Baskerland er andre ting den nye
regjeringen må forholde seg til.
De to regionene har Spanias
sterkeste lokale økonomi, og har
lenge ønsket å løsrive seg. PSOE
og PP er sterkt uenige om hvor
stor grad av selvstendighet de to
regionene bør ha, noe som den
siste tiden har ført til harde mak-
tkamper mellom de to partiene
ved den spanske grunnlovsdom-
stolen. 

FORHOLDET TIL KIRKEN

Forholdet til kirken er også et
spørsmål Zapatero må ta stilling
til når han skal ta fatt på fire nye
år. Før valget tilspisset ordkrigen
mellom PSOE regjeringen og
kirken seg. De spanske
biskopene har rettet sterk kritikk
mot en del av Zapateroregjerin-
gens liberale lovreformer. Reg-
jeringen, på sin side, har gjort
det klart at kirken ikke lenger har
monopol på å være etiske norm-
settere.      

Det spanske bisperådets ord-
fører, Antonio Maria Rouco,
sendte imidlertid gratulasjoner
til Zapatero etter valgseieren,
hvor han understreket at bis-
perådet er forberedt på et tett
samarbeid med den nye regjerin-
gen i perioden som kommer, noe
som kan tolkes som en utstrakt
hånd fra kirkens side. 
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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
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HANS PETTER BARSTAD HANSP@SPANIAPOSTEN.NO

Jose Luis Rodriguez Zapatero (PSOE) fikk fornyet tillitt i det som ble
det jevneste valget i det spanske demokratiets historie. 169 repre-
sentanter i parlamentet var imidlertid ikke nok til absolutt flertall.

Fire nye år med Zapatero

VALGETS VINNER JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAPATERO: En tals-
mann for PSOE erklærte at valgresultatet var et tydelig signal på at spanjoler
flest støtter politikken Zapateroregjeringen har ført de fire siste årene. 

ELENDIG VALG: Gaspar Lla-
mazares og IU gjorde sitt dårligste
valg noensinne og får ikke danne par-
lamentarisk gruppe, da de mistet tre
av fem representanter i det spanske
parlamentet.      
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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

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

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

7

SPANSK-NORSK
DEBATTFORUM

WWW.SPANIAGUIDEN.NO/FORUM

Drømmer om Spania ?

? ? ? ?
?? Diskusjon,debatt, 

meningsutvekslig tips og triks.

VALGETS TAPERE

Selv det var de regionale nasjon-
alistpartiene og IU som fikk
hardest medgang under årets
valg, så er det bare en vinner og
en taper i et spansk valg. Denne
gangen var det PP som ble den
store taperen, til tross for at par-
tiet fikk seks representanter flere
enn ved valget i 2004. 

PP fikk flest stemmer blant annet
i tradisjonelle PP-regioner som
Galicia, Madrid, Murcia og Co-
munidad Valenciana. Mens
PSOE vant klart i regioner som
for eksempel Catalonia og
Baskerland. Dessuten vant
PSOE det regionale valget i An-
dalucia, som det på forhånd var
knyttet stor spenning til.

Det har blitt påpekt at de indre
stridighetene i PP i tida før val-
get ødela mye for partiet. Par-
tiledelsen er nå i full gang med å
rydde opp. Madrids ordfører Al-
berto Ruiz Gallardon, som
mange trodde skulle ekskluderes
fra partiet, blir imidlertid sit-
tende ved sin post. Enkelte

tolker det; som at han kan være
et alternativ til Mariano Rajoy
som fremtidig partileder.    

HVA MED RAJOY? 
Mange politiske kommentatorer
har påpekt at det er på tide for
Mariano Rajoy å trekke seg etter
sitt andre valgnederlag. Mannen
som ble Jose Maria Aznars arv-
tager i 2004, har ikke akkurat
svart til velgernes forventninger.  

Begge Tv duellene – Cara a Cara
– ble vunnet av Jorge Luis Ro-
driguez Zapatero, like mye på
grunn av Rajoys udugelighet,
som på grunn av Zapateros dyk-
tighet. Rajoy virket aggressiv,
han gjentok seg selv utallige
ganger, og han hadde til tider
svært lite nytt å komme med. 

For eksempel nevnte han at
melkeprisene hadde steget med
drøye 30 %, over fem ganger
under den første debatten. Han
nevnte til og med melkeprisene
ved en eller to anledninger da det
var snakk om noe helt annet.
Rajoy sutret for øvrig også over

melkeprisene flere ganger under
den andre Cara a Cara duellen.    

Spekulasjonene rundt Rajoys av-
gang styrket seg før par-
tiledelsesmøte den 11. mars.
Men Rajoy avslørte der; at han
ikke bare blir sittende som par-
tileder, men at han også ønsker å
stille som partiets statsminis-
terkandidat ved neste valg i
2012. Rajoy minnet sine kol-
leger på at både Gonzalez og
Aznar tapte to valg før det en-
delig ble deres tur til å bli statss-
jefer.    

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

Tel 966 86 86 96

VALGETS TAPER MARIANO RAJOY: Mange politiske kommentatorer
har påpekt at det er på tide for Mariano Rajoy å trekke seg etter sitt andre valg-
nederlag. PP lederen har ikke svart til velgernes forventninger.  

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

Bedre innemiljø - rens og desintifiser ditt airconditionanlegg!
Fuktighet fra ditt aircondition anlegg er et ideelt miljø for bakterier, mugg etc som skaper
dårlig lukt og dårlig inneklima. Maskinen bør desinfiseres årlig for å holde unna bakterier,
skitt og mugg. Spesielt viktig er dette på eldre og rimeligere modeller uten moderne 
luftrensesystemer. Et skittent klima anlegg gir ikke bare dårlig helse, men den yter mindre
og bruker mere energi i drift.

Få ditt anlegg renset og desinfisert årlig !  



B
en Johnsen begynte å
spille orgel som
femåring, og er egentlig

utdannet kirkeorganist. 12 år
gammel tjente han sine første
penger som bryllupsmusiker, tre
år senere ble han norgesmester
på orgel. Siden gikk det slag i
slag med jobb og musikk, til han
i 1985 var utbrent, og dro på
ferie til Spania for å slappe av.  

- Som jeg pleier å si: Jeg gikk
på feil buss, og fant aldri veien

hjem igjen. Det gikk seks år før
jeg igjen skulle sette mine bein i
Norge. Jeg hadde familie boende
her nede fra før, og oppdaget fort
at jeg her kunne leve et mye bedre
liv. I Spania var det mulig å tjene
til livets opphold ved hjelp av
musikken alene, det var det som i
utgangspunktet virket tiltrekkende
på meg, opplyser Ben.

“KJELLERN”
Vel bosatt i Alfaz del Pi, begynte

Ben å spille på “Kjellern” – El
Vaso de Oro – i Albir. Der ble han
sittende med sitt keyboard hver
kveld gjennom 8-9 år. En dag
dukket Luis Armstrongs tidligere
klarinettist, Rudi Witt, opp på
”Kjellern”. Rudi hadde hørt Ben
på hollandsk lokalradio i
Benidorm, og så sporet han opp på
det ”norske vannhullet” i Albir. 

-Rudi sto bare plutselig foran
meg med klarinetten i handa og
ville jamme, jeg har aldri vært så
nervøs i hele mitt liv, utbryter
Ben. Men møtet skulle vise seg å
føre til et mangeårig musikalsk
samarbeid. 

Ben og Rudi spilte sammen i syv
år, helt til stjerneklarinettisten
døde på scenen i Antwerpen,
under en konsert med et av sine
mange musikkprosjekter i 1996.
– Rudi fikk det som han ville,
han sa alltid at han skulle dø på
scenen, han levde og døde for
musikken, sier Ben.

”FABRIKKARBEID”
Etter Rudis bortgang ble hotell
Rio Park i Benidorm den nye ar-
beidsplassen til Ben og hans
keyboard. Der ble han i ti år. –
Det var greie og sikre penger,
men klientellet besto stort sett av
engelske pakketurister som hele
tiden var gode og fulle, og som
hele tiden ville synge ”My
Way”. Det ble litt for mye rutine,
litt for mye ”fabrikkarbeid”, jeg
følte meg faktisk til tider som en
prostituert, forteller Ben.

- Men for all del, jeg har gode
minner fra tida på Rio Park også.
En gang kom en full engel-
skmann opp til meg og spurte
om jeg ikke kunne spille ”I Love
You Because” av Jim Reeves, så
kunne han synge. Jeg var jo vant
til litt av verdt så jeg hadde ikke
de helt store forventningene,
men engelskmannen sang den
sangen mye bedre enn Jim
Reeves noen sinne har gjort. Jeg
fikk gåsehud. Mannen viste seg
å være en bussjåfør fra London,
han kunne for øvrig bare den ene
sangen, mimrer Ben. 

BERNIE

Multimusikeren Bernie begynte
å spille gitar som 19-åring, og

hadde erfaring fra diverse cover-
band og et par danseband
hjemme i Tyskland, før han i
1982 flyttet til USA. I hans nye
hjemland vekkes interessen for
tradisjonelle musikksjangre som
country, jazz og blues. 

-I mange år livnærte jeg meg
med å spille i forskjellige cruise-
båtband. I løpet av disse årene
lærte jeg å beherske flere instru-
menter, å bare spille gitar ble
etter hvert litt kjedelig, sier
Bernie, som i dag mestrer de
fleste ”vanlige” musikkinstru-
menter i tillegg til vokal.

Hjemme i Mississippi skaffer
Bernie seg et navn både som
solomusiker, og som medlem i
flere forskjellig band som spiller
rundt på delstatens diverse
hoteller, klubber og kasinoer. –
Ved et par anledninger varmet
jeg opp for Fats Domino, sier
Bernie fornøyd.

MISTET ALT

Men i 2005 var det slutt på
moroa, orkanen Katharina slår
inn over New Orleans. Det
amerikanske katastrofevernet
svikter fullstendig, og i løpet av
få timer ligger store deler av jazz
byen under vann. Folk flykter
hals over hode. – Jeg mistet alt.
Jeg mistet bilen, huset og instru-

mentene. Og kanskje verst av
alt; jeg mistet all musikken jeg
hadde skrevet, forteller Bernie.

Etter katastrofen var det ingent-
ing igjen for Bernie i New Or-
leans. Som så mange andre
valgte han å forlate byen for
godt. Hans mor var på den tiden
bosatt i Albir, så etter noen
måneders opphold i sitt gamle
hjemland Tyskland, finner
Bernie veien til Albir.

Etter hvert får han skrapt sam-
men penger til en akustisk gitar,
og ikke lenge etterpå er han fast
innslag på ”Avenida”, der møter
han en kveld Ben, som på den
tiden, i tillegg til en rekke solo-
prosjekter, er med i et fler-
nasjonalt rockeband. 

BERNIE & BEN

Så reiser Ben til Norge på ferie,
da han kommer tilbake, har
Bernie blitt med i det fler-
nasjonale rockebandet, som nå
heter ”The Hot River Band”,
med referanse til elva Missis-
sippi hvor Bernie har sine
musikalske aner. Ben blir raskt
imponert av de musikalske fer-
dighetene sin nye amerikanske
bandkollega.

Så da Ben, sent på høsten i 2006,
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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

Tysk firma - Rask & Presis
24 timer service - Tlf: 619 909 107 - 965 870 147

RØR- AVLØPS- & KANALRENSING

Algerensing - Høytrykkspyling - Rørkamera

SE HER - NYHET!
Du finner ikke kumlokket eller avløpssystemet?
Rør og kumlokk finner vi på med nøyaktighet!

HANS PETTER BARSTAD HANSP@SPANIAPOSTEN.NO

Bernie & Ben

Amerikanske Bernie mistet alt han eide da orkanen Katharina
herjet New Orleans i 2005. Et år senere var han bosatt i Albir.
Der møtte Bernie norske Ben...

- Norskamerikansk Musikkeventyr 

FANT ALDRI BUSSEN HJEM IGJEN: Ben Johnsen (til venstre) kom til
Spania for 23 år siden, han var utbrent og måtte slappe av. Siden dro han aldri
tilbake til Norge. I dag utgjør han den ene halvdelen av Bernie & Ben.



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

11.03: Noas Ark/Guadalest/Confrides. Privat lunsj i fjellene!

14.03: Valencia. Spanias tredje største by

18.03: Guadalest/Altea. Historisk fjellandsby

27.03: Villajoyosa/Finestrat. Vi plukker appelsiner!

28.03: Valencia. Spanias tredje største by

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

får forespørsel om å ta en spille-
jobb på restaurant ”Jardin Foya
Blanca”, beslutter Ben ”å ta en
spansk en”: Han svarer at han ikke
lenger spiller alene, og at restau-
ranten i tilfelle må booke han sam-
men med hans nye kollega. 

Da han får beskjed om at det er i
orden, ringer Ben Bernie og spør
om han kunne tenke seg å være
med. Amerikanerens svar er pos-
itivt, og rundt juletider 2006 de-
buterer Bernie & Ben. Siden den
gang har det blitt utallige kon-
serter på restauranter, barer og
forskjellige private tilstelninger.  

”ALIVE AGAIN”
Det er ”full rulle akkurat som i
gamle dager” på The Castle Inn,

da Bernie og Ben slipper sin
andre cd ”Bernie & Ben Alive
Again”. Midt i restauranten,
blant et tjuetalls dansende par,
står en smilende Bernie og
spiller saksofon. Bak keyboardet
på scenen sitter en ikke mindre
smilende Ben. 

- Vi liker at musikken er live.
Det skal være stemning. Alle
sangene på platene våre er tapet
enten her på Castle Inn, eller
andre steder hvor vi har holdt
konserter, vi er ikke stu-
diomusikere, forklarer Ben når
jeg endelig får tak i han i pausen.

- Er de ikke flinke, noen
ganger kommer Bernie inn på
kjøkkenet og spiller saksofon
også, sier Anki som driver The
Castle Inn. Hun har all grunn til

å være fornøyd, for Bernie &
Ben trekker fulle hus. Og det har
de tenkt å fortsette med.

- Det er helt topp å se at så
mange har tatt veien hit i dag, det
er tegn på at folk setter pris på
det vi driver meg. Stedatteren
min kom på overraskelses besøk
fra Norge bare for å være med på
dette, der er sånne ting som
holder meg i gang, som gjør det
verdt å fortsette, sier Ben før han
må skynde seg å ta fatt på neste
sett, Bernie er klar og har
allerede byttet fra saksofonen til
trompet.
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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 - Skredder-
syr 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

FULL RULLE: Det er skyhøy stemning og fullt hus igjen denne lørdagskvelden på The Castle Inn. Bernie & Ben slip-
per sin andre plate sammen – Bernie & Ben Still Alive.   

CAPRITX

Gyldig til 30/4
SKOBUTIKK i ALBIR  -  Stort utvalg i store størrelser og ekstra brede sko !

Åpent fra 10.00 - 14.00  og 16.30-20.00
Avda. Albir 34, ALBIR. Tlf: 96 686 67 22

6 €
Verdikupong

Prisavslag

Med denne verdikupong får du
et prisavslag på 6€! En kupong
pr person. (Gjelder ikke tilbudsvarer)

27.03: Villajoyosa/Finestrat. Vi plukker appelsiner!
28.03: Valencia. Spanias tredje største by
01.04: Noas Ark/Confrides. Privat lunsj i fjellene!
03.04: Torrevieja. Hulehus, kunst og saltsjøer
08.04: Guadalest/Altea. Historisk fjellandsby
11.04: Moraira/Jalon. Fra havneby til vindistrikt

27.03: Villajoyosa/Finestrat. Vi plukker appelsiner!
28.03: Valencia. Spanias tredje største by
01.04: Noas Ark/Confrides. Privat lunsj i fjellene!
03.04: Torrevieja. Hulehus, kunst og saltsjøer
08.04: Guadalest/Altea. Historisk fjellandsby
11.04: Moraira/Jalon. Fra havneby til vindistrikt

Opplev Spania! 
Bli med på en av våre spennende utflukter!
Kunnskapsrik norsk guide

Ring oss eller stikk innom vårt kontor i Albir 
for mer informasjon.
Ring oss eller stikk innom vårt kontor i Albir 
for mer informasjon.

MULTIMUSIKER: Amerikanske Bernie begynte å spille gitar som en 19-
åring. Etter hvert ble det litt kjedelig med bare ett instrument. I dag behersker
han de fleste vanlige instrumenter i tillegg til vokal.
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VillajoyosaAlicante

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€

Skoleplass 2008-2009
1.-10. klasse

SØKNADSFRIST

1. april 2008

Costa Blanca Undervisning
Den Norske skolen i Albir

Costa Blanca Undervisning
Den Norske skolen i Albir

Skoleplass 2008-2009
1.-10. klasse

Gå inn på vår hjemmeside 
og se hvordan vi har det på skolen

www.cbundervisning.com

Tlf 0034 966 867 209
mail: cbundervisning@terra.es

Skal rive klippehus
V

alencias infrastrukturde-
partement har bestemt at
to hus ved Villajoyosas

Cala del Bol Nou, skal rives. Det
dreier seg om to ulovlig oppførte
luksuriøse klippehus. 

Det var det forrige PP kom-
munestyret i Villajoyosa som i
sin tid ga tillatelse til byggingen

som ligger godt på innsiden av
den ulovlige 100 meters grensa.
Etter at Valencias kystdeparte-
ment i ettertid har gransket
saken, har det blitt avdekket flere
uregelmessigheter ved saksbe-
handlingen. Konklusjonen er
derfor at husene må rives, sier
departementet.  Cala del Bol Nou, to ulovlig oppførte

luksuriøse klippehus skal rives.

150-års jubileum
R

egjeringen i Valencia for-
bereder feiringen av 150-
årsdagen for at jernbanen

kom til Alicante. Infrastruktur-
og Transportdepartementet har
utarbeidet et program med ak-

tiviteter i forbindelse med feirin-
gen av 150-årsjubileet –
www.150ferrocarrilalicante.es.
Toglinjen mellom Alicante og
Madrid ble åpnet av dronning Is-
abel II i mai 1958.  

D
enne er satt opp for at pi-
legrimene skal kunne
hente styrke på sin vei

mot målet i Galicia. Det er en
fontene med to utganger, den ene
med vann og den andre med vin.
Innskrevet i stein står følgende å
lese: ” Å drikke uten å misbruke,
vi inviterer deg med glede.
Ønskes vinen brakt med på fer-
den, må den kjøpes” og ”Pile-
grim, om du ønsker å ankomme
Santiago med styrke og energi,
ta en slurk og skål for lykken”

Fontenen har et web- kamera
tilknyttet seg som er operativt hver
dag mellom kl 08-20. På denne
måten kan du til enhver tid sjekke
hvor mange pilegrimer som benyt-
ter seg at det sjenerøse tilbudet.

Vinfontenen ligger like ved
Vingården Irache og klosteret
Iratxe. Disse igjen ligger like ved
byen Estella, mellom Pamplona

og Logroño i La Rioja.  Vingår-
den har også eget vinmuseum
som det er verdt å ta turen
innom. For mer informasjon:
www.Irache.com

Vinfontene til pilegrimene
Ja, du leste rett. Lang pilegrimstruten til 
Santiago de Compostela, nærmere bestemt
i Navarra- provinsen finner du denne litt par-
tikulære vinfontenen. 

VANN ELLER VIN? VALGET ER DITT:  ”Å drikke uten å misbruke, vi inviterer deg med glede. Ønskes vinen brakt
med på ferden, må den kjøpes” og ”Pilegrim, om du ønsker å ankomme Santiago med styrke og energi, ta en slurk og
skål for lykken”står det innskrevet i stein ved fontenen. Vinfontenen ligger like ved Vingården Irache og klosteret Iratxe.
Disse igjen ligger like ved byen Estella, mellom Pamplona og Logroño i La Rioja.
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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

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

11

T
allene for 2007 ble nylig
lagt frem, og disse viser
positive tall for den

norske turismen mot Spania.

Totalt var det 863 000 nordmenn
som besøkte Spania i løpet av
fjoråret. Dette representerer en
oppgang på 7,3 %. Av disse,
ankom de fleste med fly (98,8 %).

Av de spanske regionene er det
Kanariøyene som fremdeles er
den mest besøkte med 335 007
(+ 2,4 %) ferierende nordmenn.
Som nummer to ligger Valencia
med 139 120 (+5,9 %), videre
Balearene med 120 558 (+ 9,7
%) og til slutt Andalucía med
sine 111 320 (+4,4) norske turis-
ter. Under kategorien ”resten”
ligger resten av landet, og her ser
vi en økning på hele 21,4 %.

Hele 90 % reiser med ferie &
fritid som hovedmål, men grup-
pen med forretningsreisende er
økende med 15,4 % flere
reisende i 2007 enn i 2006.

Aldersmessig er det ganske
jevnt, 32,4 % er mellom 24-44 år
og 34,1 % er mellom 45-64 år.
De fleste, det vil si 48,6 %, over-
natter mellom 4-7 netter, men vi

observerer en kraftig økning i
antall overnattinger mellom 2-3

netter (+49,1 %), typisk lang
weekend ferierende. 

POSITIVE TALL: Totalt var det 863 000 nordmenn som besøkte Spania
i løpet av fjoråret. Dette representerer en oppgang på 7,3 %. 

Statistikker over norske
turister  til Spania
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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

Alfaz del Pi

Alfaz del Pi

Alicante

Benidorm

Valencia Valencia

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.

Byggestopp for eks ordfører
R

ådhuset i Alfaz del Pi har
bedt eks ordfører, Gabriel
Such (PP), om å stanse

byggearbeidene han har satt i
gang hjemme i sin egen villa.
Årsaken er at kommunen ønsker
å granske tillatelsene som er gitt.
Such har begynt å bygge en
garasje under terrassen og svøm-
mebassenget. 

Manuel Granados fra teknisk
etat i Alfaz mener dette prosjek-

tet kan være i strid med de
gjeldende urbaniseringslovene. 

Eks ordføreren har fått fem
dager på seg til å fjerne både
byggematerialer, verktøy og ut-
styr, i påvente av at kommunen
skal komme til en avgjørelse.
Gabriel Such skal tidligere ha
fått et lignende pålegg i
forbindelse med et annet bygge-
prosjekt hjemme hos seg selv.    

Eks ordfører Gabriel Such (PP), har
fått fem dagers frist til å fjerne både
byggematerialer, verktøy og utstyr på
byggearbeidene han har satt i gang i
sin egen villa.

Ny motorvei
R

egjeringen i Valencia har
presentert planer om en
ny innlands motorvei fra

Vindalopo. Målet er at den nye
veien skal lette trykket på
strekningen Alicante-Madrid, og
at den skal knyttes opp mot

naboprovinsen Murcia. Planen
innebærer blant annet å omgjøre
mer enn 26 kilometer av CV-83
til tofelts motorvei. Forslaget lig-
ger nå inne til vurdering hos
kommunestyrene i Petrer, Nov-
elda, Monovar og Pinoso. 

Ulovlig spillebule stengt
P

olitiet i Benidorm har
stengt en ulovlig spillebule
hvor de mener det har

foregått vedding og spill på høyt
nivå. Fire personer er arrestert og
store beløp i både euro og
britiske pund er beslaglagt, i til-
legg til et ukjent antall viagrat-
abletter. Politiet skal ha oppdaget
stedet ved en tilfeldighet etter at
de rykket ut etter klager på bråk
ved en bar. Spillebulens klientell
skal i hovedsak ha bestått av
briter. 

FIRE ARRESTERT: Ulovelig spille-
bule stengt i Benidorm.

Nyttig 
oppdagelse

E
t forskningsteam ved det
polytekniske universitet i
Valencia har oppdaget en

metode for å kle inn ubåter slik
at de blir umulige å oppdage for
fiendens sonarsystem. Metoden
dreier seg rundt bruk av sylindre
produsert av elastisk materiale,
og har allerede vært utprøvd i et
laboratorium i Washington. Nå
er tiden inne for å teste metoden
ute i naturlige omgivelser, sier
en av forskerne fra teamet. 

Forbud mot gatesalg
D

e som nå parkerer bilene
sine i Valencias gater
med en til salgsplakat på

innersiden av vindusruta, risik-
erer nå bøter på opptil 750 euro,

i tillegg til å få bilen borttauet.
Dette er en følge av Valenci-
aprovinsens nye lover om forbud
mot gatesalg.

Villajoyosa

Konsert med lokale band

R
ådhuset i Alfaz har satt i
gang en kampanje for å
gjøre kommunens felle-

sområder renere og mer
tiltrekkende for sine brukere. Det
skal blant annet sørges for at flere
avfallsdunker blir utplassert.

Som et ledd i dette prosjektet
har kommunen nå montert egne
søppeldunker for hundebæsj,
flere steder i sentrum og ved
stranda i Albir. Ved disse
dunkene vil hundeeierne også

finne avfallsposer, slik at de som
“har glemt poser hjemme”, ikke
skal ha unnskyldning for ikke å
rydde opp etter seg. 

Søppeldunker for hundebæsj

Må rydde opp etter seg.

R
ådhuset i Villajoyosa skal
fredag den 28. mars
arrangere konsert med tre

lokale band i patioen på skolen

Poble Nou. De lokale bandene er
”La Din Don Boggie”, ”Mania
Lirica” og ”Mal Rollo”, sier en
talsmann for rådhuset.             
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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. Hilberg
Vi snakker norsk og engelsk.

Kun timebestilling: mandag til fredag

Altea

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

Altea

Tlf: 966 86 07 00    
Tlf & Fax  966 86 06 39 (10-14) Mob 606 58 57 66

Avda. Plaza del Sol, Urb Alfaz del Sol (Selvaag), 03580 Alfaz del Pi

Dr. Tannlege Einar Røskeland m.fl.

Norsk og internasjonal tannklinikk
CLINICA DENTAL 

ALFAZ DEL SOL
• Allmennpraksis
• Implantat
• Tannbleking m.m.
• Spesialkomptanse i Protetikk,

(kroner og broer)

CLINICA DENTAL 
ALFAZ DEL SOL

Miljøvernere forlanger byggestopp

F
lere miljøvernorganisas-
joner har gått sammen om
å forlange at arbeidene,

som pågår ved havna Campo-
manes i Altea, opphører øyeb-
likkelig. Miljøvernerne mener
den regionale regjeringen i Va-
lencia må be utbyggerne bak
prosjektet, Marina Greenwich

SA, om å fjerne all massen som
har blitt påfylt langs den
naturlige vannkanten. 

Men utbyggeren har foreløpig
ikke gitt tegn til byggestans.
Miljøvernorganisasjonene min-
ner regjeringen i Valencia på at
Marina Greenwich sitt forsøk på

å plante sjøgress for å skåne
økosystemet i området har vært
mislykket. Og at det har vært
avslørt en rekke uregelmes-
sigheter i forbindelse med ut-
byggerens rapportering til de
lokale styresmaktene.  

Nytt utlendingskontor
D

et nye utlendingskon-
toret i Altea skal åpne i
slutten av april, sier Al-

teas byråd for utlendingssaker
Carolina Punset. Kontoret i
Altea skal hjelpe utlendingskon-
toret i Alicante med å betjene de
over 110.000 sakene som behan-
dles i provinsen hvert år. Punset
sier at det nye tiltaket vil lette
hverdagen for Alteas 8.500 reg-
istrerte utlendinger. Kontoret i
Altea er ment å dekke Marina
Alta området.     

SPANIAPOSTEN
MARKEDSFØRE DIN BEDRIFT ?

Med over 12.000 distribuerte eksemplarer pr utgave, likt fordelt
mellom Torrevieja- og Alfaz-området, er Spaniaposten et unikt verk-

tøy 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

ÅPNER I APRIL: Altea får nytt utlendingskontor. Kontoret i Altea skal hjelpe
utlendingskontoret i Alicante med å betjene de over 110.000 sakene som be-
handles i provinsen hvert år.

BYGGER ULOVLIG: Utvidelsen av lystbåthavnen i  Altea forlanges stoppet,
ifølge vedtaket fra miljøverndepartementet i Madrid som deklarerte utvidelsen
ulovlig. Den var det forrige PP bystyret i Altea som lot utvidelsen av havnen fortsette til tross for at den var deklarert ulovlig.
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Semana Santa

- påske på spansk 

I
motsetning til påskeuken i
sentral- og nordeuropa, som
fokuserer på selvransakelse

og faste, er den spanske semana
santa en religiøs folkefest. De
hedenske forgjengerne, som
feiret naturens gjenoppvåkning
etter vinteren, blander seg med
den kristne fortellingen om
gjenoppstandelse, resultatet er
en uforglemmelig oppvisning i
lidenskap, sorg og ekstatisk
glede.

PROSESJON VED MORGENGRY

Hver dag fra palmesøndag til og
med første påskedag blir det
spansk samfunnets dype spir-
ituelle fundament fullstendig
blottlagt. Det fremvises en
fromhet og religiøsitet som
sjelden ellers kommer til syne i
det postmoderne Spania. For
gjøre opp for syndene i året som
gikk bæres enorme, hellige tre-
figurer og tablåer som illustrerer
hendelser fra påskeuka gjennom
gatene. De mer individualistisk
anlagte sleper med seg store
kors, eller å går helt enkelt bar-
føtt med lenker rundt anklene.
Mange segner om av utmattelse. 
At mange av botsprosesjonene i
Semana Santa begynner gry-
tidlig om morgenen skaper en
helt spesiell atmosfære. Tunge
trommeslag, klagende horn-
musikk, smaken av brente man-
dler, røkelse, levende lys, spisse
kutter og kjortler gjennomvåte
av svette blander seg sammen
med morgengryet til en op-
plevelse som ikke glemmes så
lett. 

FASTER - PÅ SØVN!
Men selv om prosesjonene kan
være preget av alvor og smerte,
er Semana Santa også en hei-
dundrende fest og det fråtses i
det meste som ikke inneholder
oksekjøtt. Det er et spansk ord-
språk som gjør det klart at den
som ikke ser seg råd til å dele ut
søtsaker i påsken, neppe kan
gjøre seg forhåpninger om å
slippe gjennom Petersporten.
Dette har gitt seg utslag i at
slikkemunner lever gode dager
under høytiden - overalt tilbys
det småkaker, glasserte epler,
brente mandler og annet
sukkertøy. Når prosesjonen er
over er det tradisjon for å dele et
overdådig måltid med venner og
familie, for så å gå på bar og
feste til morgengry, når det igjen
er på tide å gjøre opp for sine
synder. Når det gjelder søvn
"fastes" det i alle fall under den
spanske påskefeiringen?

Den spanske påske-
feiringen er noe
ganske annet enn hyt-
tekos og marsipanegg!

RELIGIØS FOLKEFEST: Hver dag fra palmesøndag til og med første
påskedag blir det spansk samfunnets dype spirituelle fundament fullstendig
blottlagt. Det fremvises en fromhet og religiøsitet som sjelden ellers kommer
til syne i det postmoderne Spania.

BOTSPROSESJON: 
Tunge trommeslag, klagende horn-
musikk, smaken av brente mandler,
røkelse, levende lys, spisse kutter og
kjortler gjennomvåte av svette
blander seg sammen med morgen-
gryet til en opplevelse som ikke
glemmes så lett. 

Påske plukk 
Hver eneste by har sin spesielle vri på hvor-
dan påskefeiringen skal foregå. Under følger
noen eksempler på hva som foregår.

CUENCA

Langfredag i Cuenca er en vold-
som opplevelse. Byens innbyg-
gere tar nemlig del i et slags
rituale hvor de skriker ut ulike
fornærmelser og besvergelser for
å gjenskape den atmosfæren

Jesus opplevde på sin siste dag
blant menneskene. Dette skue-
spillet er kjent som "drukken-
boltenes prosesjon", og dette
gjenspeiler seg blant deltagerne,
som inntar store mengder resoli,
en slags hjemmebrent.
Som en total kontrast er pros-
esjonen dagen etter kalt "den ly-
dløse prosesjonen", hvor total
stillhet fremstiller den fortvilelse
som hersket ved Frelserens død.

ALFONSO

I Alonso (Huelva) er påskens
høydepunkt Fiesta de Judas hvor
et bilde av Jesus svikefulle apos-
tel hvert år blir brukt som blink
av byens skyttere. Når bildet er
passelig sønderskutt, drar barn

de sørgelige restene av Judas-
portrettet gjennom byens gater.

JEREZ

På skjærtorsdag rundt kl. to på
formiddagen er alle som har god
apetitt invitert på en lokal rett
ved navn cocido extremeño i
Jerez de los Caballeros (Bada-
joz). Dette er en sak man ikke

bør forsøke på sitt eget kjøkken,
for her er det snakk om en gry-
terett som blant annet består av
100 kilo bønner, 60 kilo chorizo-
og blodpølse, fem kilo beinmarg
fra okse og 25 skinnsekker rød-
vin(!).

CARTAGENA

I Cartagena, Tuleda og Penafiel er
det mulig å se engler gå inn for
landing på første påskedag. Små
barn uten høydeskrekk og iført en-
glekostymer blir firt ned fra kir-
ketårn til et bilde av Jomfru Maria.
Vel fremme fjerner de sløret som
dekker ansiktet Den hellige jom-
fru, og dermed slippes utallige
hvite duer fri. Dette forutsigbare
"mirakelet" utløser en jubel som
ingen ende vil ta.

SAN VINCENTE DE SONISIERRA

I San Vincente de Sonisierra
(Rioja) utspiller det seg et blodig
rituale på langfredag kveld.

Mange menn velger å piske seg
selv på ryggen for å gjøre opp
for syndene sine. For at det hele
skal bli så blodig som mulig har
masochistene med seg "hjelpere"
som stikker de opphovnede
ryggene med nåler. Alle delt-
agerne har dekket til ansiktet - å
på noen måte skryte av sin delt-
agelse under dette ritualet blir
sett på som en stor skam.

JEREZ
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Påskeretter

D
et var slik de velkjente
Torrijas ble oppdaget.
Torrijas, som er til salgs

i alle bakerier i Spania i påsken,
er en lekker dessert laget av
brød, egg, sukker, olje, honning
og kanel.

Selve opphavet til Torrijas er
ukjent.  Men flere vil ha det til at
oppskriften går så lang tilbake
som til Middelalderen da dette
ble en løsning for å utnytte
brødet som var til overs.

En annen typisk påskerett, er Potaje
de vigilia, en suppe bestående av
bukkeert, spinat og torsk.
Påsken er også tiden for å opp-
dage de regionale matrettene på
sitt beste. 

Er du i Katalonia i påsken, anbe-
faler vi deg å smake på Mona de
Pasqua, som er deilige sjoko-
ladefigurer som alle barn får fra
sin fadder. Hvert år lages sjoko-
ladefigurene mer og mer fantasi-
fulle og originale, så de er verdt
å få med seg i bakerienes vin-
duer hvor de står utstilt. 

Befinner du deg ikke i Katalonia
i påsken, men ønsker fremdeles
å se disse spektakulære figurene,
kan du ta turen til Museu de la

xocolata (Sjokolade Museet)
hvor de utstiller noen av de
største og mest imponerende fig-
u r e n e :
http://pastisseria.cat/ct/Por-
tadaMuseu 
Ikke så glad i søtsaker? Da kan
vi anbefale retter som Botiffarra
d’ou (eggpølse), Espinacas a la
catalana (Katalansk spinat) og
Bacallà amb samfaina (torsk).

Alle disse rettene og mange flere
venter på deg i Spania i påsken!

I påsken byr det spanske kjøkkenet på en av
sine mest tradisjonelle sider.. Den katolske
tro forbyr kjøtt på langfredag, og faste og
avholdenhet gjør at grønnsaker, fisk og ”co-
cidos” får stor oppmerksomhet og blir hov-
edingrediensene på kjøkkenet i påsken.

ORRIJAS: En lekker dessert laget av brød, egg, sukker, olje, honning og
kanel.Torrijas får du kjøpt i alle bakerier i påsken.

POTAJE DE VIGILIA, en suppe
bestående av bukkeert, spinat og
torsk.

MONA DE PASQUA, som er
deilige sjokoladefigurer som alle barn
får fra sin fadder. Hvert år lages
sjokoladefigurene mer og mer fan-
tasifulle og originale.

BACALLÀ AMB SAMFAINA (TORSK).

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 A. Johannessen: 
Audiologisk-nevrologisk-hørsel- og balanseomsorg

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

Dr. Thor A. Johannessen
Audiologisk-nevrologisk-
hørsel- og balanse omsorg.
Jardin Sol Helsesenter
Tlf: 966 81 70 00

Hørsel og Balanse
Mange av 
hjernens funksjoner kan måles og 
behandles. Hørselen er en av dem, 
balansefunksjonen en annen.
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Torrevieja: Fra finans til billedkunst 

– Rita Hee ville ha forandring i hverdagen
For syv år siden tok dansknorske
Rita Hee en avgjørelse hun aldri
har angret på siden. Hun byttet ut
en hektisk og stressende hverdag i
norsk finansverden, med en rolig
og avslappet tilværelse som
billedkunstner på Costa Blanca. 

D
et kan være litt vrient å
finne frem første gang
du skal besøke La Casita

Del Arte, Rita Hees atelier i Pino
Mar urbanisasjonen, like utenfor
Torrevieja. Men når du først
kommer frem blir du godt tatt i
mot. Alle er velkomne innom så
lenge Rita er der, hun har ikke
faste åpningstider.

- Hvis noen hadde sagt til
meg for ti år siden; at jeg en dag
skulle leve som billedkunstner i
Spania, hadde jeg bare ledd, beg-
ynner Rita etter å ha servert pul-
verkaffe med sukker og melk.
Den gangen besto livet hennes
av stress, penger og uendelig
lange arbeidsdager, finansdamen
kunne vanskelig forestille seg
noen annen tilværelse.

MALEKURS

Men i 2001 tok endelig Rita Hee
en avgjørelse hun aldri har an-
gret på siden. Familien hadde
hatt feriehus i Spania noen år, nå
bestemte de seg for å flytte ne-
dover for en lengre periode. 

Etter å ha bosatt seg på Costa
Blanca, begynner Rita på
malerkurs hos den norske ma-
lerinnen Ellen Hegg, der ble hun
i to år.

- Jeg ble umiddelbart hekta,
og fant meg fort til rette i min
nye hverdag, sier Rita. 

I 2003 var det så tid for å stå på
egne ben. Hun og tre-fire
medelever hos Ellen Hegg, slår
seg sammen og starter
”Strandgalleriet” på stranda i

Guardamar. Her ble Rita i fire år,
helt til hun fant ut at tiden var
moden for å søke enda nye ut-
fordringer.  

LA CASITA DEL ARTE

Da åpnet hun La Casita Del Arte
i Pino Mar. Her underviser hun
egne elever, og har sitt eget atel-
ier, dessuten holder hun en til to
utstillinger her i året, da er det
elevenes kunst som skal vises
frem.

– Dette stedet gir meg ro og
inspirasjon, like bak haugen der
er stranda og det åpne hav, sier
Rita og peker mot den store
sandbanken som skiller atelieret
fra middelhavet. 

Ritas elever kommer fra mange
forskjellige land, og har alle

forskjellige aldre og bakgrunner,
den eldste eleven er for tiden 80 år. 

– Det skal være litt alt mulig,
litt variasjon, alt kan være like
spennende. Maling skal være
gøy og utfordrende. Man må
ikke nødvendigvis ha am-
bisjoner om å bli en ny Picasso
for å begynne å male, sier Rita

Rita Hee beskriver seg selv som
en eksperimentell billedkunst-
ner. Hun behersker og under-
viser i mange forskjellige
teknikker, alt fra vanlig oljemal-
ing og landskap, til collage til
”pin-hole” fotografering, Rita
har mørkerom på badet.  

– Jeg vil ikke være den eller
den typen malerinne, jeg ønske å
mestre alle teknikker, jeg føler

meg mer tilfreds når jeg får
eksperimentere. Inspirasjonen
henter jeg fra mine omgivelser
og ting jeg har opplevd gjennom
årenes løp, forteller Rita.

FØLER SEG PRIVILEGERT

Det er langt fra La Casita Del
Arte til Oslo børs. Det er snakk
om to forskjellige planeter. – I fi-
nansverdenen er tøff, det er alltid
stress og misnøye, et stadig jag
på mere penger. Her er alt gøy,
her er det motiver farger, og kan-
skje pensler og lerreter som
diskuteres, noe særlig utover det,
strekker ikke materialismen her
seg, smiler Rita.

Selv om Rita ikke kan garantere
at hun aldri skal arbeide innen fi-
nans igjen, har hun som sagt
aldri angret på avgjørelsen som

HANS PETTER BARSTAD HANSP@SPANIAPOSTEN.NO

ANGRER IKKE:  For syv år siden byttet Rita Hee aksjer og obligasjoner med pensler og lerret. Det har hun aldri an-
gret på. - Jeg føler meg utrolig privilegert. Det blir aldri ensomt her, jeg har mine elever, dessuten er det alltid noen som
stikker innom, det er koselig, du må skrive at alle er velkomne her, jeg liker besøk, sa Rita da Spaniaposten besøkte
henne i La Casita Del Arte like nord for La Mata.
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ble tatt i 2001. Hun stortrives i
Spania og i sitt lille atelier. 

- Jeg føler meg utrolig privi-
legert. Det blir aldri ensomt her,
jeg har mine elever, dessuten er
det alltid noen som stikker
innom, det er koselig, du må
skrive at alle er velkomne her,
jeg liker besøk, avslutter Rita.

Rita Hee er en aktiv person i det
sørlige Costa Blancas kunst- og
kulturliv. I tillegg til de utstillin-
gene hun arrangerer for sine
elever i La Casita Del Arte,
holder hun stadig egne sepa-
ratutstillinger, eller tar del i
større utstillingsprosjekter. Frem
til den 23. mars kan du se en
rekke av hennes bilder utstilt i,
Renfe Sala de Exposiciones, i
Torrevieja.

I våre forretninger finner du mange flere helseprodukter sammen med veiledning fra våre 
eksperter innen helsekost.   Vi tilbyr også postordresalg.  Tel. 96-585.86.63  

Chitosan Fatbinder
Chitosan trekker til seg fettet som en svamp, 
og hemmer opptaket av fett i tarmsystemet.    
    240 Kap € 29,90    -   fra 3x  € 26,65 

Glukosamin-Kondroitin
er en velbalansert kombinasjon for sunne 
leddfunksjoner.  
  120 Kaps € 35,90   -  fra 3x   € 32,95  

Noni Bio-Juice 100%  
 1Litre €26,50 - 3L €24,00/L - 90Kaps €12,80  

C/Gambo, 3  Tel: 96-585.86.63

Av.Gabriel Miro, 7  Tel: 96-583.68.07

Av. De Albir   Tel: 96-686.41.71

ALBIR

CALPE

BENIDORM

Flere naturprodukter  Euro

Artisjokk ekstrakt .....................120 tab .....8,95
Asparges tabletter....................350 tab...12,50
A-Z 26 vitaminer & mineraler ..150 kap ....7,95
Cinnamon kap 2.000mg  NY ....180 kap ..11,00
CLA (konjungert linolsyre)........120 tab ...15,00
Co-enzym Q10 40mg + vit. ......150 kap ..25,00
Co-enzym Q10 40mg mono.....300 kap ..37,50
Cranberry Vital-Juice....................1 L........8,90
Djevelklo...................................120 kap ..10,75
Dvergpalme & Gresskarfrøolje.300 kap ..28,50
Eple-eddik ...............................120 tab .....7,95
Ginsengfit.................................200 kap ..21,70
Gresskarfrøolje.........................130 kap ....7,95
Grønnleppet musling kapsler ...150 kap ..12,50
Hårfit - för starkt, sunt Hår........150 kap ..12,50
Johannesurt + Lecitin.................90 kap ....9,85
Kalsium-Magnesium.................400 tab .....9,95
Lakseoljekapsler (500mg)........400 kap ....9,50
Lutein Eyecare m/ blåbær..........90 kap ..12,80
Maca-østers ekstrakt ...............120 kap ..16,80
Mariatistel Silybum...................120 kap ..16,70
Nattlysolje 500mg.....................150 kap ....9,95
OPC Kapsler ..............................90 kap ..22,50
Haibrusk ..................................180 kap ..21,80
Rød solhatt & Vitamin C...........120 kap ..11,85
Rødkløver kapsler .....................60 kap ..19,50
Royal Jelly ..........30 bot...29,95
Silica - for hår, hud, negler .......210 kap ....8,95
Sink-gjær .................................180 tab... 10,90
Spirulina - blågrønn mikroalge 360 kap ..12,60
T ........................90 kap ..11,00
Veneforbedrende tabletter .......150 tab...10,50
Vitafit - Ginkgo-Magnesium......400 tab...20,50
Vitamin B Kompleks ................120 kap ....7,85
Vitamin C + sink Retard ...........150 kap ....8,50
Vitamin C Acerola.....................300 kap ..10,85
Vitamin C Retard......................120 tab.....5,45
Vitamin E 400...........................240 kap ..24,00
Vitaminer for kvinner ..................60 kap ....9,60
Wu-Wei-Zi & Granateple ............90 kap ..12,50

AFA sjøtang kapsler ................120 kap ..19,95

1 måneds kur 

ranebærkapsler

C/Ramon Gallud, 51  Tel: 96-670.67.65

TORREVIEJA

Soya-Isoflavoner & Kalsium 

Soya inneholder planteøstrogen 
som gir gunstig effekt på kvinnens kropp 
under og etter overgangsalderen.

€ 12  -   fra 3x   € 11   90 Kaps  ,50    ,00

KRÄUTERHAUS

Aloe-Vera-Juice 99,6%
   1 Litre  ,00  -  3 Litre ,90/L 
   90 Aloe-vera Kapsler       ,00

€ 11 €  9
€ 11

Rosenrot-Rhodiola
förbättrar koncentrationen, minnet och 
befrämjar prestations-förmaga.  
 120 Kaps € 15,00    -   fra 3x  € 13,50 

EPA Fiskolje Kapsler(650mg)
med 650mg Fiskoljakoncentrat, minst 65% 
Omega-3 och minst 325mg EPA / 70mg DHA.
   90 Kaps € 24,90   -  210 Kaps € 49,50  

Ginkgo-Magnesium 
En bra kombinasjon. Ginkgo 
forbedrer blodsirkulasjon-en og magnesium er 
gunstig for blodkarene. Tegn på dårlig 
blodomløp er hukommelsessvikt, mangel på 
konsentrasjon, tretthet, kalde hender og føtter.                              
   400  Tab    € 20,50      -  fra 3x   € 18,50

SPANIAPOSTEN SPRE DITT BUDSKAP?
Med over 12.000 distribuerte eksemplarer pr utgave er Spaniaposten suverent størst på opplag

og antall lesere. Avisen er det mest effektive verktøy for å nå skandinaver på Costa Blanca uansett
om du vil markedsføre din bedrift eller tipse oss om en god sak.   Vil du prøve oss? Tlf: 966

882 561 Fax: 966 882 591 Epost: red@spaniaposten.no

INSPIRASJON: Rita har sitt eget
atelie i La Casita Del Arte hvor hun un-
derviser egne elever, dessuten holder
hun en til to utstillinger her i året. Da
er det elevenes kunst som skal vises
frem.

- Dette stedet gir meg ro og inspi-
rasjon, sier Rita.
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WWW.SPANIAGUIDEN.NO/FORUM

SPANSK-NORSK
DEBATTFORUMBeste kebab i Alfaz området !?

? ?

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 underhold-
ningens skyld. Mye godt frukt og grønt
selges også til svært hyggelige priser.
Interesserte i antikviteter vil også finne
mye spennende på markedene, og spe-
sielt på bruktmarkedene (rastros).

MARKEDER /  MERCADOS�

BRUKTMARKEDER (RASTROS)�

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

Madrid

Sevilla

Overskudd for Seat

D
en spanske bilprodusenten
har i mange år vært plaget
av underskudd. Nå har de

endelig snudd underskudd til over-
skudd, et år før de selv hadde fore-

speilet det, sier en talsmann for bil-
produsenten. Resultatet for 2007
endte på åtte millioner euro. I 2006
noterte fabrikken et underskudd på
159 euro. 

Abba-trommis funnet død
D

en svenske trommes-
lageren Ola Brunkert
(62), er funnet død på

Mallorca. Brunkert er mest kjent
for å ha medvirket som trommis
på flere av Abbas plater, men
han har også spillt med andre
svenske musikkstorheter som
Bjørn Skiefs og Janne Schaeffer.

Guardia Civil på Mallorca
melder at musikeren ble funnet
død i sitt hjem, men at de ikke mis-
tenker at det ligger noe kriminelt
bak. Brunkert skal ha falt gjennom
et glassvindu mellom kjøkkenet og
hagen, og mest sannsynlig blødd
ihjel at et halskutt han pådro seg
under ulykken.

Ola Brunkert (62), er 
funnet død på Mallorca.

Demonstrasjon mot ETA

T
usenvis av mennesker
demonstrerte den 10. mars
i Montdragon i Basker-

land, mot ETAs siste attentat,
som tok liv av politikeren Isaias
Carrasco fra det baskiske sosial-
istpartiet PNV. Både PNVs leder,
Juan Jose Ibarretxe, og PPs leder
i Baskerland, Maria San Gil, del-
tok i demonstrasjonen. 

Den lokale sosialistpartiled-
eren, Patxi Lopez, holdt en tale
der han understreket at terroris-
tene aldri vil lykkes i å tie
demokratiets forsvarere. 

Det radikale baskiske partiet
ANV som styrer i Montdragon,
deltok ikke i demonstrasjonen.

De har også avstått fra å
fordømme attentatet. 

VIL IKKE TIE: Den lokale sosial-
istpartilederen, Patxi Lopez, holdt en
tale der han understreket at terroris-
tene aldri vil lykkes i å tie demokrati-
ets forsvarere. 

IU anmelder mandatsystemet

IU
gjorde sitt dårligste
valg noensinne og
kommer nå med sterk

kritikk av det spanske mandatsys-
temet. Venstrekoalisjonen mener
systemet, som gir store fordeler til
de små regionale nasjonalistpar-
tiene som er sterke i enkelte re-
gioner, ikke er i tråd med Spanias
demokratiske grunnlov.  

Til tross for at IU får langt flere
stemmer enn de regionale partiene
på landsbasis, får disse partiene
langt flere representanter inn i par-

lamentet. Ved årets valg fikk IU
963.000 stemmer. Det er tre ganger
så mange som PNV, allikevel fikk
det baskiske partiet seks mandater,
mens IU bare fikk to.

Etter at IU mistet tre av de fem
mandater, får de ikke danne parla-
mentarisk gruppe. Representanter
for partiet i Andalucia har derfor
anmeldt det spanske mandatsys-
temet til domstoler i både Sevilla
og Malaga. Målet er å få i stand en
reform av mandatfordelingen, sier
en talsmann for IU.
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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/LEIEB

* 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
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Alicante

Torrevieja

www.sandenpools.com

ALTEA
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BENIDORM N-332

SANDEN POOLS

PEUGEOT     HOSTAL MCDONALDS

Svensk-Spansk familieforretning
www.sandenpools.com

Spesialister på alt tilbehør til bassenget! 
Filter, pumper, alle typer bassengtrekk,

varmepumper og solvarme.

Beste priser på Saltelektrolys-

metode for bassengvann eller

klor.  Vi er eksperter på basseng-

vann (siden 1973)! Med vår

kunnskap får du det produkt 

som passer best for deg!

Velkommen innom eller ring Charlotte, 
tlf: 966 866 325 for mer informasjon!

Åpningstid: Mand.-Fred. 09.00-18.00. 

Avda Europa, 65, Alfaz del Pi

Sommer- og vintertrekk
- holder temperaturen
- beskytter mot smuss og alger i flere måneder 
uten filtrering

- lett og rulle ut og inn
- kan installeres på rektangulære- og nyreformede 
basseng

Narkoselgere utkledd som politi

T
i menn er arrestert i Torre-
vieja mistenkt for storstilt
narkotikasalg. Gjengen

skal ha kledd seg ut som politi,
og beslaglagt narkotika fra andre
kriminelle gjenger, for så å selge
det videre. Guardia Civil sier de
ti er tilknyttet en større bande
som har vært under etterforskn-

ing siden juni i fjor, etter at et
tonn cannabis ble beslaglagt i en
garasje i Torrevieja.

Etterforskningen som har hatt
kodenavn ”Operacion Julo”, har
så langt ført til 29 arrestasjoner,
beslag av nesten syv tonn
cannabis, seks stjålne luk-

suskjøretøyer, titusener av euro i
cash, samt våpen og andre gjen-
stander til en verdi av mer enn en
halv million euro. Gjengen har
operert i flere provinser, 17 av de
arresterte er spanjoler, opplyser
nyhetsbyrået EFE. 

74-åring tiltalt for uaktsomt drap
E

n 74 år gammel dame i
Alicante står tiltalt for
uaktsomt drap. 74-åringen

skal hat dyttet en tidligere

leieboer under en krangel slik at
han slo hodet i veggen. Den 68
år gamle tidligere leieboeren
skal ha pådratt seg så alvorlige

hodeskader at han senere døde.
68-åringen skal ha skyldt 74-
åringen penger etter det tidligere
omtalte leieboerforholdet.

Madrid

Jegere og bønder på krigsstien
I

begynnelsen av mars demon-
strerte titusener av bønder og
jegere mot en rekke av reg-

jeringens nye miljølover i
Madrid. 47 forskjellige organ-
isasjoner hadde innkalt sine

medlemmer til demonstrasjon.
Jegerne protesterer blant annet
mot at de ikke lenger får bruke
blykuler i nærheten av våtmark. 

Bruk av ammunisjon med
blykuler legger hvert år tonnevis

med bly igjen i naturen, denne
tas ofte opp av fugler og fisk. Og
blyet forplanter seg så videre i
økosystemet til stor skade for or-
ganismen.

Madrid

Færre dødsfall i trafikken
161 personer omkom i trafikken
i Spania i februar. Det er 19 per-
soner færre enn i februar i fjor,
og 11 færre enn november i fjor,

som til nå har vært den måneden
med færrest dødsoffer noen gang
i Spania. I løpet av årets to første
måneder har 335 personer

omkommet på spanske veier, det
er 17 % færre enn samme peri-
ode i fjor. 

Malaga

Granat på stranden
E

n strandrestaurant ved El
Dedo-stranden i Malaga
måtte evakures ved lun-

sjtider den 11. mars, etter at ren-
holdsarbeidere hadde funnet en
granat i en nærliggende søppel-

container. Politiet ble varslet og
kom raskt til stedet, de valgte å
sperre av et området i en radius
på 300 meter rundt containeren.
Først etter tre timer ble det slått
fast at granaten ikke var armert. MALAGA

Wipzonas trådløse internett har vært et alternativ i markedet siden
2004.  Løsningen er spesielt egnet for kunder som bor i områder med
dårlig dekning fra tradisjonelle linjeleverandører, eller som har språk
problemer med sin nåværende Spanske leverandør.

Wipzona support: 965 01 3000  man – fre 09:00 til 20:00 
contact@ wipzona.es - Camino del Moralet s/n (Terra Mitíca) 03502 Benidorm

� Konkurransedyktige priser � Ingen skjulte kostnader
� Profesjonell installasjon � Erfaren teknisk support 
� Testet og kvalitetssikret utstyr � Internett 24/7 
� Redusert månedskost når du ikke er her, 

minst 50% reduksjon.
� Ikke behov for fast telefon; vi har egen rimelig 

VoIP tjeneste
� Ingen bindingstid
� Nåværende dekningsområde for vårt 

trådløse internett:
Albir, Alfaz, Altea, Benidorm, Benissa, 
Cala Finestrat, Callossa, Calpe, Finestrat, 
La Nucia, Polop, Moraira

Costa Blancas mest erfarne trådløse 
bredbåndsselskap – Conéctate!
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Nettbutikk: www.baratosinmarca.com
Hjemme kino projektorer fra €310 � Digital Kamera fra €118

Videokamera fra €85 � Liten Promilletester til nøkkelknippe

fra €24 � WiFi trådløs internett sone finner €31 � Mp4 og Mp3

spillere, Bil DVD, Bluetooth prod. Overvåkingskamera og

systemer fra €130 � Bærbar DVD, Bad og kjøkken TV, 

med mer. Frakt er inkludert i prisene.
RESTAURANTE

RESTAURANTE CESAR I ALBIR
Spesialiteter: Argentinsk kjøtt, empanadas,
lammelår a la César. Internasjonal meny.

Avda. del Albir, 68  -  Telf: 96 686 73 78  -  Servering og avhenting.

Åpent: kl 12.00-16.00 og 18.30-22.30. Onsdag stengt. 

Det var kunst og kultur som sto i fokus da den norske billedkunst-
neren Astri Eidseth Rygh, som fikk verdens oppmerksomhet da hun
laget det berømte egget til åpningsseremonien på Lillehammer,
arrangerte “kulturstunt” på Casa Vital i Altea den 11. mars.

- Det er enkelte steder i verden
som feires av historien, dette er
en av dem. Denne plassen er rett
og slett for fantastisk til at den
ikke skal brukes til noe spesielt.
Derfor fant vi ut at vi skulle
arrangere “kulturstunt”, vi ville
gjøre veggene her frodige av
kunst, sier billedkunstner Astri
Eidseth Rygh til Spaniaposten,
da vi møter henne denne etter-
middagen på Casa Vitals innby-
dende ute servering på toppen av
gamlebyen i Altea. 

Den norske kunstneren fikk in-
ternasjonal oppmerksomhet da
starten på Lillehammer-OL ble
kringkastet verden over i 1994.
Hennes installasjon “Tellus
Egget” utgjorde basen i avslut-
ningen av åpningsseremonien. -

Millioner av tv-seere fikk mu-
ligheten til å anerkjenne meldin-
gen og symbolikken i min
fremstilling av kloden som et fu-
gleegg, skriver Astri på sin
hjemmeside.        

KULTURELL SYNTESE

Astri Eidseth Rygh har hatt
lange vinteropphold i de fleste
europeiske middelhavsland, men
følte at det var noe helt spesielt
da hun kom til Spania og Altea.
–I Altea fant jeg en kulturell syn-
tese av alt det jeg hadde opplevd
under tidligere middelhavsop-
phold. Det gav meg inspirasjon
til å begynne å lage billedserien
“Fra Athen til Altea” som er in-
spirert av mine erfaringer langs
middelhavet, nettopp fra den
greske hovedstaden til Altea,

forteller hun.
- For to uker siden møtte jeg

den lokale Alteakunstneren Juan
Duro. Han snakker ikke engelsk,
og jeg snakker ikke spansk. Men
ved hjelp av noen skarve gloser
og en form for tegnspråk, klarte
vi å finne ut at vi hadde ting til
felles, så jeg spurte om han ville
være med på “kulturstunt”, sier
Astri.

- Juan representerer sin
hjemby Altea gjennom sine ma-
lerier. Han maler det han kjen-
ner, omgivelsene han har vokst
opp og bor i, og det han ser rundt
seg. Mine malerier er mer syn-
teser av alt jeg har opplevd rundt
omkring på forskjellige steder.
Jeg er inspirert av mine reiser,
men også av myter, litteratur,
opera og den franske impresjon-

ismen, egentlig er jeg inspirert
av alt mulig, jeg er en fab-
ulerende kunstner, forklarer
Astri.

BASERT PÅ GLEDE

- Det har vært masse folk her i
dag. Det har vært foredrag, mat

og musikk. Og det har vært
spontandans og tilløp til allsang.
De besøkende har kunnet knytte
relasjoner over fag- og lande-
grenser. Folk fra mange nasjoner
vært innom, jeg er strålende
fornøyd. Vi har allerede vært
inne på tanken på å arrangere

HANS PETTER BARSTAD HANSP@SPANIAPOSTEN.NO

“Kulturstunt” på Casa Vital“Kulturstunt” på Casa Vital

FORNØYD VERT:  Åge Folkestad ved Casa Vital takker kunstnerene og de
fremmøtte for oppmøte.

LOKAL KRAFT: Astri møtte Juan Duro for fjorten dager siden. Selv om de
ikke har felles språk, klarte hun å få med den lokale Altea kunstneren med på
“kulturstuntet”.
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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 

NYHET:
Kulturkveld fredag 28/3 kl 20.00.
Konsert med duo intermesso,
utstilling og foredrag med 
Astri Eidseth Rygh. 

Restaurante

Casa Vital
� Vi har Tapas og a la carte.
� Dagens meny:  

Alle dager - 12.50 €

� Byvandring m/Åge torsdager   

kl 18. med tre retters meny 25€

� Påskelam - Påskeaften og

første påskedag

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

Casa Vital, C/ Salmanca 11, Gamlebyen Altea.   
Tlf: 965 840 936 - mob Åge 617 640 859, www.casavital.com

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

� Onsdag kl 19.00: Dansekveld til levende musikk   

Skalldyr og fiske buffét m/dessertbord Kun 10€

� Markedsbuffét med dessertbord

Fredager kl 13.00-17.00

� Fredager kl 21.00: Karaoke med Rune

� Lørdag kl 19.00: Dans til Bernie og Ben

� Søndagsmiddag og dessertbuffét: Kl 13.00-18.00. 10€   
Levende musikk m/Bernie og Ben.

21

� Lørdag 22. mars fra kl 19.00. 
Påskebuffét. 10€

� Fredag 28. mars kl 24.00. 
Levende musikk med rockegruppen
Smooth Flow!

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€

noe lignende neste år, forteller
Astri.

Det har også vært utlodding av
bilder på Casa Vital. Pengene
skal gå til veldedighetsorgan-
isasjonen – Casa Cara – som lig-
ger i nabobygget. Det er deres

vegg som blir brukt som utstill-
ingsvegg. Og det er en selvfølge
for Astri, å gi et lite bidrag.   

- Dette er noe vi bare ville få
til. Vårt budsjett er basert på
glede, og da blir som regel re-
sultatet bra, sier Astri fornøyd.
Torsdag den 27. mars skal hun

holde foredrag om kreativ kom-
munikasjon på kirkesenteret i
Albir. Så, til våren, reiser hun
hjem til Norge igjen. Neste vin-
ter skal hun helt sikkert tilbake
til Altea.  

“Brisa del Mar”“Brisa del Mar”

c/Ruperto Chapi, 12 Edif. Aventino, 03581 ALBIR
Tlf: 966 865 214

Dagens meny fra 9.50€
Onsd-Fred-Sønd 13.00-15.00

Onsd-Mand 18.30-21.00. Tirsdager stengt
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Skal redde fuglearter

R
egjeringen i Murcia har
besluttet å installere syv
kunstige øyer i Mar

Menor, for å forsøke å redde to
utrydningstruede fuglearter.
Øyene skal ligge i Las Salinas
Regional Park i San Pedro de
Pinatar. 

De kunstige øyene er laget av
tre og dekket med sand. Menin-
gen er at fuglene skal bygge
reder og hekke der. Tilsvarende

prosjekter har vist gode resul-
tater ved andre tilfeller i Santa
Pola og El Hondo, sier en av de
ansvarlige for prosjektet som har
en prislapp på 30.000 euro.

De to utrydningstruede fu-
gleartene det dreier seg om i Mar
Menor er ”Charran” og Char-
rancito”. I 1995 ble 204 ”Char-
ran” par registrert i Las Salinas
Regional Park. I fjor ble bare 53
par observert.

San Pedro de Pinatar

“OL-EGGET”: Den norske billed-
kunstneren Astri Eidseth Rygh fikk
verdens oppmerksomhet da hun laget
det berømte egget til åpningssere-
monien på Lillehammer.

KULTURELL SYNTESE:  Da Astri
kom til Altea, fant hun en kulturell syn-
tese av alt hun hadde tidligere op-
plevd langs den europeiske
middelhavskysten. Det inspirerte
henne til å lage billedserien “Fra
Athen til Altea” (bildet til høyre).

Barcelona

Eksplosjon i privatbolig
T

re personer omkom i en
kraftig eksplosjon i en pri-
vatbolig i Barcelona. Ek-

splosjonen, som blåste ut hele
boligens førte etasje, inntraff ved
halv åtte tiden på morgenen. De
omkomne er et brødrepar som

bodde i boligen, i tillegg til en
person som i skrivende stund
ikke er identifisert. 
Tretten personer ble skadet, og
37 personer ble evakuert etter
eksplosjonen. Politiet har hatt
mistanke om at eksplosjonen

kan ha vært rettet mot en kvinne
som skulle kastes ut av boligen
samme dag. Det er imidlertid uk-
lart om kvinnen hadde flytt på
forhånd, eller om hun er det
tredje og foreløpig uidentifiserte
dødsofferet. 
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Murcia Elche

Torrevieja

Elche

Torrevieja

Åpent: Mand.-Lørd. 
Kl 10.00-20.30

Avda. del Albir 155 - Kjøpesenteret MONVER - ALBIR - 
Tlf: 966 865 870

Stort utvalg i 
sportssko - Jakker 
- Tennis- og løpeklær
- Joggedresser 
- Sykkelhjelmer 
- Sykler m.m.- VI FØRER MANGE KJENTE MERKER

SPANSK-NORSK
DEBATTFORUM

WWW.SPANIAGUIDEN.NO/FORUM

Drømmer om Spania ?

? ? ? ?
??

Diskusjon,debatt, 

meningsutvekslig tips og triks.

? ??

Dylan til Lorca

B
ob Dylan har sagt ja til å
spille på “Todo Arte” fes-
tivalen i Lorca til som-

meren. Dylan, som av mange
regnes som den største sing-
songwriter i historien, skal holde
konsert på Plaza de Toros den
fjerde juli. 

Fansen vil få muligheten til å se
Dylan i et år hvor hele verden

feirer hans geni. Billettene
legges ut i aller nærmeste
fremtid, sier Rosa Medina, som
er byråd for kultur ved rådhuset
i Lorca.

Bob Dylan ble i fjor hedret med
Spanias mest prestisjetunge kul-
turpris, El Premio Principe de
Asturias, for sine mange bidrag
til kunstens verden.

Murciaregionen har for øvrig
gjort flere scoop på artistfronten
hittil i år. Både James, Kaiser
Chiefs og Chemical Brothers er
booket til “SOS 4.8” festivalen i
Murcia by i mai.

Stoppet ulovlig raveparty
T

idlig i mars rykket politiet
ut for å avvikle et ulovlig
arrangert raveparty i et

forlatt varehus i utkanten av
Elche. Over 500 personer var i
full feststemning da en tilfeldig
forbipasserende skal ha reagert
på bråket og varslet politiet ved
syvtiden på morgenen. 

Ingen skal foreløpig ha blitt ar-
restert, men tre menn fra Torre-
vieja risikerer å bli tiltalt for
ulovlig bruk av varehuset. Det
ble også servert alkohol uten
lisens. Varehuset skal dessuten
ha vært i elendig forfatning, og

politiet mener arrangørene har
utsatt de besøkende for fare.

ULOVLIG: Over 500 personer var i
full feststemning i et varehus i Torre-
vieja da politiet ankom. Ingen skal
foreløpig ha blitt arrestert.

Funnet skyldig i trippeldrap

J
ose Maria Macia ble tidligere
i mars dømt for drapene på
sin kone og sine to barn på 2

og 6 år i Elche. Macia skal ha
drept de tre med ei slegge. Etter
ugjerningen skal han ha vasket
drapsvåpenet i dusjen, tatt på seg
litt parfyme, og gått på byen med

noen kamerater som ventet uvi-
tende utenfor huset imens fami-
liefaren skal ha utført drapene.
Jose Maria Macia vil få et sted
mellom 17,5 og 20 år for hvert av
drapene, men på grunn av dagens
lovverk vil han i virkeligheten
bare sone 25.

Hindret ran
E

n ansatt i et apotek i Torre-
vieja reagerte heltmodig da
han ble forsøkt ranet for

kort tid tilbake. En raner kom inn
på apoteket ved seks tiden søndag
ettermiddag, og truet den ansatte
med at han hadde en pistol gjemt i
lomma. Det var imidlertid lite som
tydet på at mannen virkelig hadde
pistol, så den ansatte tok sjansen
og kastet seg over han. 

Ransmannen kom seg etter
hvert unna, men den ansatte tok
opp jakten sammen med et par
øyevitner. En Guardia Civil
enhet, som var i nærheten, kom
raskt til åstedet, og raneren ble
like etter arrestert bare hundre
meter fra apoteket. Den 32 år
gamle mannen står nå i retten
tiltalt for ransforsøk.

Innbrudd hos politiet
I

nnbruddstyver tok seg inn hos
Policia Local i Los Balcones
urbanisasjonen utenfor Torre-

vieja i midten av mars. På et tid-
spunkt hvor ingen betjenter var til
stede på stasjonen, skal tyvene ha

tatt seg inn gjennom et vindu på
baksiden ved å klippe av en sikker-
hetskjetting. Deretter skal de ha
koblet ut både telefoner og alarmer.
En av politiets datamaskiner og en
radiosender ble stjålet. 

HISTORISK BESØK: Bob Dylan
har sagt ja til å spille på “Todo Arte”
festivalen til sommeren.

Lanzarote

Byggeskandale
D

en kanariske regional-
domstolen har gransket
flere byggetillatelser på

Lanzarote, og funnet ut at minst
22 hoteller er ulovlig oppført.
Hotellene ligger i kommunene
Yaiza og Teguise, og bryter med
en byggestopp som ble innført i
2000. Ordførerne, som har gitt
byggetillatelsene, tilhører små
lokale partier, og sitter ikke
lenger med makta i de aktuelle
kommunene. 

Det er foreløpig snakk om
7.721 hotellsengeplasser som er

i faresonen. Men flere an-
meldelser er under etterforskn-
ing, og det kan dreie seg om så
mye som 15.000 hotelsenge-
plasser, sier en talsmann for den
regionale domsstolen. Det et i
tilfelle snakk om 23 % av Lan-
zarotes totale hotellkapasitet.
Blant de hotellene som er under
lupen er Melia Volcan og
Iberostar Papagayo. Mange av
hotellene vil bli beordret helt
eller delvis revet. De øvrige kan
vente seg kraftige bøter. 
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Torrevieja

Guardamar

Delegasjon fra
Peru på besøk

E
n delegasjon fra det Perus
helsedepartementet har
nylig besøkt et sykehus i

Torrevieja. Peru vurderer å åpne
for privatisering av helsevesenet,
og det to dager lange besøket på
El Hospital de Torrevieja skulle
gi delegatene et innblikk i
hverdagen ved et privatdrevet
sykehus.  

Delegasjonen skal ha vært spe-
sielt interessert i å observere
forholdet mellom det offentlige
helsevesenet og det private syke-

huset. Dessuten ble flere av
sykehusets teknologiske nyvin-
ninger grundig studert.

El Hospital de Torrevieja har
blant annet utviklet et avansert
digitalt pasientjournalsystem
som nærmest gjør sykehuset
”papirløst”. I tillegg til dele-
gasjonen fra Peru, har dele-
gasjoner fra Georgia, Polen,
Mexico og Portugal, vært og
studert dette systemet siden det
ble satt i drift. 

“PAPIRLØST” SYKEHUS: Delegasjonen skal ha vært spesielt interessert
i å observere forholdet mellom det offentlige helsevesenet og det private syke-
huset. Dessuten ble flere av sykehusets teknologiske nyvinninger grundig stud-
ert, blant annet sykehusets avanserte digitale pasientjournalsystem.

Død kvinne var prostituert

G
uardia Civil mener kvin-
nen, som ble funnet død
ved munningen av Se-

gura i Guardamar for kort tid
tilbake, er en 32 år gammel al-
bansk prostituert. Den første ob-
duksjonen har ikke klart å
definere dødsårsaken. Det blir nå
tatt prøver for å avdekke
eventuelle spor av medika-

menter eller narkotika, for å
finne ut om kvinnen kan ha blitt
dopet ned. Liket skal ikke bære
preg av vold. Politiet leter etter
en østerriksks registrert varebil
som ble funnet i nærheten. De
tror eieren av bilen kan ha vært
kvinnens siste kunde, og at ved-
kommende derfor er den siste
som kan ha sett henne i live.     

San Fulgencio

Oppussingen begynner
til sommeren
O

ppussingen av Jose
Maria Manresa skolen i
San Fulgencio skal beg-

ynne til sommeren, sier en tals-
mann for den regionale
regjeringen i Valencia. Prislap-

pen er satt til 3,5 millioner euro.
Det forberedes nå en midlertidig
skoleordning, på en tomt ved
siden av Cardenal Belluga
Teateret, for de 470 elevene ved
skolen. 
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SCOTER
Piaggio beverly 125cc år 2003
1400km silver svart stora hjul tre
boxar vindruta perfekt fordon
lättparkerat bensinsnål pris
2000eur (nypris 3500eur)
mob.690256944 965845760
Altea THOMAS

BMW MOTORCYKEL

K1200 RS, 2 x 2 cylindre, 96
HK (HP) 58.000 km, 1997.
Saelges for 4.500 E

KARPE-DAM

Er det noen der ute som har
kunnskap om drift og vedlike-
hold av en karpedam? Har kjøpt
hus i La Nucia hvor haven bl.a.
har en stor karpedam hvor det
"bor" ca. 30 små fisk. Dammen
ser litt trist ut nå, med mye
grums og råtne planter Trenger
en opprydding m.m. Noen som
kan noe om dette og kunne tenke
seg å hjelpe til å lage en
hyggelig(ere) dam?
Telefon: 004792839111

JEG TRENGER ”BARNEVAKT”

Snill og lydig cocker spaniel
tispe på 2 år søker dyrekjære
”deltidsforeldre” da matmor må
reise en del i jobbsammenheng.
Vi bor i Albir, har bil og kan le-
vere og hente selv. 
Tlf: 630 292 301 

BILLIGE FLYBILETTER
2 flybiletter billig tilsalgs.Ali-
cante-Rygge ,7 Mai .Rygge Ali-
cante 14Mai.Setereservasjon
medfølger. Selges 200 Euro tur
retur for begge.
Telefon: 0034 699597955

BARNESENG, TRIPPTRAPP STOL

Selges: Tripp-trapp stol, som ny
og meget velholdt barneseng (0-
4 år), autostol, trillevogn med
mere. Kontakt Tove i Altea tlf:
+34 617 711 237 eller epost:
tovehi@ofir.dk

DAME SØKER MANN

Ungdommelig dame 64 soker
røkfri edruelig mann ,for selskap
i alfaz del pi, Brit
Telefon: 965889189

REFORMER & BYGG

Tänker du lägga nya plattor?
Eller vill du bygga ett förråd? Vi
gör allt inom reformer, air con-
dition, markiser och mm. Vi är
ett spanskt företag med spanska
priser med flera år erfarenhet.
Telefon: 691808307 eller maila
till: mejv60@hotmail.com

SMALL WORLD

Restaurant Small world soker
personale med erfaring. Kontakt
Paul for intervju 627 313 224

TRENGER DERE VASKEHJELP?
Trenger dere vaskehjelp i ditt
private hus eller leilighet?
Trenger dere utvask? Trenger
dere vaskehjelp till leiligheter
som du har för utlei? Rimlige
priser. Ring 96 686 70 11

JOBB SØKES!!!
Jeg er en blid og positiv jente på
23 år. Jeg drar til Spania Onsdag
19 Mars. Jeg er på utkikk etter
jobb!! Jeg bor nå på urb. La
Marin a(San fulgencio). Tar
gjerne jobb der eller i
Guardamar!!! Jeg er utdannet
Omsorgsarbeider, men er villig
til å jobbe som servitør, resep-
sjonist +++... Jeg lærer fort, og
har stå på humør! Send meg en
mail da vel! Eller en sms, så tar
jeg kontakt! Mvh.Carina
Telefon: +4794893295

TRENGER DERE NORSK AU PAIR?
Norsk jente ønsker å arbeide

som au pair i en norsk familie
skoleåret 2008/2009. Jeg går nå
i 3 klasse på videregående skole.
Jeg er en positiv jente som er
glad i barn og har erfaring med
barnepass. Jeg er godt kjent på
Costa Blanca og har hatt spansk
i 3år. Høres dette interessant ut,
nøl ikke med å ta kontakt.
Telefon: 004793658912

VÅRPUSS

Er det på tide med å gi ditt hus
en liten oppgradering, innvendig
/ utvendig. Meget gunstige
priser. Alfaz del Pi + omegn.
Telefon: 622 16 16 63

HAVEN FRISØR
Norsk dame- og herrefrisør i
Quesada. Åpen mandag til
fredag.For timebestilling, ta
kontakt med Elin & Mariann på
tlf nr: 966717574

FLYTTSTÄDNING UTFÖRES
Har du sålt ditt hus eller lägen-
het? Vi utför flyttstädning åt dig.
Vi utför även städning i pri-
vathem. Vi städar även uthyrn-
ingslägenheter. Lång erfarenhet
från egen städfirma i Sverige.
Ring 96 686 70 11

MURER OG FLISEARBEJDE

Alt murer og flisearbejde ud-
føres. Køkken, bad, terasse mm..
Samt alle former for nybygning,
om eller tilbygning til
konkurence dygtige priser.Ven-
ligst indhent uforpligtende
tilbud. Telefon: 687 858 357

TIL LEIE I ALBIR

To leiligheter til leie begge har 3
soverom. ledig fra uke 26, priser
fra 500€ pr uke. Internett og
norske kanaler. Aircon. 
Telefon: 0034 622161663

TOPPLEILIGHET ALFAZ DEL SOL

Topp plassering, topp utsikt til
fjell og Middelhav. Lekker lys
ende-leilighet i Selvaags Pluss
prosjekt i Alfaz del Sol. 79 kvm
netto, 2 soverom, 2 bad, stue

m/åpenkjøkkenløsning, balkong,
vaskerom, bod og garasjeplass i
lukket anlegg. Urbaninsasjonen
har bemannet resepsjon/service-
senter, vakttjeneste, helse- og
velværetilbud - frisør, lege, fys-
ioterapeaut, tannlege, restaurant,
Dehli. Gjesteleiligheter for
besøkende. Svømmebasseng og
jacuzzi. For nærmere beskriv-
else av leiligheten kontakt
Hanne, telefon +47 988 66 007

VILLA MED 2 LEILIGHETER

Villa på 2 plan i La Nucia. Be-
bygd areal: 210m2. Flott separat
leilighet i grunnplan med 3
soverom, bad, stue, kjøkken,
fullt møblert. Bolig på 1. etasje,
delvis møblert, stue, 2 soverom,
2 bad, kjøkken. Tomt 500 m2
med svømmebasseng. Bygget i
2001. Nær supermarked. Pris nu
370.000 Euro. For mer infor-
masjon ring +34 - 620 858 617
eller +47 – 759 141 49..

PENTHOUSE LEILIGHET I ALBIR

Penthouse leilighet i 2 plan, med
fantastisk takterrasse på 55 m2. På
nederste plan 2 soverom, 2 bad og
terrasse. Beliggende i fami-
lievennlig anlegg med lekeplass,
tennisbane, svømme basseng og
garasje. Rolig og sentralt be-
liggende i Albir, i gangavstand til
strand. Pris 418.000 Euro. For mer
informasjon ring +34 - 620 858
617 eller +47 – 759 141 49.

REKKEHUS NÆR NORSKE SKOLEN I

ALBIR

Rekkehus til salg i Lagomar. 2
plans hus 80 m2 med 2 soverom
og 2 bad. Selges møblert. Sol-
fyllt terrasse 30 m2. Beliggende
i område med felles stort svøm-
mebasseng. Pris 210.000. For
mer informasjon ring +34 -620
858 617 eller +47 – 759 141 49.

LITEN ENEBOLIG, LA CAPITANA

Liten enebolig, Stue/spisestue,
kjøkken, bad, 2 soverom. Ledig
for utleie okt-nov-des 08. Euro
800,-/md.+ vann/ strøm/ gass
Tlf.965887962
FINNARVE@telefonica.net

REKKEHUS TIL SALG

164 m2 rekkehus i Albir selges.
3 soverum, 2 baderum, kjøkken,
stue, garage, terasse og lille

have. Pris 307.500,- €
Telefon: 628313212

ALBIR: LYDISOLERET LOKALE

Lokale ca 140 m2 i Albir, totalt
lydisoleret. I 4år fungeret som
bar/diskotek, Stadig i drift. Sen-
tralt beliggende med stor parker-
ingsplass. Atraktiv leie. Kontakt
os for visning og mer infor-
masjon. tlf +34 617 711 237 og
epost: tovehi@ofir.dk 

LEILIGHET ALTOS DE LA BAHIA

Endeleilighet til salgs, 2 etasje
55 m2 . to sov, 1 bad balkong 5,5
m2. Takterasse 20 m2. Flott ut-
sikt hav og by. Fullt møblert, kli-
maanlegg m.m. Innglasset gang,
felles basseng. 200 m til buss.
Byggeår 2002. Prisantydning
145 000 euro.Tlf 34966922936
/34650174479

PLAYA LA MATA, TORREVIEJA

4roms, 95m2,3sov,2bad, + 55m2
Vinterhave, + 2 balkonger + stor
tak/sol terrasse. Ledig fra 15
april-2008. Langtidsleie fra 15
august - 1 juni 2008 --> mini-
mum 1 mnd., fra NOK 1.050,-
pr. uke. Leiligheten ligger like
ved Playa La Mata stranden &
Parken, 30min. fra Alicante og
Murcia flyplasser, og 3km nord
for Torrevieja sentrum, med 3
soverom og 2bad, stor balkong
og takterrasse med vinterhave.
Nydelig utsikt til "Playa La
Mata" Telefon: +47 55360000 

KOSELIG LEILIGHET TIL LEIE

Leilighet til leie i urb.La Marina.
Soverom, stue og spisestue,
kjøkken, bad, norske tv-kanaler.
Felles svømmebasseng. 3 ter-
rasser. For flere opplysninger ta
kontakt på tlf nr: 966717574

TOTALRENOVERT REKKEHUS 2005
Gran Alacant, Sierra Mar. 3
soverom 2doble. aircondisjoner-
ing. Trygghets-alarm /alarm.
+masse ekstra. Selges med
hvitevarer og delvis møblert.
Pool, restauranter, pubber og

BOLIG TILBYS�
Costa Blanca - Syd

Vega Baja

NØDNUMMER�

Ambulanse 112

Bomberos (brannvesen) 112

Guardia Civil 062

Policia Local 092

DIVERSE

�

BIL & MC�

� JOBB / TJENESTER

BOLIG TILBYS�
Costa Blanca - Nord

Marina Baixa

RUBRIKK PÅ
WEB OG PAPIRWWW.SPANIAGUIDEN.NO/RUBRIKK

BEKJENTSKAP

�
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For å annonsere gratis på denne siden,
register din annonse på websiden:
*Vi tar ikke imot rubrikk annonser på telefon!



Den norske Klubben i urb. Gan-
gavstand til strand. Vil du se?
Ring: 639457019
Telefon: 966698516

LEILIGHET TIL LEIE

Etasjeleilighet med 3 soverom, 2
terrasser og takterrasse til leie,
Torreviejas fineste bassengom-
råde, 2 minutter fra Los Locos
stranden, nær alle fasiliteter og i
gangavstand til sentrum, stille
bofellesskap, skandinaviske og
engelske tv-kanaler, vaske-
maskin, oppvaskmaskin, A/C,
alt av utstyr ellers. Ledig for
langtids- og korttidsleie fra 5
juni. priser fra 2000 nok per uke
korttidsleie. Langtidsleie fra
4400 nok per måned.
Telefon: +47 93038711 

LEIL.ROCIODELMAR/VISTAALEGR

Leilighet på ca.55m2 med
havutsikt, to balkonger og stor
felles takterrasse like ved stren-
der til leie. Ca. 40 min fra Ali-
cante flyplass og Murcia
flyplass. 3-4 km. sør for Torre-
vieja sentrum. Butikker og
restauranter i nærheten. Lei-
ligheten 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. +47.55 93 05 55 / 
+47. 970 83 462

PLAYA LA MATA, TORREVIEJA

4roms, 95m2,3sov,2bad, + 55m2
Vinterhave, + 2 balkonger + stor
tak/sol terrasse. Ledig fra 15
april-2008. Langtidsleie fra 15
august - 1 juni 2008 --> mini-

mum 1 mnd., fra NOK 1.050,-
pr. uke. Leiligheten ligger like
ved Playa La Mata stranden &
Parken, 30min. fra Alicante og
Murcia flyplasser, og 3km nord
for Torrevieja sentrum, med 3
soverom og 2bad, stor balkong
og takterrasse med vinterhave.
Nydelig utsikt til "Playa La
Mata". Telefon: +47 55360000

SE VENDE "APARTAMENTITO" !
"Apartamentito" til salgs! Top-
pleilighet med takterasse i urb.
Gran Sol, ved playa La Mata.
Møblert, 1 soverom, lys åpen
løsning. Felleshage og basseng i
rolig strøk. Gangavstand til
strand og butikker. Havutsikt!
Div. bilder kan sendes.
Telefon: +47 90 05 12 13 

VED LA MATA STRANDEN.
Nydelig leilighet i 12 etg. 2
sov,Stue/kjøkken og gang. Ca 52
m2 + innglasset veranda på 8
m2. Fantastik utsikt over mid-
delhavet. 300 meter til stranden.
Må ses. Selges for 150000 EUR.
Tlf 0047 90057855

HUS M. BASSENG, SAN PEDRO

2mil syd for Torrevieja. Stor tre-
delt stue m. skandin. kanaler, kj.
m.alle hj.mid., st4 sov(8-9 sen.),
2bad, patio m.barbequa, ugjen-
ert hage m. bas. og pergola og
terr. m. utsikt. gaavstand til
havet og by. 1 time fra Alicante
flyp. og 10 min.fra Murcia flyp.
Ledig fra 12 -31.aug., pris pr.
uke 4000,-nk.kr. (500euro)
Telefon: 968186479 

LEILIGHET CABO CERVERA

Flott ferieleilighet helt ved La

Mata stranden(30 meter fra
strandkanten) med panoramaut-
sikt over havet. 2 soverom, 1
bad, amerikansk kjøkken og stor
salong. Stor takterrasse.TV med
nordiske og europeiske
kanaler.Alle faciliteter i umidel-
bar nærhet. Selges møblert.
Prisantydning: 150.000 € Bilder
kan sendes via e-mail. Tlf mob:
+34 659143682 eller +47
91515244 

LEILIGHET QUESADA TIL LEIE

2 soverom, 2 bad, stue, kjøkken,
aircondition, 3 terrasser, svøm-
mebasseng, norske tv-kanaler,
internet. Ledig omgående. Ut-
sikt. For flere opplysninger ta
kontakt på tlf nr: 966717574

TORREVIEJA

En mysig liten lägenhet med 1
sovrum och 1 badrum. Helt fan-
tastisk utsikt över Torrevieja stad
och havet! Säljes möblerad.
Gemensam pool och trädgård.
Pris: 87.788 € Hör av Er för
bilder eller mer information.
(46) 08 559 23 296

RADHUS I ALTOS DE LA BAHIA

Två sovrum, två badrum, ett
extra rum i terrassen. Altan,
parkering, trädgrd, två förråd.
Vardags-matrum med öpenspis.
Amerikanskt kök. Gemensam
pool Beläget på Avenida La
Mancha. Fullt möblerat, in-
verter. PRIS: 178.000 euro
Telefon: 0034666814185 

ENEBOLIG QUESADA
Enebolig i etablert og attraktivt
villastrøk på Costa Blanca
selges. Ca 15 minutter til fly-

plass. Prisgunstig ved rask
avgjørelse. Enebolig/rekkehus
på østlandet kan evt. tas i bytte.
For opplysninger kontakt eier, 
Tlf. +4785325259 eller
+34679507717.

VILLA I BUSOT NÆR EL CAMPELLO

180m2 villa på 2 etasjer, 507m2
tomt. 4 soverom, stue, kjøkken,

2 bad m/dusj + 1 separat toalett.
Elektrisk oppvarming, AC, kli-
maanlegg, alarm system. Svøm-
mebasseng 8x4m. Flott uteplass
med markiser. Carport. Kjeller
delvis bearbeidet for bruk. Pris
299.000€, prisen er diskutabel.
Ring +34 965 635 550 og referer
til Ref. nr: 4605
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Stilling ledig i Torrevieja:
Spaniaposten ønsker å øke fokuseringen på Torrevieja og 

områdene 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 free-

lancer 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. 

Stilling ledig i Altea:

Webutvikler
Vi søker en person med erfaring fra database relaterte

webprosjekter. For utvikling og videreutvikling av eksis-

terende og ny webløsninger.  Vår teknologiplattform er

basert på “open source” løsninger. Mulig å jobbe som free-

lancer eller i fast stilling.

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

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)
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Eksteriør:
Flislegging/Terrasser

Stein

Pussing av fasader

Oppkjørsler

m.m.

Thorogood & Co.
- Specialist in fine construction

Faglært håndtverker • 15 års erfaring fra Norge, Spania, England m.m. • Uforpliktende

tilbud • Vi stiller garanti for utført arbeide • Full vask/rengjøring ved ferdigstillelse • Ingen

jobb for liten

No: 00004416

Tel: 654 154 154 • E-Mail: djneot@hotmail.com

Alle håndverkstjenester, interiør, eksteriør, nybygg og oppussing:

Interiør:
Baderom

Gulv

Kjøkken

Kalking av vegger/tak

Stuco/Marmolino

KOMPLETT “NORSK” PC

Kraftig PC med stor kapasitet:
LG 19" LCD Flatskjerm

3GHz Pentium4 Dual Core, 

1GB RAM (DDR2)

300GB SATA2 Harddisk

ATI Radeon 256MB Grafikkort,  m. DVI & TV utgang.

Nettverkskort (10/100/1000)

DVD/CD Leser/Skriver

Norsk tastatur, headset for Internett telefoni

(skype), støydempet kasse, Norsk teksbehandler,

nettleser, mail, regneark etc.
PC’n er brukt men fremstår som ny

og selges med garanti.

Tlf: 627 816 569 (Altea)
Kun: €790

19”

3GHz
300GB HD
1GB RAM
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SPANSK-NORSK
DEBATTFORUM

WWW.SPANIAGUIDEN.NO/FORUM

Drømmer om Spania ?

? ? ? ?
??

Diskusjon,debatt, 

meningsutvekslig tips og triks.

? ??
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Mandag 24. mars

07.00 Fantorangen
07.00 Peppa gris
07.05 Anna og Arnold
07.15 Maggie og det fryktelige beistet
07.25 Danny og Daddy
07.30 Påskemorgen
07.30 Bjørnen i det blå huset 
08.05 Vennene på Solflekken
08.20 Todds verden
08.35 Dykk Olli, dykk!
08.50 Tommys ville venner
09.00 Hønsehuset
09.15 Hubert
09.30 Fantastiske fortellinger fra Bibelen 
10.00 Ekstreme dyr 
10.30 Norge rundt 
11.00 På kongelig varieté i Liverpool 
12.00 Billedbrev fra Europa: Baskerland 
12.10 Balkongen 
12.40 Hekta på opera 
13.25 Fjols til fjells 
15.00 Gatas Gynt 
16.00 Stor ståhai 
17.30 Tid for tegn
17.45 Mánáid-tv - Samisk barne-tv 
18.00 Barne-tv
18.00 Mine venner Tigergutt og Brumm
18.25 Tryll natten inn - godnattsang 
18.30 Danni
19.00 Dagsrevyen 
19.30 Påskenøtter 
19.45 Norsk attraksjon 2. påskedag su-
perkavalkade 
20.45 Påskekrim: Kriminalsjef Foyle 
22.20 "Fra en annen virkelighet" 
23.05 Løsning påskenøtter 
23.10 Kveldsnytt
23.25 Columbo 
01.00 P3tv spesial: Gunhild på sykkel 
01.30 Sport jukeboks
03.00 Country jukeboks

Mandag 24. mars

07:00  TV 2 junior
07:00 Snøbarna
07:12 Byggmester Bob
07:22 Byggmester Bob
07:32 Milo
07:37 Milo
07:42 Milo
07:47 Byggmester Bob - vinterspesial
08:40 Barbie - Pollys verden
09:50 Elias
10:00  Skippy
10:30  Bonanza
11:20  Film: Gubben og katten
12:40  Hotel Cæsar
13:10  Freddie
13:35  Home and Away
14:00  Den syvende himmel
14:50  MacGyver
15:40  Home and Away
16:10  Punk'd
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
19:00  9 av 10 nordmenn - Høydepunkter
19:30  Hotel Cæsar
20:00  Farmen
21:00  Nyhetene
21:20  Været
21:25  Sportsnyhetene
21:40  Anna Pihl - Sesongpremiere!
22:30  Reflektor: Drillofotball
23:00  Out of practice
23:30  Nyhetene og Sporten
23:45  Været
23:55  Barbara Walters
00:45  Christine
01:10  Life on a stick
01:35  I skuddlinjen
02:25  Sportsnyhetene
02:35  Været

Lørdag 29. mars

07.00 Fantorangen
07.01 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?
09.00 Doktor Dog
09.30 Ender uten tenner
09.45 Mini-kryp
09.50 Strong hold
10.00 Mánáid-tv - Samisk barne-tv 
10.15 Lavpriskontoret 
11.15 Gjensynet: Åse Kleveland
12.15 Generalen 
13.35 Kunnskapskanalen 2008: Førskolelek
med språk 
14.05 Året rundt i det danske kongehuset 
15.05 Billedbrev fra Europa: Venezia 
15.15 Kjærligheten 
16.50 Showbiz 
17.50 Rally-VM 2008: Rally Argentina
18.00 Barne-tv
18.00 Barnas supershow 
18.30 Fra 7-ende til 8-ende
19.00 Lørdagsrevyen 
19.45 Lotto-trekning
19.55 Hvilket liv! 
20.25 Den store klassefesten 
21.25 Virtuos
22.40 Med hjartet på rette staden 
23.25 Kveldsnytt
23.40 Nattkino: Billy Elliot 
01.30 Dansefot jukeboks med chat
04.00 Country jukeboks

Lørdag 29. mars

07:00  TV 2 junior
07:00 Byggmester Bob
07:10 Loui
07:17 Thomas toget og vennene hans
07:27 Lunar Jim
07:39 The Backyardigans
08:02 Pororo
08:09 Ebb og Flo
08:14 Kosebamsene
08:37 Gnuffene
08:50 Sjøsiden Hotel
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  Høydepunkter fra Hjelpekorpset
14:10  Bare for moro skyld
14:30  Norske talenter
15:30  Norske talenter - resultater
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
21:15  Været
21:20  Sportsnyhetene
21:40  God kveld Norge
22:15  Film: The Last Castle
00:25  Ja, kjære
00:50  Film: Moll Flanders
01:55  Sportsnyhetene
03:10  Været

THE LAST CASTLE - FILM
TV2 - Lørdag 29/3 kl 22.15

FRUSTRERTE FRUER
TV2 - Tirsdag 25/3 kl 21.40

Mandag 24. mars

07.00  Interaktiv Frokost 
09.50  Date My Mom 
10.20  Wilbur's Great Adventure: Charlotte's
Web 2 
11.50  Agent Cody Banks 
13.40  Date My Mom 
14.10  Zoey 
14.40  Gilmore Girls 
15.30  The War at Home 
16.00  Steg for steg 
16.30  What I Like About You 
17.00  Will & Grace 
17.30  Lokale sendinger mandag / Elimidate 
18.00  Aktuelt, Sporten og Været 
18.20  Spotlight 
18.30  Lokale sendinger mandag / The
Planet's Funniest Animals 
19.00  America's Funniest Home Videos 
19.30  America's Funniest Home Videos 
20.00  Slankekrigen 
21.40  Lovlig blond 2 
22.30  Aktuelt, Sporten og Været 
23.45  Lokale sendinger mandag / OSLO-TV 
23.55  America's Funniest Home Videos 
00.25  Spin City 
00.55  C.S.I. 
01.45  Aktuelt, Sporten og Været 
02.05  Cold Case 
02.55  Mess-TV 

Fredag 28. mars

06.25 Frokost-tv
09.30 Schrödingers katt 
09.55 Frokost-tv
12.00 NRK nyheter
12.10 Saras kjøkken 
12.40 Columbo 
14.15 Doc Martin 
15.00 Per Olav fikk mate brølende tigre
15.30 Dinosapiens
15.55 Frosk til middag 
16.05 H2O
16.30 Fin fredag
17.00 NRK nyheter
17.10 Oddasat - nyheter på samisk 
17.25 Viten om: Er alger fremtidens redning? 
17.55 Nyheter på tegnspråk
18.00 Barne-tv - Ørneredet 
18.05 Mamma Mirabelle viser film
18.15 Robotgjengen 
18.25 Rått egg og sardinolje 
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 Genesis - live i Roma
01.35 Country jukeboks med chat
04.00 Dansefot jukeboks

Lørdag 29. mars

07.00  Interaktiv Frokost 
10.40  The Planet's Funniest Animals 
11.10  The Planet's Funniest Animals 
11.40  Brudegalskap i N.Y. 
12.40  Under samme tak 
13.10  Under samme tak 
13.40  Twins 
14.10  Liv og røre 
14.40  Liv og røre 
15.10  Grounded for Life 
15.40  Fresh Prince i Bel Air 
16.10  Sexy superstjerner 
17.10  Ugly Betty 
18.00  Aktuelt, Sporten og Været 
18.20  Metro 
18.30  Aliens in America 
19.00  America's Funniest Home Videos 
19.30  America's Funniest Home Videos 
20.00  SOS Hundehjelpen 
20.30  Liten pike - gammel kropp 
21.30  Pirates of the Caribbean 
22.30  Aktuelt, Sporten og Været 
22.50  Pirates of the Caribbean Filmen forts.
00.25  Lost 
01.15  Fair Game 
03.00  Aktuelt, Sporten og Været 
03.20  Fair Game - Filmen fortsetter
04.15  Mess-TV 

Tirsdag 25. mars

06.25 Frokost-tv
09.30 Forfattarportrett:: Catarina Gripenberg 
09.55 Frokost-tv
12.00 NRK nyheter
12.10 Fantastiske fortellinger 
12.40 Påskegudstjeneste i Nordstrand kirke,
Oslo
13.40 Viggo Ree 
14.10 Jessica Fletcher 
15.00 Supermusikk
15.30 Den utvalgte
15.55 Frosk til middag 
16.05 H2O
16.30 Utfordringen
17.00 NRK nyheter
17.10 Oddasat - nyheter på samisk 
17.25 Solens mat 
17.55 Nyheter på tegnspråk
18.00 Barne-tv
18.00 Kuraffens TV-show
18.15 Den vesle bilen Brum
18.30 Pablo, den lille rødreven
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen 
19.30 Ut i naturen: Jakten på amfibiene 
19.55 Landeplage: Eg ser 
20.25 Redaksjon EN 
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21 
21.25 Brennpunkt: Hellige krigere
22.20 Extra-trekning 
22.30 Bokprogrammet: Befri oss fra Gud 
23.05 Kveldsnytt
23.20 Film: Enduring Love 
00.55 4·4·2: Bakrommet: Fotballmagasin
01.25 Kulturnytt
01.35 Autofil jukeboks
03.00 Norsk på norsk jukeboks

Tirsdag 25. mars

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  Tonje Steinsland møter Georg Apenes
12:40  Hotel Cæsar
13:10  Freddie
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  Høydepunkter fra Hjelpekorpset
21:00  Nyhetene
21:20  Været
21:25  Sportsnyhetene
21:40  Frustrerte fruer
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
01:45  Jericho
02:35  Sportsnyhetene
02:50  Været

Tirsdag 25. mars

07.00  Interaktiv Frokost 
10.15  Grønne fingre 
10.45  Design Inc. 
11.15  Brat Camp 
12.15  Glamour 
12.40  The Rachael Ray Show 
13.40  Date My Mom 
14.10  Zoey 
14.40  Gilmore Girls 
15.30  The War at Home 
16.00  Steg for steg 
16.30  What I Like About You 
17.00  Will & Grace 
17.30  Lokale sendinger tirsdag / OSLO-TV 
18.00  Aktuelt, Sporten og Været 
18.20  Spotlight 
18.30  Lokale sendinger tirsdag / OSLO-TV 
19.00  America's Funniest Home Videos 
19.30  America's Funniest Home Videos 
20.00  Ekstrem rengjøring 
20.30  Hvordan se bra ut naken 
21.35  C.S.I. 
22.30  Aktuelt, Sporten og Været 
22.50  CSI: Miami 
23.45  Lokale sendinger tirsdag / OSLO-TV 
23.55  America's Funniest Home Videos 
00.25  Spin City 
00.55  C.S.I. 
01.45  Aktuelt, Sporten og Været 
02.05  Cold Case 
02.55  Mess-TV 

ANNA PIHL - sesongpremiere
TV2 - Mandag 24/3 kl 21.40

Fredag 28. mars

07.00  Interaktiv Frokost 
10.15  Grønne fingre 
10.45  Design Inc. 
11.15  Brat Camp 
12.15  Glamour 
12.40  The Rachael Ray Show 
14.00  Date My Mom 
14.25  Zoey 
14.55  Gilmore Girls 
15.45  The War at Home 
16.10  Steg for steg 
16.35  What I Like About You 
17.05  Will & Grace 
17.30  Lokale sendinger fredag / OSLO-TV 
18.00  Aktuelt, Sporten og Været 
18.20  Spotlight 
18.30  Lokale sendinger fredag / OSLO-TV 
19.00  America's Funniest Home Videos 
19.30  America's Funniest Home Videos 
20.00  Sesongstart: Airline 
20.30  Universets begynnelse 
21.30  Showtime 
22.30  Aktuelt, Sporten og Været 
22.50  Showtime - Filmen fortsetter 23.35
America's Funniest Home Videos 
00.05  Spin City 
00.35  Haikeren II 
01.35  Aktuelt, Sporten og Været 
01.55  Haikeren II  - Filmen fortsetter 
02.35  Mess-TV 

Fredag 28. mars

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  Freddie
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
21:00  Nyhetene
21:20  Været
21:25  Sportsnyhetene
21:40  Norske talenter - resultater
22:10  Senkveld med Thomas og Harald
23:15  Golden Goal
23:45  Nyhetene og Sporten
00:00  Været
00:10  Film: Robbery
01:45  America's Got Talent - resultater
02:35  Sportsnyhetene
02:50  Været
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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?
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Søndag 30. mars

07.00 Fantorangen
07.01 Drømmehagen
07.30 Stå opp!
07.30 Den lille røde traktoren
07.40 Mumfie 
07.50 Gisle Wink på eventyr
08.15 Pingu
08.20 Bravo Bibbi!
08.40 Disneytimen
09.35 SvampeBob
10.00 Mánáid-tv - Samisk barne-tv 
10.15 Ein bit av Sverige 
11.15 Riviera Coctail 
12.10 Knute på tråden 
13.40 På Herrens mark 
14.10 Kingdom 
14.55 Verdensarven 
15.10 Virtuos
16.30 Den store klassefesten 
17.30 Åpen himmel: Hverdagsengler i Afrika 
18.00 Barne-tv
18.00 Skrimmel Skrammel
18.30 Newton 
19.00 Søndagsrevyen 
19.45 Sportsrevyen 
20.05 Fantastiske reiser: Fiskeørnas ferd 
20.55 Film: Enkje for eit år 
22.40 Skiskytterfest fra Stryn
23.00 Kveldsnytt
23.20 Minner 
00.20 Juristane 
01.00 Uka med Jon Stewart 
01.25 Norsk på norsk jukeboks

Søndag 30. mars

07:00  TV 2 junior
07:00 Teletubbiene
07:24 Boblins
07:34 Hjulene på bussen
07:44 Honk Toot
07:49 Barbapappa
07:54 Benjamin Bjørns hemmelige verden
08:16 Elias
08:26 Bibi Blokksberg
08:53 Horseland
09:14 Pokemon
09:36 Skyland
10:00  Skippy
10:30  Bonanza
11:20  Melrose Place
12:10  Clubhouse
13:00  Film: No place like home
14:30  Hope and Faith
15:00  Ormen Lange
16:00  Skaperen - ett år etter
17:00  Farmen
18:00  Påskevandring
18:30  Nyhetene og Sporten
18:50  Været
19:00  FotballXtra: Runden
19:30  FotballXtra: Runden med Brann -
Fredrikstad
19:55  Brann - Fredrikstad 1. omgang
20:50  FotballXtra: I pausen
21:00  Brann - Fredrikstad 2. omgang
22:00  Nyhetene og Været
22:15  FotballXtra
23:15  Arr i sjelen
00:05  God kveld Norge
00:40  OP7
01:35  Hjelp, vi gifter oss!
02:25  Sportsnyhetene
02:40  Været

Søndag 30. mars

07.00  Interaktiv Frokost 
10.40  The Planet's Funniest Animals 
11.10  The Planet's Funniest Animals 
11.40  Fanatiske idrettsforeldre 
12.40  Under samme tak 
13.10  Under samme tak 
13.40  Twins 
14.10  Liv og røre 
14.40  Liv og røre 
15.10  Grounded for Life 
15.40  So You Think You Can Dance - Scandi-
navia 
17.10  Gossip Girl 
18.00  Aktuelt, Sporten og Været 
18.20  Uke-Aktuelt 
19.00  America's Funniest Home Videos 
19.30  Premiere: Hundehviskeren 
20.30  Håp for Hayley 
21.30  Jakten på den 6. sans 
22.30  Aktuelt, Sporten og Været
22.50  City Homicide 
23.40  Seriemorderne 
00.40  Supernatural 
01.30  Federal Protection 
02.00  Aktuelt, Sporten og Været 
02.20  Federal Protection Filmen fortsetter
03.30Mess-TV 

Onsdag 26. mars

06.25 Frokost-tv
09.30 Ut i naturen: Jakten på amfibiene 
09.55 Frokost-tv
12.00 NRK nyheter
12.10 Frilandshagen: Startskuddet går 
12.40 Brennpunkt: Hellige krigere
13.30 4·4·2: Bakrommet: Fotballmagasin
14.15 Presidenten 
15.00 Utfordringen
15.30 Ping-pong 
15.55 Frosk til middag 
16.05 H2O
16.30 Fabrikken
17.00 NRK nyheter
17.10 Oddasat - nyheter på samisk 
17.25 Skispor fra fortiden 
17.55 Nyheter på tegnspråk
18.00 Barne-tv
18.00 Nysgjerrige Nils
18.10 Dyrestien 64 
18.25 Todds verden
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen 
19.30 Forbrukerinspektørene
19.55 Antarktis - en eventyrlig reise 
20.25 Redaksjon EN 
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21 
21.40 Vikinglotto
21.45 Sporløst forsvunnet 
22.30 Migrapolis: Hverdagsliv med
stoppeklokke 
23.00 Kveldsnytt
23.15 Lydverket 
23.50 The Wire 
00.45 Viten om: Atomavfall og superkraft 
01.15 Kulturnytt
01.25 Du skal høre mye jukeboks
03.00 Dansefot jukeboks

Onsdag 26. mars

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  Freddie
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  Koneklubben - Premiere!
22:30  9 av 10 nordmenn
23:00  Penn og Teller
23:35  Nyhetene og Sporten
23:55  Været
00:05  60 Minutes
00:55  Criminal Minds
01:45  Supernanny
02:35  Sportsnyhetene
02:50  Været

Onsdag 26. mars

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

Torsdag 27. mars

06.25 Frokost-tv
09.30 Forbrukerinspektørene
09.55 Frokost-tv
12.00 NRK nyheter
12.10 Migrapolis: Hverdagsliv med
stoppeklokke 
12.40 Spekter: Den selvstyrte naturkrisen
13.35 'Allo, 'Allo! 
14.05 Landsbylegane 
15.00 Fabrikken
15.30 Heilt vilt
15.55 Frosk til middag 
16.05 H2O
16.30 Megafon 
17.00 NRK nyheter
17.10 Oddasat - nyheter på samisk 
17.25 Árdna - Samisk kulturmagasin 
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 Yum Yum med Noman 
20.25 Redaksjon EN 
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21 
21.30 Höök 
22.30 Halvseint talkshow spesial 
23.00 Kveldsnytt
23.15 Urix
23.45 P3tv live
00.45 Heltane frå MS Estonia 
01.15 Kulturnytt
01.25 Norsk på norsk jukeboks
03.00 Sport jukeboks

Torsdag 27. mars

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  Freddie
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  Sunt og godt - Sesongpremiere!
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  Sportsnyhetene
02:30  Været

Torsdag 27. mars

07.00  Interaktiv Frokost 
10.15  Grønne fingre 
10.45  Design Inc. 
11.15  Brat Camp 
12.15  Glamour 
12.40  The Rachael Ray Show 
13.40  Date My Mom 
14.10  Zoey 
14.40  Gilmore Girls 
15.30  The War at Home 
16.00  Steg for steg 
16.30  What I Like About You 
17.00  Will & Grace 
17.30  Lokale sendinger torsdag / OSLO-TV 
18.00  Aktuelt, Sporten og Været 
18.20  Spotlight 
18.30  Lokale sendinger torsdag / OSLO-TV 
19.00  America's Funniest Home Videos 
19.30  America's Funniest Home Videos 
20.00  So You Think You Can Dance - Scandi-
navia 
21.30  Brat Camp 
22.30  Aktuelt, Sporten og Været
22.50  Jakten på en overgriper 
23.45  Lokale sendinger torsdag / OSLO-TV 
23.55  America's Funniest Home Videos 
00.25  Spin City 
00.55  C.S.I. 
01.45  Aktuelt, Sporten og Været 
02.05  Cold Case 
02.55  Mess-TV 

SUNT OG GODT - SESONGPREMIERE
TV2 - Torsdag 27/3 kl 20.00

GOSSIP GIRL
TVN - Onsdag 26/3 kl 19.55

PÅSKEVANDRING  
TV2 - Søndag 30/3 kl 18.00
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Erfaringer å dele med andre ?
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Mandag 31. mars

06.25 Frokost-tv
09.30 Norge rundt 
09.55 Frokost-tv
12.00 NRK nyheter
12.10 Balkongen 
12.40 Grosvold
13.25 Åpen himmel: Hverdagsengler i Afrika 
13.55 Árdna - Samisk kulturmagasin 
14.10 Med hjartet på rette staden 
15.00 Newton 
15.30 Kim Possible
15.55 Frosk til middag 
16.05 H2O
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: Utmattet
20.25 Redaksjon EN 
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21 
21.30 Gynekologen i Askim 
22.30 Store studio
23.00 Kveldsnytt
23.15 Columbo 
00.50 Nytt på nytt
01.20 Kulturnytt
01.30 Sport jukeboks
03.00 Country jukeboks

Mandag 31. mars

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  Kamp i kulissene - Premiere!
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  Anna Pihl
22:30  Dokument 2: Nervekrigen
23:00  Kontoret
23:30  Nyhetene og Sporten
23:45  Været
23:55  Senkveld med Thomas og Harald
00:55  Christine
01:20  Life on a stick
01:45  I skuddlinjen
02:30  Sportsnyhetene
02:45  Været

Fredag 4. april

07.00  Interaktiv Frokost 
10.15  Grønne fingre 
10.45  Design Inc. 
11.15  Brat Camp 
12.15  Glamour 
12.40  The Rachael Ray Show 
14.00  Date My Mom 
14.25  Zoey 
14.55  Gilmore Girls 
15.45  The War at Home 
16.10  Steg for steg 
16.35  What I Like About You 
17.05  Will & Grace 
17.30  Lokale sendinger fredag / OSLO-TV 
18.00  Aktuelt, Sporten og Været 
18.20  Spotlight 
18.30  Lokale sendinger fredag / OSLO-TV 
19.00  America's Funniest Home Videos 
19.30  America's Funniest Home Videos 
20.00  Airline 
20.30  Englands største stormer 
21.30  Pelikanrapporten 
22.30  Aktuelt, Sporten og Været 
22.50  Pelikanrapporten - Filmen fortsetter
00.20  America's Funniest Home Videos 
00.50  Spin City 
01.20  The X-Team 
02.00  Aktuelt, Sporten og Været 
02.20  The X-Team - Filmen fortsetter
03.15  Mess-TV 

Tirsdag  1. april

06.25 Frokost-tv
09.30 Puls 
09.55 Frokost-tv
12.00 NRK nyheter
12.10 Fantastiske fortellinger 
12.40 Det svenske sviket 
13.40 Faktor: Utmattet
14.10 Jessica Fletcher 
15.00 Supermusikk
15.30 Den utvalgte
16.05 H2O
16.30 Utfordringen
17.00 NRK nyheter
17.10 Oddasat - nyheter på samisk 
17.25 Solens mat 
17.55 Nyheter på tegnspråk
18.00 Barne-tv
18.00 Postmann Pat
18.15 Den vesle bilen Brum
18.25 Pablo, den lille rødreven
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen 
19.30 Ut i naturen: Magasin 
19.55 Landeplage: Noen ganger er det all
right 
20.25 Redaksjon EN 
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21 
21.30 Brennpunkt
22.20 Extra-trekning 
22.30 Safari 
23.00 Kveldsnytt
23.15 Film: Anklaget 
00.55 4·4·2: Bakrommet: Fotballmagasin
01.25 Kulturnytt
01.35 Autofil jukeboks
03.00 Norsk på norsk jukeboks

Tirsdag 1. april

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  Kamp i kulissene
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 - Sesongavslutning!
20:30  Hos Martin
21:00  Nyhetene
21:20  Været
21:25  Sportsnyhetene
21:40  Frustrerte fruer
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
02:35  Sportsnyhetene
02:50  Været

Tirsdag 1. april

07.00  Interaktiv Frokost 
10.15  Grønne fingre 
10.45  Design Inc. 
11.15  Brat Camp 
12.15  Glamour 
12.40  The Rachael Ray Show 
13.40  Date My Mom 
14.10  Zoey 
14.40  Gilmore Girls 
15.30  The War at Home 
16.00  Steg for steg 
16.30  What I Like About You 
17.00  Will & Grace 
17.30  Lokale sendinger tirsdag / OSLO-TV 
18.00  Aktuelt, Sporten og Været 
18.20  Spotlight 
18.30  Lokale sendinger tirsdag / OSLO-TV 
19.00  America's Funniest Home Videos 
19.30  America's Funniest Home Videos 
20.00  Ekstrem rengjøring 
20.30  Hvordan se bra ut naken 
21.35  C.S.I. 
22.30  Aktuelt, Sporten og Været 
22.50  CSI: Miami 
23.45  Lokale sendinger tirsdag / OSLO-TV 
23.55  America's Funniest Home Videos 
00.25  Spin City 
00.55  C.S.I. 
01.45  Aktuelt, Sporten og Været 
02.05  Cold Case 
02.55  Mess-TV 

Lørdag 5. april

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
09.30 Ender uten tenner
09.45 Mini-kryp
10.00 Mánáid-tv - Samisk barne-tv 
10.15 Eplehodet og kommandanten 
11.15 Gjensynet: Jan Høiland
12.15 Norske filmminner: Lån meg din kone 
13.35 Kunnskapskanalen 2008: Førskolelek
med språk 
14.05 "Fra en annen virkelighet" 
14.50 Salto, salmiakk og kaffe 
16.35 Drømmerollen
17.35 Perspektiv: Og nå: Reklame! 
18.00 Barne-tv
18.00 Barnas supershow 
18.30 Fra 7-ende til 8-ende
19.00 Lørdagsrevyen 
19.45 Lotto-trekning
19.55 Rett i lomma 
22.10 Med hjartet på rette staden 
23.00 Kveldsnytt
23.15 Nattkino: Kjærlighetens kjøtere 
01.05 P3tv spesial: Gunhild på sykkel 
01.35 Dansefot jukeboks med chat
04.00 Country jukeboks

Lørdag 5. april

07:00  TV 2 junior
07:00 Byggmester Bob
07:10 Loui
07:17 Thomas toget og vennene hans
07:27 Lunar Jim
07:39 The Backyardigans
08:02 Pororo
08:09 Ebb og Flo
08:14 Kosebamsene
08:37 Gnuffene
08:50 Sjøsiden Hotel
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  Clubhouse
14:00  TV 2 hjelper deg
14:30  Norske talenter
15:30  Norske talenter - resultater
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  TV 2s Artistgalla
20:00  Farmen
21:00  Nyhetene
21:15  Været
21:20  Sportsnyhetene
21:40  TV 2s Artisgalla - fortsetter
23:40  Film: Rocky og Bullwinkle
01:15  Ja, kjære
01:40  Film: Eddie Murphy Raw
03:10  Sportsnyhetene
03:30  Været

FLIGHTPLAN - FILM
TVN - Lørdag 5/4 kl 21.30

KONTORET
TV2 - Mandag  31/3 kl 23.00

C.S.I.
TVN - Tirsdag 1/4 kl 21.35

Fredag 4. april

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 Doc Martin 
14.40 Urter: Løvetann 
15.00 Megafon 
15.30 Dinosapiens
15.55 Frosk til middag 
16.05 H2O
16.30 Fin fredag
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 Robotgjengen 
18.25 Det var en gang et eventyr
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen 
19.30 Norge rundt 
19.55 Michael Palins nye Europa: Krig og fred 
20.55 Nytt på nytt
21.25 Grosvold 
22.10 Detektimen: Kalde spor 
23.00 Kveldsnytt
23.15 Detektimen: Kalde spor 
00.05 Queen: Rock i Montreal
01.05 30 Rock 
01.25 Kulturnytt
01.35 Country jukeboks med chat
04.00 Dansefot jukeboks

Fredag 4. april

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  Kamp i kulissene
13:35  Home and Away
14:00  Den syvende himmel
14:50  MacGyver
15:40  Home and Away
16:10  Alle hater Chris
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
21:00  Nyhetene
21:20  Været
21:25  Sportsnyhetene
21:40  Norske talenter - resultater
22:10  Senkveld med Thomas og Harald
23:15  Golden Goal
23:45  Nyhetene og Sporten
00:00  Været
00:10  Film: The Man who Cried
01:50  America's Got Talent
02:35  America's Got Talent
03:25  Sportsnyhetene          03:40  Været

Mandag 31. mars

07.00  Interaktiv Frokost 
10.15  Grønne fingre 
10.45  Design Inc. 
11.15  Brat Camp 
12.15  Glamour 
12.40  The Rachael Ray Show 
13.40  Date My Mom 
14.10  Zoey 
14.40  Gilmore Girls 
15.30  The War at Home 
16.00  Steg for steg 
16.30  What I Like About You 
17.00  Will & Grace 
17.30  Lokale sendinger mandag / OSLO-TV 
18.00  Aktuelt, Sporten og Været 
18.20  Spotlight 
18.30  Lokale sendinger mandag / OSLO-TV 
19.00  America's Funniest Home Videos 
19.30  America's Funniest Home Videos 
20.00  Slankekrigen 
21.30  Virkelighetens poltergeist 
22.30  Aktuelt, Sporten og Været 
22.50  Smallville 
23.45  Lokale sendinger mandag / OSLO-TV 
23.55  America's Funniest Home Videos 
00.25  Spin City 
00.55  C.S.I. 
01.45  Aktuelt, Sporten og Været 
02.05  Cold Case 
02.55  Mess-TV 

Lørdag 5. april

07.00  Interaktiv Frokost 
10.40  The Planet's Funniest Animals 
11.10  The Planet's Funniest Animals 
11.40  Brudegalskap i N.Y. 
12.40  Under samme tak 
13.10  Under samme tak 
13.40  Twins 
14.10  Liv og røre 
14.40  Liv og røre 
15.10  Grounded for Life 
15.40  Fresh Prince i Bel Air 
16.10  Sexy superstjerner 
17.10  Ugly Betty 
18.00  Aktuelt, Sporten og Været 
18.20  Metro 
18.30  Aliens in America 
19.00  America's Funniest Home Videos 
19.30  America's Funniest Home Videos 
20.00  Englands yngste foreldre 
21.30  Flightplan 
22.30  Aktuelt, Sporten og Været 
22.50  Flightplan - Filmen fortsetter
23.40  STUDIO 5 
00.10  Lost 
01.00  Twelve Monkeys 
02.00  Aktuelt, Sporten og Været 
02.20  Twelve Monkeys - Filmen fortsetter
03.35  Mess-TV 
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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 !
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Søndag 6. april

07:00  TV 2 junior      07:00 Teletubbiene
07:24 Boblins            07:34 Hjulene på bussen
07:44 Honk Toot       07:49 Barbapappa
07:54 Benjamin Bjørns hemmelige verden
08:16 Elias                08:26 Bibi Blokksberg
08:53 Horseland
09:14 Pokemon
09:36 Skyland
10:00  Skippy
10:30  Bonanza
11:20  Melrose Place
12:10  Clubhouse
13:00  Bare for moro skyld
13:15  Film: Prinsen av Egypt
14:55  TV 2s Artistgalla
17:00  Farmen
18:00  Gudene vet - Sesongpremiere!
18:30  Nyhetene og Sporten
18:50  Været
19:00  FotballXtra: Runden
19:30  FotballXtra: Runden med Stabæk -
Lillestrøm
19:55  Stabæk - Lillestrøm 1. omgang
20:50  FotballXtra: I pausen
21:00  Stabæk - Lillestrøm 2. omgang
22:00  Nyhetene og Været
22:15  FotballXtra
23:15  Arr i sjelen
00:05  Reflektor: Høy solfaktor
00:50  OP7
01:45  Hjelp, vi gifter oss!
02:35  Sportsnyhetene
02:50  Været

Onsdag 2. april

06.25 Frokost-tv
09.30 Ut i naturen: Magasin 
09.55 Frokost-tv
12.00 NRK nyheter
12.10 Frilandshagen 
12.40 Brennpunkt
13.30 4·4·2: Bakrommet: Fotballmagasin
14.00 Jan i naturen: Dyret fra urtiden 
14.15 Presidenten 
15.00 Utfordringen
15.30 Fra 7-ende til 8-ende
16.05 H2O
16.30 Fabrikken
17.00 NRK nyheter
17.10 Oddasat - nyheter på samisk 
17.25 Skispor fra fortiden 
17.55 Nyheter på tegnspråk
18.00 Barne-tv
18.00 Nysgjerrige Nils
18.15 Dyrestien 64 
18.25 Todds verden
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen 
19.30 Forbrukerinspektørene
19.55 Antarktis - en eventyrlig reise 
20.25 Redaksjon EN 
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21 
21.40 Vikinglotto
21.45 Sporløst forsvunnet 
22.30 Migrapolis: Veien tilbake 
23.00 Kveldsnytt
23.15 Lydverket 
23.50 The Wire 
00.45 Viten om: Angst 
01.15 Kulturnytt
01.25 Du skal høre mye jukeboks
03.00 Dansefot jukeboks

Onsdag 2. april

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  Kamp i kulissene
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  Koneklubben
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  Korrespondenten
01:20  Deadwood
02:15  Sportsnyhetene
02:30  Været

Torsdag 3. april

06.25 Frokost-tv
09.30 Forbrukerinspektørene
09.55 Frokost-tv
12.00 NRK nyheter
12.10 Migrapolis: Veien tilbake 
12.40 Spekter: Atomkremmerne 
13.35 'Allo, 'Allo! 
14.05 Landsbylegane 
15.00 Fabrikken
15.30 Heilt vilt
15.55 Frosk til middag 
16.05 H2O
16.30 Megafon 
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 Den lille blå dragen 
18.10 Uhu
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen 
19.30 Schrödingers katt 
19.55 Yum Yum med Noman 
20.25 Redaksjon EN 
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21 
21.30 Höök 
22.30 Halvseint talkshow
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 3. april

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  Kamp i kulissene
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  Sunt og godt
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
02:25  Sportsnyhetene
02:40  Været

Torsdag 3. april

07.00  Interaktiv Frokost 
10.15  Grønne fingre 
10.45  Design Inc. 
11.15  Brat Camp 
12.15  Glamour 
12.40  The Rachael Ray Show 
13.40  Date My Mom 
14.10  Zoey 
14.40  Gilmore Girls 
15.30  The War at Home 
16.00  Steg for steg 
16.30  What I Like About You 
17.00  Will & Grace 
17.30  Lokale sendinger torsdag / OSLO-TV 
18.00  Aktuelt, Sporten og Været 
18.20  Spotlight 
18.30  Lokale sendinger torsdag / OSLO-TV 
19.00  America's Funniest Home Videos 
19.30  America's Funniest Home Videos 
20.00  So You Think You Can Dance - Scandi-
navia 
21.30  Brat Camp 
22.30  Aktuelt, Sporten og Været
22.50  Jakten på en overgriper 
23.45  Lokale sendinger torsdag / OSLO-TV 
23.55  America's Funniest Home Videos 
00.25  Spin City 
00.55  C.S.I. 
01.45  Aktuelt, Sporten og Været 
02.05  Cold Case 
02.55  Mess-TV 

PRINSEN AV EGYPT - FILM
TV2 - Søndag 6/4 kl 13.15

Søndag 6. april

07.00 Fantorangen       07.00 Drømmehagen
07.30 Stå opp!
07.30 Den lille røde traktoren
07.40 Mumfie 
07.50 Gisle Wink på eventyr
08.15 Pingu                  08.20 Bravo Bibbi!
08.40 Disneytimen      09.35 SvampeBob
10.00 Mánáid-tv - Samisk barne-tv 
10.15 Bak kulissene i Zoo 
10.45 Sydvendt 
11.15 Jeg er ikke moderat - Dario Fo 
12.10 Norske filmminner: Du pappa 
13.35 På Herrens mark 
14.05 Kingdom 
14.50 Verdensarven 
15.05 Opera i motvind 
16.05 Musikk på søndag: Venezuelan Brass
Ensemble
17.30 Åpen himmel: Hverdagsengler i Afrika 
18.00 Barne-tv
18.00 Skrimmel Skrammel
18.30 Newton 
19.00 Søndagsrevyen 
19.45 Sportsrevyen 
20.15 Fantastiske reiser: På sporet av en vill-
rein 
20.55 Film: Panic Room 
22.45 Ridderrennet
23.05 Kveldsnytt
23.25 Ung kvinne i en muslimsk verden 
00.20 Juristane 
01.00 Uka med Jon Stewart 
01.25 Norsk på norsk jukeboks

Søndag 6. april

07.00  Interaktiv Frokost 
10.40  The Planet's Funniest Animals 
11.10  The Planet's Funniest Animals 
11.40  Fanatiske idrettsforeldre 
12.40  Under samme tak 
13.10  Under samme tak 
13.40  Twins 
14.10  Liv og røre 
14.40  Liv og røre 
15.10  Grounded for Life 
15.40  So You Think You Can Dance - Scandi-
navia 
17.10  One Tree Hill 
18.00  Aktuelt, Sporten og Været 
18.20  Uke-Aktuelt 
18.30  STUDIO 5 
19.00  America's Funniest Home Videos 
19.30  Hundehviskeren 
20.30  Kvinner som svetter 
21.30  Jakten på den 6. sans 
22.50  City Homicide 
23.40  Seriemorderne 
00.40  Supernatural 
01.30  Deathlands: Homeward Bound 
02.00  Aktuelt, Sporten og Været 
02.20  Deathlands: Homeward Bound 
Filmen fortsetter
03.25Mess-TV 

KONEKLUBBEN
TV2 - Torsdag 2/4 kl 21.40

Onsdag 2. april

07.00  Interaktiv Frokost 
10.15  Grønne fingre 
10.45  Design Inc. 
11.15  Brat Camp 
12.15  Glamour 
12.40  The Rachael Ray Show 
13.40  Date My Mom 
14.10  Zoey 
14.40  Gilmore Girls 
15.30  The War at Home 
16.00  Steg for steg 
16.30  What I Like About You 
17.00  Will & Grace 
17.30  Lokale sendinger onsdag / OSLO-TV 
18.00  Aktuelt, Sporten og Været 
18.20  Spotlight 
18.30  Lokale sendinger onsdag / OSLO-TV 
19.00  America's Funniest Home Videos 
19.30  America's Funniest Home Videos 
19.55  Sesongstart: One Tree Hill 
20.45  Ugly Betty 
21.35  Lost 
22.30  Aktuelt, Sporten og Været 
22.50  Special Victims Unit 
23.45  Lokale sendinger onsdag / OSLO-TV 
23.55  America's Funniest Home Videos 
00.25  Spin City 
00.55  C.S.I. 
01.45  Aktuelt, Sporten og Været 
02.05  Cold Case 
02.55  Mess-TV 
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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

MARS
22.3 lørd 11:30 Grøtservering. Kirkesenteret
23.3 sønd 07:00 Ottesang i plamehagen

08:00 Påskefrokost i kirkestua, Minnekirken.
11:00 Gudstjeneste. Kirkebuss - Minnekirken

24.4 mand 10:00 Stengt 2. påskedag. Kirkesenteret
25.3 tirsd 10:30 Småbarnstreff, Kirkesenteret

18:00 Bønnenettverk, Kirkesenteret
19:30 Alltid på en tirsdag. Litteraturkveld 

Kirkesenteret
26.3 onsd 10:00 Trim - Kirkesenteret

10:30 Sjømannskirkens arbeidsgruppe - Kirkesenteret
17:30 Barnekorøvelse - Kirkesenteret
19:30 Fest på Kjerka - Kirkebuss - Minnekirken
19:00 Klubb 10-13. Kirkesenteret

27.3 torsd 10:00 Boccia - Kirkesenteret
12:00 Møtested Minnekirken
19:30 Kulturkveld - Kirkesenteret

28.3 fred 13:00 Sjømannstreff - Kirkesenteret
29.3 lørd 11:30 Grøtservering - Kirkesenteret
30.3 sø 11:00 Familiegudstjeneste. Kirkebuss - Minnekirken

12:00 Familiedag. Grill og aktiviteter - Minnekirken
17:00 Gudstjeneste. Klubbgudstjenest. Klubben

APRIL
1.4 tirsd 10:30 Småbarnstreff

19:30 Alltid på en tirsdag
2.4 onsd 10:00 Trim

10:30 Sjømannskirkens arbeidsgruppe
17:30 Barnekorøvelse
19:00 Klubb 10-13
19:30 Seniordans i Minnekirken - Kirkebuss

3.4 torsd 10:30 Boccia
4.4 fred 10:00 Stengt på Kirkesenteret

20:00 Ungdomsklubb
5.4 lørd  11:30 Grøtservering
6.4 sønd 11:00 Gudstjeneste i Minnekirken - Kirkebuss
7.4 mand 10:30 |Boccia

20:00 Gospelkorøvelse
8.4 tirsd  10:30 Småbarnstreff

18:00 Alltid på en tirsdag - Vårfest

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!”

MARS
23. søn. kl. 1100: Svensk gudstjeneste
23. søn. kl. 1700: Høytidsgudstjeneste & søndagsskole. 

Kirkekaffe med kakebord
25. tir. Tur til ”El bando de las Huertas” i Murcia. 

Påmelding
25. tir. kl. 1900: Påskequiz. Kaffe
27. tor. kl. 1300: Middagsservering. Kjøttkaker
29. lør. kl. 1300: Grøtservering
30. søn. kl. 1200: Islandsk gudstjeneste
30. søn. kl. 1700: Høymesse & søndagsskole 

Kirkekaffe. Kirkens årsmøte

APRIL
01. tir. kl. 1230: Bibelundervisning
01. tir. kl. 1900: Kveldsåpent
03. tor. kl. 1300: Middagsservering. Fiskegrateng
05. lør. kl. 1300: Grøtservering
06. søn. kl. 1800: Familiegudstjeneste m/nattverd
08. tir. kl. 1900: Kveldsåpent
10. tor. kl. 1300: Middagsservering. Sausekjøtt
11. fre. kl. 1900. Fredrikstad Domkirkes Swingensemble
12. lør. kl. 1300: Grøtservering
13. søn. kl. 1700: Høymesse & sønd.skole. Kirkekaffe

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 Tirsdag 1. april  kl. 13.00
Informasjon vil du også finne i Den norske klubben og i Kulturhuset i Alfaz

Jan L’Orsa: 
Miguel Hernández (1910-1942) – Valenciapoeten.

Hans pasjoner, hans poesi og og hans liv.

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 frem til 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
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
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Barcelona

Ronda

Mer hai i Katalonia

F
orskere melder om et øk-
ende antall hai obser-
vasjoner langs

turiststrendene i det nordøstlige
Spania. Minst 20 hai ble registr-
ert langs Katalonias kyst i fjor,
dette er en betydelig økning i
forhold til tidligere år: I 2003 og
2004 ble det registrert hen-
holdsvis tre og fire haier i det

samme området, mens det i 2005
og 2006 ble registrert bare to. 

Forskerne har ikke klart å trekke
en enstemmig konklusjon, men
det har blitt påstått at det er den
stigende gjennomsnittstempera-
turen i middelhavet som er år-
saken til at haien har begynt å
trekke mot Katalonias kyst. 

ØKER I ANTALL:  Det blir hevdet at det er den stigende gjennomsnitts- tem-
peraturen i middelhavet som er årsaken til at haien har begynt å trekke mot
Katalonias kyst. Minst 20 hai ble registrert langs Katalonias kyst i fjor.

Madrid

Stjal kobberkabel
A

ntallet tyverier av kob-
berkabel har økt parallelt
med kobberprisene de

siste årene. Det er særlig tele-
fonselskaper og jernbaneverket
som sliter med at folk stjeler
kobberkabel. For kort tid tilbake
ble en mann tatt på fersken da

han holdt på å klippe ned 600
meter kabel langs jernbanesporet
mellom Ronda og Bobadilla.
Mannen står nå tiltalt for til sam-
men å ha stjålet fem kilometer
kobberkabel til en total verdi av
108.000 euro.

Høyt narkotikakonsum

I
følge en amerikansk rapport,
er Spania det største transitt-
landet for narkotika i Europa.

Den samme rapporten hevder at
Spania har EUs høyeste

narkotikakonsum, dette gjelder
særlig hasj og kokain.  3% av
alle spanjoler oppgir at de
regelmessig bruker kokain. 



LEIEBIL
DET LØNNER SEG
Å RESERVERE I GOD TID

S E  V Å R  W E B  S I D E  F O R  V Å R E :

USLÅELIGE PRISER!
GJELDER ALLE BILER, ALLE LEIEPERIODER I 2008

Alicante   •   Benidorm   •   Murcia   •   Malaga   •   Torrevieja

WWW.SPANIAGUIDEN.NO/LEIEBIL


