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Har du husket å bestille

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

flybussen?
� +34 96 686 41 91

post@haganorre iser.no

www.haganor-spania.no

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

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

20 år for din helse

Våre klinikker:

INSTITUTT
FOR HELHETLIG
BEHANDLING AV
KREFT

INSTITUTT
KARDIO-
VASKULÆRT

INSTITUTT
MOBAYED
OFTAMOLOGISKE
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LEIEBIL
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

RING HJEM ! FRA

CT./MIN.2,9SCAN TELECOM
DØGNET RUNDT • FRA FASTLINJE  TIL FASTLINJE
ServiceCenterAlbir • Tlf: 96 686 5796 • info@servicecenteralbir.com

tel:+34-652456539

“Learn a new language the way you learned your first language”

nelly@alteaidiomas.e.telefonica.net

w w w . a l t e a s p a n i s h c o u r s e s . c o m

spanish courses
n a new language t“Lear ned your firstay you learthe w t language”

Da Ingrid Marie, Vesla, Hagen flyttet til Spania i
2001, Hadde hun tenkt å legge jazzen på hylla, pla-
nen var å slappe av og nyte pensjonisttilværelsen.
Men hennes bror, som allerede var bosatt i 
Torrevieja, ville det ganske annerledes.

Et liv med jazz
- har sunget siden hun var seks

Fredag den 25. april
ble det arrangert
”vårkafé” på den
norske skolen i Albir
– Costa Blanca Un-
dervisning.

FAU – foreldrenes
arbeidsutvalg holdt
loppemarked og
skolens elever under-
holdt med sang og
musikk.

Vårkafé med lopper og underholdning
GRATIS!GRATIS!

DIGGER “MY IMORTAL”: Ida, Carol, Anne, Malin, Anna Beate, Sofia, Sara og Mirella sang favortittsangen “My
immortal” av Evanesence. - Dette er en sang vi alle digger, den ruler forteller de syv jentene.
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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.

Madrid

Spania satser på likestilling

Z
apateroregjeringen fikk
vedtatt mange radikale
lovforslag under sin for-

rige fireårsperiode. Legaliserin-
gen av homofile ekteskap og
reformen av skillsmisseloven, er
et par av de mest omtalte. Men
PSOE regjeringen har gjort langt
mer enn som så, Spania er i ferd
med å bli et foregangsland på
likestilling.

Da Zapatero dannet sin første
regjering for fire år siden, ut-
nevnte han like mange kvin-
nelige som mannelige ministere,
og Spania fikk sin første kvin-
nelige visestatsminister i Maria

Teresa Fernandez de la Vega.
Dessuten ble det for første gang
dannet et eget likestillingsde-
partement, som skal sørge for
kvinnenes rettigheter både i
hjemmet og på arbeidsplassen.

Den nye Zapateroregjeringen
ligger ikke tilbake for den for-
rige hva likestilling angår. 9 av
17 ministere er kvinner, en av
dem er bare 31 år, og en annen,
Spanias første kvinnelige
forsvarsminister noensinne
Carme Chacon, er gravid i
syvende måned. Det har ikke
skortet på kritikk fra landets mer
konservative militære krefter.

Madrid

D
en nye arbeids- og in-
nvandrerministeren, Ce-
lestino Corbacho, vil gi

Spanias innvandrere stemmerett
ved lokalvalgene. Corbacho har
lenge forsvart innvandrernes rett
til å stemme i sitt nye hjemland.
Den nybakte ministeren mener
at stemmerett er en forutsetning
for full integrering. Dessuten
hevder han at innvandrerne vil
engasjere seg mer i lokalpoli-
tikken hvis de får rett til å
stemme.

MODERNISERER SPANIA: Spanias nye forsvarsminister, en
høygravid Carme Chacon (PSOE), inspiserer her de spanske troppene i Libanon.

Vil gi innvandrerne stemmerett

Madrid

J
esus Caldera, som var
Spanias sosialminister under
Zapateros forrige fireårspe-

riode, forlot ikke ministerposten
på grunn av manglende tillitt fra
statsministeren. Han har fått den
prestisjetunge oppgaven å stå i
spissen for oppbyggingen av
PSOEs nye tenketank. 

Partisekretær Jose Blanco sier at
prosjektet er i en tidlig planleg-
gingsfase, og at han er overbe-
vist om at Caldera er den rette til

å få det realisert.
Jesus Caldera har vært en av
PSOEs frontfigurer de siste
årene. Han har blant annet vært
ansvarlig for partiets to siste val-
gkampanjer.  

PP har en lignende institusjon i
stiftelsen FAES, som ledes av
tidligere statsminister Jose
Maria Aznar. Tenketankene hen-
gir seg hovedsakelig til politiske
studier og ideologiske prosjek-
ter. 

NY ROLLE: Politiske studier og ideologiske prosjekter er noen av tema for den
nye tenketanken som skal ledes av tidligere sosialminister Jesus Caldera.

Tenketank for PSOE

Valencia

R
afael Blasco, fra det va-
lencianske immigrasjon-
sministeriet, har

presentert et forslag til regionens
fremtidige lovverk om inte-
grering og immigrasjon. Han
fokuserer på at immigranter må
respektere men-
neskerettighetene, og det
demokratiske systemet.

Han anser det dessuten som
høyst nødvendig at immi-
grantene tilpasser seg det valen-
cianske levesettet, og de
valencianske verdiene, tradis-
jonene og ikke minst vanene.
Uten at disse forutsetningene er
på plass, blir integrasjon svært
vanskelig, mener Blasco. 

Utlendinger må lære valencianske verdier

POPULIST PARTIET(PP): Når
arbeidsledigheten i Spania øker er det
utlendinger som skal få deler av
skylden. Forslaget er mest av alt et spill
for galleriet.
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SPANIAPOSTEN
MARKEDSFØRE
DIN BEDRIFT ?

Med over 12.000 distribuerte ek-
semplarer pr utgave, likt fordelt
mellom Torrevieja- og Alfaz-om-
rådet, er Spaniaposten et unikt

verktøy for bedrifter som jobber
mot det skandinaviske markedet.

Vil du prøve oss ?

Kontakt Therese direkte på 
tlf: 691 523 870 eller epost

therese@spaniaposten.no

Bilbao

Bombe utenfor PSOE kontor

P
SOEs talsmann Jose Anto-
nio Alonso, og PPs nye
talskvinne Soraya Saenz

de Santamaria er kommet til
enighet rundt utnevnelsen av 20
nye medlemmer av justisrådet –
CGPJ – og fire nye medlemmer
av høyesterett. 

Under forrige regjeringsperiode
førte uoverensstemmelser mel-
lom de daværende talsmennene
til at det aldri ble enighet. Resul-
tatet ble at medlemmene av
justisrådet bare ble sittende på
midlertidig basis. Alonso og
Saenz de Santamaria trengte i
motsetning bare tre møter sam-
men for å komme til enighet. 

De to nyutnevnte talsmennene
har også blitt enige om å forhan-
dle om en allmenn reform av det
spanske rettsvesenet. Denne re-
formen skal baseres på et forslag
som nylig er fremmet av
justisminister Fernandez
Bermejo. 

MarbellaMurcia 

V
annforsyning ser ut til å
bli et av de store
stridsspørsmålene når

det ny sammensatte spanske par-
lamentet skal ta fatt på en ny
fireårsperiode. PP beskylder reg-
jeringen for å favorisere Katalo-
nia, etter at den har besluttet å
yte krisehjelp til den tørker-
ammede regionen i nord. Oppo-
sisjonen vil ha en forklaring på
hvorfor vann skal ledes fra
Ebrodeltaet til Catalonia, imens
andre tørkerammede regioner
som Valencia og Murcia blir
nektet tilgang til det samme van-
net. 

Ifølge PPs nyutnevnte talskvinne
i parlamentet, Soraya Saenz de
Santamaria, har Zapateroreg-
jeringen gjort helomvending i
vannfordelingsspørsmålet. I til-
legg hevder hun at det er tydelig
at det er visse regioner som blir
diskriminert.

De regionale regjeringene i Va-
lencia og Murcia, som begge er
fra PP, krever at den sentrale reg-
jeringen i Madrid skal gi deres
regioner samme støtte som Cat-
alonia får.

Zapateroregjeringen på sin side,
sier det er tilfeldig at det ble Cat-
alonia som først skal få krise-
hjelp, og at vannet som skal
ledes til Barcelona er overskudd
fra Aragons vanningsanlegg, og
ikke fra Ebrodeltaet. 

TØRST: Soraya Saenz (PP) sier det er
feil at man mere vann sendt til Katalo-
nia mens Alicante og Valencia regionen
ikke  har fått noe mere. Å legge Ebro
floden i rør tvers over Spania har lenge
vært et prosjekt PP ønsker å få gjen-
nom.

Enighet rundt
rettsinstansene

Stort utvalg
� Førsteklasses kvalitet
� Uslåelige priser
� Rask service
� Alltid nye produkter
� Gratis levering og
montasje mellom
Denia og Alicante

Kom og se

vår seneste

kolleksjon

Altea N332 (Over gaten for Mercedes)
Tel & Fax: 96 584 37 03

Telefon: 
607346658 - 665786226

info.pianoman@gmail.com

Piano 
stemming og

reparasjon av
eksperten.

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

P
å morgenkvisten den 17.
april eksploderte en
bombe utenfor et av

PSOEs kontorer i La Peña om-
rådet i Bilbao. Politiet oppdaget
bomben på forhånd, og hadde
avsperret og evakuert området,
allikevel ble syv personer skadet
av trykket da bomba gikk av. En
telefonopprigning i forkant
varslet attentatet, innringeren sa
han representerte ETA.

Noen få dager senere, den 20.
April, gikk en ny bombe av uten-
for et annet av partiets lokaler.
Rundt 03.30 på morgenkvisten

eksploderte en 3-kilos
sprengladning utenfor partikon-
toret i Elgoibar. Attentatet var
varslet på forhånd, så området
var evakuert og ingen personer
kom til skade.

Dette er det sjette lignende at-
tentatet på rad innen kort tid, og
politiet føler seg sikre på at det
er ETA som står bak. Ingen per-
soner har kommet til skade i de
seks attentatene, men de ma-
terielle skadene, særlig ved den
siste eksplosjonen, har vært om-
fattende.   

Nyåpnet norsk kafe i San Miguel de Salinas
Du finner oss på ”ringen” rundt San Miguel de Salinas. Skandinaviske aviser,

danske brødvarer og hjemmelaget mat. Bilutleie & Internet.  Velkommen!

La Parada Tlf. 966 723 228
C/Ronda Oeste no. 44

San Miguel de Salinas

Åpningstider : 10-18.00
BAR CAFETERIA SERVICIOS INTERNET

Å flytte skal være en positiv opplevelse!

Se vår annonse side 14

Vannkrig i
parlamentet

Fem retters tradisjonell norsk
17.mai-lunch, ink. velkomst-cocktail. 
Vi begynner klokken 14.00 - Reservasjon på tlf: 96 686 7448

17. Mai
39€
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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

95m2 TERRASSE - ALBIR 
Ref. 725, 100 m2 moderne leilighet + ter-
rasse med jacuzzi, 3 sov, 2 bad, marmor

gulv med varme, AC, solrik terrasse,
dobbel lukket garage, basseng. € 339.000 

FLOTT VILLA - ALBIR

Ref. 868, 270/1500m2, fullt oppusset med
gjelsteleilighet, 3 sov, 2+1 bad, soverom

40m2, peis, sentralvarme, garage, flott hage
med basseng. “spansk” stil. € 630.000

ALFAZ DEL PI - CAPITANA
Ref. 853, 160/830m2, romslig villa,  3 sov, 2
bad, stue 40m2, AC, sentralvarme, fin hage

med basseng, BBQ, bar og garage .
€ 375.000

Marbella

Roca vil ha tilbake jobben
T

idligere byggesjef i
Marbella, Juan Antonio
Roca, sa nylig i et inter-

vju at han ikke utelukker at
han kan komme til å kreve
jobben tilbake, siden han aldri
har blitt formelt oppsagt. Kor-
rupsjonsdømte Roca, som
nylig slapp ut av fengsel mot
en kausjon på en million euro,
var byggesjef for GIL-partiet i
Marbella fra 1992 til 2006. 

Nåværende ordfører i Mar-
bella, Angel Muñoz – PP, sier
at det er utenkelig at Roca
noen gang skal få tilbake
jobben, og hvis det er noen

som virkelig har grunn til å bli
formelt oppsagt, så er det den
tidligere byggesjefen.

Det mistenkes at Juan Antonio
Roca, som var hjernen bak ko-
rrupsjonsskandalen Malaya i
Marbella, har sneket unna flere
hundretalls millioner euro.

Madrid

Caja Madrid kjøper i USA

C
aja Madrid har kjøpt 83
% av aksjene til den
amerikanske banken City

National Bank of Florida. Prisen
oppgis til 927 millioner dollar,
eller 618 euro. 

Den spanske sparebanken skal
ha brukt en del av pengene de
tjente på salget av sine andeler i
strømleverandøren Endesa. Pla-
nen er trolig at City National
Bank of Florida skal inngå i et
selskap som Caja Madrid i
fremtiden skal børsregistrere. 

Madrid 

Fikk sparken etter
kjernekraftutslipp
E

tter at miljøvernorganisas-
jonen Greenpeace avs-
lørte de radioaktive

utslippene ved kjernekraftverket
Asco-Vandellos den i fjor høst,
har både direktør Rafael Gasca
og sikkerhetssjef Francesc Gon-
zalez Tardiu fått sparken for å ha
unnlatt å varsle om hendelsen til
kjerneskraftinspeksjonen CSN.

Det var den 26. november at
uhellet var ute. En liten feil-
manøvrering når en tønne skulle
tømmes, førte til et mindre ut-
slipp. Hendelsen ble aldri
varslet, og det var tilfeldig at
Greenpeace fikk vite om det fire
måneder i etterkant. Miljøver-

norganisasjonen mener utslip-
pene er langt verre enn det
ledelsen ved verket vil in-
nrømme.

Spanske myndigheter er i full
sving med undersøkelser i om-
rådet. Rundt 1.000 personer,
blant dem fire lærere og 40
skoleelever som i april besøkte
kjernekraftverket, er så langt
blitt testet for stråling, uten at
noen tilfeller er blitt påvist. Fort-
satt venter minst 1.600 personer
på å bli undersøkt, melder en
talsmann for myndighetene.    

Marbella

E
t rumensk par er pågrepet
i Marbella mistenkt for
omfattende kredittko-

rtbedragerier. Politiet mener de
tilhører en liga som har spe-
sialisert seg på å installere ko-
rtlesere som leser kortdetaljene i
minibanker. 

Med de falske kredittkortene
skal ligaen ha kjøpt merkevarer i
luksusforretningene i Puerto
Banus, som de senere har solgt
videre på svartebørsen. 

I forbindelse med arrestasjonene
har det blitt beslaglagt verdier
for minst 100.000 euro. Politiet
utelukker ikke flere ar-
restasjoner. 

Madrid

Arbeidsgivere spår høyere ledighet

E
n talsmann for arbeids-
giverforeningen CEOE,
har kommet med dystre

fremtidsprognoser i et tv-inter-
vju. CEOE mener at Spania kan
få så mye som 800.000 nye ar-
beidsledige i løpet av en toårspe-
riode. 

Det vil ikke bli skapt mange nok
nye arbeidsplasser til å møte det
stigende antallet nye arbeidssøk-
ende gjennom 2008 og 2009,
derfor kan antall arbeidsledige
bli høyere en tidligere antatt, sa
talsmannen til CEOE.

RANET BYEN I ÅREVIS VIL
HA JOBBEN TILBAKE: Etter å
ha underslått og stjålet minst flere hun-
dre millioner euro fra innbyggerne i
Marbella og Malaga området utelukker
ikke Juan Antonio Roca at han vil kreve
jobben i kommunen tilbake.

Albir (Alicante)
2 sov, 2 bad, 75m2, aircon-
dition, garage, god, bas-
seng, stor terrasse.

Pris: 198.650€

Albir (Alicante)
2 sov, 2 bad, 73m2, air
condition, sentralvarme,
garage, bod, basseng,
møblert.      Pris: 218.500€

Albir (Alicante)
Svært god beliggenhet
1 sov, nylig oppusset,
garage, bod, basseng.

Pris: 148.120€

Albir (Alicante)
Sentralt nære alle
fasiliteter, 58m2, 1 sov,
stor terrasse, basseng,
garage. Pris: 147.000€

norsk, deutsch,
english, français, español

Hvis du ønsker å selge eller kjøpe en eiendom i Spania, er det nå
meget enkelt. Besøk oss i Visual Home’s INTERNASJONALE KONTOR,
hvor vi gratis kan gi deg råd og informere deg på ditt eget språk.

Kontoradresse i Albir: tel. 966 86 42 43 
c/ Joaquin Rodrigo. Edif. Scandia, 3
El Albir - 03580 Alfaz del Pí

www.visual-home.es info@visual-home.es 

Kopierte 
kredittkort

KJØPER I SVAKT MARKED:
Spanske banker står stort sett svært
godt rustet i dagens turbulente finans-
marked. Flere benytter anledningen til å
gjøre oppkjøp utenfor Spanias grenser.
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Altea

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
E-post: kurt@aarneseiendom.com Kort sagt: Trygghet, og alt på ett sted.
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Leilighet i Altea, Piteres
60m2 boflate, 2 sov, 1 

komplett bad, stue/spises-

tue, kjøkken, 2 terrasser

med havutsikt, garage,

f.basseng Nyoppusset nær

kirkeplassen.

Prisant: 160.000€

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 (Foya Blanca)
993m2 tomt, 145m2, 30m2 terrasser
2 sov 2 bad m. varmekabel, stor stue
m peis, airco varm/kald, spisestue, nytt
kjøkken, garage, carport, basseng 8x4. Meget god be-

liggenhet med havutsikt i rolig strøk i
nærheten av Reuma Sol. Huset selges fullt
møblert og utstyrt. Meget godt vedlikeholdt.

Prisant: 399.000€

Mere info på vår webside!

Mere info på vår webside!

Mere info på vår webside!

Handelskammeret i Altea

S
pansk-Norsk Handelskam-
mer holdt 24. april en
lunch for medlemmer og

innbudte. Totalt 45 fremmøtte
deltok på lunchen som ble holdt
på Hotel Villa Gadena i Altea.  

Vincent Wego Fleischer fra In-
novasjon Norge sitt Madrid-kon-
tor holdt et kort foredrag om
virksomhetens aktivitet i
Madrid. Han fortalte om hvor-
dan han mener Innovasjon
Norge kan hjelpe Norske og
Spanske bedrifter å gjøre gjøre
forretninger sammen.  

Vincent Fleischer fortalte også
kort om de næringer og produk-
ter som i dag utgjør størstedelen
av norges eksport til spania og

omvendt. For norges del er det
ikke uventet fisk og energi.
Spanjolene selger igjen mye bl.a.
industriprodukter til Norge.  

ALTEA IMPONERTE

Fleischer var spesielt imponert
over den flotte kysten og det han
hadde sett av Altea.

- Jeg hadde vel egentlig forven-
tet en masse nordmenn overalt
og fulle strender. Men ble svært
positivt overasket, hit vil jeg
komme tilbake med min kone.  
- Det var en utrolig flott by og
kyst. Er det alltid så fint vær her?  

Handelskammeret har registert
hvordan mange norske bedrifter
og forretningsfolk har etablerert

seg på Costa Blanca siste årene.
Foreningen ønsker seg flere
medlemmer og etterhvert faste
arrangementer i området.

c/Consell, 9, Altea
Tlf: 965 84 40 80

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

I skjønnhetssalongen utfører vi “Hår extensions”. Permanent
make-up, akrylnegler. Antirynkebehandling “Galvanic Spa II”
en behandling som virkelig gir resultater! Fotpleie og hånd-
pleie. I frisørsalonen arbeider våre frisører Britt (Norsk) og

Ana (Spansk). Vi ønsker dere hjertelig velkommen!

Vi utfører profesjonelt arbeid med
kvalitetsprodukter til normale priser!

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

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

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

Unique Beauty - Unisex salong - Alfaz del PiGarantert effekt!

FØR  ETTER

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

Bli med på en av våre spennende utflukter!

Kunnskapsrik norsk guide

Spania er et flott land, og mye mer enn bare 
sol og strender. Hvorfor ikke benytte sjansen 
til å oppleve litt av hva dette spennende 
landet har å by på? 

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 

Knalltilbud i mai
Priser fra 250 Euro pr. uke
Gjelder for bestillinger som gjøres 
i perioden 3. - 12. mai

www.haganor-spania.no

post@haganorreiser.no � +34 96 686 41 91  

Opplev Spania!

Leiligheter

Feriesenteret

HÅPER PÅ FLERE: Knut Bøe,
styremedlem i “Spansk-Norsk Han-
delskammer“, kunne fortelle om
femten nye medlemmer etter forrige
“rekrutteringsmøte”. 

- Jeg håper foreningen får flere
medlemmer fra Costa Blanca etter
hvert møte så avdelingen her til slutt
blir større enn i Madrid. Så kan vi
snart flytte hovedkontoret hit,  
avsluttet Bøe noe humoristisk.

KIM AMMOUCHE RED@SPANIAPOSTEN.NO

SPANSK-NORSK
DEBATTFORUM

WWW.SPANIAGUIDEN.NO/FORUM

Hvordan finner jeg jobb i Spania ?

? ? ? ?
?? Diskusjon,debatt, 

meningsutvekslig tips og triks.
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SPANSK-NORSK
DEBATTFORUM

WWW.SPANIAGUIDEN.NO/FORUM

Drømmer om Spania ?

?
? ? ?

!?
Diskusjon,debatt, 

meningsutvekslig tips og triks.

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%

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

Altea

M
oren til en mentalt
f o r s t y r r e t
narkotikamisbruker i

Altea, ber myndighetene inns-
tendig om hjelp til å behandle sin
sønn, som hun frykter at en dag
skal drepe henne. Oppfordrin-
gene fra den fortvilede moren
kommer i kjølvannet av den gru-
somme tragedien i Murcia, hvor
en 35-åring for kort tid tilbake
skar hodet av sin mor.

Alteamoren sier at hennes sønn
gjennomgår personlighetsforan-
dringer når han tar narkotika.
Han har ved flere anledninger
opptrådt svært aggressivt, han
har blant annet truet henne med
kniv, og for en drøy måned siden
forsøkte han å kvele henne. Det
førte til at han ble innlagt på en
psykiatrisk institusjon, hvorfra
han ringte sin mor og sa at neste
gang han ble sint, skulle han
drepe henne.

Legene som har behandlet søn-
nen, oppgir forskjellige diag-
noser. Noen sier han bare er en
ustabil narkoman, mens andre
har hevdet at han har sterke trekk
av schizofreni. Moren mener at
begge deler påvirker sønnens
mentale helse, og hun ber om at
han blir plassert på en psykia-
trisk institusjon, for hans eget og
omverdenens beste.

Moren forteller at hun lever med
en konstant 24-timers frykt for at
noe skal skje. Hun har montert
ekstralåser på døra til soverom-
met, slik at han ikke skal kunne
ta seg inn mens hun sover. Han
kan bli voldelig når som helst,
og når det skjer, vet han ikke hva
han gjør, sier hun.

Desperat mor ber om hjelp
Villajoyosa

H
øyesterett i Valencia har
pålagt rådhuset i Villa-
joyosa å betale erstat-

ning til den etterlatte familien til
en mann som døde av skadene
han pådro seg etter et fall forår-
saket av at gata var full av
byggeavfall.
Valenciansk høyesterett mener
mannens enke er berettiget

74.417 euro, mens hvert av man-
nens barn skal få 8.268 euro.

Ulykken inntraff mens Villa-
joyosa kommune holdt på å
bygge et parkeringshus. Den
omkomne mannen skal ha
snublet i en haug av byggeavfall
som ikke var merket. 

Kommunen må betale erstatning

Altea

E
n mann er arrestert etter at
en 39 år gammel tysker
ble knivstukket flere

ganger ved havnen i Campo-
manes den 9. april. Den
fornærmede tyskeren, som er
dykkerinstruktør, måtte gjennom
iherdige gjenopplivningsforsøk
ved sykehuset i Alicante, før leg-
ene klarte å etablere hans tilstand
som stabil.

Etterforskningen pågår fortsatt
for fullt, og politiet er tilbake-
holdne med mer informasjon.
Det eneste som er blitt offentlig-
gjort, er at gjerningsmannen har
vært involvert i lignende
episoder før, i andre deler av
Spania.

Knivstikker i varetekt
Benidorm

R
ådhuset i Benidorm har
fått revet den gamle ”El
Molino” restauranten i

Armanello sonen, etter at en
politimann for kort tid tilbake
ble skutt under en razzia. En tals-
mann for politiet forteller at det
etter skytingen, ble besluttet å
rive flere gamle eiendommer i
området, som de siste årene har
vært tilholdssted for
narkotikaselgere og narkomane. 

For kort tid tilbake innviet
Benidorms ordfører, Manuel
Perez Fenoll, et topp moderne
kontrollsenter ved den lokale
politistasjonen i Calle Grecia.
Senteret er utstyrt med en diger

”videovegg”, hvor 20 tv-skjer-
mer som er koblet til byens
CCTV overvåkningssystem.
Ordføreren sier at Benidorm
foreløpig bare har 12 CCTV
kameraer, men at planen er å in-
stallere over 80 til, i aller
nærmeste fremtid.  
I tillegg er også det nye kon-
trollsenteret utstyrt med et
avansert kommunikasjonssys-
tem, som skal binde Guardia
Civil, Policia Local og nødtele-
fonene sammen. Et slikt system
har vist seg svært effektivt andre
steder i området, blant annet i La
Nucia, hvor systemet bidro til at
politiet raskt kunne arrestere det
britiske paret som hadde stukket

av fra den tragiske mopedu-
lykken i Alfaz del Pi.

River “narkorede”

STOREBROR SER DEG:
Benidorm vil nå få så mange som 80
overvåkningskamera, alle koblet til po-
litets sentral i byen.
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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

7

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!

Altea

P
olitiet i Benidorm har ar-
restert en 45 år gammel
britisk kvinne på et hotell

i Benidorm. Arrestasjonen ble
utført på ordre fra italienske
myndigheter, som hevder at
kvinnen har forbindelser til den
sisilianske mafiaen. I Italia vil
hun blant annet bli tiltalt ut-
pressing, narkotikasmugling og
drap, strafferammen er 24 år.

Arresterte
mafia medlem

Benidorm

Eksplosjon i Altea

ARRESTERT PÅ HOTEL: Den
arresterte kvinnen skal blant annet ha
tilknytting til drap, narkotikasmugling og
utpressing.

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!

Villajoyosa

E
ierne av kasinoet i Villa-
joyosa ønsker å bygge et
nytt 50-etasjers fem-

stjernes hotell på tomta som i
dag inneholder kasino. Planene
er nylig presentert for myn-
dighetene i Villajoyosa, men en
talsmann for kommunen sier
byggingen bare vil bli aktuelt
hvis kasinoeierne, Grupo
Acrismatic, legger planene om å
flytte kasinoet til Alicante på
hylla.

Kasinoet i Villajoyosa er snart
30 år gammelt, og har blitt en av
byens fremste turistattraksjoner,
med rundt 300 besøkende hver
dag. I 2006 kunne eierne presen-
tere et overskudd på 34 millioner
euro. Dessuten sysselsetter kasi-
noet 160 mennesker, og er
dermed en av områdets største
arbeidsgivere. Villajoyosa kom-
mune ønsker verken å miste ar-
beidsplassene, eller inntektene,
kasinoet gir.

Ordfører Gaspar Lloret, sier han
gjerne vil gi klarsignal for å
bygge et hotell, men det blir på
bekostning av at kasinoet ikke
flytter. En eventuell byggepros-
ess vil kreve full enighet i kom-
munestyret, fordi den 20.000 m2
store tomta er regulert for
”fritidssysler”. Så hvis man skal
bygge hotell, må reguleringspla-
nen endres, sa Lloret.

Vil bygge nytt fem-stjerners hotell

D
et var tilløp til dramatikk
i Altea, da det litt over
midtnatt lød en kraftig

eksplosjon etterfulgt av brann og
mye røyk. Ild og røy som stakk
langt oppi luften kunne ses fra
store deler av Altea og Alfaz del
Pi.

Det var en gassflaske som hadde
eksplodert ved et uthus like ved
”Balcon de Altea”. Guardia
Civil, Policia Local og ambu-
lanse var på stedet etter få min-
utter. Men det tok ennå 20-30
minutter før brannbilen ankom
fra Benidorm. For uten et par
uthus av det hovedsakelig kratt
og åker som gikk tapt i brannen.
Det var relativt få materielle
skader, men naboer kunne
fortelle til Spaniaposten at det

trolig var husdyr som h øns og
kyllinger på stedet som hadde
omkommet i eksplosjonen.
Ingen mennesker ble skadet.

GASS EKSPLOSJON: Bildet viser utsikten fra “Les Piteres” området i Altea,
i retning Albir. Røyk fra brannen kunne tydelig ses helt fra Albir.

UTHUS OG KRATT: Uthuset står
på en nisperos åker like i sentrum av
byen. Det var uthuset og mye kratt rundt
som stod i brann etter eksplosjonen.
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INTER PRESS ALTEA
-Mange norske aviser og blader

Avda del Puerto 4, 03590 Altea

Du finner oss ved havnen i Altea.

SPANIAPOSTEN

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.

D
ette er andre gangen, vi
begynte i fjor høst. Det
skulle være en kafé med

loppemarked, og så begynte
lærere og elever å melde seg på
med underholdningsbidrag, de
som har lyst kan være med. Det
er egentlig FAU som arrangerer,
de bestemmer hva pengene som
tjenes i Kafeen og loppe-
markedet skal brukes til, men
skolen kan selvfølgelig komme
med forslag, sier rektor ved
Costa Blanca Undervisning, Lill
Strømsnes.

UNGE ROCKESTJERNER

Første innslag på scenen var et
rockeband bestående av Hans
Martin Lien på gitar, Hege Aune
sang, Kine Aune trommer, Ida
Aune sang, og Agnete Lien på
Bass. Bandet har ikke fått noe
navn ennå, de har bare holdt på
siden jul. I dag skal gjengen
fremføre Robin Williams´
”Angel”.   

- Vi debuterte faktisk på julebal-
let på den norske skolen i Alfaz
del Pi. Det gikk ganske bra, men

vi hadde lydproblemer, vi fikk
ikke stilt anlegget, sier Kine som
skal ha trommeeksamen om en
måneds tid. Hun er med i et spe-
sialopplegg hvor hun gikk to år
på musikklinje hjemme i Norge,
nå skal snart det tredje året avs-
luttes ved skolen i Albir.
Hele bandet støtter opp om
Kines eksamen. De øver ekstra
mye om dagen, fast hver tirsdag
og torsdag, og gjerne mer hvis
de har muligheten. Og til som-
meren skal Kine gjøre gjengjeld.
Da skal Ida og Hege hjem til
Norge for å gå i studio, de skal
spille inn et par låter, da er
storesøster Kine på plass med
trommene. Alle tre er fast
bestemte på å bli rockestjerner.

MUSIKALSK SKOLE

Costa Blanca Undervisning er en
musikalsk skole, og elevene står
nærmest i kø for å få synge. Ag-
nete Lien skal i ilden igjen,
denne gangen har hun fått med
seg Kristine Strømsnes. Menin-

gen var at hele klassen skulle
være med, men plutselig var det
bare de to igjen, alle de andre
trakk seg. 

- Dette ble tatt helt på sparket.
Da alle de andre trakk seg, fant
vi ut at vi ville gjennomføre. Det
ble litt knapp tid, vi fikk beskjed
i går, og har ikke hatt tid til å
øve. Men det gikk vel ikke så
verst, gjorde det vel? Spør Ag-
nete og Kristine, som begge
spiller i egne band til vanlig. 
Så er det et kor satt sammen av
elever fra 5. og 7. klasse sin tur.
Ida, Carol, Anne, Malin, Anna
Beate, Sofia, Sara og Mirella
gjorde en svært bra fremførelse
av ”My Imortal” av Evanesence, 

Dette er en sang vi alle digger,
den ruler forteller de syv jentene,
som er helt sikre på at de kom-
mer til å fortsette med musikk. 

SOSIAL HAPPENING

Inne på skolen treffer jeg Carl

Martin og Mats, de er kaféans-
varlige, og selger kaffe, kaker og
brus. Bak dem står FAU-leder
Iren Haldorsen og lager smør-
brød sammen med et par andre
engasjerte mødre. Carl Martin
og Mats selger godt, så de vok-
sne må passe på at de to hele
tiden har nok av varer. 

- Vi kaller det hele for vårkafé
med lopper og underholdning.
Det begynte i fjor høst, da sam-
let vi inn penger til ny
vannkjøler. Elevene har som
regel med seg kaldt vann på
flaske, men om sommeren blir
dette vannet fort varmt, da er det
ikke så godt lenger, derfor mente
vi i FAU at en vannkjøler var en
god investering, sier Iren.

Å samle inn penger til et nyttig
formål var hovedtanken bak
vårkafeen, men vel så viktig er
den sosiale biten. Lærere, elever
og foreldre ved Costa Blanca
Undervisning er en godt sam-

HANS PETTER BARSTAD HANSP@SPANIAPOSTEN.NO

Fredag den 25. april ble det
arrangert ”vårkafé” på den norske
skolen i Albir – Costa Blanca Un-
dervisning. FAU – foreldrenes ar-
beidsutvalg holdt loppemarked
og skolens elever underholdt med
sang og musikk.

Alfaz del Pi

DIGGER “MY IMORTAL”: Ida, Carol, Anne, Malin, Anna Beate, Sofia, Sara og Mirella sang favortittsangen “My
immortal” av Evanesence. - Dette er en sang vi alle digger, den ruler forteller de syv jentene.

Vårkafé med lopper og underholdning

Moteklær til kvinner i str. fra 36 til 52.
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

BLE BARE TO: Kristine Strømsnes og Agnete Lien måtte synge alene etter
at hele klassen trakk seg i siste liten.

Naprapat
Mogens Jørgensen Dr. Prof. i Naprapati

Behandling av rygg og ledd, belastings- og sport skader.

Nå også høyteknologisk laserterapi
Tlf: 965 854 182,  Avda los Almendros 35 3-E Benidorm

www.inscolver.com
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Tlf:   966 868 072

Mob: 647 169 679

Oscar Espla 12, Albir

(Bak Hotel Kaktus)

jack.bostad@gmail.com

Norske tannleger i Albir

Jack L. Bostad  

(endodonti - krone/bro - estetikk)

Rolf H. Hammer (krone/bro - estetikk) 

Adelin Stanculesco (tannregulering)

Tannpleier Wenche Sæther Dahl 

(forebyggende og estetikk)

Åpningstider: Man - fre 10.00-15.00 og 17.00-20.00
C/San Juan, s/n- 03580 Alfaz del Pi Tel: 96 588 75 33

Sommerjakker i fineste 
lammeskinn, luer, hatter 

belter mm. Også etter mål.

mensveiset gjeng. Stemningen er
høy og alle kjenner tilsynela-
tende alle.

- Loppene er samlet inn av
lærere, elever, foreldre, naboer,

venner og venners venner, det
har ikke vært noe problem. Alle
syntes det er fint å kunne hjelpe
skolen. Vi satser på å arrangere
dette to ganger i året fremover,
våren og høsten. Skolen har

alltid et eller annet behov. In-
ntektene fra årets vårkafé skal
for eksempel hovedsaklig gå til
uteleker, avslutter FAU-lederen.    

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!

DUGNAD: Foreldre, naboer og venner har samlet inn lopper til vårkaféen. Inntektene går til noe skolen trenger,
trolig flere uteleker denne gangen.

UNGE “ROCKESTJERNER”: Hans Martin Lien på gitar, Hege Aune sang, Kine Aune trommer, Ida Aune sang, og
Agnete Lien på Bass. Bandet har ikke fått noe navn ennå, de har bare holdt på siden jul. 
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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)

c/Calvari, 18, 03580 Alfaz del Pi
E-mail: info@cbhandverk.eu
www.cbhandverk.eu

Åpent:
Mandag - fredag
10.00 -17.00

Tel. 966 814 267
Fax: 966 814 098
Mobil: 628 711 948

Benissa

G
uardia Civil i Benissa
har arrestert to spanske
menn for brudd på leg-

emiddelloven. Etterforskningen
mot de to ble innledet tidligere i
år, etter at politispanere op-
pdaget en organisert narkotika-
bande i Benidorm. Banden
mistenkes for å stå bak omfat-
tende narkotikadistribusjon i
Marina Alta og Baja området. 

Etter at politiet arresterte de to
spanjolene i Benissa den 11.
april, ransaket de en eiendom i
Benidorm, hvor det ble
beslaglagt en større mengde fer-
digpakket stoff, samt utstyr som
brukes til å blande og pakke
narkotika. De to arresterte forblir
i varetekt til etterforskningen er
ferdig avsluttet, melder Guardia
Civil.

Kokainbande rulles opp
Madrid

Ny rikspolitisjef
T

idligere statssekretær,
Francisco Javier Ve-
lazquez, er utnevnt til ny

rikspolitisjef, sjef for både Poli-
cia Nacional og Guardia Civil.
Velazquez etterfølger Joan
Mesquida, som nylig er blitt ut-
nevnt statssekretær med ansvar
for turisme. 

Francisco Javier Velazquez er
født i Sevilla, og besitter en pro-
fessorstilling ved Carlos III uni-
versitetet i Madrid.

Madrid

Llamazares
kritiserer 
kolleger

A
vtroppende Izquierda
Unida leder Gaspar Lla-
mazares, har rettet

kraftig kritikk mot fire baskiske
partikolleger som har stemt mot
mistillitsforslaget mot ANV-ord-
føreren i Mondragon. Både i
Montdragon og Hernani, ble det
stemt mot forslaget. 

Det har blåst kraftig rundt ord-
føreren etter at han nektet å
fordømme ETA-attentatet, som
tok livet av PNVs kom-
munestyrerepresentant Esaias
Carrasco, to dager før det
spanske valget i mars.
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Jan Holmefjord
Almenpraksis

Almenpraksis 
& implantat

Wolfgang Pfleger
Almenpraksis

DEN NORSKE TANNKLINIKKEN

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

Medlem av den spansk-norske tannlegeforeningen

den.norske.tannklinikken@gmail.com - tlf: 965 889 061/627 065 311
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Madrid

H
ele kongefamilien var på
plass i parlamentet den
16. april da kong Juan

Carlos innviet den åttende reg-
jeringsperioden i det spanske
demokratiets historie.

Kongens hovedbudskap var at
de politiske partiene må forsøke
å komme til enighet i de viktig-
ste spørsmålene som terrorisme
og økonomi. 

Kongen ba om enighet
Madrid

Pirater angrep spansk fiskebåt

D
en spanske fiskebåten
”Playa de Bakio”, ble
den 20. april bordet av

pirater utenfor kysten av Soma-
lia. Alle de 26 beset-
ningsmedlemmene er
hjemmehørende i Bermeo i
Baskerland, samtlige skal være i
god behold. 

Spanias regjering regnet med at
piratene kommer til å forlange
løsepenger for å slippe fiskerne
fri, og dannet en krisegruppe
som skulle ta seg av saken. Noen
dager senere viste det seg at
myndighetene fikk helt rett, den
spanske fiskebåten og
mannskapet ble satt fri søndag

den 27. april etter at den spanske
regjeringen innfridde et
løsepengekrav som skal ha vært
på 1,2 millioner dollar. 
Spanske myndigheter har for
øvrig ikke bekreftet at det har
betalt løsepengene, bare at båten
og mannskapet ble satt fri etter
forhandlinger i London, mellom
myndighetene og representanter
for piratene, og at skipet ble es-
kortert bort av den spanske fre-
gatten ”Mendez Nunez”.

Den spanske fiskerbåten ble
kapret bare en uke etter at en
fransk turistyatch med 30 per-
soner om bord ble kapret i de
samme farvannene, gislene ble

satt fri etter at båteieren betalte
løsepengene piratene krevde.
Senere arresterte franske kom-
mandosoldater en flere av pi-
ratene.

Piratene som kapret den spanske
båten, forsvant fort, sannsyn-
ligvis hjem til sine landsbyer,
melder somaliske havnemyn-
digheter. Kysten utenfor Soma-
lia regnes som et av verdens
farligste farvann. Til tross for at
den amerikanske marinen har
økt sin tilstedeværelse i området,
ble minst 25 skip kapret i disse
farvannene i fjor, melder BBC.   

OVER: Mannskapet ombord i båten før den ble angrepet av pirater utenfor Somalia. Det afrikanske landet er i realiteten
helt lovløst. Store deler av landet kontrolleres av opprørsstyrker som er imot den USA støttede regjeringen som sitter i
hovedstaden til tross for at den ikke kontrollere byen.  USA har satt opprørerne på sin “terrorliste” til tross for at den
har stor folkelig støtte, noe som bidrar til å forlenge konflikten.
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S
iden 1927 har Haga Nor
Reiser sydd sammen ferier
for reiselystne nordmenn.

I 2000 ble Haga Nor etablert i
Albir, en avdelig som i dag blant
annet formidler noen titalls tusen
gjestedøgn til hoteller og leielei-
ligheter på Costa Blanca hvert
år.

Skreddersydde gruppereiser med
buss, har vært et av Hagas spe-
sialområder gjennom mange år.
Turoperatøren tilbyr bussreiser
til en rekke europeiske feriemål,
siden 1990 har de hatt ukentlige
bussavganger til Spania i perio-
den fra september til april. Dette
tilbudet har de nå valgt å legge
ned.

MARKEDSENDRINGER

På Haga Nor Reisers nye
feriesenter i Albir møter jeg

Ronny Wiik, daglig leder for
avdelingen i Albir, og administr-
erende direktør Sigrid D. Med-
ley-Tellefsen. De skal fortelle
meg litt om hvorfor selskapet har
valgt og legge ned busstilbudet,
og i hvilken retning de har tenkt
å satse videre.

- Interessen for bussen har mins-
ket de siste årene, vi har en
generelt god økning i kunde-
massen, men det er dessverre
færre og færre av våre kunder
som tar bussen den lange veien
til Spania. Billigflyselskapene
tar over, det blir umulig å
konkurrere på pris. Det betyr
ikke at vi ikke lenger skal drive
med buss, vi arrangerer fortsatt
en masse bussreiser til en rekke
europeiske destinasjoner, og vi
fortsetter med vårt flybusstilbud
og våre lokale bussutflukter her i

området, sier Sigrid D. Medley-
Tellefsen.

- Vi er et selskap i endring, det
gjelder å tilpasse seg markedet,
hvis man ikke følger utviklin-
gen, blir man fort hengende etter.
Folk blir stadig mer krevende,
det nytter ikke lenger å reise til
en bodega og kaste ut et par
tallerkener, eller å la folk henge
og slenge i en fjellvegg, vi er
nødt til å ta hensyn til marked-
sendringene, dagens trender går
mot mer verdipregede aktiviteter
som for eksempel feng shui og
meditasjon, fortsetter hun.

- Det er viktig arbeid vi holder

på med, og jeg føler meg heldig
som får drive med akkurat det
jeg driver med. En reise er noe
folk sparer penger og gleder seg
til, og så kommer de hjem med
gode minner som skal vare
resten av livet. Vi har mye
gjenkjøp, det er mange som
kommer tilbake til oss, og jun-
geltelegrafen går, fornøyde kun-
der reklamerer for oss, og vi er i
konstant vekst. Trygghet,
kvalitet, og ikke minst op-
plevelser, det er det vi tilbyr, avs-
lutter en engasjert
administrerende direktør Med-
ley-Tellefsen.

SOSIALT KNUTEPUNKT

- ”Spaniabussen” ble et sosialt
knutepunkt for nordmenn her
nede. Jeg husker før i tiden, da
pleide folk å møte opp ved As-
turcon, vårt faste stoppested i
Benidorm, for å kikke, eller kan-
skje for å treffe gamle kjente, det
ble skapt et eget miljø rundt
bussen, forteller Ronny Wiik.

- Nå er dette stedet her, vårt nye
feriesenter i Albir som nå skal
være vårt sosiale knutepunkt.
Vårt mål er at det gode miljøet
skal leve videre her, at både
gamle og nye gjester skal trives,
og at de som før reiste med
”Spaniabussen”, skal komme
tilbake til oss, og tilbringe tid
sammen med oss, her i Albir. Vi
er så godt som ferdige, det en-
este som mangler er en liten
”chillout” plass vi har tenkt å
lage i hjørnet der borte, forklarer

Ronny, og peker på en liten grus-
plass borte i det ene tomtehjør-
net.  

Det nye feriesenteret til Haga
kommer for øvrig også de
ansatte til gode. En gang i året er
det ”Kick Off” for turoper-
atørens ledelse, i år skal
mesteparten arrangeres på
feriesenteret, alt utenom
kveldens grillfest, den skal de ha
hjemme hos Ronny, der skal det
feires at tre kolleger fyller 60 år.
Så, i morgen tidlig, går den siste
”Spaniabussen”.  

MANGE MINNER

Det er fredag morgen, og siste
avgang nærmer seg. Marit Het-
land, fra Hagas hovedkontor
hjemme i Norge, har tatt turen til
Spania for anledningen. Hun har
vært ansvarlig for busstilbudet
de siste årene.

- Det er selvfølgelig vemodig,
samtidig som det er begynnelsen
for en ny og spennende epoke
for Haga. Men bussen har vært
spesiell, der har folk blitt kjent
med hverandre, og fått nye ven-
ner. Jeg husker et ektepar fra
Bergen og et ektepar fra
Sandnes, de ble gode venner og
reiste sammen i ti år, helt til syk-
dom satte en stopper, de pleier
for øvrig fortsatt kontakten.
Bussen har hatt en enorm sosial
betydning, ensomme reisende
har fått et nettverk, nå skal det
nye feriesenteret videreføre den
sosiale biten som er så viktig for

HANS PETTER BARSTAD HANSP@SPANIAPOSTEN.NO

Siste bussen tilbake til Norge har
nå kjørt. Etter nesten 20 år har
Haga Nor valgt å legge ned busstil-
budet til Spania. Men det gode
miljøet som ble skapt rundt
”Spaniabussen”, håper de ansatte
skal leve videre gjennom selskapets
nye feriesenter i Albir.

Albir

Avvikler ”Spaniabussen”

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

KLAR FOR AVREISE: 28 passasjerer var med den siste spaniabussen tilbake til Norge. 
Etter to overnattinger er de fremme i Norge.

Vi gir deg en smaksopplevelse!

Ring Kristian på Tel: 616 370 331 eller kom innom oss i Albir

�
�

Vi lager mat til alle typer selskaper, små og store. 
Alt fra norsk 17. mai mat til spansk tapas. 
Smaksopplevelser levert rett på døra!

CATERING
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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

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

Haga, sier Marit.

Det er mange minner fra ”Spani-
abussens” nesten 20-årige histo-
rie. Bussen har hatt alle
rettigheter, og som ved de fleste
”serveringssteder”, har det
hendt, at noen har skjenket seg
litt vel mye. Det har med andre
ord vært noen fester om bord, og
bussjåførene har ikke bare vært
sjåfører.

- En gang måtte sjåførene stoppe
bussen for å ta hånd om en over-
stadig beruset passasjer. Først
etter å ha spylt passasjeren
grundig med en hageslange,
kunne bussen fortsette videre.
En annen gang var det litt verre.
Da måtte vi sette av en passasjer
i Tyskland på grunn av fyll.
Noen uker senere fikk vi en
svimlende bar regning fra et
hotell i Frankfurt. Det viste seg
at den avsatte passasjeren hadde
fortsatt festen til det fulle, og det
på Hagas regning. Jeg husker
ikke lenger om vi måtte betale,
forteller Marit.

SISTE AVGANG

”Spaniabussen” har plukket opp
de første passasjerene i
Benidorm, og står nå klar til av-
gang utenfor Hagas lokaler i
Albir. 28 passasjerer skal være
med på den aller siste turen hjem
til Norge. Om bord treffer vi
Sverre og Åse Lima, de var med
på den første turen i 1990, og har
siden vært med hvert år, bortsett
fra ett.

- Den første gangen vi kom hit
var alt nytt. Jeg husker vi ble
innkvartert på Hotell Alpha i
Albir, der hørte vi noe som min-
net om skyting den første
kvelden, vi viste jo ikke at de
skjøt så mye her nede, vi trodde
et øyeblikk at det var krig, men
det var selvfølgelig bare fyrverk-
eri og fiesta, det var moro. Det
har for øvrig skjedd mye her
nede siden den gangen, jeg er
sikker på at halve Benidorm er
bygget opp siden det, sier Sverre
Lima, både han og kona skal
tilbake til Spania med fly, da skal
de bo på det nye feriesenteret i
Albir. 

Litt lenger bak i bussen sitter
Magnar og Anne Bugge, de tok
”Spaniabussen for første gang i
1993, og har vært med 22 ganger
siden det. De er svært godt

fornøyde med å kjøre buss, og
syntes det er trist at busstilbudet
skal legges ned. 

- Vi har fått en masse nye venner
her, det er folk som bor helt
andre steder enn oss hjemme i
Norge, særlig på Sørlandet, men
vi holder kontakten. Det har vært
mye vitser og moro om bord opp
i gjennom årene, servering har
det jo vært også.  En gang hadde
en passasjer med seg trekkspill,
da ble det full fest, men nå er det
dessverre slutt, forteller Magnar
og Anne Bugge.

- Vi skal helt sikkert tilbake til
Spania, men å fly er ikke noe al-
ternativ for noen av oss, kanskje
det finnes andre selskaper som
kjører buss? Vi kunne jo gå, men
det ville tatt så lang tid, så jeg vet
ikke helt, men husk å skryte av
sjåførene, de har vært utrolig
flinke, oppfordrer Magnar.

Og det er nettopp en av sjåførene
som skal få siste ordet her, han
har allerede satt seg i sjåførsetet,
det nærmer seg for alvor siste
avgang. Karstein Tendenes har
kjørt buss til Spania siden 1984,
han begynte å kjøre for Haga
like etter oppstarten av ”Spani-
abussen” i 1990, nå gjør han seg
klar til den aller siste turen hjem.

- Jeg har bare en ting å si; dette
er forferdelig trist, sier Karstein
før han starter motoren. Så settes
bussen i gir…  

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

VIL SAVNE BUSSEN: Magnar og Anne Bugge, de tok ”Spaniabussen for
første gang i 1993, og har vært med 22 ganger siden det. De har vært svært
godt fornøyde, og syntes det er trist at busstilbudet skal legges ned.

VEMODIG: - Jeg har bare en ting å si; dette er forferdelig trist, sier
Karstein før han starter motoren. Så settes bussen i gir…  



P
ia Wedin var ferdig utdan-
net dekoratør hjemme i
Sverige, i 1970 fikk hun

tilbud om å reise til Mallorca og
få ansvaret for tre franske bu-
tikker. Etter hvert giftet hun seg
med en spansk musiker og fikk
barn. Pia ble værende på den
spanske ferieøya i 17 år.

Å være innvandrer i Francos
Spania var ikke bare enkelt. Ut-

lendinger måtte til stadighet
melde seg hos politiet, for å vise
at de hadde penger til å klare seg
selv. Først etter ni måneder ble
Pia ordentlig akseptert.

SPRÅKET OBLIGATORISK

- Når jeg var ferdig utdannet var
jeg så ung at det ble vanskelig å
få jobb hjemme i Sverige. Der-
for sa faren min at burde reise
utenlands for å jobbe. Jeg hadde

vært tre år på rad på Mallorca på
sommerskole, så det var naturlig
for meg å reise dit, jeg var 16 år
den gangen, forteller Pia.

Den gangen måtte alle innvan-
drere vise papirer hver uke hos
Guardia Civil, det fantes ikke
noe fungerende tolkesystem, og
utlendinger fikk streng beskjed
om å lære seg språket så fort som
mulig, det var obligatorisk. 

- I tillegg til at vi ukentlig måtte
vise papirer, kom Guardia Civil
hjem til oss nesten hver uke
også. Men de opptrådte alltid ko-
rrekt, det fungerte mest som en
maktdemonstrasjon, de skulle
vise at de hadde full kontroll på
oss innvandrere. Det var også
vanskelig å få arbeidstillatelse,
det måtte være noe spesielt.
Enda verre ble det når den nye
grunnloven kom i 1978, der sto
det at spanjoler skulle sikres
først, sier Pia.

TIL GRAN CANARIA

Etter at Pia hadde lært seg godt
spansk, jobbet hun i perioder
som tolk for skandinaviske tur-
ister på Mallorca, ved siden av at
hun stadig holdt på med de tre
franske butikkene. Så traff hun
en svensk mann, en kokk, og fly-
ttet med han til Gran Canaria.

- Han var en av Sveriges fremste
kjøkkensjefer, jeg fikk den beste
opplæring, og drev restauranten
hans i Las Palmas i åtte år. Jeg
rakk også å åpne en leketøysbu-
tikk mens vi bodde på Gran Ca-
naria, det er noe av det

morsomste jeg har gjort i mitt
liv, riktig kult, forteller hun.
Men hun hadde alltid ønsket seg
til fastlandet, med sin første ek-
temann hadde Pia en avtale om
at de en dag skulle flytte til fast-
landet, nå følte hun at tiden var
moden for å gjøre alvor av det.
Hun kunne jobbe som tolk igjen
tenkte hun, starte et enmanns-
foretak, men skjebnen ville det
annerledes.

”FOODLINE EXPRESS”
Valget falt på La Mata like uten-
for Torrevieja. Det var sentralt,
og området hadde gode skoler
for hennes barn. Det var det som
var viktigst den gangen.
Dessuten var La Mata en gam-
mel by, mens Torrevieja ikke var
rare greiene på den tiden.

- En dag i 1994, satt jeg på
stranda i La Mata, plutselig op-
pdaget jeg et hull i veggen i et av
byggene i første linje, det var in-
genting der inne, ikke gulv en
gang, bare jord. Så kom ideen,
jeg fant ut hvem som eide stedet,
og fikk etter hvert ta det over.
Det tok meg et år å få pusset det
opp skikkelig, beretter Pia.

Fast food var in i Skandinavia på
den tiden, og ”Foodline Ex-
press” begynte som en svensk
strandbar med fast food. Men det
holdt ikke bare med det, kun-
dene ville ha mer. Så Pia begy-
nte med dagens rett, tradisjonell
svensk mat, det har hun fortsatt,
hver eneste dag.

- Jeg stenger aldri. Dette er et

serviceyrke, da må du satse for
fullt, eller la være å satse i det
hele tatt. I denne bransjen har
man med mennesker å gjøre, det
er gjestene som bestemmer når
de vil komme. Jeg var dessuten
ikke klar over at min høysesong
skulle bli på sommeren når skan-
dinavene har reist hjem, og span-
jolene reiser til La Mata på
sommerferie, jeg kan med hån-
den på hjerte si at 90 % av mine
gjester på sommeren er spanske,
det er morsomt. 

TRENGER IKKE MER I LIVET

Når noen spør om ikke Pia
lengter hjem, er svaret at hun er
hjemme, Pia føler seg mer
spansk enn svensk, hun har blitt
voksen i Spania, og hun elsker
La Mata og ”Foodline Express,
et bedre liv kan man ikke ønske
seg.

- Se på dette fantastiske stedet
rett på stranda, jeg slipper å sitte
på kontor. Ingen dag er lik en
annen, her er det alltid nye ut-
fordringer. Tenk at hjemme i
Skandinavia jobber man kanskje
et helt år for å kunne ta seg en tre
ukers ferie på stranda, jeg er på
stranda hver dag, dette er helt
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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

HANS PETTER BARSTAD HANSP@SPANIAPOSTEN.NO

38 år i Spania
- føler seg mer spansk enn svensk

Da Pia Wedin flyttet til Mallorca i 1970, var Spania fortsatt et lukket diktatur.
Siden den gang har hun vært med på å stemme for både den nye grunnloven,
og landets medlemskap i EU. I dag driver hun strandbaren ”Foodline Express”
i La Mata, der holder hun på med det morsomste hun vet…

GØY PÅ JOBB: - Tenk at hjemme
i Skandinavia jobber man kanskje et
helt år for å kunne ta seg en tre
ukers ferie på stranda, jeg er på
stranda hver dag, dette er helt topp. 
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Supercor

N-332
CarrefourLIDL

Punta Prima

Torrevieja
Cartagena

Heidi Frisør & Restaurante Eriksson 
ønsker velkommen til:

Lørdags Jazz
Vesla Hagen &

Keith Munch Orchestra
Lørdag 3. og 10. mai kl. 13.30

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

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

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

Implantat, allmäntandvård & tandreglering

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

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

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

Modern svensk tandläkarklinik i 
Los Balcones Lago Jardin II Torrevieja.

Öppettider: Måndag - Fredag 09 - 18  AKUT 24 tim

Tandläkare Allan Tekan
Karolinska Inst. Stockholm 

topp. Det tok meg 26 år å
komme til fastlandet, her har jeg
tenkt å bli. Jeg trenger ikke mer
her i livet. Noe må man jo leve
av, jeg driver med det jeg liker
aller best, å lage og servere mat,
jeg kommer aldri til å bli mil-
lionær, men det gjør meg ingent-
ing, sier Pia.

- Men dette hadde aldri gått uten
mine fantastiske ansatte, all ære
til dem. Jeg kan reise til månen
og tilbake hvis jeg har lyst, uten
at noe går galt, for jeg vet at Ida
er her og passer på stedet for
meg, fortsetter strandbareieren
og peker bort på sin høyre hånd
som står og lager kaffe.

Ida hadde bare planer om å bli et
år i Spania, men har nå vært her
i fire. Hun trives så godt på
”Foodline Express”, at hun tror
hun kommer til å bli her.
Foreløpig har hun i hvert fall
ingen andre planer.

GLAD I SPANIA

Pia Wedin har blitt svært glad i
Spania gjennom alle disse årene.
Hun har vært med på å stemme
både for den nye grunnloven og
for medlemskapet i EU, og hun
er dypt imponert over landets
raske og effektive overgang til

demokrati. Men hun syntes at
mange turister, og kanskje særlig
skandinaver, misforstår mye av
det landet dreier seg om. 

Hun husker at da hun jobbet som
tolk på Mallorca før i tiden, da
var folk ofte skeptiske da de så
sykehusene. Det var ingen
farger, dekorasjoner eller blom-
ster, alt var grått og trist, men da
de først fikk behandling, ble
tonen fort snudd, legene viste
seg å være minst like dyktige 
som hjemme.

- Mange tror fortsatt at Spania er
litt tilbakestående, men faktum
er at landet har kommet mye
lenger enn de fleste andre land
på mange viktige områder.
Spania er for eksempel det en-
este landet i Europa hvor abso-
lutt alle har krav på gratis
medisinsk akutthjelp. Enten du
er svensk, spansk, marokkansk
eller colombiansk, enten du har
papirene i orden eller ikke, det
spiller ingen rolle, du får hjelp,
der har Skandinavia mye å lære.
Spania er også det første landet i
Europa som innførte
skolemåltider, dette skjedde
allerede under Franco, sier Pia.

- Fikk du forresten med deg

hvordan landet taklet terror-
bombene i Madrid, så du hvor-
dan folket samlet seg i sorgen?
Alle fikk lovfestet fri fra jobben
kl. 19.00, instruksjoner ble gitt
via tv og radio, alt fungerte per-
fekt, det var levende lys over alt,
det var en fantastisk opplevelse,
hele landet var samlet. Etter 24
timer hadde Spania skapt Eu-
ropas største blodbank
noensinne, folk sto i kø for å gi
blod, overskuddet ble senere delt
ut til andre land med behov for
blod. Når det virkelig skjer noe,
sitter ikke spanjolene hjemme og
venter, da gir de alt, fortsetter
hun.

- Til slutt må jeg ta med måten
Spania har taklet innvandringen
på, alle vil jo hit virker det som.
I tillegg til den enorme immi-
grasjonen fra Afrika, kommer jo
vi nordeuropeere i hopetall også.
Dette landet lever under et
enormt trykk, det er vanskelig å
forestille seg, men jeg har alltid
blitt behandlet bra, også de første
årene under Franco, jeg har aldri
følt meg diskriminert, sier en en-
gasjert strandbareier i La Mata.

GOD HJELP: - Men dette hadde aldri gått uten mine fantastiske ansatte, all
ære til dem. Jeg kan reise til månen og tilbake hvis jeg har lyst, uten at noe går
galt, for jeg vet at Ida er her og passer på stedet for meg, fortsetter strand-
bareieren og peker bort på sin høyre hånd som står og lager kaffe.

GLAD I SPANIA: Pia har blitt svært
glad i Spania gjennom alle disse årene.
Hun er dypt imponert over landets raske
og effektive overgang til demokrati. Men
hun syntes at mange  misforstår mye av
det landet dreier seg om. 

Elda

Arrestert for å ha
bombet narkoselgere

P
olitiet har arrestert en 48 år
gammel lokal forretnings-
mann i Elda etter at flere

mindre bomber har blitt sprengt
på syv forskjellige steder i om-
rådet den siste tiden. De syv
sprengladningene har alle gått av
i nærheten av steder der det an-
givelig har foregått
narkotikasalg. 

Etter å ha funnet finger avtrykk
på en udetonert bombe, fant
Guardia Civil frem til 48-årin-
gen. Politiet mener han har hatt
et ønske om å ta hevn etter at en
av hans kamerater skal ha
omkommet av en overdose.
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V
esla Hagen ble født på
Lillehammer i 1940, i
1946 sto hun på scenen

for første gang i en sangkonkur-
ranse. Det ble førstepremie; solo
og kaker på ”Maihaugrestauran-
ten”. Siden den gang har det gått
slag i slag.
Det var trekkspilleren Reidar
Svae som ”oppdaget” Vesla, han
var naboen hennes hjemme på
Lillehammer. Reidar var hekta
på Art van Damme, og de to
pleide å sitte og høre på jaz-
zplater. Da Vesla var 17 år,
hadde de sin første spillejobb
sammen.

PLAGET MUSIKERE

- Jeg begynte å spille fast med
Reidar to ganger i uka på ”Mai-
haugrestauranten”, for 25 kroner
kvelden. Da følte jeg at jeg
kunne kjøpe hele verden. Så
begynte jeg og henge rundt på
danserestaurantene, de var det
mange av på Lillehammer den
gangen. Jeg pleide å plage alle
musikerne som var der, jeg
maste om å få være med,
forteller Vesla, som slutt fikk
hun tilslag hos en Oslotrio, hun
hadde akkurat fylt 20 år.

- En av musikerne var en

damenes venn, og ganske hard
på flaska. En gang husker jeg
han sa til faren min; ikke vær
redd, jeg skal passe på henne jeg.
Da fikk han til svar at; da får hun
i hvert fall ikke være med. Faren
min mente at den eneste som
kunne passe på meg, var meg
selv, erindrer sangerinnen, som
tok seg jobb som hushjelp hos en
skipsreder for å spe på inntek-
tene mens hun bodde i hoved-
staden.

TILBAKE TIL LILLEHAMMER

En kveld gikk hun ut for å danse
på ”Restaurant Viking”, plutselig
ble hun invitert opp på scenen.
Det var suksess, og Vesla ble
værende i 17 måneder, nå var
hun blitt dansebandsangerinne.
Etter at engasjementet ved
”Restaurant Viking” tok slutt,
var Vesla 4,5 år ved ”Studen-
terkroa” i Storgata. I denne peri-
oden opptrådte hun også mye
rundt i svenske folkeparker. 
- Så giftet jeg meg og fikk barn,
da flytta jeg tilbake til Lilleham-
mer og begynte å synge med
Reidar Svaes Kvartett, endelig
ble det jazz igjen. Vi hadde en
hel masse jobber, det var kjem-
pemoro. I ungdommen hadde
jeg vært med å starte Blue Note

Jazzklubb, den eksisterer fortsatt
den dag i dag, Dølajazz blir blant
annet arrangert der. Da jeg fylte
60 fikk jeg gleden av å åpne
Dølajazz, det var storband og
svære greier, fryktelig stas. Det
som ikke var fult så stas, var
overskriften på anmeldelsen i
”Lillehammer Tilskuer”, den
lød; ”Evig ung og verneverdig”,
har du hørt noe så fælt? Spør
Vesla med et smil.

PENSJONIST I SPANIA? 
Så ble Vesla førtidspensjonert.
Hennes bror hadde flytta til Tor-

revieja, snart tok sønnen samme
vei, og mora var nylig gått bort,
plutselig hadde hun bare en dat-
ter og to barnebarn igjen hjemme
i Norge. 

- Datteren min sa til meg at jeg
også burde flytte nedover på
grunn av gikta. Jeg hadde kjøpt
meg et hus på Lillehammer etter
OL, og en dag stakk jeg bare
innom en eiendomsmegler og sa;
selg huset mitt, jeg flytter til
Spania! Jeg hadde rett og slett
ikke råd til å bo hjemme lenger.
Nyttårsaften 2001 reiste jeg ne-

dover for godt. Det var fryktelig
tungt å dra fra barnebarna, men
det har heldigvis gått greit, jeg er
jo alltid hjemme hele sommeren
og til jul, sier Vesla.

Planen var å nyte en rolig pen-
sjonisttilværelse i Torrevieja,
jazzen skulle legges på hylla.
Men hennes bror ville det an-
nerledes. Han rykket inn en an-
nonse hvor han søkte etter
musikere som trengte en san-
gerinne, uten at hun visste noe
som helst.

HANS PETTER BARSTAD HANSP@SPANIAPOSTEN.NO

Da Ingrid Marie, Vesla, Hagen flyttet til Spania i
2001, Hadde hun tenkt å legge jazzen på hylla, pla-
nen var å slappe av og nyte pensjonisttilværelsen.
Men hennes bror, som allerede var bosatt i 
Torrevieja, ville det ganske annerledes.

Et liv med jazz
Torrevieja

LILLEHAMMERMAGASINET: Vesla feiret i oktober 2000 sin 60års dag med å åpne dølajazz som samtidig 
feiret festivalens 20 års jubileum.

- har sunget siden hun var seks

Nyåpnet norsk kafe i San Miguel de Salinas
Du finner oss på ”ringen” rundt San Miguel de Salinas. Skandinaviske aviser,

danske brødvarer og hjemmelaget mat. Bilutleie & Internet.  Velkommen!

La Parada Tlf. 966 723 228
C/Ronda Oeste no. 44

San Miguel de Salinas

Åpningstider : 10-18.00
BAR CAFETERIA SERVICIOS INTERNET

LØRDAGSJAZZ: Vesla hadde egentlig lagt jazzen på hylla da hun kom til
Spania. Men broren som allerede var bosatt i Torrevieja ville det annerledes.
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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

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

- Broren min er PR-kåt på mine
vegne. Plutselig ringte en svensk
gitarist, Dick Gylander, og sa at
han gjerne ville spille med meg,
jeg forsto absolutt ingenting, jeg
ante jo ikke noe om annonsen.
Men jeg tenkte; jeg kan jo prøve,
det skader vel ikke å bli med en
dag? Så var det å finne frem
gamle tekster igjen, og så begy-
nte vi å øve, erindrer Vesla.

NED MED FLAGGET TIL TOPPS

Comebacket var vellykket. Vesla
ble fast innslag på restauranten
”Carlos”, sammen med Dick og
bandet hans. 

- Det var jo meningen at jeg
skulle slutte, jeg hadde lagt igjen
alt hjemme. Men det var forfer-
delig moro og synge igjen. Så
tenkte jeg at; så lenge noen vil
høre på meg, og jeg får betalt i
knapper og glansbilder, så er det
greit, forteller jazzsangerinnen.

- Men så døde Dick, og opp-
legget på ”Carlos” rakna, da tok
britiske Keith Munch og bandet
hans over, og vi begynte å spille
på ”Beach Bar 103”. Keith og
Co, har alle spilt med store
stjerner hjemme i England, de er
veldig proffe, og vi har det
utrolig morsomt sammen. Jeg
gleder meg som en unge til hver
gang vi skal spille, jeg kommer
til å holde på en god stund til,
målet er å gå ned med flagget til
topps, fortsetter hun.

Etter hvert ble ”Beach Bar 103”
stengt, og i en kort periode spilte
Vesla og Keith Munch Band litt
her og der, helt til Vesla en dag
ble kontaktet av en kamerat av
sin sønn, Roy E. Bjørkmann fra
Heidi Frisør.

- Jeg kjente Roy fra før gjennom
sønnen min, og jeg visste at han
var typen som fikk ting til å skje.
Da han fortalte meg om Hori-
zonte Plaza prosjektet, sa jeg ja,

så klart jeg er med, det var et
knallopplegg, og det har blitt en
kjempesuksess. Den 3. mai er
det slutt for i år, men vi skal
forhåpentligvis i gang til høsten
igjen, da er alle velkomne, vi har
hatt det kjempemoro der oppe,
det har vært storveis, forteller
Vesla.

SOMMERTEATER

Snart skal Vesla hjem å plukke
hvitveis og gå i 17. mai tog, det
gleder hun seg forferdelig til.
Hun skal være hjemme i hele
sommer, men hun skal ikke bare
ligge på latsiden, hun skal også
spille teater.

- Jeg har vært medlem av ”Det
Hemmelige Teateret” i Bødalen
i 20 år, det er en venn av meg
som startet det. Han kjøpte en
gammel gård, der har han bygd
et topp moderne teater med tre
scener, i år er det jubileum, da
skal vi spille ”Jeppe på Bjerget”,
og jeg håper på å få en rolle, sier
Vesla, som har fått underhold-
ningsbransjen inn mellom
morsmelken, hennes mor var
revydronning på Lillehammer i
gamle dager, Vesla var alltid
med på jobb, da pleide hun å
sitte i salen og synge med.
- Vi har det så morsomt ved ”Det
Hemmelige Teater”, til å beg-
ynne med var det så hemmelig at
alle journalister ble jagd, men nå
er det blitt mer åpent. På som-
meren har vi som regel en uke
hvor vi spiller forskjellig teater
hver dag, da øver vi fra morgen
til kveld, det er litt av et show. Vi
har hatt gjesteopptredener med
mange kjente skuespillere, alle
har vært overveldet over stedet,
blant annet Helge Jordal, avslut-
ter den ”evigunge” jazzsangerin-
nen, som til høsten skal tilbake
til Spania, der har hun nettopp
flyttet inn i ny leilighet, midt i
sentrum av Torrevieja.  

LØRDAGSJAZZ: Vesla og “Keith Munch Band” er trekkplasteret på Horizonte
Plaza hver lørdag store deler av året.

Torrevieja

Mer politi i sivil
D

et er bevilget penger til å
opprette et nytt team av
sivile politimenn i Torre-

vieja. Teamet skal bestå syv bet-
jenter, som hovedsakelig skal
operere i sentrum av byen. De
nye sivile politimennene skal
blant annet slå ned på lomme-
tyver, ulovlige gateselgere, og
barer som selger alkohol til min-
dreårige.

Ordfører Pedro Angel Hernan-
dez Mateo, sier det nye teamet

skal bidra til å gi bedre beskyt-
telse til Torreviejas innbyggere.
De sivile betjentene skal også
holde et øye med utelivet, de
skal sørge for at barene holder
stengetidene og at støynivået
holdes på akseptabelt nivå. I til-
legg til at det skal holde oppsikt
med narkotikasalg, opplyser
Hernadez Mateo.

MARKEDET: Området rundt
markedet på promenaden i sentrum
er et av de hvor politi i sivil vil patrul-
jere.
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Torrevieja

T
elefonsentralen på syke-
huset i Torrevieja har blitt
utstyrt med 11 nye tele-

fonlinjer, for å kunne yte bedre
service til pasientene. En tal-
skvinne for sykehuset, Claudia
Reale, sier at utvidelsen kommer
som en følge av at mange
pasienter har klaget over at de
har hatt problemer med å
komme igjennom i rushtiden.

Telefonsentralen vil være åpen
som vanlig mandager til fredager
09.00-22.00, og mellom 09.00
og 14.00 på lørdager. De nye lin-
jene kommer i tillegg, og vil
være operative på både engelsk
og spansk. 

Flere telefonlinjer på sykehuset

Y
tterligere tre offentlige
busser i Torrevieja har
blitt modernisert for å

tilfredsstille kravene til det nye
europeiske regelverket. Bussene
har blitt utstyrt med avanserte
kjølesystemer, og seter reservert
for handikappede og eldre pas-
sasjerer. 

Busselskapet Costa Azul, melder
at 80 % av deres 16 busser nå er
ferdig modernisert, og at de
øvrige skal være klare innen ut-
gangen av 2008. 

Flere busser
modernisert

Quesada

E
n 26 år gammel britisk
kvinne er arrestert for
narkotikaforbrytelser i

Torrevieja. Kvinnens 38-årige
spanske ektemann, og hans 48-
årige kamerat, ble anholdt i
samme aksjon. Til sammen tre
kilo kokain ble beslaglagt etter
en razzia i en villa og i en restau-
rant i Ciudad Quesada. 

Politiet mener de tre mistenkte

har kjøpt kokain i Spania, så
blandet det ut med blant annet
koffein, før de har distribuert
stoffet på det lokale markedet.
Politiet beslagla 1.600 euro i
kontanter, en start pistol, flere
digitalvekter og annet utstyr som
brukes til narkotikaomsetning,
under arrestasjonene. Ifølge
Policia Nacional hadde ingen av
de tre kriminelt rulleblad fra før.  

Humana har samlet inn
94.000kg klær og sko
Ifølge Eduardo Gil Rebollo ved rådhuset i Torrevieja, har byens
innbyggere donert mer enn 94 tonn brukte klær og sko til hjelpeor-
ganisasjonen ”Humana” i løpet av det siste året. 

D
et var i februar i 2007 at
kommunen og ”Hu-
mana” ble enige om å ut-

plassere hjelpeorganisasjonens
spesialcontainere en rekke steder
rundt om i Torrevieja.

Fra februar til utgangen av de-
sember i fjor, ble det samlet inn
76.581 kilo brukte klær og sko,
og hittil i år har det blitt samlet
inn 17.462 kilo, noe som til sam-
men utgjør 94.043 kilo, bekrefter
”Humana”. 

Totalt 28 containere er utplassert
i Torreviejaområdet. De mest

benyttede har vært; Plaza de En-
carnacion Puchol, Templo Ar-
ciprestal de La Inmaculada
Concepcion, calle Vicente
Blasco Ibañez, Caritas, La Plaza
de la Habana og Plaza de Ori-
ente.

Skoene og klærne som er samlet
inn, går rett til fordelingssentra-
lene til “Humana”. Derfra blir
det hovedsakelig sendt til
afrikanske land sør for Sahara,
som for eksempel Zambia,
Mosambik, Angola og Zim-
babwe. 

Ca. 36 % av det innsamlede ma-
terialet, det som er i dårligst
stand, går rett til resirkulering.
15 % blir solgt i hjelpeorgan-
isasjonens egne butikker.
Dessuten får rådhuset i Torre-
vieja 350 kilo sko og klær i året,
for å dele ut til de mest tren-
gende i kommunen.

”Humana” er en uavhengig
hjelpeorganisasjon, grunnlagt i
Nord-Europa tidlig på syttitallet.
I 1987 ble den etablert i Spania.
Målet er å bedre livsvilkårene til
folk på landsbygda i fattige land.  

Fant tre kilo kokain
i Ciudad Quesada

MINDRE KØ: Etter at mange pasienter har klaget over at det i perioden har
vært svært vanskelig å komme gjennom til sykehuset på telefon innstallerer
nå sykehuset i Torrevieja 11 nye telefonlinjer.

Torrevieja

Torrevieja
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Murcia

Kappet hode av sin mor

E
n 35 år gammel mann
kappet hode av sin mor,
og spaserte deretter ne-

dover gata med hennes hode
under armen. Den tragiske hen-
delsen skjedde på en bar, som
moren drev, i den lille byen San-
tomera i Murciaregionen.

Teresa Macanas hadde flere
ganger bedt myndighetene om
hjelp til å takle den psykisk usta-
bile sønnen. Minst fire ganger
hadde hun anmeldt han for vold
uten at politiet tok henne på
alvor. 

HUMMER H2 12/02 45.800€ EXCALIBUR PHAETON 49.000€ Mercedes GL320CDI      83.300€ AUDI TT COUPE            16.900€ AUDI A4 TDI CABRIO    33.600€ Jaguar XJ6 Sovereign 15.600€

CITROÉN  XSARA   6.900€ FERRARI 355 F1             86.000€ AUDI S8 QUATRO         31.300€ FORD MUSTANG          28.800€ Mercedes CLK 200 Cab  21.500€ MERCEDES CLS 500 58.800€

BMW 325 COUPE          24.400€ Mercedes 190 SL 1958    74.000€ PORSCHE  911 (996)      47.500€ Mercedes  ML 55  AMG    32600€ BMW 730D                    56.900€ JAGUAR  S-TYPE          17.950€

Aston Martin Vantage V8 116.000€ VW PASSAT     23.700€ AUDI A6 2.5TDI AVANT 24.600€ MERCEDES CAB E320    12.950€ CHRYSTLER STRATUS      9.300€ MERCEDES E240           16.900€

SL 55 AMG FAB 2003      77.000€ LINCOLN NAVIGATOR 19.900€ Mercedes C320 2001   19.500€ SAAB CABRIO             10.950€ 500 K (CLASSIC)             66.000€ Bentley Turbo R              36.000€

-  Vi finansierer din bil med lån opptil 7% til 5.95% rente.

- 1 års garanti på alle biler

-  Vi har eget verksted

-  Vi utfører vedlikehold og service

Du finner oss langs N-332 mellom Alfaz del Pi og Altea:
Ctra de Benidorm - Altea (N-332)
Partida del Planet 159  Tlf: 966 88 00 39 - Fax 966 88 23 06 
E-mail: arkadius@wanadoo.es

Kjøp og salg av spanske og importerte biler

Pilar de la Horada

Kvinne funnet bundet og drept

E
n 19 år gammel lokal
kvinne er funnet død fly-
tende i et vannreservoar

Pilar de la Horada. Den
omkomne er identifisert som en
kvinne som forsvant fra sitt hjem
i området den 10. april. Liket bar
preg av å ha vært bundet på hen-
der og føtter da det ble funnet, og
et tungt metallbelte skulle
tilsynelatende sørge for at liket
sank.

Politiet leter nå etter kvinnens
ecuadorianske eks kjæreste, etter
at det er kommet fram at hun an-
meldte han for mishandling i de-
sember i fjor. 19-åringen ble
meldt savnet av sin tante den 15.

april. Den gangen fortalte tanten
politiet at hun fryktet at niesen
hadde stukket av med sin eks
kjæreste.

HADDE ANMELDT SØNNEN:
Mannen knivstakk først sin mor til
døde, før han skar av henne hodet og
spaserte rundt i gaten med hodet.
Rystede naboer ringte pollitiet som
kunne arrestere mannen uten mot-
stand.

Torrevieja

Ny veldedig butikk

A
lzheimer Assosiasjonen,
AFA, har åpnet ny bu-
tikk i Torrevieja,

nærmere bestemt i Calle Maes-
tro Francisco Vallejos 8, like bak
La Iglesia Inmaculada i sentrum

Butikken selger ting som; bøker,
klær og møbler, og pengene går
til veldedige formål.

PILAR DE LA HORADA

I SENTRUM: Den nye butikken lig-
ger like bak kirken i sentrum.



SPAN IAPOSTEN 03 .  MA I  2008 UTGAVE  09 -200820

Alicante

Madrid

V
erken nytt lovverk eller
større sosial bevissthet,
har redusert den triste

statistikken for vold i hjemmet.
Antallet personer som har blitt
drept av familie eller kjente i
sine egne hjem, har økt jevnt og
trutt de siste årene, viser en un-
dersøkelse som har målt forhold-
ene fra 1998 til 2006.

Professor i offentlig helse ved
universitetet i Alicante, Carmen
Vives-Casas, slår fast at formålet
med undersøkelsen har vært å
måle resultatene av det nye
lovverket, og regjeringens kam-
panjer. Men de nye lovene ble
innført for bare to år siden, og
dette er egentlig en for kort
målingsperiode til å kunne si noe
sikkert, sier professor Vives-

Casas, som tror at problemene
kan løses gjennom å arbeide
hardere for likestilling og frem-
skritt, ikke ved å gjøre dem til
politiske brannfakler.

Den nye undersøkelsen viser at
71 kvinner ble drept av fami-
liemedlemmer i 2007, dette er en
økning i forhold til 2005 og
2006, hvor tallene var hen-
holdsvis 58 og 68. Men det er
liten forskjell mellom 2007 og
for eksempel 2003 0g 2004, hvor
tallene var 71 og 72.

De samme statistikkene viser at
mellom 1998 og 2004, ble det
registrert 2.99 dødsfall per mil-
lion kvinner over 15 år. I perio-
den 2005-2006, er dette tallet så
vidt forandret tilper en million.

Undersøkelsen slår dessuten fast
at risikoen for at en kvinne skal
bli mishandlet av fami-
liemedlemmer, er langt mer
sannsynlig, enn at hun skal bli
voldtatt av noen utenfra. Det
hevdes at mellom 13 og 61 % av
alle kvinner i Spania, en eller
annen gang i livet blir utsatt for
noe som kvalifiserer som mis-
handling fra sine partnere.

Problemene med vold i hjemmet
påvirker kvinnenes sosiale sta-
tus, og har en enorm innvirkning
på landets økonomi og sosiale
stabilitet. Men det er også viktig
å studere statistikker og rap-
porter fra andre land, for dette er
i aller høysete grad et globalt
problem, sier professor Vives-
Casas.

20% trafikkøkning i Alicante

O
peratørene av El Altet
flyplassen i Alicante,
AENA, sier flyplassen

så en økning i trafikken på 20 %
i mars, med totalt 780.445
reisende. I løpet av årets tre
første måneder har nesten to mil-
lioner passasjerer reist til eller

fra El Altet, det er et tegn på at
markedet tar seg opp igjen,
melder AENA.

En talsmann for flyplassoper-
atøren sier at økningen hoved-
sakelig skyldes britiske turister,
og lavprisflyselskapene som gjør

det lettere og billigere for eu-
ropeere å flytte på seg. British
Airways, som akkurat har
etablert seg på El Altet igjen, sier
de er svært fornøyde med resul-
tatene så langt, og at de fra og
med oktober, skal ha to ukentlige
flyvninger til London. 

Santa Pola

Fisk i fokus
S

anta Polas seks dagers
gourmetfestival, som er et
samarbeid mellom råd-

huset og en håndfull av byens
restauranter, skal gå av stabelen
mellom 5. og 10. mai. Festivalen
skal fokusere på ferske
fiskeretter, med råvarer fra
lokale fisketrålere.

Lokale restauranter skal tilby
fiskemenyer til lunsj, du kan
blant annet besøke; La Cofradia,
Hotel JM, Casas Juan, Varadero,
Penya Barcelonista og La
Traserilla de Palencia. For mer
informasjon, kontakt turistkon-
toret i Calle Astilleros 4, på tlf.
966696052.

ØKER FORTSATT: Til tross for økende oppmerksomhet rundt problemet og strengere lover øker antallet kvinner
som mishandles og drepes av sine partnere i Spania. 

Kom og prøv vår 
utmerkede “dagens meny”:

Kun 14€+ iva

(Ingen “dagens” lørdager)

Forretter:
Hjemmelaget Patè

Blandet Salat

Egg & Majones

Tomat Suppe

Hjemmelaget Lasagn

Mr X Dadler

Brød og Smør inkl. 

Hovedretter:
Lammeskulder

Kjøttgryte

Grillet Kylling

Kylling i Champinjong saus

Panert Kylling

Panert Torske filet

Grillet sverdfisk

1/4 And i appelsin

Lasagne

Dessert eller kaffe:
Sherry Trøffel

Husets Karamell Pudding

Vanilje Is

Citron Sorbet

VI HAR OGSÅ A`LA CARTE 

Restaurant Mister X

El Planet, 136 Altea

Tlf: 96 584 28 81
Åpent kl 19.00-23.00

Tirsdager stengt 

Don Bricolage   Bensinstasjon

Stressless   Mercadona   Mercedes

6 km. Benidorm                          Altea 1.km
N332

Du finner oss mellom Alfaz del Pi og Altea:

- Betal kun halv pris for halv porsjon “á lá carte”

Fortsatt mere vold i hjemmet

POPULÆRT PÅ COSTA BLANCA: Flere og flere, spesielt engelskmenn, finner veien til Costa Blanca. 
Alicante flyplass utvides nå om dagen for å møte trafikkøkningen som bare ventes å fortsette.

AUKSJON: Daglig auksjoneres det
bort fisk fanget utenfor Santa Pola.

SPANSK-NORSK
DEBATTFORUM

WWW.SPANIAGUIDEN.NO/FORUM

Hvordan finner jeg jobb i Spania ?

? ? ? ?
?? Diskusjon,debatt, 

meningsutvekslig tips og triks.
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Åpningstider: 15.sep til 31.mai

Alle dager fra 12.00 - 16.00

Tor, fre og lør 19.00 - 23.00

Mandag stengt.

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

� Vi har Tapas & a la carte.

� Dagens meny:  
Alle dager - 12.50 €

� Byvandring m/Åge torsdager   

kl 18. med tre retters meny 25€

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

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€

“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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Almeria

Mand. - Fred. kl. 12.00-16.00
Dagens rett:  5,90 €

Åpent alle dager!

Sant Pere, 23 Altea 
(v/stranden)

Telf: 966 881 783

Akropolis Altea
GRESK RESTAURANT

Nå også i
Benidorm

Vicente Llorca Alos No 3-3

PLAYA PONIENTE
Tlf: 96 680 81 04

Dagens rett:  5,90 €

Barcelona

D
et prestisjetunge en-
gelske magasinet
”Restaurant”, har nylig

publisert årets eksklusive liste
over verdens ti beste restauran-
ter. Katalanske ”El Bulli”, som
drives av den profilerte kokken
Ferran Adria, topper for tredje
gang. ”El Bulli” utmerker seg
med sitt kreative og eksperi-
mentelle kjøkken heter det seg i
vurderingen. 

To andre spanske restauranter
figurerer også på ti på topp lista.
Det dreier seg om baskiske ”Mu-
gariz”, drevet av Andoni Luis
Aduriz, på fjerdeplass. Og
baskiske ”Arzak”, drevet av
Juan Mari Arzak, på åttende
plass. 

Nyt varme sommerkvelder på:

Casa Vital

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

� Onsdag kl 19.00: Dansekveld til levende musikk   

Skalldyr og fiske buffét m/dessertbord Kun 10€
� 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€   

17. Mai fest
� Bernie & Ben

� Grillbuffet fra kl 19.00

� Bordbestilling

Velkommen til avslutningsfest

onsdag 7.mai. for musikalen

“Girls Just Wanna Have Fun”.

Opptreden med innslag fra

musikalen samt eksklusive

opptreden av bl.a. rockegrup-

pen “Shameless” + overraskelser
(Rune, Stefan, Darren, Lars & Christian).

Anki’s bar & caféAnki’s bar & café 
Vi åpner om kort tid i Alfaz.

Nye og gamle gjester er hjertelig velkommen!

D
et er gjort radioaktive
funn i det som antas å
være en underjordisk av-

fallsplass i Almeria, hvor
amerikanske soldater skal ha
dumpet verktøy og utstyr for
noen tiår tilbake. De radioaktive
restene settes i sammenheng
med hydrogenbombeulykken i
Palomares på 60-tallet.

I 1966 kolliderte et amerikansk
B-52G bombefly med et KC-135
tankfly under fylling i 31.000
fots høyde utenfor Almeriakys-
ten. Tankflyet eksploderte og B-
52-G flyet brakk i to, begge
styrtet i Middelhavet. Syv per-
soner omkom. 

Tre av fire Mk28 hydrogen-
bomber fra det amerikanske
bombeflyet, ble funnet på land i
nærheten av den lille fiskelands-
byen Palomares. I to av
bombene var eksplosivene
detonert. Den fjerde bomba ble
funnet inntakt etter mer enn to
måneders intens leting.

Uran og plutonium fra de to
bombene som var detonert, førte
til radioaktive forurensning av et
2 km2 stort område. Det foregår
den dag i dag årlige målinger i

området, og mange testresultater
viser unormalt høyt nivå av ra-
dioaktivitet. 

I 1966 fornektet det daværende
Francoregimet at det var noen
fare for allmennheten. For å vise
at han mente alvor, sendte
Franco en av sine nærmeste

støttespillere Manuel Fraga på
vinterferie til Palomareskysten. 
Fire dager etter Palomaresu-
lykken varslet for øvrig den
spanske diktatoren NATO om at
deres fly ikke lenger fikk fly
over spansk territorium på vei til
eller fra Gibraltar. 

“BESTE” I VERDEN: Den kata-
lanske restauranten “El Bulli” har i en
årrekke blitt kåret til verdens beste av
en rekke organisasjoner og pub-
likasjoner. Flere andre restauranter
på topp ti listen ligger også i Spania,
ingen norske er med i toppen.

USA & FRANCO: 17. januar 1966 mis-
tet et amerikansk bombefly  en atombombe
i sjøen utenfor Almeria.  Minister for infor-
masjon og turisme, Manuel Fraga Irbane,
tar her et bad sammen med den spanske
ambassadøren for å vise at Spanias stren-
der var trygge og havet fritt for radioak-
tivitet. Fraga og flere andre fra Franco’s
regime stiftet siden det politiske partiet “Allianza Popular” som
i dag heter “Partido Popular” hvor han fortsatt er aktiv. De spanske Facistene hadde
latt amerikanerne bygger baser på Spansk territorium. Dette var en del av en av-
tale mellom USA og Franco som sikret det spanske diktaturet. 

Radioaktive funn i Almeria

El Bulli “beste”restaurant i verden
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MurciaMadrid

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

SPANSK-NORSK
DEBATTFORUM· Debatt

· Spørsmål og svar
· Tips og triks

WWW.SPANIAGUIDEN.NO/FORUM

D
et spanske helsedeparte-
mentet undersøker en
rekke smittetilfeller av

hepatitt fra perioden fra 2003 til
2007. 

Det mistenkes at tilfellene er re-
latert til et av ”Herbalifes”
slankeprodukter. Andre land,
som Sveits, Island og Israel har
også meldt om mistenkelige
smittetilfeller. 

Undersøker hepatittilfeller

M
urcias ordfører, Miguel
Angel Camara, har
bedt den Inter-

nasjonale Olympiske Komite,
IOC, om å anerkjenne spansk
som offisielt språk. Ordføreren
har sendt en offisiell anmodning
til IOC, hvor han poengterer at
23 av den olympiske organisas-
jonens nasjonale komiteer har
spansk som morsmål, og at det
rundt om i hele verden snakkes

spansk. Derfor mener ordføreren
at hans lands språk burde gis like
stor betydning som engelsk og
fransk, som i dag er offisielle
olympiske språk.

Spansk bør bli olympisk språk

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)
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 (Ved Plaza de Toros)
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:
Alicante (Ved Plaza de Toros)
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

SMITTESPREDER?: Slanke-
produkter fra Herbalife knyttes nå til
spredning av Hepatitt.

ORDFØRER: Miguel Angel Camara
ønsker at IOC skal anerkjenne
spansk (Castellano) som ofisielt
språk.
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Ceuta

Barcelona

N
ord-Afrikas største
h a s j s m u g l e r ,
Muhammed Taieb - ”El

Nene”, ble den 24. april pågrepet
i Ceuta. Han var etterlyst av In-
terpol etter at han i desember
rømte fra et marokkansk fengsel. 

Den 33-årige narkobaronen har

levd mesteparten av sitt liv i
Ceuta. Han ble pågrepet mens
han kjørte en bil registrert på
hans bror. Politiet mener ”El
Nene” er en av tidenes største
hasjsmuglere, og at han kon-
trollerer så mye som ti prosent
av hasjmarkedet i både Spania
og det øvrige Europa.      

Narkobaron tatt i Ceuta

Madrid

P
olitiet i Madrid har ar-
restert 87 personer som de
mistenker for å stå bak en

kjempemessig lotterisvindel.
Alle de mistenkte er fra Nigeria,
mens ofrene hovedsakelig er
amerikanske og europeiske. 

Spanske etterforskere, som har
samarbeidet med FBI for anled-
ningen, sier at hundretusener av
brev og e-mail har blitt sendt ut

for å fortelle uvitende ofre om at
de har vunnet store penger på
lotteri.

Politiets svindeleksperter sier at
svindlerne bare trenger et posi-
tivt svar per 1.000 brev, for at
opplegget skal lykkes. En etter-
forsker sier at den nigerianske
banden minst har fått ut 20 mil-
lioner euro, mens de var aktive.

87 arrestert for svindel

Cadiz

O
rdføreren i Puerto Real i
Cadiz, Jose Antonio Bar-
roso, risikerer tiltale etter

at han antydet at spanskekongen
Juan Carlos I er korrupt. I en ser-
emoni i Los Barrios til minne for
den spanske republikken, sa ord-

føreren fra Izquierda Unida at
den spanske kongen er korrupt
av natur, og han skal ha under-
streket ettertrykkelig at dette
ikke var noe tilfeldig utspill i an-
ledning av seremonien. 

Ordfører kalte
kongen korrupt

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 

La Gomera

E
n omfattende skogbrann
herjet La Gomera, en av
Kanariøyene, i slutten av

april. Det ble oppnådd svært
høye temperaturer i området, og
rundt 500 personer måtte
evakueres. Over 700 hektar land
er fullstendig forbrent. Fem he-
likoptre og to fly deltok i
slokkingsarbeidet, som ble
vanskeliggjort av kraftig vind. 

Skogbrann

Madrid

Etterforsker
kontoer

D
et spanske skattevesenet,
Agencia Tributaria, sier
de har besluttet å etter-

forske 198 kontoer i Liechten-
stein, som alle er eid av spanske
privatpersoner.

Skatteetaten mistenker at kon-
toene har blitt benyttet for å un-
ndra skatt.

D
en regionale regjeringen
i Catalonia melder at
drikkevannsreservene

har blitt litt større i løpet av de
siste ukene. Områdets vannre-
server er nå 22,6 % fulle, i
forhold til 21,8 % ved forrige
måling. 

I de andre områder av det
nordlige og sentrale Spania, hvor
drikkevannsreservene har sunket
til under 42 % av full kapasitet
de siste månedene, er nivået nå
steget til 53 %, skriver det
spanske nyhetsbyrået EFE.

Litt større vannreserver
Malaga

15 års fengsel
etter bussulykke

S
jåføren av privatbilen som
forårsaket den tragiske
bussulykken i Benal-

madena, hvor ni finske turister
omkom, risikerer opp til 15 års
fengsel. 27-åringen vil bli tiltalt
for å ha forårsaket død og skader
på andre personer, i tillegg til
fyllekjøring.

Ifølge Guardia Civil kjørte den
tiltalte over evne, med promille,
i alt for høy hastighet på en glatt
og sleip veibane. Da han skulle
kjøre forbi, traff bilen først mid-
trabatten, før den ble slengt inn i
siden på bussen og veltet.

Madrid

Slutt på porno i departementet

S
panias nye forsvarsminis-
ter, Carme Chacon, vil ha
slutt på unødvendig inter-

nettsurfing i forsvarsdeparte-
mentet, og har beordret at alle
departementets datamaskiner
skal utstyres med sperrer. 

Årsaken er at den private surfin-
gen overbelaster nettet. Blant
sidene som skal bli forbudt
finner man blant annet; sport-
savisen Marca, pornomagasinet
Intervju og nettauksjonen Ebay.

ALKOHOLPÅVIRKET: Føreren av firehjulstrekkeren som forårsaket ulykken
hvor ni finske turister omkom blir mest sannsynlig tiltalt for uaktsomt drap. Han
kjørte svært fort og hadde et alkoholnivå i blodet som lå på det dobbelte av det
tillatte.

FOR MYE PRIVAT
SURFING: Store
deler av kapasiteten til
internet  linjen ved
forsvarsdepartementet
har gått til surfing på
sportsider og til å lese
nettutgaven av  maga-
sinet “Interviú”.
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KRAFTIG “NORSK” PC 
19" Flatskjerm, 3GHz Pentium4
Dual Core,  1GB RAM, 300GB-
Harddisk, TV utgang, Nettverk-
skort, DVD/CD Leser/Skriver,
Norsk tastatur, headset for Inter-
nett telefoni (skype), støydempet
kasse, Norsk teksbehandler, 
nettleser, mail, regneark etc.
PC’n er knappt brukt og fremstår
som ny. Den selges med garanti.
Kun 500 Euro. Tlf: 627 816 569
(Altea)

SAMSUNG 52 TOMMERS PLASMA

Samsung 52" plasma skjerm,
HD ready. Kun to måneder gam-
mel, skjermen er som helt ny og
dermed under garanti etc.
"PS50Q97HD". Selges pga
plassmangel, ta kontakt for mer
info. Kun 1200 Euro. Kvittering
medfølger. Tlf: 627 816 569
(Altea).

VARMEPUMPE SWIMMINGPOOL

Brukt varmepumpe til swim-
mingpool rimelig til salgs. Kun
vært i bruk i 1 år. Selges som den
står til høystbydende, minimum
EUR 2000. Alfaz del Pi. Ring.:
+4790041999.

ALUMINIUM WHEELCHAIR

lightweight wheelchair. hardley
used,like new. folding. 225€. can
speak dutch german english
spanisch. Telefon: 627019403 

MINI COOPER S
10/2002 Mini Cooper S, 60.000
km. God stand! Tlf. 600616193. 

2004 FORD FOCUS 1.8 TDCI
86.000km. Stj.vogn.Ac++ selges
kun 6200€.Meget rimelig i drift.
Ring Sverre på +47 69148030
eller +34 634027000

JAGUAR XJ 12
støken bil (12 syl. 6l) 92/93
mod. 75TKM. Sølv met. sort
skinntr. el.takluke ,radio m. cd-
skifter. alt utstyr. Itvgodkj.
nov.08. Euro 14.000.-
Tel.966880515 mob.687371656

97 VOLVO 850 TDI BILLIG
NÅ 2.500 EURO, 1100 KM PR
TANK DISEL, 97 MOD, MA-
RINE BLÅ, ALARM, 2,5
TURBO ( som i Audi A6 ) se
også internett annonse 17.4
Telefon: 618913226 

RENULT MEGAN 2.0 AUTOMAT

Bilen er fra 1997-8. 91000 km.
Automat kassen ny ved 65000
km. Nye støtdempere forran,
bremsene totalt byttet. Teknisk
er bilen bra. klima ,el vindu og
lås ITV august 2008. Selges for
E900 +reg,kost. Svein Mob
630821256

1999 RENAULT SCENIC MEGANE

1.6 RXE 16V, alt elektrisk,
Sat.Nav, CD-veksler,
110.000km, manuell gir. ITV-
kontroll sep.07. Selges meget
rimelig €3.800 grunnet flytting
tilbake til England.
Telefon: 697994027 

PEUGOT 206
TORREVIEJA Bilen er en 2000
mod, hvit, 3 - dørs, i god stand.
El-vindu og A/C. Full service og
ITV Mars 2008. Pris 4000,-€
639334537 / 966798777

HONDA CBF 600 S 2005
Sykkelen fremstår som ny.
Nesten ikke kjørt. en del utstyr
kan medlølge. Overtrekk,
veske,hansker og hjelm. E 4250
+ papir kostnader. Svein mob
630821256

MERCEDES ML-270 CDI
Grunnet overgang til leasingbil
selges vår fantastiske ML . Sølv
met Automat Takluke avtagbart
hengerfeste 143000 km sorte
skinnseter aircond Pris 19000
euro (ferdig prutet) Bilen leveres
verkstedskontrollert+service
Telefon: 657801303 

BMW X5
2005 modell, 52.000km, au-
tomat, Sportpakke, Xdrive, navi,
panoramatak, beige skinn+++
Som ny. Tlf: 627816567 (Altea)

GOLF VOLKSWAGEN 1.4 I
sælges, hvid, ITV 03-2009, nye
bremser, km 200.000, incl. for-
sikring Pris 1850,- €.
Telefon: 628313212

VIL BLI KJENT MED MANN!
Hei er du en ,seriøs mann mel-
lom 30 og 60år, bor på Costa
Blanca, og er alene, send meg
noen ord eller ring. Liker ikke
røyk men tar en drink og liker
mennesker og liv, samt rolige
kose stunder, reise og kunst og
mye mer, Anita46
Telefon: 965889189

KLINIKK I ALBIR

For liten klinikk i Albir søker vi
en medisinsk assistent som be-
hersker engelsk og tysk. Kontakt
pr mail. ottercb@yahoo.de

SERVITØR SØKER JOB

Hei jeg er frisk, udadvendt,
mødestabil og præsentabel 36 år
mann fra skandinavien, som
søker jobb som servitør, bu-
tiksmedhjælper eller som recep-
tionist i Albir, Altea eller
Benidorm-området. Jeg taler
Norsk, Dansk, Svensk, Engelsk
og lite spansk. Skulle dere vær
interessert hører jeg gerne fra
dere. Jeg kan starte den 3 mai.
Tlf. +45 20 56 10 18 

AU PAIR / BARNEPIKE

Hei, jeg heter Solveig Melanie
Kirchhofer og er en norsk/tysk
jente på snart 19 år som kommer
til Spania til høsten (2008). Jeg
søker jobb som Au Pair eller
barnevakt/pike. Jeg har erfaring
med barn fra flere tidligere job-
ber. Ellers er jeg sosial, utadvent
og nyskjerrig. Jeg er ferdig med
videregående ved steinerskolen
i Oslo. Der hadde jeg spansk un-
dervisning i tre år, men med
denne turen til Spania ønsker jeg
spesielt å friske opp disse
kunnskapene. Ellers røyker jeg
ikke, og har ikke lappen. Hvis du
kjenner noen som trenger en Au
Pair/barnepike eller lignende så
ta kontakt! Tlf. +47 9573 4995
eller 636533115 (tanten min i
Altea).Barnehage/barnepass

BARNEHAGE/BARNEPASS

HJELP. Jeg er en to år gammel

norsk gutt som trenger barne-
hageplass eller annet tilbud fra
ca 20 aug. Når storesøster beg-
ynner på DNSCB, skulle jeg
også gjerne hatt noen å leke
med. Har gått på The Pre-school
i Puerto La Cruz, Venezuela det
siste året, så jeg er godt vant med
barn fra mange land samt å være
borte fra mamma og pappa på
dagene. Tror snart jeg er ferdig
med å bruke bleier også. Synes
det er noe ordentlig gris, og tror
jeg er klar for potte i løpet av
sommeren. Ring mamma eller
pappa på telefon 0058 922 7727
eller 004790936942, evt. send
mail til post@pelago.no. Hilsen
Karl Edvard, 2 år

LA CALA FINESTRAT

Korttidsleie : Stor leilighet med
2 soverom, flott utsikt, 300
meter fra stranden. Fullt
møblert, stort bassengområde,
tennis, fotballbane, parkering i
garasje. Telefon: +4794211487 

GUARDAMAR

Lekker beliggenhet, utsikt, tak-
terasse, vestvendt, 50 meter til
felles svømmebaseng, to
soverom, vaskemaskin, to bad
(dusj/badekar), airconditon,
norske og skandinaviske tv-
kanaler...Takterasse 45m2, vin-
terhage 15m2, parkering på egen
tomt. Område har Costa Blancas
fineste kyst. Ukesleie eller
langtidsleie. For mer infor-
masjon kontakt meg på telefon
916 911 00 eller på mail
aksel.grimsgaard@forlagsen-
tralen.no Telefon: 91691100 

CABO ROIG, PLAYA GOLF

Helt ny kjedet enebolig med flott
beliggenhet, syd-vest-vendt,
hav-utsikt, m/stor stue, spises-

tue, am.kjøkken, 2 soverom, 2
bad, terrasser, hage m/parkering,
fellesbasseng. Gangavstand til
kjøpesentere. PRIS € 143.000,-.
TEL.+ 34 637 953 249

ALDEA DEL MAR - ATALAYAS LL

Nydelig leilighet selges i ek-
sklusivt anlegg i Torrevieja.3
soverom 2 bad, stor terrasse med
havutsikt.150m fra stranden.Høy
kvalitet, delvis møblert og inkl
alle hvitevarer.3 felles
basseng,lekeplass,vakt hele
d ø g n e t , r u l l e s t o l v e n n l i g .
219.000€.Må sees! 678571210

ETT SOVRUMS LÄGENHET

100 meter frân stranden, Playa
de Los Locos. Andra plan utan
hiss. Ett sovrum, ett badrum,
amerikanskt kök. Terrass pâ 15
kvm. PRIS: 80.000 euro
Telefon: +34691952170 

TVÂ SOVRUMS TAKLÄGENHET

100 meter frân Playa de Los
Locos Plan 4. Tvâ sovrum,
amerikanskt kök, vardags-ma-
trum, ett badrum, PRIS: 115.000
euro Telefon: +34691952170 

SOLRIK, SYDVENDT LEILIGHET.
Leilighet paa bakkeplan med to
soverom og 5 sengeplasser. Stor
terrasse og fin pool og kun 1 km
til stranda. Godt utstyrt med bl a
oppvaskmaskin, ac, flatskjerm
med 24 kanaler, derav
norske/nordiske. Ledig juni og
august samt jul/nytt aar 2008.
Ring John Karlstad for mere
info. Telefon: 004791699245

LEILIGHET LOS ALTOS

Selges/byttes mot enebolig.
Innh. 2 sov. 2bad +WC, walk inn
garderobe, stue, kjøkken,
vaskerom. Solarium, stor terasse
mot have/basseng område.
Garasje og bod. Ønskes byttet i
enebolig Benijofar, Quesada,
San Luis,La Siesta område. Tlf
+34965327580 +34622778760

TORREVIEJA SENTRUM TIL LEIE

Har en utrolig flott leilighet til
leie midt i Torrevieja sentrum.
Leiligheten har 3 soverom og 2
bad. Gåavstand til strand. Ledig
hele sommeren og resten av året.
Ønsker langtidsleie også.
Telefon: 92429069

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!



BUNGALOW I CIUDAD QUESADA

Jattefin bungalow i markplan
saljes. 1 sovrum , samt en so-
valkov, ( terrass omgjord till litet
sovrum ), frasch, nyrenoverat
kok, salong, 1 badrum, valskott
urb. stor swimming-pool. pris
endast 78.000 € ring for visn.
Telefon: 655 62 41 39 

RADHUS I NUEVA TORREVIEJA

Tre plan. Har tvâ sovrum,
toalett, badrum, vardags-ma-
trum, terrasser, amerikanskt kök,
gemensam pool med gröna ytor.
Ett rum i takterrassen som be-
höver upprustning. Allt ligger i
närheten även fredags-
markanaden. OBSERVERA
PRISET: 112.000 euro
Telefon: +34691952170 

LEILIGHET LA MATASTRANDEN

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. Pris:
135.000 € Bilder kan sendes via
e-mail. Tlf mob: +34 659143682
eller +47 91515244
Telefon: +34 65 9143682 

RADHUS I ALTOS DE LA BAHÍA

Beläget pâ Avenida La Mancha.
Tvâ plan med takterras. Ett extra
rum i takterrasen. Tvâ sovrum,
tvâ badrum, vardags-matrum
med öppenspis. Amerikanskt
kök, patio, garage, förrâd. Full-
ständigt möblerat. Inverter
(värme och kyla) SE PRISET:
ENDAST 175.000 euro
Telefon: +34691952170

LEILIGHET LA MATASTRANDEN

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. Pris:
135.000 € Bilder kan sendes via
e-mail. Tlf mob: +34 659143682
eller +47 91515244
Telefon: +34 65 9143682 

SYD FOR TORREVIEJA,ZENIAMAR

Koselig møbl leilighet 86 kvm
til leie i sommer. 2 dbl sov, ve-
randa + priv takterr m/grill, alle
faciliteter, pool, AC, nær strand,
shops, bar, rest, 3 golfb, 25 km
til Murcia flypl, for voksne Tel.
+ 47 91574001

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

ALTOS DE LA BAHIA

Fin solrik, barnevennlig og ve-
lutstyrt leilighet på bakkeplan
rett mot basseng (også barnebas-
seng) ledig delvis juni og hele
august måned. Flatskjerm med
norske og nordiske tv kanaler,
ac, oppvaskmaskin m m. For
mere info og bilder ta kontakt
med John Karlstad på nr. 0034
966923926 eller 0047 91699245
eller på e-post: joivka@hot-

mail.com

REKKEHUS SELGES

Ligger rett utenfor sentrum. Bal-
con de la Rosaleda. 3 sov 1 bad
+ gjestetoalett. Har 2 etg. + pri-
vat takterrasse. Flislagt uteplass
med peis/grill. Egen garasje i
fellesanlegg. Leiligheten
disponerer 2 fellesbassengom-
råder. Meget barnevennlig om-
råde. Alle fasiliteter i
gangavstand. 10 min. gange til
strand, Playe Los Locos. Prisan-
tydning 180.000 euro + off. avg.
Telefon: +4791703165 

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: 93038711 

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 

LOKALE KJØPES

Lokale for næringsvirksomhet
ønskes kjøpt (ikke traspaso!!) i
Torrevieja/Rojales/Quesada eller
omhegn.  50-150m2 Ta kontakt
på mail: kim@spania.no
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Stilling ledig
Spaniaposten SL, er i konstant vekst, vi utvider og søker

derfor flere medarbeidere. Vi holder til i moderne kontorer

i Altea og arbeider over hele Costa Blanca inklusive 

Torrevieja.

Grafiker / Layoutansvarlig
Vi søker en erfaren grafiker, for å jobbe med produksjon av

våre publikasjoner på deltid eller heltid. Søker må ha 

erfaring med billedbehandling og programmer som 

Quark Express og/eller Adobe Indesign. 

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

gamle og nye kunder på Costa Blanca. Spansk er ingen krav

men en stor fordel. 

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 

freelancer 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
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Skriftlig søknad sendes innen 10. mai til:

Reuma-Sol Senter, 
c/Falguera 2, Urb. Foya Blanca, 

03580 Alfaz del Pi

Attn: Kjøkkensjefen 

Restaurantleder
Ved restauranten på Reuma-Sol er det stilling ledig som 

restaurantleder. Restaurantleder har ansvar for å videreutvikle

restauranten og kvalitetssikre driften. Vi ønsker oss en person med

sans for struktur, estetikk, øye for detaljer og det ”lille ekstra”.

Vi forventer at søkere til stillingen har relevant utdannelse og erfar-

ing. Da våre gjester i all hovedsak er norske, er det en forutsetting

at søkeren snakker godt skandinavisk. Spansk i tillegg er en fordel.

Restaurantleder er direkte underlagt kjøkkensjefen som er drift-

sansvarlig. Arbeidstiden blir ihht turnus fordelt på 40 timer/5 dager

pr. uke. Dog bør det påregnes noe ekstra arbeid i travle periode.

Tiltredelse etter avtale.

Til vårt kontor/resepsjon har vi behov for en Service manager

som skal ha følgende funksjoner:

• Utarbeidelse av resepsjonens rutiner og funksjon

• Generell turistinformasjon til beboerne

• Sørge for den daglige drift av resepsjonen

Stillingen rapporterer til daglig leder

Vi søker etter et servicemenneske som trives med ansvar, er

strukturert og selvstendig med glimt i øyet. Vedkommende må

like samarbeid og være løsningsorientert. Bør beherske 

skandinavisk, engelsk og spansk. Søknadsfrist 10.05.2008.

Vi kan tilby utfordringer og hyggelig arbeidsmiljø i utviklingen av

et nytt Service og boligsenter.

Lønn etter avtale.

Søknad sendes til: randi@incityspain.es
For spørsmål kontakt Randi Bolstad 
på telefon: 664 330 906

Stilling ledig:

Service manager

Sanasol Holiday & Care er et Service og boligsenter bygget i regi av Ole Bull Eiendom
AS, i Bergen. Beliggenhet er La Nucia, vis á vis ”Supermercado la Nucia” og nedenfor
Dialyseklinikken ”Clinica La Nucia”.

In City Spain SL

C/Almendros 10

03530 La Nucia

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: €550

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 05. mai

06.25 Frokost-tv
09.30 Norge rundt 
09.55 Frokost-tv
12.00 NRK nyheter
12.10 Camilla Plum i hagen 
12.40 Olav H. Hauge og Geirr Tveitt 100 år 
13.40 Åpen himmel: Klang i katedralen 
14.10 Med hjartet på rette staden 
15.00 Newton 
15.30 Kim Possible
15.55 Frosk til middag 
16.05 Desperados
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: Den rike onkelen 
20.25 Redaksjon EN
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21 
21.30 Album 
22.30 De som bygger landet: Fiskebollefab-
rikken 
23.00 Kveldsnytt
23.15 Columbo 
00.50 20 spørsmål 
01.15 Kulturnytt
01.25 Sport jukeboks
03.00 Country jukeboks

Mandag 05. mai

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
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  Deal or no deal - Sesongavslutning!
21:00  Nyhetene
21:20  Været
21:25  Sportsnyhetene
21:40  Anna Pihl
22:30  Reflektor: Hillary & Bill
23:35  Nyhetene og Sporten
23:50  Været
00:00  Senkveld med Thomas og Harald
01:00  Christine
01:25  IT - gjengen
01:55  I skuddlinjen
02:40  Sportsnyhetene
02:55  Været

Lørdag 10. mai

07.00 Fantorangen
07.01 Mine venner Tigergutt og Brumm
07.25 Skrullegrenda
07.30 Olsen
07.30 I Mummidalen 
07.55 Barnas supershow 
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 Film: Begynnelsen på en historie 
11.45 Gjensynet: Anita Thallaug 
12.45 Damenes detektivbyrå nr. 1 
13.40 Kunnskapskanalen: Kaupang i Skir-
ingssal - Norges første by? 
14.15 Friidrett: Qatar Super Grand Prix
15.15 Giro d'Italia direkte: Tempoetappe
Palermo
18.00 Barne-tv
18.00 Barnas supershow 
18.30 Malena 
19.00 Lørdagsrevyen 
19.40 Lotto-trekning
19.50 Hvilket liv! 
20.20 Edel vare: Bråk og brudulje 
21.20 Sjukehuset i Aidensfield 
22.10 Thor Heyerdahl - På jakt etter paradiset 
23.00 Kveldsnytt
23.15 Nattkino: Dante's Peak 
01.00 P3tv spesial 
01.25 Dansefot jukeboks med chat
04.00 Country jukeboks

Lørdag 10. mai

07:00  TV 2 junior
07:00 Byggmester Bob
07:10 Loui
07:17 Thomas toget og vennene hans
07:27 Lunar Jim
07:37 Ozie Boo
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  Gudene vet
14:10  Bare for moro skyld
14:30  Kan du teksten?
15:30  Norske talenter
17:00  Norske talenter - resultater
17:30  Veien til EM
18:00  Mot i brøstet
18:30  Nyhetene
18:45  LørdagsMagasinet
19:10  Sportsnyhetene
19:20  Været
19:30  Karl & Co
20:00  God kveld Gullruten
20:30  Gullruten
21:00  Nyhetene
21:15  Været
21:20  Sportsnyhetene
21:40  Gullruten fortsetter
23:00  God kveld Gullruten
23:30  Film: Four Brothers
01:20  Hope and Faith
01:45  Film: The Interview
03:30  Sportsnyhetene
03:45  Været

Mandag 05. mai

07.00  Interaktiv Frokost
10.15  10 år yngre
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  Finale: Frøken Norge
20.30  Slankekrigen
21.30  Ungkaren 20 vs 40
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  The Closer
01.45  Aktuelt, Sporten og Været
02.05  Alias
02.55  Dark Angel
03.45  Mess-TV

Fredag 09. mai

06.25 Frokost-tv
09.30 Schrödingers katt 
09.55 Frokost-tv
12.00 NRK nyheter
12.10 Tinas mat 
12.40 Columbo 
13.50 Sjukehuset i Aidensfield 
14.40 Urter: Aloe Vera 
15.00 Megafon 
15.30 Dinosapiens
15.55 Frosk til middag 
16.05 Ghost Trackers
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
18.20 Rydd opp, Christopher!
18.30 Det var en gang et eventyr
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen 
19.30 Norge rundt 
19.55 Michael Palins nye Europa: Polen fra
nord til sør 
20.55 20 spørsmål 
21.20 Detektimen: Kalde spor 
23.00 Kveldsnytt
23.15 Hotell Babylon 
00.05 Adresse Beograd 
00.35 Farmers Market i full symfoni
01.35 Country jukeboks med chat
04.00 Dansefot jukeboks

Lørdag 10. mai

07.00  Interaktiv Frokost
10.30  The Planet's Funniest Animals
11.00  The Planet's Funniest Animals
11.30  Et hundeliv
12.30  Under samme tak
13.00  Under samme tak
13.30  Twins
14.00  Liv og røre
14.30  Liv og røre
15.00  Familietrøbbel
15.30  Fresh Prince i Bel Air
16.00  Sexy superstjerner
17.00  Englands største stormer
18.00  Aktuelt, Sporten og Været
18.20  Metro
18.30  Aliens in America
19.00  America's Funniest Home Videos
19.30  Ungkaren 20 vs 40
20.30  Sladder
21.30  Don't Say a Word
22.30  Aktuelt, Sporten og Været
22.50  Don't Say a Word - Filmen fortsetter.
23.55  Lost
00.45  For Love of the Game
01.45  Aktuelt, Sporten og Været
02.05  For Love of the Game - Filmen forts.
03.25  Dømt av juryen
04.10  Mess-TV

Tirsdag 06. mai

06.25 Frokost-tv
09.30 Puls 
09.55 Frokost-tv
12.00 NRK nyheter
12.10 Fantastiske fortellinger 
12.40 Helles siste dager 
13.40 Faktor: Den rike onkelen 
14.10 Jessica Fletcher 
15.00 Supermusikk
15.30 Den utvalgte
15.55 Frosk til middag 
16.05 Ghost Trackers
16.30 Zombie hotell 
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 Eddy og bjørnen
18.30 Pablo, den lille rødreven
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen 
19.30 Ut i naturen: Oljekongen 
19.55 Koht i familien 
20.25 Redaksjon EN
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21 
21.30 Brennpunkt: Et OL i politisk spill
22.20 Extra-trekning 
22.30 Safari 
23.00 Kveldsnytt
23.15 Film: Fat City 
00.50 4·4·2: Bakrommet: Fotballmagasin
01.20 Kulturnytt
01.30 Autofil jukeboks
03.00 Norsk på norsk jukeboks

Tirsdag 06. mai

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  Kan du teksten?
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  Summerland
01:00  Prinsesse Dianas menn
01:55  Jericho
02:40  Sportsnyhetene
02:55  Været

Tirsdag 06. mai

07.00  Interaktiv Frokost
10.15  10 år yngre
10.45  10 år yngre
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  Frøken Norge
00.55  The Closer
01.45  Aktuelt, Sporten og Været
02.05  Alias
02.55  Dark Angel
03.45  Mess-TV

Fredag 09. mai

07.00  Interaktiv Frokost
10.15  10 år yngre
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 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  Tornadojegerne
21.30  Mumien
22.30  Aktuelt, Sporten og Været
22.50  Mumien - Filmen fortsetter.
00.05  America's Funniest Home Videos
00.35  Spin City
01.05  Mad Max 2
02.00  Aktuelt, Sporten og Været
02.20  Mad Max 2 - Filmen fortsetter.
03.05  Dømt av juryen
03.50  Mess-TV

Fredag 09. mai

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  Hotel Cæsar
18:00  Hotel Cæsar
18:30  Nyhetene og Sporten
18:50  Været
18:55  Fredag
19:30  Norske talenter - Finale!
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: Benken
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?

27

Søndag 11. mai

07.00 Fantorangen
07.01 Drømmehagen
07.30 Stå opp!
07.30 Den lille røde traktoren
07.40 Mumfie 
07.55 Gisle Wink på eventyr
08.20 Pingu
08.25 Bravo Bibbi!
08.40 Disneytimen
09.30 SvampeBob
10.00 Mánáid-tv - Samisk barne-tv 
10.15 Bak kulissene i Zoo 
10.45 Verdensarven 
11.00 Høytidsgudstjeneste fra Grønnåsen
kirke, Tromsø 
12.10 Nonnen 
13.05 Møte med Heidar Olafsson 
13.30 Musikalske landskap i Grieghallen
14.30 NRKs sportssøndag
14.30 Trav: Oslo Grand Prix
15.10 Giro d'Italia direkte: 2. etappe
15.45 Trav: Oslo Grand Prix
16.15 Giro d'Italia direkte: 2. etappe
17.20 Trav: Oslo Grand Prix
17.30 Adresse Beograd 
18.00 Barne-tv
18.00 Skrimmel Skrammel
18.30 Newton 
19.00 Søndagsrevyen 
19.30 En kongefamilie på jobb 
20.20 Men livet lever 
20.50 Film: Man on Fire 
23.10 Kveldsnytt
23.25 Tsjernobyl på liv og død 
01.00 Uka med Jon Stewart 
01.25 Norsk på norsk jukeboks

Søndag 11. mai

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  Bare for moro skyld
10:50  Melrose Place
11:40  Film: Pap's Angels
13:10  Sarahs fornemmelse av kultur
13:40  God kveld Gullruten
14:10  Gullruten
16:00  God kveld Gullruten
16:30  Deal or no deal
17:30  Veien til EM
18:00  Gudene vet - Sesongavslutning!
18:30  Nyhetene og Sporten
18:50  Været
19:00  Supernanny
20:00  Jakten på kjærligheten - presentasjon
21:00  Nyhetene
21:20  Været
21:25  Sportsnyhetene
21:45  Film: Gudfaren
00:40  30 dager
01:30  Vendetta
02:25  Hjelp, vi gifter oss!
03:15  Sportsnyhetene
03:30  Været

Søndag 11. mai

07.00  Interaktiv Frokost
10.50  The Planet's Funniest Animals
11.20  The Planet's Funniest Animals
11.50  Fanatiske idrettsforeldre
12.50  Under samme tak
13.20  Under samme tak
13.50  Zoey
14.20  Liv og røre
14.50  So You Think You Can Dance - Scandi-
navia
16.20  One Tree Hill
17.10  One Tree Hill
18.00  Aktuelt, Sporten og Været
18.20  Uke-Aktuelt
18.30  Airline
19.00  America's Funniest Home Videos
19.30  Hundehviskeren
20.30  Hjernevaskede Bibelbarn
21.30  Premiere: Thune
22.30  Aktuelt, Sporten og Været
22.50  CSI: N.Y.
23.40  Seriemorderne
00.40  Supernatural
01.30  Body Count
02.00  Aktuelt, Sporten og Været
02.20  Body Count - Filmen fortsetter.
03.20  Dømt av juryen
04.05  Mess-TV 

Onsdag 07. mai

06.25 Frokost-tv
09.30 Ut i naturen: Oljekongen 
09.55 Frokost-tv
12.00 NRK nyheter
12.10 Den lunefulle naturen 
12.40 Brennpunkt: Et OL i politisk spill
13.30 4·4·2: Bakrommet: Fotballmagasin
14.00 Jan i naturen: Fuglenes hemmeligheter 
14.15 Presidenten 
15.00 Zombie hotell 
15.30 Malena 
16.05 Ghost Trackers
16.30 Fabrikken
17.00 NRK nyheter
17.10 Oddasat - nyheter på samisk 
17.25 Danske vidundere: Stevns Klint 
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 Veterinær på safari 
20.25 Redaksjon EN
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21 
21.40 Vikinglotto
21.45 Sporløst forsvunnet 
22.30 Migrapolis 
23.00 Kveldsnytt
23.15 Lydverket: Musikkbyen Reykjavik 
23.45 The Wire 
00.40 Neste stopp Beograd 
01.10 VM ishockey 2008: Norge-Tyskland
03.40 Dansefot jukeboks

Onsdag 07. mai

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  Landstinget
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  Punk'd
01:20  Deadwood
02:15  Sportsnyhetene
02:30  Været

Onsdag 07. mai

07.00  Interaktiv Frokost
10.15  10 år yngre
10.45  10 år yngre
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  One Tree Hill
20.45  One Tree Hill
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  The Closer
01.45  Aktuelt, Sporten og Været
02.05  Alias
02.55  Dark Angel
03.45  Mess-TV

Torsdag 08. mai

06.25 Frokost-tv
09.30 VM ishockey 2008: Norge-Tyskland
12.00 NRK nyheter
12.10 Migrapolis 
12.40 Hotell Magnolia 
13.35 'Allo, 'Allo! 
14.05 Landsbylegane 
15.00 Fabrikken
15.30 Newton-miks: Hest
16.05 Ghost Trackers
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 Omid Djalili-show 
23.00 Kveldsnytt
23.15 Urix
23.45 Spooks 
00.35 P3tv live
01.35 Norsk på norsk jukeboks
03.00 Sport jukeboks

Torsdag 08. mai

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  Landstinget
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  Lyst og last - Premiere!
20:30  TV 2 hjelper deg
21:00  Nyhetene
21:20  Været
21:25  Sportsnyhetene
21:40  Criminal Minds
22:30  Numbers
23:20  Nyhetene og Sporten
23:35  Været
23:45  Kronprinsessen
00:35  Medisinmannen
01:30  Supernanny
02:25  Sportsnyhetene
02:40  Været

Torsdag 08. mai

07.00  Interaktiv Frokost
10.15  10 år yngre
10.30  Date My Mom
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
21.00  Sladder
22.00  So You Think You Can Dance - Scandi-
navia
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  The Closer
01.45  Aktuelt, Sporten og Været
02.05  Alias
02.55  Dark Angel
03.45  Mess-TV
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Erfaringer å dele med andre ?
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?? Diskusjon,debatt, 

meningsutvekslig tips og triks.
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Mandag 12. mai

07.00 Fantorangen
07.01 Drømmehagen
07.30 Super Barne-tv
07.30 Postmann Pat 
07.45 Pablo, den lille rødreven
07.55 H.C. Andersens eventyr: Grisepasseren 
08.30 Mekke-Mikkel 
08.45 Robotgjengen 
08.55 Todds verden
09.05 Dyra i Hjorteparken 
09.30 Tre-fire-fem
10.00 Stompa til sjøs
11.20 Kjell Nupen - en odyssé mellom him-
mel og jord 
12.10 Høytidsgudstjeneste fra Grønnåsen
kirke, Tromsø 
13.20 Camilla Plum i hagen 
13.50 Med hjartet på rette staden 
14.35 Kim Possible
15.00 Giro d'Italia direkte: 3. etappe
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 Nøtteliten
18.29 Wallace og Gromit - Robotbuksene 
19.00 Dagsrevyen 
19.30 Operasjon løvsprett 
20.55 Faktor: Anita - uten tvil 
21.30 Album 
22.30 De som bygger landet: Stressless 
23.00 Kveldsnytt
23.15 Den mistenkte 
01.00 20 spørsmål 
01.25 Sport jukeboks
03.00 Country jukeboks

Mandag 12. mai

07:00  TV 2 junior
07:00 Heidi
08:16 Barbie i Nøtteknekkeren
09:33 Byggmester Bob
09:43 Krig og kaker
09:52 Ebb og Flo
10:00  Skippy
10:30  Bonanza
11:20  Melrose Place
12:10  Fredag
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
19:00  Bak kulissene: Lange Flate Ballær 2
19:30  Hotel Cæsar
20:00  Deal or no deal
21:00  Nyhetene
21:20  Været
21:25  Sportsnyhetene
21:40  FotballXtra: Cup 1. runde
22:35  Reflektor: Hillary & Bill
23:35  Nyhetene og Sporten
23:50  Været
00:00  Senkveld med Thomas og Harald
01:00  Christine
01:25  IT - gjengen
01:55  I skuddlinjen
02:45  Sportsnyhetene
03:00  Været

Torsdag 16. mai

07.00  Interaktiv Frokost
10.15  10 år yngre
11.15  Brat Camp
12.15  Glamour
12.40  The Rachael Ray Show
13.40  Ekstremt urenslig
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 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  Tornadojegerne
21.30  The Fast And The Furious 2
22.30  Aktuelt, Sporten og Været
22.50  The Fast And The Furious 2 - Filmen forts.
23.50  America's Funniest Home Videos
00.20  Spin City
00.50  Soldier
01.50  Aktuelt, Sporten og Været
02.10  Soldier - Filmen fortsetter.
02.55  Dømt av juryen
03.40  Mess-TV

Tirsdag 13. mai

06.25 Frokost-tv
09.30 Norge rundt 
09.55 Frokost-tv
12.00 NRK nyheter
12.10 Fantastiske fortellinger 
12.40 Noen helt spesielle mødre 
13.40 Faktor: Anita - uten tvil 
14.10 Jessica Fletcher 
15.00 Giro d'Italia direkte: 4. etappe
17.30 Oddasat - nyheter på samisk 
17.45 Historien om ...: Bingo 
17.55 Nyheter på tegnspråk
18.00 Barne-tv
18.00 Postmann Pat
18.20 Eddy og bjørnen
18.30 Pablo, den lille rødreven
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen 
19.30 Ut i naturen: Håp i hangande snøre 
19.55 Koht i familien 
20.25 Redaksjon EN
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21 
21.30 Ubåtjakt langs norskekysten 
22.20 Extra-trekning 
22.30 Safari 
23.00 Kveldsnytt
23.15 Film: Jenta på kafeen 
00.45 4·4·2: Bakrommet: Fotballmagasin
01.15 Kulturnytt
01.25 Autofil jukeboks
03.00 Norsk på norsk jukeboks

Tirsdag 13. mai

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  Speideraksjonen 2008: Ødelagt paradis
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  Kan du teksten?
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  Summerland
01:00  Prinsesse Dianas menn
01:55  Jericho
02:45  Sportsnyhetene
03:00  Været

Tirsdag 13. mai

07.00  Interaktiv Frokost
10.15  10 år yngre
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  The Closer
01.45  Aktuelt, Sporten og Været
02.05  Alias
02.55  Dark Angel
03.45  Mess-TV

Lørdag 17. mai

07.00 Frokost-tv
10.00 Gratulerer med dagen!
14.05 Egil Monn-Iversen fyller 80 år 
15.05 Adresse Beograd 
15.35 Giro d'Italia direkte: 8. etappe
17.25 Geiranger - verdens vakreste fjord 
17.50 Ømme føtter, såre lepper
17. mai er årets høydepunkt for tusenvis av
unge korpsmusikanter. Slitsomt, joda, men
hvem tenker på dét når man skal marsjere
opp Karl Johans gate og spille for kongen for
aller første gang? Vi følger Ida som spiller i
Kringsjå skolekorps i hennes forberedelser og
feiring av nasjonaldagen. En kortfilm av Leon
Mathisen og Klaus Sandvik.
18.00 Barne-tv
18.00 Barnas supershow 
18.30 To norske kortfilmer
18.30 Hangman
18.40 Baluba Runa 
19.00 Dagsrevyen 
19.30 Lotto-trekning
19.40 Gratulerer med dagen!
20.30 Fredrikssons fabrikk 
21.55 Hva ville Wergeland? 
22.25 Sjukehuset i Aidensfield 
23.15 Kveldsnytt
23.30 Nattkino: Erin Brockovich 
01.35 Dansefot jukeboks med chat
04.00 Country jukeboks

Lørdag 17. mai

07:00  TV 2 junior
07:00 Byggmester Bob
07:10 Loui
07:17 Thomas toget og vennene hans
07:27 Lunar Jim
07:37 Ozie Boo
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  Gudene vet
14:10  Film: Alt for Norge
15:45  Bare for moro skyld
16:00  Kan du teksten?
17:00  Lys og last
17:30  Veien til EM
18:00  Mot i brøstet
18:30  Nyhetene og Sporten
18:50  Været
19:00  Den norske fela
19:30  Karl & Co
20:00  Stjernene på slottet
21:00  Nyhetene
21:15  Været
21:25  God kveld Norge
22:00  Film: Elizabethtown
00:05  Hope and Faith
00:30  Film: Kjærlighetens spill
02:35  Været

Torsdag 16. mai

06.25 Frokost-tv
09.30 Forfattarportrett:: Kjell Westö 
09.55 Frokost-tv
12.00 NRK nyheter
12.10 Tinas mat 
12.40 Columbo 
13.55 Sjukehuset i Aidensfield 
14.45 Giro d'Italia direkte: 7. etappe
17.30 Oddasat - nyheter på samisk 
17.45 Historien om ...: Campingvognen 
17.55 Nyheter på tegnspråk
18.00 Barne-tv
18.00 Mille og Martin 
18.05 Mamma Mirabelle viser film
18.20 Charlie og Lola
18.30 Safari Europa
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen 
19.30 Norge rundt 
19.55 Michael Palins nye Europa: Ved reisens
slutt 
20.50 20 spørsmål 
21.20 Detektimen: Kalde spor 
23.00 Kveldsnytt
23.20 Hotell Babylon 
00.10 Adresse Beograd 
00.40 Magnet i full symfoni
01.35 Country jukeboks med chat
04.00 Dansefot jukeboks

Torsdag 16. mai

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  Hotel Cæsar
18:00  Hotel Cæsar
18:30  Nyhetene og Sporten
18:50  Været
19:00  FotballXtra: Runden
19:30  FotballXtra: Runden med Brann -
Vålerenga
19:55  Brann - Vålerenga 1. omgang
20:50  FotballXtra: I pausen
21:00  Brann - Vålerenga 2. omgang
22:00  Nyhetene og Været
22:15  Senkveld med Thomas og Harald
23:15  FotballXtra
00:15  Film: Sling Blade
02:30  Sportsnyhetene
02:45  Været

Mandag 12. mai

07.00  Interaktiv Frokost
10.15  10 år yngre
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  Kroppsfikserte tenåringer
20.30  Slankekrigen
21.30  Ungkaren 20 vs. 40
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  The Closer
01.45  Aktuelt, Sporten og Været
02.05  Alias
02.55  Dark Angel
03.45  Mess-TV

Lørdag 17. mai

07.00  Interaktiv Frokost
10.40  The Planet's Funniest Animals
11.10  The Planet's Funniest Animals
11.40  Et hundeliv
12.40  Under samme tak
13.10  Under samme tak
13.40  Zoey
14.10  Liv og røre
14.40  Liv og røre
15.10  Familietrøbbel
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  Ungkaren 20 vs. 40
20.30  Sladder
21.30  Indiana Jones: Jakten på den
forsvunnede skatten
22.30  Aktuelt, Sporten og Været
22.50  Indiana Jones: Jakten på den
forsvunnede skatten - Filmen fortsetter.
23.55  Lost
00.45  Chaos
01.45  Aktuelt, Sporten og Været
02.05  Chaos - Filmen fortsetter.
02.55  Dømt av juryen
03.40  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 !

29

Søndag 18. mai

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  Sarahs fornemmelse av kultur
12:40  Film: Mirakler til salgs
14:30  Toppserien
17:00  Lyst og last
17:30  Veien til EM
18:00  Å herregud! - Premiere!
18:30  Nyhetene og Sporten
18:50  Været
19:00  Håndball
21:00  Nyhetene
21:20  Været
21:25  Sportsnyhetene
21:45  Film: Gudfaren, del II
01:05  30 dager
01:55  God kveld Norge
02:30  Vendetta
03:25  Hjelp, vi gifter oss!
04:15  Sportsnyhetene
04:30  Været

Onsdag 14. mai

06.25 Frokost-tv
09.30 Ut i naturen: Håp i hangande snøre 
09.55 Frokost-tv
12.00 NRK nyheter
12.10 Den lunefulle naturen 
12.40 Å leve som flyktning 
13.30 4·4·2: Bakrommet: Fotballmagasin
14.00 Presidenten 
14.45 Giro d'Italia direkte: 5. etappe
17.30 Oddasat - nyheter på samisk 
17.45 Historien om ...: Briller 
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 Veterinær på safari 
20.25 Redaksjon EN
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21 
21.40 Vikinglotto
21.45 Sporløst forsvunnet 
22.30 Abrahams barn 
23.00 Kveldsnytt
23.15 Lydverket: Musikkbyen London 
23.45 The Wire 
00.45 Neste stopp Beograd 
01.10 Kulturnytt
01.20 Du skal høre mye jukeboks
03.00 Dansefot jukeboks

Onsdag 14. mai

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  Landstinget
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  Punk'd
01:20  Deadwood
02:15  Sportsnyhetene
02:30  Været

Torsdag 15. mai

06.25 Frokost-tv
09.30 Forbrukerinspektørene
09.55 Frokost-tv
12.00 NRK nyheter
12.10 Migrapolis: Folk i farta 
12.40 Velferdsmysteriet 
13.35 'Allo, 'Allo! 
14.05 Landsbylegane 
15.00 Giro d'Italia direkte: 6. etappe
17.25 Oddasat - nyheter på samisk 
17.40 Mánáid-tv - Samisk barne-tv 
17.55 Nyheter på tegnspråk
18.00 Barne-tv
18.00 Bjørnen i det blå huset 
18.25 Dykk Olli, dykk!
18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen 
19.30 Schrödingers katt: Tilbake til Big Bang 
20.25 Redaksjon EN
20.55 Distriktsnyheter
21.00 Dagsrevyen 21 
21.30 Höök 
22.30 Omid Djalili-show 
23.00 Kveldsnytt
23.15 Urix
23.45 Spooks 
00.35 P3tv live
01.35 Norsk på norsk jukeboks
03.00 Sport jukeboks

Torsdag 15. mai

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  Landstinget
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  Lyst og last
20:30  TV 2 hjelper deg
21:00  Nyhetene
21:20  Været
21:25  Sportsnyhetene
21:40  Criminal Minds
22:30  Numbers
23:20  Nyhetene og Sporten
23:35  Været
23:45  Kronprinsessen
00:35  Medisinmannen
01:30  Supernanny
02:25  Sportsnyhetene
02:40  Været

Torsdag 15. mai

07.00  Interaktiv Frokost
10.15  10 år yngre
11.15  Brat Camp
12.15  Glamour
12.40  The Rachael Ray Show
13.40  Ekstremt urenslig
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
21.00  Sladder
22.00  So You Think You Can Dance - Scandi-
navia
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  The Closer
01.45  Aktuelt, Sporten og Været
02.05  Alias
02.55  Dark Angel
03.45  Mess-TV

Søndag 18. mai

07.00 Fantorangen
07.00 Drømmehagen
07.30 Stå opp!
07.30 Den lille røde traktoren
07.40 Mumfie 
07.55 Gisle Wink på eventyr
08.20 Pingu
08.25 Bravo Bibbi!
08.40 Disneytimen
09.30 SvampeBob
10.00 Mánáid-tv - Samisk barne-tv 
10.15 Bak kulissene i Zoo 
10.45 Sydvendt 
11.15 Festens dronning 
11.45 Den siste Fleksnes 
13.10 Sylvia - Fra Royal Opera House
14.45 Giro d'Italia direkte: 9. etappe
17.30 Åpen himmel: Gudstjeneste fra Grøn-
nåsen kirke, Tromsø
18.00 Barne-tv
18.00 Skrimmel Skrammel
18.30 Newton 
19.00 Søndagsrevyen 
19.45 Sportsrevyen 
20.05 En kongefamilie på jobb 
20.55 Film: Patrioten 
23.35 Kveldsnytt
23.50 Rally-VM 2008: Rally Sardinia
00.40 Bilbingo er livet 
01.10 Uka med Jon Stewart 
01.35 Norsk på norsk jukeboks

Søndag 18. mai

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  Zoey
14.10  Liv og røre
14.40  Liv og røre
15.10  Familietrøbbel
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  Airline
19.00  America's Funniest Home Videos
19.30  Hundehviskeren
20.30  Kvinner som stjeler
21.30  Thune
22.30  Aktuelt, Sporten og Været
22.50  CSI: N.Y.
23.40  Seriemorderne
00.40  Supernatural
01.30  Ready When You Are, Mr McGill
02.00  Aktuelt, Sporten og Været
02.20  Ready When You Are, Mr McGill
Filmen fortsetter.
03.30  Dømt av juryen
04.15  Mess-TV 

Onsdag 14. mai

07.00  Interaktiv Frokost
10.15  10 år yngre
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  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  The Closer
01.45  Aktuelt, Sporten og Været
02.05  Alias
02.55  Dark Angel
03.45  Mess-TV

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

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

MAI

1.5 Torsdag 10:00 Stengt - Kirkesenteret

19:30 Konsert Jan Groth - Kirkebuss Minnekirken

3.5 Lørdag 11:30 Grøtservering - Kirkesenteret

4.5 Søndag 11:00 Gudstjeneste - Minnekirken

5.5 Mandag 10:00 Boccia - Kirkesenteret

20:00 Gospelkor - Kirkesenteret

6.5 Tirsdag 10:30 Småbarnstreff - Kirkesenteret

19:30 Alltid på en tirsdag. Besøk fra hovedkontoret i 

Bergen - Kirkesenteret

7.5 Onsdag 10:30 Sjømannskirkens arbeidsgruppe - Kirkesenteret

18:00 Konsert, Lisa og Sofie Børud - Kirkesenteret

8.5 Torsdag 10:00 Boccia - Kirkesenteret

12:00 Møtested Minnekirken - Minnekirken

9.5 Fredag 20:00 Ungdomsklubb - Kirkesenteret

10.5 Lørdag 11:30 Grøtservering - Kirkesenteret

11.5 Søndag 11:00 Gudstjeneste - Minnekirken

Kirkebuss til kveldsarrangement i minnekirken

ASOCIACIÓN HISPANO-NORDICA

Odd Fellow inviterer til samvær:

Lørdag 19. april.
Møtet 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!”

MAI

04. søn.kl. 1700: Familiegudstjeneste m/utdeling av 
Min Kirkebok

06. tir. kl. 1800: KONSERT
med Lisa og Sofie Børud

08. tor. kl. 1300: Middagsservering. Kjøttkaker
11. søn.kl. 1700: Høymesse & sønd.skole. 

Kirkekaffe
17. lør.
18. søn.kl. 1700: Kveldsbønn

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
Mandag: Kirken er lukket
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

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!

Vårens  Gudstjänster 2008 i Costa Blancaförsamlingen
13. april söndag - Temamässa i La Inmaculada kl 17. 

Kyrkkaffe på Club Nordico

26. april lördag - Temamässa  i Jávea kl.15

27. april söndag - Gudstjänst i La Siesta kl.18. Kyrkkaffe.

11. maj söndag - Gudstjänst i La Inmaculada kl.17. Kyrkkaffe på Club Nordico

25. maj söndag - Temamässa i La Siesta kl.18. Kyrkkaffe.

Anmälan till luncher mm senast torsdag samma vecka
Övriga aktiviteter:  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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Torrevieja

Lisa Børud til
sjømannskirken
I begynnelsen av mai kommer den norske barne-
sangstjernen Lisa Børud og hennes søster Sofie til
Torrevieja. Lisa, barnebarn av Arnold Børud som
nylig fikk kongens fortjenestemedalje for sin
innsats for norsk musikk liv, har solgt mer enn
75.000 plater hjemme i Norge. 

S
om femåring debuterte
hun med ”Lisa Børud” i
2001, oppfølgeren

”Hjertevenn”, hvor søsteren
Sofie var med på et par av san-
gene. I 2004 kom et samlealbum
med et utvalg fra de to første
platene, samt hennes tredje stu-
dioalbum ”Så takknemlig”.

Sammen med familien, pappa
Thomas, mamma Elin og
lillesøster Sofie, har Lisa den
siste tiden turnert Norge rundt
for fulle hus. Hun har også hatt
opptredener på ”God morgen
Norge” og ”Absolutt norsk”, og
opptrådt med kjente navn som
D`Sound, Anita Skorgan og Odd
Børresen. 

Foreldrene er opptatte av at 11-
årige Lisa, til tross for suksessen,
fortsatt skal være barn. Derfor
synger den norske barnesangst-
jernen om barnetro og andre ting
som opptar hennes aldersgruppe,
søsteren Sofie på 8 år, er med når
hun selv har lyst.

- Vi håper på en fin ettermiddag
her i kirken den 6. mai. Dette er
en familietilstelning, det er ikke
bare for barn hvis noen tror det,

vi håper at det kommer både
store og små. Da Lisa holdt kon-
serter i Tromsø og Risør tidligere
i år, var det så mye folk at beste-
far Arnold Børud ikke fikk plass,
opplyser sjømannsprest Lars Sk-
agestad.

Så kommer sjømannsprest Helge
Pettersson forbi, han vil gjerne
benytte anledningen til å si et par
ord om kirkens bibliotek.
- Kan du skrive at vi er fryktelig
takknemlige for alle bøkene som
blir donert til oss, vi er i ferd
med å få et anstendig bibliotek
her ved sjømannskirken, og det
har vi lyst til å bevare. Så til dere
som låner bøker, husk å levere
dem tilbake, oppfordrer Petters-
son.    

Den 4. mai skal Lisa Børud opp-
tre på familiegudstjeneste, og
den 6. mai holder hun fami-
liekonsert i sjømannskirken i
Torrevieja. Så går ferden nor-
dover. Den 20. mai har du mu-
ligheten til å få med deg den
norske barnestjernen på kirke-
senteret i Albir, da skal barneko-
rene ved senteret være med å
kore.      



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


