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Tvinger menn til husarbeide
En ny lov i Spania tvinger
menn til å arbeide mer i hjem-
met. Ifølge undersøkelser gjør
40% av spanske menn ikke
husarbeide i det hele tatt.

Første russerevy
Den 26 april 2005 skal den aller
første russerevyen fremføres av
det aller første russkullet, selve
revyen skal vises frem på Casa
de cultura i Alfaz del pi. Russen
ved den Norske skole Costa
Blanca 
styrer og holder på, alt for å bli
ferdig i tide.

Ja til homo-ekteskap
Homofile par i Spania kan beg-
ynne å legge bryllupsplaner,
etter at det spanske underhuset
torsdag stemte for regjeringens
forslag om å gi homofile lov til
å gifte seg.

IKEA til Alicante
Fredag 22. april ble det endelig
vedtatt. IKEA kommer til
Alicante hvor de kommer til å
sette opp et stort varehus.
Tidspunktet er opp til politiske
myndigheter.

“Vi Menn” var i Torrevieja
for å fotografere det
nyeste nye av bikinimote.
Mannfolkbladet har
mange lesere som er jo
svært opptatt av spesielt
kvinnelige bademoter.
Songen 2005 nærmer seg
og i Spaniaposten er vi
akkurat like motebevisste.

GRATIS!GRATIS!

Transport/Flytting
T-LINE Int.

Tlf 669 00 34 43
Fax 952033170
toreline@operamail.com

MarkiserMarkiser

Billigst og enklest på internett:

Alicante Benidorm Murcia Malaga Torrevieja

Trenger du leiebil?

www.spaniaguiden.no/leiebil

HHvveemm  ppaasssseerr  ddeerreess  bboolliigg  ppåå  CCoossttaa  BBllaannccaa  ??
- Vi gjør det. Vi tar oppdrag fra Denia i Nord til La Manga i syd.

Tlf: 966 814 267    Fax: 966814098   Internett: www.cbhandverk.com W W W . M E D E S T A T E . C O M

BOLIGSØK

Vi Menn i Torrevieja

Hvordan få en oversikt
over alle byens
herligheter og godt

utgangspunkt for de maksimalt
beste opplevelsene? Smak og
behag er forskjellige, men et lurt
utgangspunkt er alltid byens
største kirke. Siden Sevilla er en
temmelig flat by og det er lite å se
opp til, er klokketårnet la Giralda
i Sevillas katedral, en anbe-
falelsesverdig start. 

I 1198 begynte byggearbeidet på
et muslimsk minaret. Flere
utvidelser gjennom fire hundre år
gjorde klokketårnet til det det er i
dag. Kronet av "værhanen" som
er en bronsestatue av "Troen",
rager tårnet 96 meter i været. Ikke
la deg avskrekke av høyden! Du
kan ta med deg småbarn i
barnevogn opp avsatser med
moderat stigning.

Havneby med  gullomsetning, verdensut-
stilling, tyrefekting og flamenco, Sevilla er
byen med pulserende spansk sjel.

Sevilla, Spanias vakreste by ?

Politi og hjelpemannskaper
fra det spanske Røde Kors
oppdaget tragedien da de

morgenen 19. april fant en ødelagt
båt og sterkt forkomne afrikanske
flyktninger på en strand nær
Tarifa ved Gibraltar. 

Den 28 fots store gummibåten var
ødelagt og hadde sammen med

flyktningene flytt i land.

Blant flyktningene var det en liten
baby som ikke hadde klart stra-
basene, og letemannskapene fant
babyen liggende i den forkomne
morens armer. Babyen skal ha
dødd av nedkjøling, trolig etter å
ha havnet i vannet da båten ble
ødelagt.

Da politiet kom til stranden lå den lille babyen død i morens
armer. Det lille barnet og moren ville starte et nytt og bedre
liv i Europa. Men i mangel av andre alternativer ble den siste
og dødelige delen av reisen gjort i en skrøpelig gummibåt.

Baby døde på vei til Spania

IINNDDIISSKK RREESSTTAAUURRAANNTT
Se annonse side 29

Det er ikke fritt for at det i
forrige uke var mange
nysgjerrige mennesker

som lurte på hva som var i gjære
rundt i Torrevieja-distriktet. Vi
Menn ankom mannsterke - eller
kanskje ordet heller bør være
kvinnesterke - Costa Blanca-kys-
ten for å ta bilder av norske mod-

eller på forskjellige "locations". 

Seks flotte fotomodeller lyste opp
strender, bassenger, golfbaner og
boligområder disse 5 dagene, og
det eneste elementet som ikke
gjorde hva det kunne for å vise
seg fra sin aller beste side var nok
været...

Spanske familier bruker mer

Den spanske familiø-
knomien blir stadig
bedre. I fjerde kvartal i

fjor steg familiens konsum med
3,66 prosent, etter at inflasjonen
er trukket ifra. Dette er den
støste økningen på mer enn to
år.  Samtidig oppgav 38,6 pros-
ent av de husholdningene som

ble spurt at de lykkes med å
spare penger hver måned, noe
som er den største andelen
siden 2001. 

På den andre side hevder hele
55 prosent at de har vanskelig
for få husholdningspengene til å
strekke til hver måned.

BARNESKO
Flotte barnesko i skinn, 

håndlaget med Norsk
Flagg, perfekte sko for 

17 Mai selges. Kun 30 euro. 
Str: 0-6 mnd, 6-12 mnd & 12-18 mnd. 

Nina(0034) 661 069 501  
wwwwww..ffuunnkkyymmaammaa..ccoo..uukk

DDIINN  FFRRIITTIIDDSSBBOOLLIIGGSSPPEESSIIAALLIISSTT  II  AALLMMEERRIIAA
Alt fra nye leiligheter på stranda til gamle gårdshus
på landet. Stort utvalg i golfeiendommer. Ring Anne

Grete: 66 22 14 140 Fax: 950 34 66 63  
info@micasa-almeria.com



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

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

Du kan bestille ditt abb. på vår nettside
www.spaniaposten.com eller send din adresse
til vår fax så sender vi deg neste utgave
sammen med en giro for innbetaling.

Abonnere ?

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

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

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

BBEENNIIDDOORRMM::
Kirkesenteret
Restaurante El Escandinavo
Bosses
Carrefour

VVIILLAA JJOOYYOOSSAA::
Presna - Pedero Llloret Marcet
Wheelers's Book shop
Villa International Assistance
Solgården

GGRRAANN AALLAACCAANNTT::
Den norske klubben
Urb. El Faro

SSAANNTTAA PPOOLLAA
Poseidon Presna

LLAA MMAARRIINNAA
Barry’s aviskiosk

GGUUAARRDDAAMMAARR
Casa Tre Toppar

LLAA MMAATTAA
Saga Travel
Roy's Bar

TTOORRRREEVVIIEEJJAA
Den Norske klubben
Club Nordica
Mas Amigos
Papeleria Baeza
Cafe Hudik
Heidi frisørsalong
Turistinformasjon
Det norske konsulatet
Scandigo
Todo Todo

VVIILLLLAA MMAARRTTIINN//LLOOSS DDOOLLCCEESS
Langenes Spaniahus

EELL LLIIMMOONNAARR
"Posthus"

CCIIUUDDAADD QQUUEESSAADDAA
Kirkesenteret
Skolen
Don Carlos
Mobico

LLOOSS BBAALLCCOONNEESS
Media distribusjon

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

LLAA MMAANNGGAA
Roy's Bar
Firstline

HER FINNER DU SPANIAPOSTEN�
SSppaanniiaappoosstteenn  ddiissttrriibbuueerreess  ppåå  oovveerr  oovveerr  hheellee  CCoossttaa  BBllaannccaa
HHeerr  ffiinnnneerr  dduu  nnooeenn aavv  sstteeddeennee  dduu  kkaann  hheennttee  ddiitttt  eekksseemmppllaarr  aavv
SSppaanniiaappoosstteenn..
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LLEEDDEERR

SPANIAPOSTEN
- Spanias suverent største skandinaviske publikasjon

Epost: red@spaniaposten.com
Web: www.spaniaposten.com
Tlf: +34 647 734 390
Fax: +34 647 734 389

Adresse: SPANIAPOSTEN
Apartado 586
03590 Altea 
(Alicante)

Utgiver: DAVID TYCO MEDIA
Redaktør: Kim Ammouche
Opplag: 10.000-16.000
Distribusjon: Marina Alta, Marina Baixa & Mar Menor
Deposito legal: A-155-2002
Trykk: SERVICIOS DE IMRESION DE LEVANTE, S.A.

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

Kardinal Ratzinger har nå
blitt til pave Benedikt
XVI. Hvem er så denne

karen med sekk og lue på?

Ratzinger har vært sjefarkitekten for
pave Johannes Paul IIs konservative
politikk i moralske spørsmål, som
kirkens motstand mot bruk av pre-
vensjon.

Ratzinger nekter nattverd for kvin-
ner som har utført abort. Samme
gjelder skilte og flere “syndere”.
Under fjorårets presidentvalg i USA
skal Ratzinger ha skrevet et brev til
amerikanske biskoper hvor man
presiserte at man ikke skulle gi
nattverd til John Kerry på grunn av
hans standpunkt for fri abort.
Ratzinger sier også at den katolske
kirke er den ENESTE rette vei.

Det interessante er at kirken her
støter bort mange “syndere” og
mennesker som tenker annerledes.

Jesus burde jo ha vært et forbilde for
en kirke som hevder  å tjene Gud.
Fra søndagsskolen husker vi jo godt
at Jesus gikk rundt sammen med
både horer, tollere og andre syndere.
Det var jo de som mest av alle
trengte veileding.

KKRRIISSTTEENN FFUUNNDDAAMMEENNTTAALLIISSMMEE

Denne formen for radikal kristen-
dom, har like lite med de kriste ide-
aler å gjøre som hva radikal islam
har med islamske idealer å gjøre.

Denne gjengen ugifte gubber, som
valgte paven, lever isolert fra ver-
den og demonstrer farlig lite
kunnskap om den verden de fleste
av oss lever i.

Fra et teologisk standpunkt kan man
jo spørre seg om Jesus ville ha nek-
tet skilte og andre “syndere”
nattverd ?

Kirkens kan synes å være besatt av
seksualitet og har århundrer ført en

politikk som har fremmet pedofili i
egne rekker. Prevensjonsforbudet
ses av mange som et middel for å
diskriminere og kontrollere kvinner.

Prestestyret i Norge og Iran har det
til felles med den katolske kirken at
de ikke respekterer menneskers
egne valg. Det er verdiene til disse
gamle menn som skal påtvinges alle
andre som ikke nødvendigvis deler
de samme verdier og syn.

Kristendommen forteller oss at Gud
ga oss fri vilje. Det skulle være opp
til oss mennesker å selv velge om vi
ville gjøre rett eller galt.  

Kanskje disse gamle menn burde
tatt en liten “oppfrisker” fra
søndagsskolen ?

Denne frie vilje er jo nettopp det de
er mest imot. Den undergraver jo
deres maktgrunnlag.

RREEDD

Velkommen inn !
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Al-Qaida-rettsak

Den største rettspros-
essen som noensinne er
iverksatt mot radikale

muslimer i Europa, ble innledet
i Madrid fredag 22. april. På
tiltalebenken sitter 24 personer.
Tre av dem anklages for å ha
vært direkte involvert i terroran-
grepene mot USA 11. september
2001.

To menn av syrisk opprinnelse
og en mann med marokkansk
bakgrunn risikerer i alt 62.000
års fengsel hvis de blir kjent
skyldige i angrepene som kostet
nærmere 3.000 mennesker livet. 

Rettssaken foregår i en strengt
bevoktet bygning i en park i
Madrid. Mer enn 100 politifolk
holder vakt samtidig som
helikoptre sirkler over parken.
[NTB]

MMaallaaggaa MMaaddrriidd

MMaaddrriidd VVaalleenncciiaa

Svenske fikk
rekordstraff 

En svensk voldtektsmann
ble 8.april dømt til hele
271 års fengsel. Dette er

den lengste dommen som
noensinne er avsagt ved
provinsdomstolen i Malaga,
men den reelle soningen kan
likevel maksimalt bli 20 år. Den
32-årige gymnastikklæreren ble
funnet skyldig i 24 voldtekter
og voldtektsforsøk. De tre siste
var svenske studiner som ble
utsatt for grove overgrep i sin
leilighet i Malaga, bare uker før
politiet pågrep gjerningsman-
nen. 

Eldgamle spanjoler

Spania kommer til å ha den
eldste befolkningen i EU
innen 2050. Dette

fremgår av ny demografisk
forskning, som også viser at den
arbeidsføre delen av befolknin-
gen i EU vil synke med 52 mil-
lioner i løpet av de neste 45
årene. 

Også det totale innbyggertallet
vil minke - med syv millioner.
For å kompensere for reduksjo-
nen i den arbeidsføre befolknin-
gen forventer forskerne at EU
vil motta omkring 13 millioner

innvandrere i løpet av denne
perioden.

Guardia Civil kunngjorde
nylig at årets kampanje
for å bekjempe

råkjøringen på veiene i Valencia
-provinsen er i gang. I følge
politiet vil mer enn hundre per-
manente radarkontroller,
såkalte fotobokser, bli installert
langs veiene i provinsen i løpet
av sommeren. I tillegg vil
lovens lange arm være ekstra
aktiv i trafikken i tiden fre-
mover, både med radarkon-
troller og patruljering. 

Politiet lover å slå hardt ned på
de som trykker for hardt på
gasspedalen ? med bøter opp til
600 Euro  og inndragelse av før-
erkort for de mest alvorlige til-
fellene.     

FFLLEERREE SSIIVVIILLBBIILLEERR

Det spanske trafikkpolitiet får
nå enda et våpen i kampen mot
råkjørerne - sivile politibiler -
132 i tallet. Disse bilene skal
ikke ha noen kjennetegn på at
de tilhører lovens voktere, og de
første kom på veiene 22 mars.
Heretter er det enda mindre
grunn for trafikkbøllene til å
sove godt om natten! Den nye
patruljen ventes å skrive ut
omkring 150 000 bøter i året. 

Kampanje mot fart

Temaparker i medvind

Begge de store
temaparkene i
Benidorm  - Terra

Mitica og Terra Natura  melder
om svært gode besøkstall den
siste tiden. Mitica hadde hele
76,000 besøkende i påsken
16,000 flere enn forventet. I

rene penger betyr dette 280,000
Euro mer i inntekter enn forven-
tet, noe som kommer svært godt
med for den økonomisk
skakkjørte temaparken. 

I samme periode var det 18,000
mennesker inom Terra Natura,
noe ledelsen sier seg godt
fornøyd med i og med at
anlegget er helt nyåpnet. I følge
en pressemelding har parkens
attraksjoner, dyrene, funnet seg
godt til rette i sitt nye hjem på
Costa Blanca, og ikke minst
vendt seg til å bli beglodd av
de mange besøkende homo
sapiens.

BBeenniiddoorrmm

Fransk funn
VViillllaajjooyyoossaa                    

Boreal Costa Blanca, S.L.  Bulevar de Los Músicos 11, Edif. Celio I - Albir

SSJJEEKKKK DDIINNEE  SSKKAATTTTEEFFOORRPPLLIIKKTTEELLSSEERR  II NNOORRGGEE//SSPPAANNIIAA??
Skattekspert på området norsk/spansk
skatterett hjelper deg med oversikt og 
overholdelse av dine skatteforpliktelser.
Setter også opp testamenter.

Kontakt Ragnhild Maria Talsnes på vårt kontor
man-fre kl. 10-12.00 eller ring for avtale.

Tlf 96 686 65 17 Mob 650 75 42 12

LIDL

AAvvddaa..  AAllbbiirr

BBuulleevvaarr  ddee  llooss  MMúússiiccooss

De norske tannlegene i Albir
Dr. Jack L. Bostad m.fl.
Spes.utd. i endodonti og kjeveortopedi
(rotfylling og tannregulering) 
pluss almennpraksis.

Tel: 966 86 8072
Mob: 647 169 679

Oscar Espla 12, Albir
Bak Hotel Kaktus

Avd Pais Valencia/Teniente Segui 20
Samme bygg som Den Norske Klubben, 

og i samme gate som posthuset (Alfaz del Pi)
Medlem av den spansk-norske tannlegeforeningen

Timebestilling tlf.: 96 588 90 61
Åpent 09.00 til 17.00, og etter avtale

Einar Røskeland
Almenpraksis - Spesialkompetanse i

protetikk (krone bro og protese)
Helge Andergren
Almenpraksis

Jan Holmefjord
Almenpraksis

Alfas del Pi
Fotoutstyr, bokhandel, kontorrekvisita

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

TTllff:: 996666    886666  668888
MMoobb:: 669900  229955  338822

MMaaiill:: ccrroossss@@ssiilliiccaa..nnuu

• Norsk Dalegarn
• Strikkepinner
• Norske/Engelske oppskrifter
• Heklegarn
• Heklepinner

Du finner oss i C. Mercuri like ved kirkesenteret i Albir

GARN OG HOBBYBUA

Kirkesenteret

Caprabo

MMaann--LLøørr  1100--1144..0000
CCaallllee  MMeerrccuurrii  33
0033558811  AAllbbiirr

Den franske arkeologen
Pierre Moret offentlig-
gjorde nylig at fire ter-

rakottastatuer datert til det
fjerde århundret før Kristus, er
funnet like ved Villajoyosa.
Professor Moret sa videre at
etter hans mening er funnstedet
det viktigste arkeologiske
området i hele Alicante-provin-
sen. Han ønsket ikke å avsløre
beliggenheten til funnstedet i
frykt for folk med uhederlige
hensikter. 

Arkeologene har også funnet
mange keramiske gjenstander
og andre menneskeskapte ting
fra samme epoke området ved
Villajoyosa.

Tysk kvalitet
Ferdig lagt på ditt gulv

Pris inkl. materialer 
og arbeide.

Tysk parkett

TLF/FAX 965 841 571  MOB 667878405 (Norsk)

Høy kvalitet, for kontorer, industribygg, barnehager,
venterom, hoteller, butikker og leiligheter.
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For utleie:
Vi har leiligheter, villa og rekkehus for  

utleie på lang og kort tid.

Vi har kunder som søker bolig for leie på  venteliste.
Har du en bolig du ønsker å leie ut kan vi hjelpe deg.

w w w . e u r o s u n s p a i n . n e t

Eurosun Spain
Tlf: 966 864 460
Avda. del Albir, 80 Local II, 03581, Playa del Albir
eurosunspainalbir@telefonica.net

Kontakt oss på: 630 543 157

WWW.SPANIAGUIDEN.NO

• Nyheter
• Eiendom
• Reiseguider
• Kultur
• Fakta
• Kart

• Spansk språk
• Mat & Drikke
• Skatt, flytting & arv
• Rubrikkmarked
• Leiebil

Spaniaguiden.no er Norges største og mest besøkte “Spanske” nettsted. Nettmagasinet har vært på nettet siden år 2000 med over 50.000 lesere hver måned, mennesker med interesse for bo og reise i Spania.

ALT OM BO OG REISE I SPANIA

SPANIAGUIDEN.NO

CB Håndverkservice
Calle Calvari 18
03580 Alfaz del Pi (Alicante)
Åpent: 0900-1330 og 1600-1900

Tlf: +34 966 814 267 
Fax: +34 966 814 098
Epost: info@cbhandverk.com
Web: www.cbhandverk.com

HHvveemm  ppaasssseerr  ddeerreess  bboolliigg  ppåå  CCoossttaa  BBllaannccaa  ??
- Vi gjør det. Vi tar oppdrag fra Denia i Nord til La Manga i syd.

•Diverse monteringsarbeide 
•Service & Vedlikehold 
•Tilsyn av eiendommer 

•Malerarbeider 
•Elektrikker 
•Rørlegger 
•Murer/flislegger 
•Glasskader 
•Låser 
•Alarmer 
•Aircondition m. kulde og varme 
•Lavtbyggende gulvvarme 
•Utleie av boliger 
•Generell vaktmester tjeneste 
•Faste avtaler og priser

VViifftteerr  &&  LLuukkeerr  ffrraa::

AAiirrccoonnddiittiioonn  mmeedd  kkuullddee  oogg  vvaarrmmee::

KKvvaalliitteessmmaalliinngg  ffrraa::

VVaannnnrreennsseerr//vvaannnnbbeehhaannddlliinngg::

AAllaarrmm  ffoorr  bboolliigg  oogg  nnæærriinngg::

LLeeiieebbiill  ttiill  llaavvpprriiss::

Ja til homo-ekteskap

Det er ventet at lov-
forslaget også vil bli
godkjent i overhuset, og

dermed kan giftermålene mel-
lom par av samme kjønn beg-
ynne om bare noen måneder.
Loven gir alle ektepar, uansett
om de er heterofile eller
homofile, samme rettigheter.

- Det er ikke rettferdig at noen
blir annenrangs borgere på
grunn av kjærlighet, sa sosialis-
ten Carmen Monton.

Ikke uventet er den katolske
kirken ikke fornøyd med ved-
taket, og kaller loven «radikalt
uriktig og skadelig for fel-
lesskapets beste».

I Europa er det bare Belgia og
Nederland som tillater ekteskap
mellom mennesker av samme
kjønn, men i mange land kan
homofile inngå samboerskap
uten at dette gir dem de samme
rettigheter som et ekteskap.
[NTB]

Homofile par i
Spania kan beg-
ynne å legge
bryllupsplaner,
etter at det spanske
underhuset torsdag
stemte for regjerin-
gens forslag om å
gi homofile lov til å
gifte seg.

BOTIQUE
KLE DEG I KUNST

Gabriel Miro nr.5 03590 Altea

Tlf. 96 688 56 52
E-mail: info@chili-altea.com · www.chili-altea.com

Åpent 10-13.30 & 17-20, tir & lør 11-13.30

· Skandinavisk design og kvalitet

· Sprek mote for store og 

små kvinner i alle aldre

· Kun naturfibre
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Inger Nancy Skjerstad 678 780 496 • Johan Hjellegjerde 651 182 543

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

Vi er et norskeid innredningsfirma.
Vi skreddersyr interiøret slik du ønsker og kjøper dette inn for deg direkte fra produsent.
Vi har et tett samarbeid med dyktige spanske møbelfabrikker.
Våre norske montører sørger for at alt kommer på plass.
Vi selger også bilder og grafiske arbeider av anerkjente norske kunstnere.
Vi arbeider på hele Costa Blanca-kysten.

Vi innreder din Spanske boligVi innreder din Spanske bolig

Spend the winter in the largest and most beautiful
tropical Caribbean Island of Venezuela where your
money is worth 4 times as much and life is 
20 times more enjoyable !!!

Reasons to invest:  TAX  FREE,  320 sunny days a year,
daytime temperature 26ºC – 31 ºC the whole year through,
night about 4 – 5 ºC cooler, NO HEATING !!, Private clinics,
most luxurious shopping malls,  surfing, saling and diving
paradise !!

Properties NEW: “Aguamira” private resort with lovely
detached family houses, 394 m2 plot, 95 m2 construction area,
3 bed, 2 bath, 3 minutes drive to one of the most attractive
beaches. Price from 57.500€

Second hand:
• Detached Villa, 630 m2 plot, 441 m2 constr. surf, 4 bed, 4
bath, pool, from 110.000 Euros
• Detached Villa, 250 m2 plot, 110 constr. surf., 3 bed, 2 bath,
from 35.000 Euros
• Apartment 70 m2 constr. surf. 2 bed, 2 bath, air con, pool,
from 25.000 Euros
• Beachbars and Restaurants from 60.000 Euros 

Inspection trips:
5.5 - 13.5.05: from / to Alicante - Porlamar, 
4 * Hotel incl. Breafast from 837 Euros
23.5 -  31.5.05: from / to Frankfurt direct Porlamar , 
4 * Hotel incl. Breakfast from 758 Euros
28.7 - 5.8.05: from / to Alicante - Porlamar, 
4 * Hotel incl. Breafast from 947 Euros (8 seats still available!)
How cheap life can be: full tank of Petrol 40 L = 1 Euro  /  1
bottle of Rum = 2,50 Euros  /  1 bar of cigarette = 8 Euros /
Pizza = 3 Euros  / 1 L Whiskey  8 Euros
The people of Margarita are one of the HAPPIEST in the world
and their way of living is “DON’T  WORRY BE  HAPPY”

ISLA  MARGARITA  –  The TAX  FREE
“Pearl of the Caribbean”

For more information please call:  Gabi:  699 41 64 24   Elfi: 626 39 15 87  e-mail: insunproperties@hotmail.com

268.000€

45.000€

Aguamira
Beach Playa Agua

More than 200 resale properties 
in our books !!!!

Uvanlig fangst

Politiet i Calpe har nå
innledet full etterforskn-
ing etter at ble oppdaget

at noen fiskere i byen skal ha
fått flere bunter med hasj i gar-
nene sine, og falt for fristelsen
til å selge den ulovlige fangsten. 

Til sammen fire personer skal
være arrestert i denne saken,

etter at det under en ransaking
av fiskernes hjem ble beslaglagt
to kilo hasj. Fiskerne hevder at
de ikke tilhører noen smuglerli-
ga, men fisket opp narkotikaen
ved en tilfeldighet ? politiet tar
foreløpig ikke dette som god
fisk.

Best betalt å fiske etter hasj.

Enormt narkobeslag
Politiet i Alicante melder at

de kun har beslaglagt nit-
ten tonn hasj så langt i år.

Det meste av denne mengden
stammer fra beslag gjort på nat-
terstid, når politiet har klart å
overraske smuglere som bruker
speedbåter til å få narkotikaen
inn i landet.

I følge en kilde i Guardia Civil
klarer politiet i beste fall å

stoppe en av fem slike
smuglingsforsøk. I løpet av
2004 beslaglo politiet i Alicante
mer enn 500 tonn hasj.

Smugler hasj med speedbåter

En spansk trailersjåfør ble
nylig pågrepet i
Casablanca med den

største hasjlasten som
noensinne er blitt beslaglagt i
Marokko. I traileren fant nemlig
politiet 16,3 tonn av det narko-
tiske stoffet. 

Gateverdien av dette beslaget
skal være omkring 15 millioner
Euro. I tillegg til sjåføren er to
andre personer pågrepet i saken. 



BRUKTMARKEDER (RASTROS)�
AALLIICCAANNTTEE::  Daglig kunstmarked ved Paseo Gadeo fra 1200

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

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

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

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

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

Jávea
Pego
Rojales
Villajoyosa
La Marina (Torrevieja)

FFRREEDDAAGG::
Alfás del Pi (8.00 - 14.00)
Finestrat
Gata de Gorgons
Dénia (Frukt og grønnsaker)
Los Montesinos (kveld/natt)
Moraira
Oliva
Pilar de Horadada (natt)
Torrevieja (nære busstasjonen)

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

SSØØNNDDAAGG::
Benidorm
Ciudad Quesada (Zuco)
La Nucia
Campo Guardamar
Albir/Alfaz El Cisne
La Marina (Torrevieja)

La Manga (Cabo de Palos)

MARKEDER�
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KIRKESENTERET I
TORREVIEJA

AAKKTTIIVVIITTEETTEERR

Vi har et rikholdig aktivitetstilbud
på Sjømannskirken i Torrevieja.
Her kan både folk i alle aldre finne
et tilbud som passer dem. 

Gospelkoret
Gospelkoret vårt øver hver
mandag fra kl.2000 til 2200 i
Sjømannskirken. Koret ledes av
Hilde Tetlie, tlf: 659 133 120.

Petanca 
Petanca spilles det hver tirsdag og
fredag i kirkehagen. Aktiviteten
ledes av Kjell Tennevoll, tlf: 965
327 394 og Turid Worren 
651 570 461.

Blåseorkesteret
Kirkens eget musikk-korps øver
hver tirsdag fra kl.1630 til 1830 i
kirken. Dirigent Erling Reistad, tlf:
696 341 789.

Arbeidsgruppene
Hver onsdag fra kl.1030 til 1400
møtes arbeidsgruppen og
treskjæringsgruppen til aktivitet i
Sjømannskirken. Produktene som
lages selges bl.a. på kirkens jule-
basar. Kontakt: Reidun Lie-
Haugen, tlf: 96678 4878, Øyvind
Henriksen, tlf: 9667 98427.

Folkedansgruppen 
Hver onsdag fra kl.17.00 til 19.00
er det folkedans i Sjømannskirken.
Kontakt: Krossøy, tlf: 670 779 936
og John Karlstad, tlf: 628 068 449.

Åpen skole
Tilbud til alle norske barn i
Torrevieja-området! Onsdager fra
kl.1800 til 2000, på Den norske
skolen i Rojales. Ulike aktiviteter
som bl.a. barnekor, forming, ball-
spill og video står på programmet.
Aktiviteten ledes av Espen
Ingebrigtsen, tlf: 699 437 358.

Kor, "Armonía de Noruega" 
Armonía de Noruega øver hver
torsdag fra kl.1030 til 1300 i kapel-
let. Dirigent: Per Kulsrud, tlf: 965
713 698, og Turid Mørk Thouless,
tlf: 966 723 464 .  Leder: Robert
Forsberg, tlf: 965 328 016. 

Mor & barn-gruppe 
Hver fredag fra kl.1000 til 1200
møtes mødre eller fedre og barn i
kirken til samlingsstund med lek
og sang. Leder Hilde Tetlie, tlf: 659
133 120.

Ungdomsklubb
Klubben er for ungdommer fra
8.klasse. Aktivitet hver fredag i
kirken fra 19-23. Leder: Espen
Ingebrigtsen, tlf: 699437 358.

Fjellturgruppen
I programmet vårt kan du se hvor
turen går hen og hvilken vanske-
lighetsgrad den har.
Kontaktpersoner: Thorunn Granli,
tlf: 965 715 365 og John Karlstad,
tel: 628 068 449. 

Bønnering
Bønneringen møtes annen hver
tirsdag kl.1000 i kirken. For mer
info kontakt: Liv Odny Moen, tlf:
966 785 495.

Lesering
For mer informasjon om de ulike
lesering-gruppene, kontakt Torunn
Sannes tlf: 966 760 566

Sorg og omsorg
Ha du mistet noen som står deg
nær eller sliter med ulike tap? Det
kan gi støtte å møtes med andre i
samme situasjon. Vi starter med
samtalegrupper i februar.
Gruppene ledes av to personer, og
alle har taushetsplikt. Tilbudet er
gratis. Påmelding til diakon
Ragnhild Løkke, tlf: +626 547 211 

Avda. de las Naciones 6, 
Ciudad Quesada, 
03170 Rojales
Tlf.: 00 34 966 717768

Faks: 00 34 965 725486
Mobil: 00 34 629 084172

AAPPRRIILL

FOREDRAG LASSE GUSTAVSSON - Tirsdag 26.april, kl.19.00 
Fyller vi livet med år eller årene med liv? Lasse Gustavsson er brann-
mannen som etter ei uke i tjeneste havnet midt inn i en gasseksplosjon
- og overlevde. Det er han som spør, men du som må svare. Med hjelp
av humor, sjølironi og alvor tar han med på ei reise gjennom tid. Tema
for foredraget var «livskvalitet - forskjellen på å leve og overleve». 
Pris for foredraget er 40 €
Middag - Torsdag 28.april, kl.13.00, pris 6 €
Siste middagservering før høsten. 
GRØTSERVERING – Lørdag 30.april, kl.13.00. 
Siste grøtservering før høsten. Kirken er åpen fra kl.12.00.

MMAAII

01.  søn. kl. 1500: Gla`sang.
03.  tir. kl. 1900: Kveldsmat.
06. fre. kl. 0900 Fjelltur: Cabo Tiñoso - lett.
08.  søn. kl. 1500: Gudstjeneste i Sjømannskirken.
10.  tir. kl. 1900: Kveldsmat.
15.  søn. kl. 1500: Pinsedagsgudstj. i Sjømannskirken. 
17.  tir. Se eget program.
22.  søn. kl. 1500: Familiegudstj. 4-års bok 
24.  tir. kl. 1900: Kveldsmat.

Adr. Calle Ravel 4, urb.
La Siesta,03180
Torrevieja
Telefon: 966 789 296
Mobil: 629 084172

Tips oss om markedene vi mangler: red@spaniaposten.com

Asociación Hispano-Nordica

Spansk-Nordiska föreningen Costa Blanca

Aktiviteter: Bibliotek, bridge, petanca, bowling, resor,
utflykter och föredrag.
Medlemsservice: Översättning till och från spanska,
hjälp vid kontakt med läkare och spanska myndigheter.
Konsulärtjänst för svenska medborgare i Ahn’s lokaler
mellan 16.00-18.00, varje tisdag och tirsdag.
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: 965 853 576     Fax: 966 806 227 E-mail: hispanonordica@ctv.es
Besöksadress: C/ Amanecer 2, Edif. Suecia, Benidorm

Odd Fellow og Rebekka

Odd Fellow og Rebekka inviteres til samvær:

Søndag 25/9
Søndag 16/10 (Årsmøte)
Søndag 6/11
Søndag 27/11

Møtene begynner kl. 19.00, Pent antrekk

Møtested: 
Den Norske Klubben Costa Blanca,
Alfaz del Pi

Åpent for nordiske søstre og brødre.
Etter møtet, som varer ca. 1/2 time, har vi sosialt samvær, og da kan
også ikke Odd Fellow medlemmer delta. Så ta med din ledsager.

Informasjon tlf. Spania:
Trygve Romsloe leder 96 686 4782

Odd Furuseth nestleder 67 967 0100
Laila Krøtøe sekretær 96 685 3390

Grethe Hollingen kasserer 61 775 9374
Bodil Berg styremedlem 96 589 1211

CLUB NORDICO

Frågor till klubben tel.: 966 704 661

Club Nórdico
de 

Torrevieja

KIRKESENTERET I
ALBIR

AAPPRRIILL

25.04 Mandag 10:30 Boccia
17:00 Den Glade Blåsegruppe

26.04 Tirsdag 18:00 Alltid på en tirsdag
27.04 Onsdag 17:00 After Eight - Volleyball

17:30 Barnekor
19:00 Klubb 10-13

28.04 Torsdag 09:00 Småbarnstreff
10:30 Boccia
17:30 Samling for 4-åringer
19:30 Kulturkveld

29.04 Fredag 18:00 TenSing
20:00 Ungdomsklubb

30.04 Lørdag 11:30 Grøtservering

MMAAII

01.05 Søndag 11:00 Familiegudstjeneste i Minnekirken
17:00 Hylerten familietreff

02.05 Mandag 10:30 Boccia
17:00 Den Glade Blåsegruppe

03.05 Tirsdag 19:30 Alltid på en tirsdag
04.05 Onsdag 17:00 After Eight - Volleyball

17:30 Barnekor
19:00 Klubb 10-13

05.05 Kr.Himm. 11:00 Ingen gudstjeneste i Minnekirken
09:00 Småbarnstreff
10:30 Boccia

06.05 Fredag 13:00 Sjømannstreff
18:00 TenSing
20:00 Ungdomsklubb

07.05 Lørdag 11:00 After Eight - UPTAS
08.05 Søndag 11:00 Gudstjeneste i Minnekirken
09.05 Mandag 10:30 Boccia

17:00 Den Glade Blåsegruppe
10.05 Tirsdag 19:30 Alltid på en tirsdag
11.05 Onsdag 17:00 After Eight - Volleyball

17:30 Barnekor
19:00 Klubb 10-13

12.05 Torsdag 09:00 Småbarnstreff
10:30 Boccia

13.05 Fredag 18:00 TenSing
20:00 Ungdomsklubb

15.05 Pinsedag 11:00 Høytidsgudstjeneste i Minnekirken
17:00 Hylerten familiegudstjeneste

16.05 Mandag 17:00 Den Glade Blåsegruppe
17.05 Grunnl.dag 10:00 Familiegudstjeneste i Minnekirken
18.05 Onsdag 17:00 After Eight - Volleyball

17:30 Barnekor
19:00 Klubb 10-13

19.05 Torsdag 09:00 Småbarnstreff
19:30 Fest på Kjærka i Minnekirken

20.05 Fredag 18:00 TenSing
20:00 Ungdomsklubb

21.05 Lørdag 11:00 After Eight - UPTAS
22.05 Søndag 11:00 Gudstjeneste i Minnekirken
24.05 Tirsdag 19:30 Alltid på en tirsdag
25.05 Onsdag 17:00 After Eight - Volleyball

17:30 Barnekor
19:00 Klubb 10-13

26.05 Torsdag 09:00 Småbarnstreff
27.05 Fredag 18:00 TenSing

20:00 Ungdomsklubb
29.05 Søndag 11:00 Gudstjeneste i Minnekirken
31.05 Tirsdag 19:30 Alltid på en tirsdag

ÅPNINGSTIDER:  
Kirkesenteret er åpent for kaffe, prat og vafler på disse tidene. 
Mandag - lørdag kl. 10.00 - 15.00
Kveldsåpent søndag og tirsdag kl. 18.30 - 21.0

Prestens kontortid: Tirsdag 10.30 - 12.00 eller etter avtale.
Tlf.: 00 34 966 86 7474 Faks: 00 34 966 86 7466

Adresse: Carrer Mart 8
El Albir 
Tlf.: 966 867 474 
Faks: 966 867 466

VINPROVING PÅ CLUB NORDICO,  C/ Bazan

Vinprovning
På klubben
3 gånger på måndagar, med start den 21 mars
Tid:  kl. 12.00-14.00
Pris: 12 €
Kursledare:      Göran Westling
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ENESTÅENDE I SPANIA NY 
TEKNOLOGI INNEN HELSETJENESTER

Senteret for Alternativ Helseteknologi ELIOS

· Helseundersøkelse på bare 2 timer
· Diagnose over alle organer
· Gir oversikt over alle sykdommer også  fremtidige
· Veldig effektiv behandling, uten medisiner
· Raskt resultat
· Klienten får tilfredstillende resultater

Denne teknologi
har motatt flere
priser ved flere
messer for ny
teknologi i Brussel,
Moskva m.m.

AQUADETOX: Ny metode for å fjerne giftstoffer fra kroppen
LASERTERAPI: For alle sykdommer og smerter
HYDROKOLONTERAPI: Rensing av tarmene

Benidorm: 
Calle Gambo, 5 - B1 

Tel: 966 80 82 01-639028934

NYHETER!

COSTA BLANCA ST. JOHANNES BRODERFORENING

Vi har møte i våre faste lokaler i Den Norske Kirken ved
Solgården, Villajoyosa.

28. januar , 25. februar, 18. mars, 29. april, 13. mai 
30. september, 28. oktober, 25. november, 9. desem-
ber.

Alle møtene starter kl. 13.00 (oppmøte senest kl. 12.40)
Påmelding 2 dager før hvert møte. Antrekk: Mørk jakke,
slips foretrekkes. Logebuss fra Torrevieja-området fra 28.
januar og til alle møter frem til 29. april. Bussen går også
til Maria møtene i La Nucia
Kontakttelefoner / informasjon / påmelding: 

965 327 432 - 620 109 338 - 966 730 121 - 620 448 319 - 
965 847 268 - 661 000 761

SKANDINAVISKA TURISTKYRKAN, BENIDORM

VELKOMMEN TIL HØSTENS MØTER OG SAMLINGER!
Søndager kl. 11.15   Gudstjeneste; kl. 19.00 "Kirken synger"
Tirsdager kl. 19.00    Åpent Hus
Torsdager kl. 11.00   Torsdagstreff
Fredager kl. 18.00     Bønn og lovsang, Bibelstudium

Turistkirken drives av frivillige krefter på økumenisk basis og
er en åndelig og sosial møteplass for alle.  Vi tilbyr ulike kurs-
er, godt fellesskap, kaffe m.m., aviser og lån av bøker. Pastor:
Harald Dysjeland      Sang- og musikkledere:  Reidun og Olaf
Andås
Avda. de Madrid 26, Local 12-13, Benidorm Tlf.: 966 830 715
og 607 941 053 / e-post: kw-olsen@online.no   Hjemmeside:
www.mobilolsen.com/Benidorm

MC KLUBB

Motor Bikers International - Torrevieja

Vi treffes alle torsdager kl.
19.30 på “Bar Columbus”,

Torreta 2, og på lørdager kl.
11.00 på bensinstasjonen ved

La Sista rundkjøringen
(CV90)

for lørdagstur. 
Alle er velkommen!

For info ring Gøran 696 875 777

SJAKKGRUPPEN, DEN NORSKE KLUBBEN

Den norske sjakkgruppen har byttet navn til 

SJAKK KLUBBEN GAMBIT TORREVIEJA

Rest. El. Paraiso, Plaza de Los Halcones 27, Torrevieja

Spilledager:   Mandag     12.00 - 18.00
Torsdag     17.30 - 22.00

Et trivelig miljø for kvinner og menn som spiller, eller 
ønsker å lære og spille sjakk.  Velkommen innom!

KRISTEN KONTAKTKLUBB

Vi møtes hver onsdag fra kl. 12.30 i Albir 21,
Avda Oscar Espla nr 7, El Albir.

Vi prater koser oss, maler og synger, turer, nye
kreative ideér etc. 

Interessert ? Ring 616 213 927 for info.

SVENSKA FÖRSAMLINGEN COSTA BLANCA

6/3    Midfastosöndagen Gudstjänst  Mil Palmeras kl 18.
Kyrkkaffe kl 17.15
13/3  Jungfr Marie beb. Konsert med solist Derek Francis och kör
i Märtha Louises kyrka kl 18
19/3 lördag  Loppmarknad  vid La Siesta kyrka kl 13-15
20/3  Palmsöndagen  Familjegudstjänst Märtha Louises kyrka kl
18 Medverkan av barn från svenska skolan
24/3  Skärtorsdagen   Gemensam svensk - norsk
Skärtorsdagsmässa i Märtha Louises kyrka kl 19.30, Coro
Nordico medverkar
25/3  Långfredagen  Långfredagsgudstjänst Mil Palmeras kl 18
27/3  Påskdagen Påskdagsmässa Märtha Louises kyrka kl 18,
Coro Nordico medv.
31/3 torsdag Förs.resa till Villena, anmälan till kyrkvärdarna
10/4  3. sönd i Påsktiden   Gudstjänst Mil Palmeras kl   18.
Kyrkkaffe kl17.15.Kyrkostämma.
17/4  4. sönd i Påsktiden   Högmässa Mil Palmeras kl 18
23/4   lördag Högmässa Ermitan, Jávea kl 15
24/4   5. sönd i Påsktiden  Högmässa Märtha Louises kyrka kl 18

I Märtha Louises kyrka
Öppet Hus varje måndag kl 10.30 -14  under perioden
24/1 -  25/4. Pyssel inför påskförsäljning kl 13.30  7/2,
21/2, 28/2 och 7/3. Samtal om bibeltext månd.   kl 14
31/1, 14/2, 28/2, 14/3 och 4/4. Mottagning: (i regel)
Prästen tar emot kl 12 - 13 måndagar i Märtha Louises
k:a samt samma tid tisd. på Club Nórdico och onsd. på
Mas Amigos. På Mas Amigos Öppet Hus med program
tisdagar kl 19, från 1 febr - 12 april ( ej 1/3)

RHK NORGE

Vi er en del brødre som
tilbringer vinteren her på Costa
Blanca. Fra La Manga til Alfaz
del Pi. Skal vi forsøke om vi

kan treffes ?

Tlf: 686 931 820
Truls R. Birkelid (RSM)

-  S K A N D I N A V I S K  T E R A P I S E N T E R -  
-  B E T A N I E N  -

NORSK FYSIOTERAPI
MED

FULL TRYGDEREFUSJON
Til norske borgere med gyldig norsk legerekvisisjon, godkjent
og stemplet ved ditt trygdekontor i Norge. HUSK rekvisisjonen 

må være ny (under tre måneder gammel).

Vi mottar også privatpasienter

Time etter avtale
620 660 884

Hverdager 09.00 - 17.00

Åge Jordal, fysioterapeut og
akupunktør NFKA

Alfaz del Pi

LOGE ODD FELLOW

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 Restaurante Tres Coronas, Avd.
Alimania 92, La Mata (Nord for Torrevieja, ved havet).

Termnliste høsten 2005. 
03.10 Medlemsmøte med middag
17.10 Bustur til Galicia. Møte med middag. 
7.11 Medlemsmøte med middag
21.11 Årsmøte med valg. Middag etter møte. 
05.12 Julemøte m/julemiddag.

Loge Odd Fellow, Gruppen Amistad, Torrevieja
Kontakter: Olav Bratberg Tlf:      965 327 472
E-mail:       ombratberg@tiscali.es

Middagene er også åpne for ledsager/venner som ikke er
Odd Fellow medlemmer. Det  oppfordres derfor til å ta
med ledsager/venner til det sosiale samvær.
Møtene starter kl 1900 og er ferdig ca 1945.
Påmelding til middag må skje til tlf 965 327 472 ( Olav
Bratberg) senest fredag før møtedagen. Dersom du melder
deg på til middag og unnlater å møte opp, må foreningen
betale måltidet. Informasjon Tlf 639639441 eller
660679182. 
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Som et stykke kinesisk mur
kneiser festningsverket i
Javea  langs Vernissa mas-

sivet. Du går lett opp til fots fra den
gamle bydelen eller kjører langs den
brede asfalterte avenyen til en stor
parkeringsplass. Tiden avhenger av
hvor mange stopp du tar under veis.
Det har ingen ting med dårlig
kondisjon å gjøre. Du kan miste
pusten av mindre enn utsikten over
slettelandskapet herfra. 

Ferrisaporten står på vidt gap. Det er
ikke noen siesta her tre hundre meter
over havet. Hvis du ikke finner noen
i billettluka, derimot, kan det hende
at portvakta er inne til lunsj. 

Selv om soldatene til kong Filip den
femte gjorde sitt beste for å rive ned
de opprinnelige tretti tårnene, er det
imponerende mye igjen. Et kontin-
uerlig restaureringsarbeid har virke-
lig fått byens stolthet på fote igjen.
Vel innenfor porten kan det være
vanskelig å rive seg løs fra et
fabelaktig panorama fra restauran-
tens terrasse. 

Slottets nedre del er av iberisk
opprinnelse, mens den øvre delen er
romersk. Maurerne har satt spor
over alt. Borgen har tålt medgang og
motgang gjennom et par tusen år.
Jordskjelv, krig, okkupasjon og
eksplosjon har ikke jevnet borgen
med jorda.

NNEEDDRREE DDEELL

Gjennom den gotiske porten til den
nedre delen av slottet har selveste
general Hannibal gått. Du vet, han
med krigselefantene! Kartageneren
ble etterfulgt av den romerske gen-
eral Scipio i den andre puniske kri-
gen rundt 218 til 209 før Kristi fød-
sel. 

Mye har forandret seg på et par
tusen år. Men utsikten fra dronning
Himilices balkong er fortsatt like
himmelsk. Dronningen og
forhåpentligvis, general Hannibals
store støtte, kom fra Jaén. Hun fødte
en sønn her i dette tårnet år 218 før
Kristus. Det er lett å tenke seg inn i
hennes verden når du står på hennes

private balkong. 
Brønn, staller til kavaleriet og solide
murer har fortsatt dette tidligste
forsvarsverket. De måtte være dyk-
tige, de aller første steinhoggere og
murere. Et ørnereir av solide stein-
blokker reiste de på kanten av stupet,
et imponerende mesterstykke selv
med nåtidens hjelpemidler.

RROOMMEERRSSKK TTIILL HHØØYYRREE

Hver borg har sitt kapell. Her er det
flere gudshus. Utgravinger viser at
det moderne St. Georgs kapellet
hviler på restene av en tidligere
kirke fra det fjortende århundre. I
kapellet til Sankta Maria er flere
berømte fanger gravlagt. Oppholdet
i det dunkle fangehullet endte for
mange her. Lista fra  1278 til 1562 er
sørgelig lang. Den sier noe om
bruken av borgen som fengsel og
oppbevaring av brysomme indi-
vider. Den mest kjente er trolig
James av Aragon som døde her i
1465. 

Flagget vaier stolt fra utsikten like
ved det høyeste klokketårnet.

Klokkene varslet fare eller vakt-
skifte. I følge skriftlige journaler fra
1648 kunne klokkeklemt også gi
beskjed når bøndene skulle vanne
åkrene sine,

Steinlagte gangveier passerer et amfi
for dagens kulturelle begivenheter.
Den opprinnelige romerske broleg-
gingen "Opus Spicotum" er det fort-
satt rester av. Noe overraskende
finner du rislende fontener,
trimmede grusganger og velfriserte
hageflekker der gjester kan søke
hvile og rekreasjon.

Borgen er åpen fra klokka 10 til 19
om sommeren. Timene flyr fort i

slike historiske omgivelser. Så kom
tidlig og beregn god tid for her vet
du at du går i Hannibals fotspor!

KKAARRII LLØØVVDDAALL KKAARRII@@SSPPAANNIIAAPPOOSSTTEENN..CCOOMM

I Hannibals fotspor

Velg El Castell Javea hvis du bare skal besøke en eneste
borg i Spania. Her er det blant annet himmelsk utsikt
fra dronning Himilices balkong.

Overraskende er velfriserte hager tre hundre meter over havet.
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WWW.SPANIAGUIDEN.NO/LEIEBIL

ENKELT • TRYGT • RASKT

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

DU BETALER BILEN NÅR DU HENTER DEN ! 

PRIS INK,  MOMS, FORSIKRING, FRI KILOMETER ETC. BENSIN PÅ BILEN ER ENESTE TILLEGG.
PRISENE I EURO ER GJELDENDE OG OPPGJØR SKJER I FORM AV EURO KONTANT ELLER KORT,
NÅR MAN HENTER BILEN. BARNESETER KAN OGSÅ BESTILLES. BILENE UTLEVERES VED KONTOR
PÅ FLYPLASSEN. YTTERLIGERE RABATT KALKLUERES AUTOMATISK PÅ WEBSIDE VED LENGER
LEIEPERIODE

Alicante Benidorm Murcia Malaga Torrevieja

SPANIAGUIDEN.NO

Service på Norsk!

FORD FIESTA
3 DØRS

109€ PR UKE

NISSAN MICRA/
FORD KA3
3 DØRS

99€ PR UKE

RENAULT CLIO
5 DØRS

119€ PR UKE

FORD FOCUS 1.6
5 DØRS

165€ PR UKE

FORD GALAXY
7 SETER

336€ PR UKE

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

FORD FOCUS STV.
5 DØRS

195€ PR UKE

RENAULT 306 CABRIO

249€ PR UKE

MERCEDES VITO
9 SETER

420€ PR UKE

WWW.SPANIAGUIDEN.NO/LEIEBIL

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

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

SSEVEVARO ARO CCENTERENTER
Fabrikkutsalg

C/Alcoy, Altea
Tel. 965 844 755
Fax 965 840 648

Åpent Man - Tir
9.45-13.00 + 16-20.00

2200%% rraabbaatttt  ppåå  aallll  
llæærrbbeekklleeddiinngg  vveedd  ffrreemmvviissnniinngg

aavv  ddeennnnee  aannnnoonnsseenn*gjelder ikke tax-free kjøp

Palau
Altea

Casco
Antiguo

Bar
Cocoliso

SEVARO CENTER

96 584 47 55F

Stort utvalg av eksklusive modeller. Lærjakker, håndvesker, kåper, pels, skjørt og tilbehør.
Sevaro Center er et fabrikkutsalg, vi kan gjøre alle tilpasninger og spesialmodeller på bestilling.

Avda. Alcoy

La Nucia
Benidorm

IKEA til Alicante

Plasseringen blir like uten-
for byen hvor det finnes
tomter som er store nok

for varehuset og det store antall
parkeringsplasser det er behov
for. Det mest aktuelle området
er Rabesa, med mindre urbanis-
eringen av området ikke stopper
opp for lenge i rådhuset.

IKEA forventer å investere et

sted mellom 40 og 50 millioner
Euro i den nye butikken og 350
mennesker vil få sin arbeid-
splass der. Ikea forsøkte å
etablere seg i Alicante i 2002
men måtte den gang gi opp etter
hva de selv omtaler som "poli-
tiske problemer". Altså samar-
beidsproblemer med politiske
myndigheter i området.

Fredag 22. april ble det endelig vedtatt.
IKEA kommer til Alicante hvor de kommer
til å sette opp et stort varehus. Tidspunktet
er opp til politiske myndigheter.

wwwwww..sstteerrlliinnggssppaanniiaa..ccoomm
Tvinger menn
til husarbeide
En ny lov i Spania
tvinger menn til å 
arbeide mer i hjemmet.
Ifølge undersøkelser
gjør 40% av spanske
menn ikke husarbeide i
det hele tatt.

Utkastet som foreligger i
parlamentets justis
komite sier menn må

“dele de huslige plikter og
omsorg for barn og eldre”.

Det nye lovtillegget har støtte i
de fleste spanske partier og
dette blir en del av ektepakten
når man inngår ekteskap i
Spania. 

Er mannen for lat kan kvinnen
kreve skilsmisse. Og dette får
også konsekvenser etter
skilsmissen. Menn som ikke
bidrar i hjemmet vil kunne få
mindre tid med barna sine. 

Statistikk viser at i hjem hvor
både mannen og kvinnen er
jobb, arbeider kvinnen tre
ganger så mye i hjemmet som
mannen.

Lovel regnes å bli vedtatt iløpet
av mai måned og blir da et til-
legg til de ekteskapelige plikter
som troskap, samhold etc.
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FOR MER INFO SEND EN EPOST TIL
RED@SPANIAPOSTEN.COM
ELLER RING PÅ TLF 647 734 390

SKRIVEKYNDIG?

SELGER ?

VI SØKER DEG MED SKRIVELYST BOSATT LANGS
KYSTEN FOR Å SKRIVE NYHETER OG REPORTASJER.

VI SØKER DEG SOM ER FLINK I SPRÅK OG HAR
ERFARING MED SALG, VÆRE SEG BRUKTBILER,
DØRSALG AV STØVSUGERE ELLER KANSKJE
AVISANNONSER.

SPANIAPOSTEN

STORE MULIGHETER
OzPower - LOTTO med bedre odds

GamePower - ONLINE ferdighetsspill

www.tsc2000europe.com
Besøks-ID: mf0824

Passord: games

Klubber og foreninger kan også delta

STORE MULIGHETER
OzPower - LOTTO med bedre odds

GamePower - ONLINE ferdighetsspill

www.tsc2000europe.com
Besøks-ID: mf0824

Passord: games

Klubber og foreninger kan også delta

Baby døde på vei til Spania
Da politiet kom til stranden lå den lille babyen død i morens armer.
Det lille barnet og moren ville starte et nytt og bedre liv i Europa.
Men i mangel av andre alternativer ble den siste og dødelige delen
av reisen gjort i en skrøpelig gummibåt.

Politi og hjelpemannskaper
fra det spanske Røde
Kors oppdaget tragedien

da de morgenen 19. april fant en
ødelagt båt og sterkt forkomne
afrikanske flyktninger på en
strand nær Tarifa ved Gibraltar. 

Den 28 fots store gummibåten
var ødelagt og hadde sammen
med flyktningene flytt i land.

Blant flyktningene var det en
liten baby som ikke hadde klart
strabasene, og letemannskapene

fant babyen liggende i den
forkomne morens armer.
Babyen skal ha dødd av ned-
kjøling, trolig etter å ha havnet i
vannet da båten ble ødelagt.

Innenriksminsteriet i Cadiz sier
at båten ble oppdaget ved 07-
tiden i dag. Da var den fortsatt
flytende. Men da den ble funnet
på stranden senere, var den øde-
lagt. 

II  GGAANNGG MMEEDD FFØØDDEE

Det er ikke klart hvor mange

flyktninger som var ombord,
men den spanske kystvakten har
anslått tallet til å være 15 flykt-
ninger. Blant disse var det fire
gravide kvinner. Ifølge AP ble
en kvinne kjørt rett til sykehus
for å føde.

Hver uke forsøker hundrevis av
afrikanske flyktninger å ta seg
over det smale Gibraltarstredet i
håp om å få seg et bedre liv i
Europa. Noen klarer det, mens
mange drukner i skjøre
farkoster. [VG]

En høygravid kvinne blir tatt vekk fra stranden etter at hun sammen med rundt 15 andre flyktninger tok seg i land i
en skrøpelig gummibåt. En baby døde av nedkjøling under den dramatiske reisen.
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Satt på hodet i Javea
Ikke bli uvenner med
noen i Javea. Da kan du
ende opp som kong Felipe
den femte, opp ned.

KKAARRII LLØØVVDDAALL KKAARRII@@SSPPAANNIIAAPPOOSSTTEENN..CCOOMM

Kongens maleri i
tilnærmet naturlig stør-
relse henger til spott og

spe med hodet ned i Muncipal -
museet. Uten å miste sin fjær-
prydede hatt er kongen plassert
mellom elegante Maria Luisa de
Saboya, en skriftestol og maleri-
et av Johannes døperens ende-
likt. Det er ikke vanskelig å se at
byens innbyggere ønsket seg
kongens hode på et fat. 

Den første Burbonerkongen
satte byen i brann under arveføl-
gerkrigen i 1702 til 1714. Hans
soldater fikk ordre om å rive ned
den praktfulle borgen oppe på
Mount Vernissa. Slikt gjør man
ikke ustraffet, selv om man er
konge! For fram til dette
angrepet var Xátiva den andre
største byen i kongeriket
Valenecia. 

NNEEAANNDDEERRTTAALLEERREE OOGG RROOMMEERREE

Stedet har en lang historie. Det
sies at fønikerne grunnla byen,
at den blomstret under maurerne
og at det første papiret i Europa
ble produsert her. Mennesket slo
seg tidlig ned i disse traktene. I
toppetasjen, helt øverst i
Muncipal - museet har funnene
fra menneskets tidligste periode
kommet i skyggen av den
forhatte kongen. Blant diverse
knokler og tenner fra for lengst
utdødde dyrearter ligger beviset
på menneskets tidligste tilstede-
værelse, en godt bevart del av
hodeskallen til et neandertaler-
menneske. 

Ved elva Riu Albaida fant de
første menneskene alt de trengte
til livets opphold. Det viser
utgravninger i Cova Petrixina

og Cova Negra. I 1933 ble frag-
menter av neandertalermen-
nesker funnet i den sistnevnte
hulen. 

Fra Xátiva kjører du til lands-
byene Alboi eller Bixquest
langs elva Riu Alobaida. Begge
hulene ligge nær bilvei, men
dessverre er de stengt for all-
menn ferdsel på grunn av viten-
skapelige undersøkelser. Verken
neandertalskallen eller det iber-
siske hodet er det lov å
fotografere. Heldigvis er det
andre, mer håndfaste minnes-
merker som tåler en blitz eller
tre. 

Ved foten av Sierra del Castell,
ikke langt fra landsbyen Alboi,
en ti minutters biltur fra Xátiva
troner seks solide steinbuer.
"Les Arcaetes d`Alboi" er
restene etter romerske akvaduk-
ter. Det gir en meget spesiell
følelse å kjøre bil under slike
høyreiste monumenter. Bare
prøv!

RRIIMMEELLIIGG HHOOSSTTAALL

Byen er ikke gjort unna i en
handvending. Historien suser
gjennom gamlebyens trange
gater og imponerende palasslik-
nende privathus i gotisk renes-
sanse. På annet hvert gatehjørne
ser du vannfontener som
innbyggerne bruker flittig for å
slukke tørsten. Vil du skjemme
bort deg selv og være nabo til
den praktfulle borgen, velger du
rosa luksus i Hotell Monsant til
93 euro for natta. Det er nesten
som å bo i selve borgen, høyt
hevet over byen.

Har du virkelig lyst til å føle
byen på pulsen, tar du en tur til
Placa del Mercant og spør om
det øverste rommet i Penciõn
Margallonera. Til 12 euro for
natta får du et brukbart rom med

toalett og bad på gangen. Du
trenger ikke vekkeklokke for
"La Seu" basilikaen holder deg
underrettet om tiden med sine
malmtunge klokkeklemt. 

Dagens middag serveres mel-
lom klokka 13 og 15. Rimelige
og velsmakende lokale retter
tilbys i et ekte spansk miljø.
Bare kom tidlig! De fastboende
setter også stor pris på fruens
kokekunst. Det blir raskt fullt i
den lille restauranten. Du risik-
erer å spise sammen med
biskopen og andre av kirkens
menn. Her er du virkelig i
Spania. Det finnes nesten ikke
utenlandske turister her, i alle
fall ikke utenom høysesongen.
Og selv om det meste foregår på

hurtig valenciano, legger alle
smilende godviljen til for å
hjelpe en norsk turist på rundtur
oppe under fjellene. Ikke glem
ordboka! 

Plaza del Mercant syder av liv under
torsdagsmarkedet.         

Imponerende romerske vannledninger utenfor landsbyen Alboi.

Den eldste delen av Almondi museet er fra 1545. Denne åpne plassen med
de joniske søylene ble først brukt til hvetehandel.

Reuma-Sol Senter SL

Reuma-Sol Senter SL er et spansk selskap, eid
av Norsk Revmatikerforbund. Senteret består  av
44 leiligheter og har et stort helsehus med bl. a.
fysikalsk seksjon. Visjonen for senteret er at dette
skal bli verdens beste sted å være for mennesker
med  sykdom i muskel- og skjelettapparatet.

For mer informasjon,  besøk vår hjemmeside 
http://www.reuma-sol.com/

Reuma-Sol Senter søker nå etter:

Sjåfør/altmuligmann
og som har en eller flere av disse kvalifikasjonene:

  Utvidet førerkort for buss
  Har erfaring med transport av mennesker i rullestol
  Er et utpreget servicemenneske
  Har annen nyttig kompetanse
  Vil  være med på å vedlikeholde et godt arbeidsmiljø
  Ønsker å være med å bidra til at senteret når sin visjon

Den som blir tilsatt må regne med å arbeide i flere avdelinger på sen-
teret.  Vi  tilbyr en spennende utfordring i et enestående prosjekt i ver-
denssammenheng. Lønn etter spansk lønnsnivå.

Søknad vedlagt CV med kopier av attester og vitnemål sendes: Reuma-
Sol Senter SL, C/ Falguera 2, Urb Foya Blanca, Alfaz del Pi, Spania,
innen 8.5.2005. For nærmere opplysninger kan du kontakte 
direktør Per Aage Bjørke, telefon 0034 699 301 427 eller
e-post: per-aage.bjoerke@reuma-sol.com
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Den aller første russerevy
Den 26 april 2005 skal
den aller første
russerevyen fremføres av
det aller første russkul-
let, selve revyen skal
vises frem på Casa de
cultura i Alfaz del pi.
Russen ved den Norske
skole Costa Blanca 
styrer og holder på, alt
for å bli ferdig i tide.

CCHHRRIISSTTIINNEE FFLLEEIIMMEE

MMYYEE ØØVVIINNGG

Ungdommen har ikke hatt all
verdens tid, derfor må de øve
ofte og lenge. Den siste uken
har russen øvet hver dag fra
klokken 17.00 på ettermiddagen
til sent mot kveld 
- De er kjempe entusiastiske og
gjør en strålende jobb sier
Marianne Hoelstad, som er
revyansvarlig. Ettermiddagene
blir lange, men vi fikk såpass
dårlig med tid at vi bare blir
nødt til å øve masse.  

GGLLAADD UUNNGGDDOOMM

Selv om mye av tiden de før
hadde til lekser og fritid har gått
til øving m.m., smiler de
fornøyd å sier at nesten alle lek-
sene blir gjort for det, bare at det
blir gjort sent om kvelden.     -
Øvingen til revyen er vel det
som er noe av det viktigste
akkurat nå, men lekser har vi
alltid litt tid til, de er jo trossalt
viktige de også, sier noen av
russene.  Selv om kveldene kan
bli lange koser de seg og ler av
den morsomme teksten og
bevegelsene. Fleste parten av
russene er veldig gode venner
og de som kanskje ikke var så
gode fra før av har nå i alle fall
blitt bedre venner. 
Er dere fornøyde med rollene
deres?
- Jo da, det går vell greit, de som
vil stå i rampelyset har nok fått
en plass i "spotten".
Føler dere at deres rolle spiller
en stor del av selve "showet"?
- Ja uten noen av oss ville det jo

ikke blitt nok mennesker til å ha
et "show" .smiler Erika. - Me
ska toppe heila driden ler
Morten.

Sanger og manus
Meste parten av manus og
sanger har russen skrevet selv.
Marianne er imponert over hva
ungdommene klarer å fiske
frem på så kort tid som de har
hatt. 
- Er de gode skuespillere?
- Hva skal jeg svare på det, lo
hun da jeg spurte.
- Det er jo et godt stykke til det
en kan kalle en god skuespiller,
men til å være en helt vanelig
gruppe ungdommer må jeg jo si
ja, de er i alle fall utrolig flinke
da. Svarer hun til slutt.
Solistene er helt utrolige og syn-
ger så det ljomer, jeg vet hva jeg
snakker om, jeg fikk nemlig
høre og se litt på mens de øvde,
jeg hadde hakedropp og var helt
forbauset over hvor flinke de er,
og kan nesten ikke vente til å se
selve showet. 

EETT KKNNAALLLL BBRRAA BBAANNDD!!
Til de fleste sangene, spiller et
innmari bra band på kun tre per-
soner. Bassen spilles av Jan
Martin Gjertsen, drageren av
hele bandet, han har vært lærer i
musikk i 22 år, og vet hva han
driver med.  
-  De kom for kun et par dager
siden og lærte alle sangene på
kun en dag, sier Marianne som
er helt imponert.
Tidligere band spiller Rune Lie

Gjeseth er "trommisen" og på
gitar har vi Marius Andersen
som er rett og slett knall god på
gitar. 

PPSSYYKKOOLLOOGG OOGG PPRREESSIIDDEENNTT

Morten Mørland var egentlig
russens "psykolog", men da den
først utvalgte presidenten måtte
dra, måtte noen ta rollen som
president. Når de spurte russen,
var det Morten som tok rollen
og fikk enda mer å gjøre.

Hvorfor sa du ja til å ta rollen
som president?
- Jeg vet egentlig ikke, ler han
mens han fomler frem et "var
vell bare e som var dum nok til
å si ja", smiler grimstad gutten
til sist.

Som russens president er det
mye ansvar og på 17 mai må
han også holde en tale, eller
kanskje to?
Ikke nok med at han er en aktiv
gutt i revyen, og i selve "grup-
pa", så har han satt seg inn i en
syngende rolle på revyen. Da
jeg fikk snik høre litt på hva de
drev på med under øvinga, sang
han nesten sol klart.

Hvor lenge har du vist at du
synger helt fantastisk?

- E gjør vell ikke jeg det, lo han.
Han forteller også at han ikke
har pleid å synge noe særlig i
det hele tatt, men syns det er litt
gøy for det.

1521

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.

wwwwww..sstteerrlliinnggssppaanniiaa..ccoomm

Direkte fra Malaga og Alicante
til Oslo Stavanger Bergen  

København og Gøteborg
Lavpris til
Skandinavia

De øver mye ute fordi klasserommet blir for trangt.
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ENDELIG ALLE PÅ ETT STED !
KONTAKTINFO FOR ALLE SKANDINAVISK/SPANSKE BEDRIFTER PÅ KYSTEN

• GRATIS PAPIR-KATALOG
• GRATIS INTERNETT-KATALOG
• GRATIS REGISTRERING AV 

DIN BEDRIFT ELLER ORGANISASJON

GRATIS!GRATIS!
HÅNDTVERKER, UTLEIEBYRÅ,

REISEBYRÅ, AIRCONDITION,

OPTIKER, BAKER, TANNLEGE,

HELSE OMSORG, FLYTTEBYRÅ,

TRANSPORT, SPRÅKKURS,

U N D E R V I S N I N G ,

E I E N D O M S M E G L E R ,

SERVICEKONTOR, RÅDGIVER,

BASSENG, ALARMER, INTERIØR,

ELEKTRIKER, RØRLEGGER,

BILUTLEIE, REISEBYRÅ, HELSE &

VELVÆRE, LEGE, TANNLEGE,

DYRELEGE, HELSEKOST, FRISØR,

SENIORBOLIG, ADVOKATER,

GESTORIA, BANK, FINANS &

INVEST, FORSIKRING, GOLF,

HOTELL & OVERNATTING,

MOBILTELEFONI, DATAUTSTYR &

SERVICE, INTERNETCAFÉ,

WEBDESIGN, MEDIA, AVISER &

MAGASINER, RADIO & TV,

RESTAURANTER & BARER M.M.

Kalkfjerner og bakteriedreper
i en og samme enhet.

HydroFLOW gir bedre vann.
* Ingen filterbytte
* Reduserer klorlukt og smak på vannet
* Mer enn 300.000 enheter er solgt
* Ingen hudproblemer pga. klor
* 3 år pengene tilbake garanti

224,- €

GULESIDERSPANIAGUIDEN

SKANDINAVISK - SPANSK BEDRIFTSKATALOG

SNART PÅ ALLE STUEBORD

PAPIRUTGAVE + INTERNETTKATALOG

REGISTER DIN BEDRIFT NÅ !
WWW.SPANIAGUIDEN.NO/GULESIDER

OPPFØRING I INTERNET-KATALOG OG PAPIRUTGAVEN ER HELT GRATIS.
PAPIR-KATALOGEN BLIR DISTRIBUERT BLANT ANNET SAMMEN MED SPANIAPOSTEN OVER HELE KYSTEN

OG TIL ABBONENTER. INTERNETT-KATALOGEN BLIR TILGJENGELIG PÅ SPANIAGUIDEN.NO

Direkte import av 
tepper av beste 

kvalitet. Alle med 
offisielle sertifikat 

for opphav.

USLÅELIGE PRISER

Direkte import av 
tepper av beste 

kvalitet. Alle med 
offisielle sertifikat 

for opphav.

USLÅELIGE PRISER

Man - Fre     LørdagMan - Fre     Lørdag

Det Persiske

Teppe Galleri

Det Persiske

Teppe Galleri

Innbruddstyver endelig tatt
Guardia Civil har
arrestert seks 
personer de
hevder  utgjør en
gjeng som har
stått bak en rekke
voldelige
innbrudd og ran
langs kysten.

De seks ble arrestert på
La Mata i Torrevieja og
Guardia Civil sier de

håper dette setter en slutt for de
nå så omtalte innbrudd og ran
som har vært siste tiden.

Noe av det spesielle er at
innbruddstyver har brutt seg inn
i boliger mens eierne selv har
vært der. De har deretter truet
beboerne til å gi fra seg verdis-

aker, bilnøkler, koder til safe
etc.

Den “arbeidsommme” gjengen
mistenkes også for å ha stått bak
flere innbrudd i butikker, kon-
torer og industri. Metoden har
vært å slå seg gjennom veggen
til lite sikrede lokaler, for så å
slå nok et hull i veggen for å
komme seg inn i neste lokale
osv.

Guardia Civil har hatt gjengen
under overvåkning og mener de
har hatt tilhold i Vega Baja
området men at de har reist både
nordover og sydover til Costa
del Sol for å utføre innbrudd og
ran der.

Politiet søker nå gjennom sine
databaser for å finne ut hvor
mange innbrudd den arresterte
gjengen kan ha stått bak.

Andre billed
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De hadde ei demokratisk
forsamling, concejo,
som bestod av overho-

dene i alle familiene, og som
hvert år valgte bystyret. De som
bemannet rettsvesenet var kjent
som alcaldes, mens de som ledet
administrasjonen var regidores.
De kunne være fra åtte til tret-
tiseks personer.
Tjenestemennene var: alguacil,
politifolk, escribano, som førte
de kommunale dokumentene og
registrene og fieles som tok seg
av andre kommunale oppgaver. 

I løpet av det fjortende århun-
dret hadde det levende og sterke
lokaldemokratiet i Castilla kom-
met under angrep fra konge-
makta, og begynt å forfalle.
Etterhvert som oppgavene ble
mangeartede og byene ble
sterkere hadde kongene blitt
sjalu på byene frihet, selvs-
tendighet og styrke. Under kong
Alfonso XI (1312-50) mistet
folkesamlinga, concejo, makt til
lederne for administrasjonen,
regidores, som etterhvert ble
utnevnt av kongen i stedet for å
bli valgt av folket. Kongen beg-
ynte også på trettenhundretallet
å sende inn en ny tjenestemann,

corregidor, som skulle hjelpe
regidorene. Da monarkiets myn-
dighet på fjortenhundretallet
kollapset hadde ikke kongene
lenger overskudd og myndighet
til å søke å kontrollere byene
lenger. 

Men kongene begynte å selge de
embetene som de hadde oppret-
tet i byene. Dette var ulovlig og
i strid med byenes konstitusjon.
Dette muliggjorde at magnatene
kunne komme inn og overta
kontrollen i mange byer. Det
førte til strid i byene mellom
forskjellige fraksjoner. Under
disse forholdene var det naturlig
at Isabella tok opp igjen poli-
tikken fra trettenhundretallets
konger med å søke å oppnå kon-
troll over byene. Siden byene på
hennes tid var mer opptatt av å
opprette fred og orden enn av å
gjenopprette lokaldemokratiet,
var det ikke for vanskelig for
Isabella å øke sin makt over
byene. Hun bestemte at alle byer
skulle ha et rådhus og at i alle
kommuner skulle det føres reg-
ister over alle lover og privilegi-
er, og at arvelige stillinger skulle
oppheves, og til alle byer ble det
utnevnt corregidores. Denne

corregidoren ble bindeleddet
mellom det sentrale styret og
lokalnivået.

Et berømt dekret fra 1500 viser
at corregidoren skulle overvåke
all offentlig virksomhet, organ-
isere kommunenes forsyninger,
var ansvarlig for opprettholdelse
av offentlig ro og orden, og
skulle unngå at adelen eller
presteskapet undergravde loven
og rettsvesenet. Corregidoren
satt i stillinga si på åremål. Selv
om lokaldemokratiet var blitt
svært undergravet hadde fortsatt
folkesamlinga rett til å velge
noen embetsmenn. Men med det
store ansvaret som var lagt på
corregidoren ble han også svært
mektig. Han ble hovedpersonen
i det lokale rettsvesenet. At
kommunene mistet så mye inn-
flytelse over valget av dommere
og rettsvesen førte til stadige
protester fra lokalt hold. Og
noen steder fikk de velge en per-
son, alcaldes ordinarios, som i
rettslige sammenhenger var
likestilt med corregidoren. 

Byer og landsbyer som var
under adelig og kirkelig juris-
diksjon forble nominelt utenfor

den kongelige juridiksjonen,
siden kongedømmet ikke var
sterkt nok til å angripe privat
jurisdiksjon. I forhold til kom-
munene som var under adelig og
kirkelig jurisdiksjon prøvde
krona å styrke innbyggernes
deltakelse i styret og deres fri-
het. Og sentralmyndighetene
krevde at adelen og kirka skulle
følge gjeldende lover, og grep
inn mot maktmisbruk. På denne
måten greide de å redusere ade-
lens og kirkas myndighet. 

Corregidorene ble det viktigste
midlet for Isabella for å oppnå
kontroll over kommunene.
Siden corregidorene ofte ikke
hadde juridisk utdanning fikk de

to jurister sammen med seg,
kjent som alcaldes mayores. En
var spesialist i strafferett og den
andre i sivilrett. Det var
mulighet til å appellere
rettskjennelser fra dette laveste
nivået, siden det fantes flere
rettsinstanser i Spania. Isabella
så monarken som den høyeste
utøver av rettferdighet, og hver
fredag var holdt derfor Isabella
reservert til å motta personer
som søkte rettferdighet hos
monarken, der hun tjente som
dommer. Hun var den siste av de
spanske monarkene som person-
lig søkte å utøve rettferdighet på
denne måten.

TTOORR FFØØRRDDEE WWWWWW..EEUURROOPPAASS--HHIISSTTOORRIIEE..NNEETT

Tett kontroll av kommunene og byene var ei 
forutsetning for kontroll både med Cortes og
Castilla, siden de mange byene i Castilla hadde
betydelig indre selvstyre. De hadde fått sine frihets-
brev av kongene etterhvert som nytt land var erobret
under gjennerobringa, og rådde over store 
landområder. 

Spanias historie  De katolske monarkene

Lokaldemokratiet

ALGUACIL MAYOR: De offentlige tjeneste
mennene ble kalt “alguacil”.

1521
Samme lave pris hele døgnet, hele

uken. Fakturering per sekund, Ingen
forhåndsnummer, Ingen minimum for-
bruk, Ingen oppkopplingsavgift, Ingen

forhåndsinnbetaling, Ingen endringer av
din telefon linje. Tjenesten er tilgjengelig

for fastlinjer og mobiltelefoner
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, England4,54,5
Ring hjem !Ring hjem !

Kun 2,4 cent pr. min. på lokalsamtaler i Spania.
23 cent pr. min. til mobiltelefon i Spania.

Fra 1. Mai setter vi
ned prisen på 
samtaler til Norge!
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Skolebedriften "Que de Costa Blanca?"

Elever ved den norske skolen i Rojales ved
Videregående kurs I Reiseliv startet skoleåret
2004/2005 med planleggingen av sin egen bedrift.

KKOONNKKUURRRRAANNSSEE FFOORR NNOORRSSKKEE UUNNGG--
DDOOMMSSBBEEDDRRIIFFTTEERR

Etter lang tids jobbing med
guidede turer i nærområdet
samt trykking av sin egen reise-
håndbok, fikk ungdommen lønn
for strevet. Ved å komme på en
flott 3. plass i en stor konkur-
ranse for ungdomsbedrifter som
ble avholdt 9.-10. mars på
Brunstad Konferansesenter i
Stokke har de bevist at de har
satset riktig ved å starte med
Reiseliv, og samtidig med å vise
at "man kan om man vil", har de
også hatt det skikkelig gøy!

TTUURREERR SSOOMM HHAARR VVÆÆRRTT AARRRRAANNGGEERRTT

"Que de Costa Blanca?" har
arrangert turer til de varme
kildene I Fortuna, til fotbal-
lkamp på La Manga (Brann mot
Rosenborg), de har hatt fjelltur
til Crevillente-fjellet og de har
hatt turer til saltsjøen ved La
Mata. 

HHVVAA SSKKJJEEDDDDEE PPÅÅ BBRRUUNNSSTTAADD??
I konkurransen på Brunstad
Konferansesenter deltok det
150 ungdomsbedrifter, og det
var til sammen rundt 900 elever
som konkurrerte om gjeve pris-
er i forskjellige kategorier. I kat-
egorien Beste kulturinnslag tok
"Que de Costa Blanca?"
utgangspunkt i de turene de
hadde arrangert, og la på litt
spansk kultur. Her vant klassen
ingen pris, men det hele var
temmelig morsomt med innslag
av at klassens eneste gutt -
Øystein - danset flamenco,
mens Idalill blant annet var fot-
ballsupporter og okse og Liv
Tonje var tyrefekter. Andre kat-
egorier i konkurransen var
Beste Logo, Beste Innovative
Produkt, Gastronomiprisen - og
til slutt den beste av de alle:
Beste ungdomsbedrift!

33..  PPLLAASSSS!!
Etter å ha vært gjennom prisut-

delinger i alle kategorier, uten å
ha vunnet noe, trodde klassen
fra Rojales at løpet var kjørt -
men så skjedde det: De vant en
flott 3. plass i Beste
Ungdomsbedrift!

VVAARRMM VVEELLKKOOMMSSTT TTIILL SSKKOOLLEENN

Vel tilbake i Spania og på
skolen ble de syv elevene tatt
imot som helter - hele skolen
sang "We are the Champions"
for dem og de fikk hver sin
rose!

AAVVSSLLUUTTNNIINNGG PPÅÅ SSKKOOLLEEÅÅRREETT

Elevene ved Videregående I
Reiseliv har laget en reisehånd-
bok som omhandler Costa
Blanca-kysten, og her har de
selv tatt bilder og laget teksten.
Inntektene klassen klarer å få
inn på sine prosjekter skal gå til
klassetur til Praha i midten av
mai, noe som sikkert vil bli en
fin avslutning på et spennende
skoleår!

KKAARRII LLØØVVDDAALL KKAARRII@@SSPPAANNIIAAPPOOSSTTEENN..CCOOMM

Spanske familier bruker mer

Den spanske familiø-
knomien blir stadig
bedre. I fjerde kvartal i

fjor steg familiens konsum med
3,66 prosent, etter at inflasjonen
er trukket ifra. Dette er den
støste økningen på mer enn to
år. 

Samtidig oppgav 38,6 prosent

av de husholdningene som ble
spurt at de lykkes med å spare
penger hver måned, noe som er
den største andelen siden 2001. 

På den andre side hevder hele
55 prosent at de har vanskelig
for få husholdningspengene til å
strekke til hver måned.

Iberia vurderer kjøp av lavprisselskap

Det spanske selskapet
Iberia vurderer nå å
kjøpe eller etablere et

lavprisselskap for å kunne
konkurrere i markedet “med
egne våpen”. Dette skriver
spanske media idag.

Nyhetsbyrået Europa Press
siterer administrerende direktør
Angel Mullor som sier at Iberia
i øyeblikket vurderte alternativ-
er, som for eksempel kjøp av
eksisterende virksomhet eller å
etablere et eget konsept.

Han fortsetter: “enten kjemper
vi med de samme våpen som
lavprisselskapene, eller så må vi
holde oss helt vekk fra disse
markedssegmenter”. 

En talskvinne for Iberia

bekrefter uttalelsene.

Mer enn 50 millioner turister
besøker Spania hvert år, og et
økende antall benytter lavpris-
selskaper som Ryanair, easyJet
eller Germanwings. 

Iberia har vært en sterk kritiker
av de subsidier lavprissel-
skapene nyter godt av ved å
bruke mindre, regionale
lufthavner. ”Det Iberia må gjøre
er å senke kostnadene enten
internt eller hvis det ikke går,
ved hjelp av en eller alle
muligheter som måtte være
tilgjengelig forøvrig” sier tal-
skvinnen for Iberia. [Hegnar.no]

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

Kjøp en 2.4m parabol for lovlig mottak av 
Norsk TV og vi kjøper ditt gamle pirat system.

Spør oss også om rene engelskspråklige alternatier...
Hver lørdag fra 10:00-13:00 snakker vi norsk

Bernd Adler

Vi selger ikke bare, men reparerer også !

CALLE CALVARI 24, ALFAZ DEL PI

Tel. 965 887 352
Fax: 965 889 442

10år i Spania
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www.sterlingspania.com

Direkte fra Malaga og Alicante
til Oslo Stavanger BergenLavpris til Spania

Bestill nå:

Vi Menn i Torrevieja

Det er ikke fritt for at det
i forrige uke var mange
nysgjerrige mennesker

som lurte på hva som var i gjære
rundt i Torrevieja-distriktet. Vi
Menn ankom mannsterke - eller
kanskje ordet heller bør være
kvinnesterke - Costa Blanca-
kysten for å ta bilder av norske
modeller på forskjellige "loca-
tions". Seks flotte fotomodeller
lyste opp strender, bassenger,
golfbaner og boligområder disse
5 dagene, og det eneste ele-
mentet som ikke gjorde hva det
kunne for å vise seg fra sin aller
beste side var nok været…. 

VVII MMEENNNN--TTEEAAMMEETT

Vi Menn-fotograf Frode Jensen,
som for øvrig selv har vært
bosatt i distriktet i en periode for
noen år tilbake, benyttet Spanias
lys, lyder og farger for å lage

best mulig ramme rundt de seks
utvalgte modellene. Jensen skal
ha fotografert de fleste forside-
pikene i Vi Menn de siste årene,
og han har også jobbet med
reklamefotografering. Sammen
med ham var Silje Syvertsen -
modell og Jensens medhjelper,
sminkør og assistent - samt
journalist Peter Nagy. 

MMOODDEELLLLEENNEE

Blant de seks medbrakte foto-
modellene var noen kjente navn
samt andre helt ukjente og nye.
Den mest omtalte av dem var
nok Aylar Lie, kjent både som
deltaker i Miss Norway, pornos-
tjerne og fotomodell  - samt at
hun har vært i rampelyset mye
siden hun ble virkelig kjent i
2004. De andre modellene var
kanskje ikke fullt så kjente
ansikter, men utgivelsen av årets

bikinimoter vil nok rette på
dette. Blant de mest typisk
norske navnene var Silje
Syvertsen og Mari
Haugersveen, mens resten av
jentene het Shantana Loo,
Triana Iglecias og Angelique
Melloc. En spennende gjeng
med veldig hyggelige jenter!

KKAALLDDTT,,  MMEENN MMOORROO

Spaniaposten fikk være med på
foto-opptak en ettermiddag,
hvor den flotte modellen
Angelique Melloc viste
forskjellige bikinier i en hage i
Ciudad Quesada. Værgudene
var ikke helt med Vi Menn
denne dagen - de stilte opp med
noe skyer, vind og kaldere i
luften enn på lenge….
Angelique trippet tappert rundt i
sine bikinier, men sannsyn-
ligheter er stor for at det ser

BBEEAATTEE LLYYSSTTAADD BBEEAATTEE@@SSPPAANNIIAAPPOOSSTTEENN..CCOOMM

“Vi Menn” var i Torrevieja for å fotografere det nyeste
nye av bikinimote. Mannfolkbladet har mange lesere
som er jo svært opptatt av spesielt kvinnelige 
bademoter. Songen 2005 nærmer seg og i
Spaniaposten er vi akkurat like motebevisste.

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

SPANIAPORTALEN.NO
- “Spania-nordmenns” egen startside.
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koseligere ut på bildene enn det
var i praksis… 

Temperaturen i bassenget stod
kun på 18 grader da hun badet
og "koste" seg, men både mod-
ellen og resten av teamet fra Vi
Menn holdt en spøkefull og
hyggelig tone hele tiden med
alle i nærheten, og Angelique
var både utholdende og pro-
fesjonell - så alt i alt var det en
gøyal opplevelse å få være med
på "foto-session".  

HHAARRDDTT AARRBBEEIIDDEE

Hva som ble sikkert under opp-
takene, var at bak hvert eneste
bilde ligger det mye mer jobb
både fra modell og fotograf enn
folk flest tror… Alt skal være
riktig - lys og skygge, bakgrunn
og posisjon - for tilskuerne ble
den glamorøse jobben som foto-
modell plutselig betraktelig
mindre glamorøs i løpet av alle

de timene opptakene varte…
Heretter vil yrket fotomodell -
og for den saks skyld også
fotograf - for de heldige
tilskuerne stå for knallhard job-
bing, lite pauser og stor konsen-
trasjonsevne, såpass er helt
sikkert!

MMAANNGGEE SSKKUUEELLYYSSTTNNEE

Frode Jensen og hans team
takket til slutt for seg, og satte
kursen mot Torrevieja og
området Altos de la Bahia, hvor
de bodde under sitt opphold i
Spania. Det er i ettertid blitt
meddelt at det ble observert
voldsomt mange eksemplarer av
det mannlige kjønn på Aquas
Nuevas de angjeldende dagene
da Vi Menn oppholdt seg der, og
trafikken skal ha økt betraktelig
akkurat i dette området når jen-
tene hadde fri fra opptakene og
solte seg på terrassene… 
"Locations"

I tillegg til fotograferingen i
Ciudad Quesada, ble det gjort
opptak ved saltsjøene, hvor
modellen Mari viste at hun var
hestevant - og Campoamor og
Cabo Roig var også "locations"
for Vi Menn-teamet.

VVÆÆRR OOGG AANNDDRREE BBEETTRRAAKKTTNNIINNGGEERR……
At det uken etter at alle hadde
reist ble nydelig sommervær
igjen, er vel temmelig typisk -
selv her i Spania er det ikke
alltid garantert at været blir som
man håper og tror… Men, nå
som sommeren forhåpentligvis
har kommet for å bli her, kan
kanskje den kommende utgaven
av Vi Menn gi ny giv til mange
jenters vanskeligste våropp-
gave: Å kjøpe seg ny bikini! Så
er det bare å håpe at vinteren
ikke har satt for store spor etter
seg, og at årets bademoter
finnes i mange størrelser og
fasonger - for det er dessverre
ikke alle forunt å se ut som Vi
Menn-modellene…..

BALANSEKUNST: Har du forsøkt å snu deg grasiøst rundt i en badering uten å ramle ned i det temmelig
kalde vannet og med mange tilskuere...?

TAKTISK GOLFPÅKLEDNING: Golf i bikini - kanskje en god ide for å
ødelegge motspillernes konsentrasjonsevne..?

Utstyret kommer på plass..Trenger du ny "poolmann" ?

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

EKTE SPANSKE PRISER!

SPESIALIST INNEN PROTESER,
KRONER, BROER, IMPLANTER

HOS OSS KAN DU BETALE MED
KREDITTKORT/BETALINGSKORT

DENTALIA - INSTITUTO DENTAL ESCANDINAVO

Rengjøring tilbys
Rengjøring av hus og leiligheter tilbys. 

Kontakt meg på tlf: 600 696 306 (Alfaz del Pi)
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Eleganse på
promenaden

KKAARRII LLØØVVDDAALL KKAARRII@@SSPPAANNIIAAPPOOSSTTEENN..CCOOMM

Idag skal ikke bare matmor
følge med i de skiftende
motene. Nei, kjæledyret skal

også matche sin eier med
tilhørende tøy. Cathrin Morch
Olsen får ikke gå mange skrittene
alene når hun er ute og lufter sin
lille tempelhund, shi-tzuen Luna,
på strandpromenaden i Albir.  

Hvert femte minutt blir hun kon-
taktet av interesserte mennesker,
kvinner, menn og barn. Alle ser
interessert på det elegante paret.
Hvis Luna kjæreste, Yorkshire ter-
rier Lucas er med på turen, skjer
akkurat det samme. For Lucas har
samme dongeridress med sølv og
rosa detaljer som sin lille venninne
Luna. Bare det at han påkledning
er mer maskulin i snittet. Han har
caps, mens Luna har hatten kjekt
på snei. Og begge hundene ser ut
til å trives i utstyret sitt!  

- Det begynte med at vi var på kino
og så komedien "Legaly Blonde"
med Reese Witherspoon, forteller
Cathrin. I filmen har blondinen og
hunden hennes likt tøy. Noe slikt
kunne jo jeg gjøre også!

HHUUNNDDEESSKKRREEDDDDEERR

Den tidligere industrisyersken fra
Molde sydde vinterkåpe til hunden
sin. Det var ganske enkelt for
Cathrin har fagbrev i industrisøm.
Hun arbeidet tidligere på en kon-
feksjonsfabrikk i Norge. Først tok
hun mål av hunden sin, så laget
hun mønster og fant et varmt stoff.

Luna skulle være med hjem til det
kalde Norge i juleferien og måtte
ikke fryse. 

- Det er greit med en så liten hund
som Luna. Den kan sitte i hånd-
veska mi eller ligge under stolen i
flyet, sier Cathrin. Jeg bestilte
plass på forhånd. 

- Så var jeg i gang. Og nå har Luna
faktisk mer tøy enn meg.
Kjæresten min holder på å snekre
klesskap til henne, ler Cathrin.

Fram fra posene trekker hun en
vattert badekåpe i rosa og hvitt,
den lille sorte med perler og hvitt
rose, turkis langermet genser med
fluffy fjær, leopardkåpe med hette,
gul og rosa regnfrakk …..lista er
lang. Alle de ørsmå plaggene har
elegant snitt, er spesialtillaget med
mange, lekre detaljer.

Seriøse designere lanserer egne
hundemoter. "One touch" som
Robby Williams bruker , Burberry
og franske motehus lanserer egne
hundekolleksjoner. Sjekk bare
hjemmesidene til Britney Spears
eller Paris Hilton. 

Mangler du noe til hunden din, kan
det meste kjøpes via Internett.
Luna kjører aldri moped sammen
med Cathrin uten hjelm og sol-
briller, selvfølgelig. Frister noen
av Cathrines kreasjoner, kan du
kontakte henne på telefon 626 432
718.

De vekker unektelig oppsikt, Cathrin
Morch Olsen og Luna, når de er ute  og går.
Det synes at Cathrin skreddersyr alt tøyet til
hunden sin.

Cathrine promenerer ved Middelhavet med Lucas og Luna. Hundene er for anledningen kledd i dongeri med
sølv og rosa detaljer. Legg merke til Lunas kjekke, lille hatt.

SKOBUTIKK
Åpent fra 10.00 - 14.00  og 16.30-20.00  Nå i sentrum av Albir

6 €
Verdikupong

Du finner oss i: Avda. Albir 34
Stort utvalg i store størrelser

og ekstra brede sko !
Tlf: 966 866 722 / capritx@wanadoo.es

Kjøper du ett par sko hos oss og
tar med denne annonsen gir vi
deg en rabatt på         ! (Gjelder

ikke tilbudsvarer)
6€

- Nyt godt av spanske priser hos oss

CAPRITX
Luna er passende kledd for restau-
rantbesøk i den lille sorte med per-
ler på.

Cathrin , Lucas og Luna. Hundene har matchende topper i rosa og blått.
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Makten utgår fra folket.
Det politiske system
skal være et parla-

mentarisk monarki. I den
spanske konstitusjonen er det
fastsatt at de politiske partier
skal stå for pluralisme (mang-
fold) og at de skal medvirke til
utvikling av folkeviljen som et
fundamentalt politisk instru-
ment. De politiske partier i
Spania er: 

PPAARRTTIIDDOO SSOOCCIIAALLIISSTTAA OOBBRREERROO

EESSPPAAÑÑOOLL

(PSOE - sosialistisk e arbeider-
parti) Det er det eldste partiet i
Spania med historiske røtter
tilbake til 1879 (Spanias sosial-
istiske arbeideres parti). I 1979
forkastet PSOE sine marksis-
tiske dogmer, og annonserte seg
som et moderat
sosialdemokratisk parti. Tre år
senere, i 1982, vant partiet abso-
lutt flertall i nasjonalforsamlin-
gen. For første gang på nesten
60 år fikk dermed venstresiden
makten i landet. Felipe
Gonzales ble statsminister.  

Sosialistregjeringen ga viktige
bidrag til Spanias demokratiske
utvikling og integrering i
Europa. Etter hvert ble imidler-
tid sosialistpartiet preget av
skandaler, maktmisbruk og kor-
rupsjon. Bl.a. hadde partiet skaf-
fet seg betydelige inntekter ved
å gi store offentlige oppdrag til
flere bedrifter. I kjølvannet
havnet mange, derav flere parti-
folk, på tiltalebenken. Noe
dagens PSOE har lært mye av,
og nettopp det å begrense kor-
ropsjon og maktmisbruk står
sentralt. Regjeringen ble også
sterkt svekket av at etterret-
ningstjenesten i flere år hadde
drevet med ulovlig telefonavlyt-
ting av regjeringsmedlemmer,
politikere, forretningsmenn,
journalister og til og med av
selve Kongen. I 1996 måtte
PSOE gi fra seg regjeringsans-
varet. 

Dagens PSOE regjerning arbei-

der med å fornye Spania. Etter
hvordan Madrid bomben ble
håndtert har alle sett behovet for
nye medialover som er på vei.
Båndene mellom kirke og stat er
i høyeste grad på vei til å bli
langt svakere. PSOE har gjort
det lettere å skille seg, homofile
får like rettigheter som hetrofile
og tilganken til prevensjon og
abort gjøres enklere. Hensyn til
mijø har også blitt viktigere etter
regjeringsskiftet. Zapatero stop-
pet den gigantiske
“Vannplanen” hvor PP ville
endre elven Ebro’s løp og føre
vannet sydover til områdene
hvor man har bygget flest nye
boliger og behovet for vann er
størst. Den sittende regjeringen
og sentrale EU organ mente
skadene for våtmarkene i nord
Spania ville bli for store samt
naturinngrepene med å legge en
gigantisk kanal på tvers av store
deler av den Iberiske halvøy
ville ha altfor store kon-
sekvenser for natur og folk.
Landfaste og flytende avsalt-
ningsanlegg planlegges nå langs
kysten hvor det er behov for
mere vann.

PPAARRTTIIDDOO PPOOPPUULLAARR ((PPPP))
Forløperen til Pardido Popular
var Alianza Popular som ble
stiftet på 70- tallet av flere
ledere og ex-ministre som hadde
sittet  i regjeringen under
General Franco´s diktatur, som
har utallige tusen spanske liv på
samvittigheten. I 1989 forandrer
man navnet fra Alianza Popular
til dagens Partido Popular og
Jose Maria Aznar velges da som
president i partiet. Aznar var
statens finansinspektør under
general Franco´s styre. Han
fornyet partiet og ved valget i
1993 fikk partiet en markert
fremgang. Tre år senere overtok
Partido Popular regjeringsans-
varet med Aznar som statsmin-
ister. 

Ved parlamentsvalget i 2000
fikk partiet en ytterligere frem-
gang som sikret absolutt flertall

i nasjonalforsamlingen (Cortes).
Folk flest ventet at Partido
Popular også skulle vinne valget
i mars 2004, men slik gikk det
ikke. Terrorangrepet i Madrid
noen få dager før valget snudde
det hele da regjeringen forsøkte
å legge skylda på ETA (den
baskiske terrororganisasjonen),
selv om granskingen fort pekte
mot muslims terrororganisasjon.
Det var allerede et under-
liggende sinne i folket mot PP
regjeringens håndtering av
Prestige forliset, invasjonen av
Irak og mange skyldte også på
PP's forsvarsminister for fly-
styrten i Tyrkia som kostet
mange spanske soldater livet, på
vei hjem fra Afghanistan. Når så
regjeringen løy folket "rett I
ansiktet" om hvem som stod bak
bombene i Madrid hadde folket
fått nok, mange PP velgere byt-
tet side og PSOE fikk mobilisert
en rekke stemmere som normalt
ikke stemmer ved regjer-
ingsvalg.

Sosialistpartiet vant valget og
overtok regjeringsansvaret med
José Rodriguez Zapatero som
statsminister.  

PP er det partiet med sterke
bånd til den katolske kirken.
Flere sentrale partimedlemmer
og tidligere minstre er også
støttespillere av den hemme-
lighetsfulle organisasjonen
“Opus Dei” hvor også Dagfinn
Høybråten er sammen med flere
av de nykonservative i Bush
administrasjonen. Opus dei ble
stiftet i Spania i 1928 av
Josemaria Escriva de Balaguer

BBLLOOCC  NNAACCIIOONNAALLIISSTTAA VVAALLEENNCCIIÁÁ

BLOC omtaler seg selv som
Valencianske nasjonalister, det
betyr ikke nasjonalister på

samme måte som vi har
"nasjonalister" i Norge. De er
ikke imot hverken innvandrere
eller mørkhudete.
Nasjonalistelementet her mer
med partiets syn på sentralmyn-
dighetene i Madrid å gjøre.

BLOC sin viktiste rolle i flere
bystyre er som "vaktbikkje" på
samme måte vi kjenner Erling
Folkvord fra RV i Norge.
Spesielt miljø, korrupsjon og en
stopp av en videre utbygging av
kysten er saker som BLOC
arbeider for. Mange som stem-
mer på BLOC gjør det for å pro-
testere mot de sittende represen-
tanter fra PP og PSOE. Nylig
har ungdomsorganisasjonen til
BLOC lansert en rekke initiativ
for minoriteers rettigheter
homoseksuelle, biseksuelle,
transseksuelle etc.

IIZZQQUUIIEERRDDAA UUNNIIDDAA

(IU - Det samlede venstre) 
Grunnlagt i 1986 bestående av
partier på venstre siden også
noen med kommunistiske ideal-
er. Partiet har etter hvert fått en
klar grønn profil og arbeider
sterkt mot de mørkeblå krefter
som stadig presser på for nye og
større byggeprosjekter langs
kysten. Kommunistene har fort-
satt en sterk posisjon. Izquierda
Unida har gjort det dårlig i de
siste valg selv om mange stem-
mer på dem av mangel på bedre
alternativer i PP og PSOE.

PPAARRTTIIDDOO NNAACCIIOONNAALLIISSTTAA VVAASSCCOO

(PNV - Baskisk nasjonalistparti) 
PNV er et baskisk nasjonalist-
parti. Partiet ble etablert i 1895.
Det har vært i regjerings-
posisjon i Baskerland hele tiden
siden Francoperioden tok slutt.
Partiet arbeider for et helt
uavhengig Baskerland, men
allerede i dag har Baskerland en
stor grad av selvstyre med eget
politi, eget helsevesen og utdan-
ningssystem samt myndighet til
å skattlegge. Senest i januar
2005 ble spørsmålet om selvs-
tendighet vurdert nok en gang
av Cortes (nasjonalforsamlingen
i Madrid). Da stemte 313 mot og
29 for.

I tillegg til det politiske partiet
PNV har Baskerland en terroror-
ganisasjon (ETA) som kjemper
med nesten alle midler for at

Baskerland skal bli en egen stat
helt uavhengig av Spania. 

FFEEDDEERRAACCIIÓÓ CCOONNVVEERRGGÈÈNNCCIIAA II UUNNIIÓÓ

(CiU - Katalansk nasjonalistpar-
ti) CiU står for en moderat poli-
tikk, og det har hatt en viktig
innflytelse i spansk politikk med
regjeringsansvar i Catalonia
siden 1980, men mistet denne
posisjonen i 2003 til en sam-
lingsregjering bestående av
sosialister og nasjonalister. 

CCOOAALLIITTIIOONN CCAANNAARRIIAA

(CC - Koalisjonsparti for
Kanariøyene ) 
CC er en sammenslutning av
små partier på Kanariøyene.
Partiet fører en moderat sen-
trumsorientert nasjonalistisk
linje, og har nå regjeringsans-
varet på Kanariøyene.

GGRRUUPPOO MMIIXXTTOO

(Noen mindre lokale/regionale
partier)
Grupo Mixto består av noen
mindre partier som særlig oper-
erer på det lokale og regionale
plan, men også i noen grad på
det nasjonale plan. Disse partier
er: Unió Valenciana (UV) som
er et regionalt parti for regionen
Valenciana, Bloque Nacionalista
Galego (BNG) er et venstreori-
entert nasjonalistisk parti for
Galiciaregionen, Esquerra
Republicana de Catalunya
(ERC) er et venstreorientert
nasjonalistisk parti for regionen
Catalonia, Partit per la
Independecia (PI) er en utbry-
tergruppe fra ERC som arbeider
for full uavhengighet for
Catalonia, Eusko Alkartasuna
(EU) er en baskisk, nasjonalis-
tisk utbrytergruppe fra PNV.

Rett nok er alle disse sam-
menslutninger minoritetspartier,
men deres politiske innretning
gir en god pekepinn om store
innebygde problemområder for
Spania som helhet, og for flere
av de 17 uavhengige regions-
dannelser.

Politiske partier og fagforeninger
Den spanske konstitusjonen, som ble vedtatt ved folkeavstemn-
ing i desember 1978, fastlegger Spanias politiske struktur og
organisasjon. Der erklæres at Spania skal være en demokratisk
stat styrt av lov og at de grunnleggende verdier i rettssystemet
skal bygge på frihet, rettferdighet, likhet og politisk mangfold.

MMAAGGNNAARR EENNEEBBAAKKKK MMAAGGNNAARR@@SSPPAANNIIAAPPOOSSTTEENN..CCOOMM



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

BBEEAATTEE LLYYSSTTAADD BBEEAATTEE@@SSPPAANNIIAAPPOOSSTTEENN..CCOOMM

Søndag 17. mars var siste
dagen i denne ski-
sesongen i vakre Sierra

Nevada. I løpet av de siste
ukene har stadig flere heiser
stoppet å gå på grunn av at
snøen har forsvunnet, og denne
siste helgen var det kun det
øverste partiet av fjellet som
fremdeles var farbart på ski.
Resten av området egner seg nå
bedre for fotturer, og det
klukker og renner små bekker

av smeltet snø nedover langs
hele fjellet. 

Noen ble overrasket over at det
var så lite snø igjen, og
Spaniaposten kom over en livlig
gjeng - en privat alpinklubb fra
Østlandet - som i over 30 år
hadde pleid å feriere i Sierra
Nevada. I år hadde gjengen et
"comeback" for å minnes gamle
dager, og med unntak av noen få
var de igjen på plass i kjente

trakter. Skuffelsen var der nok
da de fant ut at hotellet de bodde
på faktisk stengte denne sønda-
gen, men etter litt jobb fikk de
ordnet overnatting et annet sted
slik at turen tilbake til Norge -
via Malaga - fremdeles kunne
skje på mandagen… Humøret
og skigleden var på topp i vin-
terparadiset helt til siste slutt…

En del av hotellene brukte
søndagen til å lukke og låse,
sende medarbeidere av gårde
samt dekke til bord og stoler
med laken for å forberede en
lang og varm sommer. Det ble
etter hvert noe litt spøkelsesak-
tig med alle disse hvite lakenene
i resepsjoner og spisesaler, og
visse tanker gikk til gamle
skrekkfilmer - hvor alt er dekket
av støv og spindelvev…. Men,
trøsten er at noen steder fremde-
les kan besøkes - og til vinteren

er det igjen full aktivitet i
løypene, bordene dekkes med
de lekreste retter, "after ski'en"
praktiseres - og de hvite lak-
enene dukker nok en gang opp
der de hører hjemme - på sen-
gene!

Og så var det farvel til snøen for i år... Sommeren kommer til Sierra Nevada
på toppen av Granada.

Miriam Kristiansen
Akupunktør & fysioterapeut 
e-post: miriam@fysiakos.com

Carrer Estrella Polar 37
03581 El Albir
Tel. 966 86 56 86
www.fysiakos.com

Trygderefusjonsavtale

Fysioterapi og akupunktur behandling

Kristiansen fysioterapi og trening

Unni Sponland Skulstad
Fysioterapeut
e-post: unni@fysiakos.com

Lin Wæhle
Fysioterapeut
e-post: lin@fysiakos.com

Vi flytter!! Fra ca 1. mai. er vi i Albir
C./ Pau Casals nr 22, ved La Colina
Vi flytter!! Fra ca 1. mai. er vi i Albir
C./ Pau Casals nr 22, ved La Colina

Sesongslutt i Sierra NevadaSesongslutt i Sierra Nevada
Etter en fin vinter med gode forhold er det nå Etter en fin vinter med gode forhold er det nå 
definitivt slutt på sesongen i Sierra Nevada. Solendefinitivt slutt på sesongen i Sierra Nevada. Solen
skinnerskinner, og snøen smelter så raskt at man formelig , og snøen smelter så raskt at man formelig 
ser at det minker fra time til time…ser at det minker fra time til time…

Solen nytes på "After Ski"... Kun de øverste heisene gikk.. COMEBACK: Kanskje litt ivrige...
fortsatt litt igjen til 17. Mai.
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Bulevar de Los Músicos 11, Edif. Celio I - Playa del Albir - 03580 Alfaz del Pi (Alicante) - Spain

Enebolig nær sentrum i Alfaz. 3 sover., 1 bad
etc. (140 m²). Privat eiendom m/sv.basseng,

garasje. Takterrasse m/ havutsikt. Tomt 650 m².
Muligheter for utbygging. 250.000 €

Kontakt Ragnhild eller Sebastian på tlf +34 966 866 517  Fax: 966 867 352
www.bo-real.com

Kjøp · Salg · Utleie · Utbygging · Service · Skjøte · finansiering

EIENDOMSMEGLERE
Du finner oss i hovedgaten i Albir.
e-mail: helge@europasol.com

Tlf: 96 686 57 76
Fax: 96 686 58 06

15 ARS ERFARING INNEN EIENDOM  ·  WWWWWW..EEUURROOPPAASSOOLL..CCOOMM

Kontakt Helge påmob 650 986 612

Nydelig semi-ny enebolig av høy kvalitet nær 
sentrum i Albir. 3sov., 2bad etc. (227m²). Tomt 475

m². Garasje og basseng. Sol hele dagen og flott
panoramautsikt over sjø og fjell! 475.000 €

Meget pen hjørneleil. i Albir sentrum. 3 sover., 
2 bad etc. (106 m²), stor felles hage m. basseng.

Sol hele dagen! 285.000 €

Boligsøk på Internet...

Flott semi-ny enebolig av særdeles høy kvalitet i
La Nucia (Bello Horizonte II). 6 soverom, 4 bad

etc.(250 m²). 3 terrasser, garasje og sv.basseng.
Sol hele dagen og permanent panoramautsikt over

sjø og fjell! 595.000 €

Eneboliger under oppføring med fantastik utsikt  i
Alfaz. 3 og 4 sov., 2 bad, private hager. Vi legger

vekt på kvalitet, ta kontakt for nærmere info. 

Fullt møblert hjørneleil. nær sentrum i Albir. 3 sov.
2 bad, stor felles hage m/sv.basseng. Kvalitetsleil.

med AC/oppvarm. og norsk TV.  225500..000000€

VVii  lleeiieerr  uutt  lleeiilliigghheetteerr,,  eenneebboolliiggeerr  oogg  rreekkkkeehhuuss  ppåå  kkoorrtt  oogg  llaannggttiiddsslleeiiee..
Vi snakker engelsk, tysk, fransk, nederlandsk og spansk.

Åpningstider : 09.30 - 14.00
CC//  SSaann  PPeeddrroo  4411  bbaajjoo,,  0033559900  AAlltteeaa

TTeell..::  9966  558844  3366  5577  //  9966  558844  3366  9988  FFaaxx  ::  9966  558844  3355  4488
aalltteeaaaallqquuiilleerreess@@mmuullttiisseerrvviicceettoottaall..ccoomm      wwwwww..mmuullttiisseerrvviicceettoottaall..ccoomm

Beliggende nære båthavnen,utsikt over sjøen, Altea,
og fjellene 97m2  23m2 terasser , 2 sov, 1 bad, stue m
peis, kjøkken, vaskerom, terasser, aircondition, video-
portero,  219.000€

Solrikt og usjenert, utsikt, gangavstand til sentrum,
1219 m2 flat tomt, pent frukttrær, basseng og bbq,
225m2, alt på en flate, 51m2 stue m peis, 4 sov, 2 store
bad, 25 m2 solarium, stor overbygd terasse, garage,
carport, sentralvarme,ac, marmorgulv, høy standard, i
meget god, stand  465.000 €

Sydvendt med utsikt mot fjellene, beliggende I gronne
omgivelser, 70 m2, 2 sov, 1 bad, kjøkken, stue over-
bygd terasse, aircondition, felles have basseng,
garage, gangavstand til supermarked 169.000 €

Nydelig utsikt over Albir – Altea- Calpe, hav og fjell,
342m2 nydelig opparbeidet tomt, 104m2, 3 sov, hvo-
rav et med eget bad og overbygd balkong,, 2 bad,
stue, kjøkken, balkong, terasse, dobbel garasje, opp-
varmet  saltvann basseng, utekjøkken, ac, sentralfyr,
m.m, fremtrer som nytt, høy standard 385.000 €

Panoramautsikt over fjellene, Albir, Altea, Calpe,
102m2 opparbeidet tomt 121 m2, privat takterasse,
stue m peis, 3 soverom, 1 bad, terasse, nydelig
opparbeidet felles areal,2 svømmebasseng et opp-
varmet  229.000€

Panoramautsikt, 150 m2 , 3 sov, 2 bad, stue med
peis, 43m2. terasse, 50 m2 garage, felles basseng,
aircondition, sentralt 239.000€

AAttiiccoo  --    22  ssoovveerroomm  --  AAlltteeaa  AAttiiccoo  --    22  ssoovveerroomm  --  AAlltteeaa  

LLeeiilliigghheett  --  AAllbbiirr    ((rreeff  33551177))LLeeiilliigghheett  --  AAllbbiirr    ((rreeff  33551177))

EEnnddeerreekkkkeehhuuss    --    ppaannoorraammaauuttssiikkttEEnnddeerreekkkkeehhuuss    --    ppaannoorraammaauuttssiikktt
LLaa  NNuucciiaaLLaa  NNuucciiaa

NNyyddeelliigg  vviillllaa    --    LLaa  NNuucciiaa  NNyyddeelliigg  vviillllaa    --    LLaa  NNuucciiaa  

EEnnddeerreekkkkeehhuuss    CCaauuttiivvaaddoorr  EEnnddeerreekkkkeehhuuss    CCaauuttiivvaaddoorr  

SSttoorrtt  rreekkkkeehhuuss  ––  ssjjøøuuttssiikkttSSttoorrtt  rreekkkkeehhuuss  ––  ssjjøøuuttssiikktt
AAllbbiirr  AAllbbiirr  

Første rødruss i Spania

KKAARRII LLØØVVDDAALL KKAARRII@@SSPPAANNIIAAPPOOSSTTEENN..CCOOMM

Damene har rangen. Av
ren høflighet presen-
teres attenårige Anette

Nordal først, skolen store
sangstjerne og en verdig repre-
sentant for de norske russejen-
tene. Hun vokste opp i Norge og
flyttet i tiende klasse fra Vestby
sammen med sin familie til
Costa Blanca. All videregående
opplæring har hun tatt her ved
den norske skolen, bortsett fra
forrige skoleår.
- Da var jeg i Ecuador som
utvekslingsstudent med AFS,
sier hun. Alle må betale omkost-
ningene selv. Hvis året blir god-
kjent, får man stipend fra
Lånekassen. Det var et fan-
tastisk år. Jeg bodde privat og
fikk virkelig bruke spansken
min. 

Hva synes du om skolesystemet
der i Sør - Amerika?
- Jeg ble positivt overasket.
Undervisningsformen var
forskjellig. Men jeg ble god i
spansk. Nå skal jeg gå opp som
privatist i spansk B- språk. 

Det er mye lesing før avslut-
tende eksamen. Får du tid til
fritidsaktiviteter?
-  Jo, det blir noe utenom skolen.
Jeg synger i "Tensing" - koret i
Den norske sjømannkirken. Vi
øver hver fredag fra klokka
atten. Så blir det sporadisk
undervisning i solosang med
Randi Larsen ved Kirkesenteret. 

Du liker å synge?
- Det er gøy. Jeg har min første
hovedrolle her i "Grease". Det

tar mye tid, men så har vi det
gøy sammen på scenen.

Har du noen planer for framti-
da?
- Jeg må nok reise til Norge
igjen. Det er fint at jeg har fam-
ilie der når jeg søker på videre
studier.

RRUUSSSSEEPPRREESSIIDDEENNTTEENN

Morten Mørland, en stødig ung
mann, var opprinnelig russesp-
sykolog. Da den oppnevnte
russepresidenten pakket koffer-
tene og dro hjem til Norge, ble
sørlendingen den selvskrevne
russepresidenten.

Du har ikke bodd lenge i
Spania?
- Nei, det var varmen og
muligheten til å se nye ting som
lokket meg sørover. Jeg bor i en
leilighet sammen med en kam-
erat. 

Har opphold svart til forventnin-
gene?
- Ja, det har det så visst. Etter et
halvt år på fotball-linja på
Møglestu og resten på Dahlske
Videregående skole i Grimstad
er det bra å være her i Spania.
Jeg tar spansk som C- språk.
Med litt ekstra undervisning av
Pilar går det nok greit.

Blir det tid til annet enn skolear-
beid?
Morten smiler lurt og avslører at
han liker å trene. 
- Det blir noen sykkelturer, ja,
og styrketrening på studio i
Alfaz del Pi.

Og planene for høsten?
- Jeg vet ikke helt hva jeg skal
slå inn på. Tror nok at jeg jobber
en stund i min fars klesbutikk
hjemme i Grimstad.

De unge får slett ikke tid til å
kjede seg. Selv om de er midt i
innspurten på eksamenslesin-
gen, tar de seg tid til å være med
i russefestlighetene. Mange i
avgangsklassen var med i
skolen store oppsetning av
musikalen "Grease". Det er der-
for ikke vanskelig å få noen ut
på scenen igjen. Selvsagt blir
det russerevy tirsdag den 26.
april, og den blir bra. Det er
både Anette og Morten skjønt
enige om!

23 sprelske, norske ungdommer tar sin avs-
luttende eksamen, det første russekullet i
Den norske skole Costa Blancas historie.

De ligger ikke på latsiden, Anette Nordal og Morten Møland.
Her planlegges russerevy.

Det er ikke alle som kan plukke
appelsiner på skoleveien.

Ekstrem forvandling når Anette blir
til Sandy i musikalen "Grease".

23 rødruss i sin beste alder tar sine
avsluttende eksamener her ved Den
norske skole Costa Blanca.
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MMaannddaagg  2255..0044..22000055

06.28 Frokost-tv

09.30 Migrapolis: Smarte folk 

10.00 Siste nytt

10.05 Ut i naturen: Ein halv meter over

havet 

10.30 Viten om: Muggens mysterier 

11.00 Siste nytt

11.05 Perspektiv: Kraft i vann og vind 

11.25 Tre reportere søker en forfatter:

Margaret Atwood 

12.00 Siste nytt

12.05 Forsytesagaen 

13.00 Siste nytt

13.05 Pilot Guides: Midtausten 

14.00 Siste nytt

14.05 Gudstjeneste i Fyllingsdalen

kirke i Bergen: Eldregudstjeneste 

14.35 Norge rundt 

15.00 Siste nytt

15.05 Ønskjedraumen 

15.25 Batfink - til unnsetning! 

15.30 Duck Dodgers 

15.55 Nifse saker 

16.00 Siste nytt

16.03 Guru

16.05 Fantom-Danny 

16.30 Guru

17.00 Oddasat - Nyheter på samisk 

17.15 Mánáid-tv - Samisk barne-tv 

17.30 Skipper'n 

17.40 Tid for tegn

17.55 Nyheter på tegnspråk

18.00 Barne-tv

18.00 Bjørnen i det blå huset 

18.25 Konrad katt

18.35 Suppeopera

18.40 Distriktsnyheter

19.00 Dagsrevyen

19.30 Puls 

19.55 Faktor: Å få være et menneske 

20.25 Redaksjon EN

20.55 Distriktsnyheter

21.00 Dagsrevyen 21

21.30 Sommer på Saltön 

22.30 Vagn i India 

23.00 Kveldsnytt

23.10 Store studio

23.55 Inspektør Morse 

TTiirrssddaagg  2266..0044..22000055

06.28 Frokost-tv

09.30 Redaksjon EN

10.00 Siste nytt

10.05 Puls 

10.30 Gjensyn med skolen 

11.00 Siste nytt

11.05 Oddasat - Nyheter på samisk 

11.20 Distriktsnyheter

11.20 fra Troms og Finnmark

11.35 fra Nordland

12.00 Siste nytt

12.05 Distriktsnyheter

12.05 fra Nord- og Sør-Trøndelag

12.20 fra Møre og Romsdal

12.40 fra Hordaland og Sogn og

Fjordane

13.00 Siste nytt

13.05 Distriktsnyheter

13.05 fra Rogaland

13.20 fra Aust- og Vest-Agder

13.40 fra Buskerud, Telemark og

Vestfold

14.00 Siste nytt

14.05 Distriktsnyheter

14.05 fra Hedmark og Oppland

14.20 fra Oslo og Akershus

14.40 fra Østfold

15.00 Siste nytt

15.05 Ginger 

15.30 Typer i trøbbel 

15.35 Stallgjengen 

16.00 Siste nytt

16.03 Guru

16.03 Guru: Sportsguru

16.05 Portalen 

16.35 Sport uten grenser 

16.50 Guru: Sportsguru

17.00 Oddasat - Nyheter på samisk 

17.15 Sammendrag av Frokost-tv

17.55 Nyheter på tegnspråk

18.00 Barne-tv

18.00 Ugleskogen 

18.10 Mekke-Mikkel 

18.20 Den beste på laget 

18.40 Distriktsnyheter

19.00 Dagsrevyen

19.30 Ut i naturen: Magasin 

19.55 Fra loft og kjeller 

20.25 Brennpunkt: Livsverket som gikk

tapt 

20.55 Distriktsnyheter

21.00 Dagsrevyen 21

21.30 Standpunkt

22.15 Extra-trekning 

22.30 Tre reportere søker en forfatter:

Orhan Pamuk 

23.00 Kveldsnytt

23.10 Kulturnytt 

23.15 Utsyn: 10 dager i kamp mot

Berlusconi

00.05 Reach The Rock 

OOnnssddaagg  2277..0044..22000055

06.28 Frokost-tv

09.30 Faktor: Å få være et menneske 

10.00 Siste nytt

10.05 Muntlig spørretime

11.00 Siste nytt

11.05 Oddasat - Nyheter på samisk 

11.20 Distriktsnyheter

11.20 fra Troms og Finnmark

11.35 fra Nordland

12.00 Siste nytt

12.05 Distriktsnyheter

12.05 fra Nord- og Sør-Trøndelag

12.20 fra Møre og Romsdal

12.40 fra Hordaland og Sogn og

Fjordane

13.00 Siste nytt

13.05 Distriktsnyheter

13.05 fra Rogaland

13.20 fra Aust- og Vest-Agder

13.40 fra Buskerud, Telemark og

Vestfold

14.00 Siste nytt

14.05 Distriktsnyheter

14.05 fra Hedmark og Oppland

14.20 fra Oslo og Akershus

14.40 fra Østfold

15.00 Siste nytt

15.05 Vera - og flere med henne 

15.30 Batfink - til unnsetning! 

15.35 Den dårligste heksa i klassen 

16.00 Siste nytt

16.03 Guru

16.05 Hemmelig agent på moped 

16.30 Guru

17.00 Oddasat - Nyheter på samisk 

17.15 Sammendrag av Frokost-tv

17.55 Nyheter på tegnspråk

18.00 Barne-tv

18.00 Midt i planeten

18.20 Småspøkelsene

18.25 Brannmann Sam

18.40 Distriktsnyheter

19.00 Dagsrevyen

19.30 Forbrukerinspektørene 

19.55 Pakket og klart 

20.25 Redaksjon EN

20.55 Distriktsnyheter

21.00 Dagsrevyen 21

21.30 Vikinglotto

21.40 Auschwitz 

22.30 Migrapolis: Besatt av kroppen 

23.00 Kveldsnytt

23.10 Lydverket

23.50 Våre små hemmeligheter 

00.35 Top Gear - Tut og kjør! 

01.00 Whoopi 

TToorrssddaagg  2288..0044..22000055

06.28 Frokost-tv

09.30 Redaksjon EN

10.00 Siste nytt

10.05 Forbrukerinspektørene 

10.30 Brennpunkt: Livsverket som gikk

tapt 

11.00 Siste nytt

11.05 Oddasat - Nyheter på samisk 

11.20 Distriktsnyheter

11.20 fra Troms og Finnmark

11.35 fra Nordland

12.00 Siste nytt

12.05 Distriktsnyheter

12.05 fra Nord- og Sør-Trøndelag

12.20 fra Møre og Romsdal

12.40 fra Hordaland og Sogn og

Fjordane

13.00 Siste nytt

13.05 Lunsjtrav

14.00 Siste nytt

14.05 Distriktsnyheter

14.05 fra Hedmark og Oppland

14.20 fra Oslo og Akershus

14.40 fra Østfold

15.00 Siste nytt

15.05 Guru

15.10 Ekspedisjon Arktis - videodag-

bøker 

15.35 Lyoko 

16.00 Siste nytt

16.03 Guru

16.05 Guttegærne jenter 

16.25 Guru

16.45 Creature Comforts: Hvordan har

vi det? 

16.55 Guru

17.00 Oddasat - Nyheter på samisk 

17.15 Sammendrag av Frokost-tv

17.55 Nyheter på tegnspråk

18.00 Barne-tv

18.00 Postmann Pat 

18.15 Teddy og Annie

18.25 Robotgjengen 

18.40 Distriktsnyheter

19.00 Dagsrevyen

19.30 Schrödingers katt 

19.55 Typisk norsk 

20.25 Redaksjon EN

20.55 Distriktsnyheter

21.00 Dagsrevyen 21

21.30 Du skal høre mye mer ...

21.40 Farlig spill 

22.30 Løvebakken 

23.00 Kveldsnytt

23.10 Kulturnytt 

23.15 Urix

23.45 Lov og orden: New York 

00.25 Jeg vil leve 

FFrreeddaagg  2299..0044..22000055

06.28 Frokost-tv

09.30 Redaksjon EN

10.00 Siste nytt

10.05 Schrödingers katt 

10.30 Livet i kolonihagen 

11.00 Siste nytt

11.05 Oddasat - Nyheter på samisk 

11.20 Distriktsnyheter

11.20 fra Troms og Finnmark

11.35 fra Nordland

12.00 Siste nytt

12.05 Distriktsnyheter

12.05 fra Nord- og Sør-Trøndelag

12.20 fra Møre og Romsdal

12.40 fra Hordaland og Sogn og

Fjordane

13.00 Siste nytt

13.05 Distriktsnyheter

13.05 fra Rogaland

13.20 fra Aust- og Vest-Agder

13.40 fra Buskerud, Telemark og

Vestfold

14.00 Siste nytt

14.05 Distriktsnyheter

14.05 fra Hedmark og Oppland

14.20 fra Oslo og Akershus

14.40 fra Østfold

15.00 Siste nytt

15.05 Newton 

15.30 Tom og Jerry 

15.35 Stjerneskudd 

16.00 Siste nytt

16.03 VG-lista Topp 20

17.00 Oddasat - Nyheter på samisk 

17.15 VG-lista Topp 20

17.55 Nyheter på tegnspråk

18.00 Barne-tv

18.00 Peppa gris

18.05 Fritt fram 

18.40 Distriktsnyheter

19.00 Dagsrevyen

19.30 Norge rundt 

19.55 Live fra New York - Elton John 

20.55 Nytt på nytt

21.25 Først & sist

22.15 Detektimen: Sporløst forsvunnet 

23.00 Kveldsnytt

23.15 Spionene fra Cambridge 

00.05 Adresse Kiev 

01.05 Usett: Ralph Myerz i stuggu 

LLøørrddaagg  3300..0044..22000055

08.00 Pysjpopbaluba

10.00 Newton 

10.30 Sammendrag av Frokost-tv

11.30 Schrödingers katt 

11.55 Perspektiv: Åge Storhaug 

12.15 Bokbadet: Carlos Ruiz Zafón 

12.45 Creature Comforts: Hvordan har

vi det? 

12.55 Brød og sirkus

14.25 Adresse Kiev 

15.25 4·4·2 Tysk Bundesliga

17.30 Villmark 

18.00 Barne-tv

18.00 Gisle Wink på eventyr

18.25 Plipp, Plopp og Plomma

18.30 Johnny og Johanna

19.00 Lørdagsrevyen

19.45 Lotto-trekning

19.55 Nr. 13: Ukas konfekt 

20.20 Årets dansebandmelodi

21.30 Med hjartet på rette staden 

22.20 Fakta på lørdag: En røykers dag-

bok 

23.10 Kveldsnytt

23.25 Nattkino: Rob Roy 

SSøønnddaagg  0011..0055..22000055

08.00 Stå opp!

08.03 Den vesle elefanten Bums 

08.10 Gisle Wink på eventyr

08.35 Fragglene 

09.05 Disneytimen 

10.00 Mánáid-tv - Samisk barne-tv 

10.15 Tid for tegn

10.30 Tro - overtro 

11.00 Gammel årgang 

11.35 Norge rundt jukeboks

12.35 Norske filmminner: Streik! 

14.10 Rosa - en del Sverige, en del

Chile 

14.45 Grønne rom 

15.15 Bokbadet 

15.45 Musikk på søndag: The King's

Singers - fra renessanse til pop

16.45 Gudstjeneste i Fyllingsdalen

kirke i Bergen: Solidaritetsgudstjeneste 

17.15 4·4·2: Toppserien

17.30 4·4·2: Tippeligaen: Før avspark

18.00 Barne-tv

18.00 H.C. Andersens eventyr:

Keiserens nye klær 

18.25 Opp fra søppelkassa

18.30 Newton 

19.00 Søndagsrevyen

19.45 4·4·2: Tippeligaen

20.05 Sportsrevyen

20.15 Drømmen om Norge: Kunsten

inn i stua 

20.45 Fangstfamilien på Svalbard 

21.15 Gosford Park 

23.25 Kveldsnytt

23.45 Nytt på nytt

00.15 Lonely Planet: Sydney 

MMaannddaagg  0022..0055..22000055

06.28 Frokost-tv

09.30 Migrapolis: Besatt av kroppen 

10.00 Siste nytt

10.05 Ut i naturen: Magasin 

10.30 Viten om: Mosjon på sprøyte 

11.00 Siste nytt

11.05 Perspektiv: Folkesport og folke-

fest 

11.25 Tre reportere søker en forfatter:

Orhan Pamuk 

12.00 Siste nytt

12.05 Forsytesagaen 

13.00 Siste nytt

13.05 Pilot Guides: Marokko 

14.00 Siste nytt

14.05 Gudstjeneste i Fyllingsdalen

kirke i Bergen: Solidaritetsgudstjeneste 

14.35 Norge rundt 

15.00 Siste nytt

15.05 Ønskjedraumen 

15.30 Batfink - til unnsetning! 

15.35 Duck Dodgers 

16.00 Siste nytt

16.03 Guru

16.05 Fantom-Danny 

16.30 Guru

17.00 Oddasat - Nyheter på samisk 

17.15 Mánáid-tv - Samisk barne-tv 

17.30 Skipper'n 

17.40 Tid for tegn

17.55 Nyheter på tegnspråk

18.00 Barne-tv

18.00 Bjørnen i det blå huset 

18.25 Konrad katt

18.35 Suppeopera

18.40 Distriktsnyheter

19.00 Dagsrevyen

19.30 Puls 

19.55 Faktor: Døden bak styret 

20.25 Redaksjon EN

20.55 Distriktsnyheter

21.00 Dagsrevyen 21

21.30 Sommer på Saltön 

22.30 Vagn i India 

23.00 Kveldsnytt

23.10 Store studio

23.55 Detektiv Jack Frost 

TTiirrssddaagg  0033..0055..22000055

06.28 Frokost-tv

09.30 Redaksjon EN

10.00 Siste nytt

10.05 Puls 

10.30 Gjensyn med skolen 

11.00 Siste nytt

11.05 Oddasat - Nyheter på samisk 

11.20 Distriktsnyheter

11.20 fra Troms og Finnmark

11.35 fra Nordland

12.00 Siste nytt

12.05 Distriktsnyheter

12.05 fra Nord- og Sør-Trøndelag

12.20 fra Møre og Romsdal

12.40 fra Hordaland og Sogn og

Fjordane

13.00 Siste nytt

13.05 Distriktsnyheter

13.05 fra Rogaland

13.20 fra Aust- og Vest-Agder

13.40 fra Buskerud, Telemark og

Vestfold

14.00 Siste nytt

14.05 Distriktsnyheter

14.05 fra Hedmark og Oppland

S PA N I A P O S T E N
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14.20 fra Oslo og Akershus

14.40 fra Østfold

15.00 Siste nytt

15.05 Ginger 

15.30 Typer i trøbbel 

15.35 Stallgjengen 

16.00 Siste nytt

16.03 Guru

16.03 Guru: Sportsguru

16.05 Portalen 

16.35 Sport uten grenser 

16.45 Guru: Sportsguru

17.00 Oddasat - Nyheter på

samisk 

17.15 Sammendrag av Frokost-tv

17.55 Nyheter på tegnspråk

18.00 Barne-tv

18.00 Ugleskogen 

18.10 Mekke-Mikkel 

18.20 Venner er viktig 

18.40 Distriktsnyheter

19.00 Dagsrevyen

19.30 Ut i naturen: Ulv - skrubb -

gråbein 

19.55 Fra loft og kjeller 

20.25 Brennpunkt

20.55 Distriktsnyheter

21.00 Dagsrevyen 21

21.30 Standpunkt

22.15 Extra-trekning 

22.30 Tre reportere søker en for-

fatter: Jo Nesbø 

23.00 Kveldsnytt

23.10 Kulturnytt 

23.15 Utsyn

00.05 Malena 

OOnnssddaagg  0044..0055..22000055

06.28 Frokost-tv

09.30 Faktor: Døden bak styret 

10.00 Siste nytt

10.05 Perspektiv: Folkesport og

folkefest 

10.30 Brennpunkt

11.00 Siste nytt

11.05 Oddasat - Nyheter på

samisk 

11.20 Distriktsnyheter

11.20 fra Troms og Finnmark

11.35 fra Nordland

12.00 Siste nytt

12.05 Distriktsnyheter

12.05 fra Nord- og Sør-Trøndelag

12.20 fra Møre og Romsdal

12.40 fra Hordaland og Sogn og

Fjordane

13.00 Siste nytt

13.05 Distriktsnyheter

13.05 fra Rogaland

13.20 fra Aust- og Vest-Agder

13.40 fra Buskerud, Telemark og

Vestfold

14.00 Siste nytt

14.05 Distriktsnyheter

14.05 fra Hedmark og Oppland

14.20 fra Oslo og Akershus

14.40 fra Østfold

15.00 Siste nytt

15.05 Vera - og flere med henne 

15.30 Batfink - til unnsetning! 

15.40 Movilles mysterium 

16.00 Siste nytt

16.03 Guru

16.05 Hemmelig agent på moped 

16.30 Guru

17.00 Oddasat - Nyheter på

samisk 

17.15 Sammendrag av Frokost-tv

17.55 Nyheter på tegnspråk

18.00 Barne-tv

18.00 Midt i planeten

18.20 Småspøkelsene

18.25 Brannmann Sam

18.40 Distriktsnyheter

19.00 Dagsrevyen

19.30 Forbrukerinspektørene 

19.55 Pakket og klart 

20.25 Redaksjon EN

20.55 Distriktsnyheter

21.00 Dagsrevyen 21

21.30 Vikinglotto

21.40 Auschwitz 

22.30 Migrapolis: Navlestreng 

23.00 Kveldsnytt

23.10 Lydverket live - Franz

Ferdinand

23.50 Våre små hemmeligheter 

00.35 Lov og orden: New York 

TToorrssddaagg  0055..0055..22000055

08.00 Barnas morgenstund

08.00 Postmann Pat og Greendale-

ekspressen 

08.25 Pjokken møter tyvene 

08.30 Bak Pelle Politibil

08.40 Jimmy Neutron 

09.05 Disneytimen 

10.00 Den uendelige historien 

11.30 Creature Comforts: Hvordan

har vi det? 

11.40 Prins Henrik fyller 70 

12.40 Levende mirakler 

13.30 Rhapsody in Blue 

15.50 Den blå gleda 

16.30 Havlandet 

17.30 4·4·2: Tippeligaen: Før avs-

park

18.00 Barne-tv

18.00 Postmann Pat 

18.15 Teddy og Annie 

18.25 Opp fra søppelkassa

18.30 Dans, pappa Lexie!

18.45 Operasjon BM72 

19.00 Dagsrevyen

19.30 4·4·2: Tippeligaen

20.15 Schrödingers katt: Jente

eller gutt? 

20.40 Chris de Burgh, en gitar og

et flygel

21.35 Farlig spill 

22.30 Løvebakken 

23.00 Kveldsnytt

23.20 Man On The Moon 

FFrreeddaagg  0066..0055..22000055

06.28 Frokost-tv

09.30 Hest, håp og kjærlighet 

10.00 Siste nytt

10.05 Schrödingers katt: Jente

eller gutt? 

10.30 Livet i kolonihagen 

11.00 Siste nytt

11.05 Forbrukerinspektørene 

11.30 Hotel Paradise 

12.00 Siste nytt

12.05 Prinsen av Firenze 

12.35 Kulturprofilen 

13.00 Siste nytt

13.05 Jeg vil leve 

14.00 Siste nytt

14.05 Estelle - Afrikas stjerne 

15.00 Siste nytt

15.05 Newton 

15.30 Leirskolen 

16.00 Siste nytt

16.05 Surfeparadiset 

16.50 Pocket Guides: Sydney

17.00 Oddasat - Nyheter på

samisk 

17.15 Mitt USA 

17.45 Reparatørene 

17.55 Nyheter på tegnspråk

18.00 Barne-tv

18.00 Peppa gris

18.05 Fritt fram 

18.40 Distriktsnyheter

19.00 Dagsrevyen

19.30 Norge rundt 

19.55 En får væra som en er

20.55 Nytt på nytt

21.35 Detektimen: Sporløst

forsvunnet 

23.00 Kveldsnytt

23.15 Rotters' club 

00.00 Adresse Kiev 

01.00 Eg er Alan Partridge 

LLøørrddaagg  0077..0055..22000055

08.00 Pysjpopbaluba

10.00 Newton 

10.30 Sammendrag av Frokost-tv

11.30 Schrödingers katt: Jente

eller gutt? 

11.55 Perspektiv: T'ai Chi - medi-

tasjon i bevegelse 

12.15 Bokbadet: Ingar Sletten

Kolloen 

12.45 Creature Comforts: Hvordan

har vi det? 

12.55 Norske filmminner: Det

kunne vært deg 

14.25 Adresse Kiev 

15.25 4·4·2 Tysk Bundesliga

17.30 Villmark 

18.00 Barne-tv

18.00 Gisle Wink på eventyr

18.25 I småkrypland

18.30 Johnny og Johanna

19.00 Lørdagsrevyen

19.45 Lotto-trekning

19.55 Nr. 13: Oppbevares utilgjen-

gelig for barn! 

20.20 Edel vare: Vær så god, det er

parodiert 

21.20 Med hjartet på rette staden 

22.10 Fakta på lørdag: I kortspill

og krig 

23.00 Kveldsnytt

23.15 Nattkino: The Chamber 

01.05 Tre ikke-blondiner på byen 

SSøønnddaagg  0088..0055..22000055

08.00 Stå opp!

08.02 Den vesle elefanten Bums 

08.10 Gisle Wink på eventyr

08.35 Fragglene 

09.10 Disneytimen 

10.00 Mánáid-tv - Samisk barne-

tv 

10.15 Tid for tegn

10.30 Tro - overtro 

11.00 Gammel årgang 

11.35 Norge rundt jukeboks

12.30 Norske filmminner: Bør

Børson II 

14.00 Danske tømmermenn 

15.00 Grønne rom 

15.30 Bokbadet 

16.00 Musikk på søndag: Valerij

Sokolov - den fødte fiolinist

17.00 Salmesus fra Sørlandet 

17.30 4·4·2: Tippeligaen: Før avs-

park

18.00 Barne-tv

18.00 H.C. Andersens eventyr: Den

lille havfruen 

18.25 Opp fra søppelkassa

18.30 Newton 

19.00 Søndagsrevyen

19.45 4·4·2: Tippeligaen

20.05 Sportsrevyen

20.15 Drømmen om Norge: Alt for

saka 

20.45 Fangstfamilien på Svalbard 

21.15 Maverick 

23.15 Kveldsnytt

23.35 Nytt på nytt

00.15 Lonely Planet: Singapore 

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

Kjøp en 2.4m parabol for lovlig mottak av 
Norsk TV og vi kjøper ditt gamle pirat system.

Spør oss også om rene engelskspråklige alternatier...
Hver lørdag fra 10:00-13:00 snakker vi norsk

Bernd Adler

Vi selger ikke bare, men reparerer også !

CALLE CALVARI 24, ALFAZ DEL PI

Tel. 965 887 352
Fax: 965 889 442

10år i Spania

Viste du kan laste ned tidligere utgaver av
Spaniaposten fra vår nettside ?

Alle utgaver av Spaniaposten legges ut på vår nettside i
komplett elektronisk versjon samtidig som den gis ut på
papir. Du kan laste ned avisen og lese den på din PC.

www.spaniaposten.com

SPANIAPOSTEN

Zapatero + Europa = sant

José Luís Rodríguez
Zapatero ble 18. mars den
første spanske regjeringss-

jefen som deltar i de tidligere
trenasjonersmøtene mellom
Frankrike, Tyskland og
Russland. 

Dette er nok et tegn på at de
spanske sosialistene ønsker et
tettere forhold til det øvrige
Europa, på bekostning av
forholdet til USA, som har kjøl-
net betraktelig etter at Aznar tok
sin bart og gikk.  Møtet fant
sted i Paris. 
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Endelig i nye lokaler!

KKIIMM AAMMMMOOUUCCHHEE RREEDD@@SSPPAANNIIAAPPOOSSTTEENN..CCOOMM

Endelig i nye lokaler!

Fredag 15. april var 
endelig den norske klubben
Costa Blanca på plass i sine
nye lokaler i urbanisasjonen
Alfaz del Sol i Alfaz del Pi.

Det var litt etter skjema,
innflyttingen var
opprinnelig planlagt til

januar, men kalenderen viste
altså midten av april før nord-
mennene var på plass i de nye
lokalene.

Klubben har gjort en avtale med
selskapet Nordic Residencial
SL, som eies av norske Selvaag
Pluss og et datterselskap av
CISA, eiendomsselskapet til
den spanske sparebanken
Bancaja. Etter en henvendelse i
2002 har klubben forhandlet
med selskapet, og en avtale ble
nådd i mars 2003.

Klubben leier lokalene men har
en opsjon om kjøp dersom de
skulle ønske det.
Klubblokalene ligger sentralt i

servicesenteret som er bygget i
tilknytning til boligene som
oppføres i “Alfaz del Sol”.

For å lokke medlemmene opp til
de nye lokalene forteller
klubbens formann at de setter
ned prisene  på de varene som
selges i klubbens kafeteria.
Klubben skal bli mer attraktivt
og man håper å gjøre “Vi møtes
på klubben” til en ny slogan.

Under åpningen av klubben ble
det fremført taler av rektor ved
den norske skolen, såvel som
ledere fra Reumasol solgården
og sjømannskirken i Albir.

Den norske klubben Costa
Blanca arbeider for å binde
medlemmene sosialt samt å gi
dem hjelp og råd underveis i sitt

opphold i Spania.

SSPPIILLLL FFOORR GGAALLLLEERRIIEETT

Åpningens høydepunkt skulle
være talen til ordfører i Alfaz
del Pi , Gabiel Such (PP) med
tilhørende snorklipping. Han lot
de fremmøtte vente i en drøy
halvtime før han til slutt dukket
opp og til manges store
overasskelse gikk han først rett
til de fremmøtte Spanske medi-
er som han fortalte.

- Byen Alfaz del Pi har alltid
assistert de utlendinger som bor
her og vil organisere seg i klub-
ber og foreninger. Vi vil de skal
føle seg hjemme her !

Etter at Spanske medier hadde
fått sitt viste ordføreren at han
kanskje ikke var helt forberedt

denne dagen. Talen var tydelig
improvisert, og fremført på
elendig Engelsk. Mange stusset
på at en ordfører i en   kommune
med turisme som største næring
har så dårlige språkkunnskaper.

SSPPIILLLL FFOORR GGAALLLLEERRIIEETT

Konsul Jan Arild Nilsen snakket
også med spanske medier. Kan
kunne fortelle om en trend siste
årene.

- Fra å være en norsk koloni
hovedsaklig bestående av pen-
sjonister, er det i dag langt flere
yngre mennesker som har bosatt
seg på denne delen av kysten.
Mye takket være den norske
skolen har kolonien fornyet seg. Konsul Jan Arild Nilsen og ordfører i

Alfaz del Pi Gabriel Such kunne sam-
men klippe snora og erklære
klubben for åpnet.

De nye lokalen er langt større og
mer praktiske enn de gamle i sen-
trum av Alfaz del Pi.
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Erfaring med flytting og transport til Spania siden 1968
Vi kjører fra Scandinavia til

Frankrike - Spania - Mallorca - Kanariøene
Nå også direktebil til Sverige hver 14-dag.

SPANIA
Kontor tlf: 966 895 291 Fax: 966 896 656 Vakt tlf: 600 55 22 44
E-mail: spania@flyttekompaniet.com

NORGE
Flyttespesialisten Norge a/s • N-3113 Tønsberg
Tlf. Norge 0047 330 400 66 • Fax 0047 330 400 67 •  Vakt tlf: 0047 415 32 415
E-mail: norge@flyttespesialisten.com

• Vi har stort lager i Alfaz del Pi, Marbella og Tønsberg
• Vi ordner alle dokuementer, pakker og lagrer.
• Vi utfører alle dokumenter, pakker og lagrer.
• Vi utfører alle slags flytteoppdrag inn/utland.
• Vi utfører også lokalflytting på Costa Blanca/Costa del Sol.
• Vi kjører hver tirsdag mellom Norge og Spania.

• Vi har stort lager i Alfaz del Pi, Marbella og Tønsberg
• Vi ordner alle dokuementer, pakker og lagrer.
• Vi utfører alle dokumenter, pakker og lagrer.
• Vi utfører alle slags flytteoppdrag inn/utland.
• Vi utfører også lokalflytting på Costa Blanca/Costa del Sol.
• Vi kjører hver tirsdag mellom Norge og Spania.

Trafikktall fra Norge til Spania

I 2004 var det 788.517 ferierende nordmenn i Spania.
Dette representerer en liten nedgang på 0,7 %. Hele
91,2 % ankom med fly, og områdene de besøkte var:

KANARIØYENE: 321.631
VALENCIA REGIONEN: 138.379
BALEARENE: 110.069
ANDALUCIA; 99.791
RESTEN: 108.028

MMOOTTIIVV FFOORR TTUURREENN::
FERIE OG FRITID: 688 439 (88,5 %)
ARBEID, KONGRESS 27 192 (3,5 %)
BESØKE FAMILIE ETC: 35 949 (4,6 %)
ANNET: 26 318 (3,4 %)

UTEN PAKKE: 349 377 (44,9 %)
MED PAKKE: 428 521 (55,1 %)

KKJJØØNNNNSSFFOORRDDEELLIINNGG::
MENN: 381 491
KVINNER: 387 731

ALDER:
25-44: 239 790 (30,8 %)
45-64: 249 247 (32 %)

AANNTTAALLLL OOVVEERRNNAATTTTIINNGG::
1 NATT: 11,344 (1,5 %)
2-3 NETTER: 35 242 (4,5 %)
4-7 NETTER: 352 347 (45,3 %)
8-15 NETTER: 288 587 (37,1 %)
MER ENN 15: 90 378 (11,6 %)
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MMaannddaagg  2255..  aapprriill

06.28 God morgen, Norge!

09.30 Nyhetene

09.45 Kjendisjakten

10.10 God morgen, Norge!

12.00 Tabloid

12.35 Cheers

13.05 Home and away

13.30 Tre søstre

13.55 Dr.Quinn

14.45 MacGyver

15.40 Home and away

16.05 Rollebytte

16.35 Venner for livet

17.00 Pizzagjengen

17.30 Hotel Cæsar

18.00 Absolutt underholdning

18.20 Været

18.30 Nyhetene og Sporten

18.55 Tabloid

19.30 Hotel Cæsar

20.00 Fagerstrand

21.00 Nyhetene

21.20 Været

21.25 Sporten

21.35 24

22.25 Alt for Norge

22.55 Frasier

23.20 Nyhetene

23.30 Sporten

23.40 Været

23.50 The District

00.35 Senkveld med Thomas

og Harald

01.35 NYPD Blue

02.20 Absolutt underholdning

02.45 Sporten

02.55 Været

TTiirrssddaagg  2266..  aapprriill

06.28 God morgen, Norge!

09.30 Nyhetene

09.45 Kjendisjakten

10.10 God morgen, Norge!

12.00 Tabloid

12.35 Cheers

13.05 Home and away

13.30 Tre søstre

13.55 Dr.Quinn

14.45 MacGyver

15.40 Home and away

16.05 Rollebytte

16.35 Venner for livet

17.00 Pizzagjengen

17.30 Hotel Cæsar

18.00 Absolutt underholdning

18.20 Været

18.30 Nyhetene og Sporten

18.55 Tabloid

19.30 Hotel Cæsar

20.00 Jeg gjør hva som helst

21.00 Nyhetene

21.20 Været

21.25 Sporten

21.35 Frustrerte fruer

22.25 Joey

22.50 Kongen av Queens

23.20 Nyhetene

23.30 Sporten

23.40 Været

23.50 24

00.35 Queens Supreme

01.25 Boomtown

02.10 Absolutt underholdning

02.35 Sporten

02.45 Været

OOnnssddaagg  2277..  aapprriill

06.28 God morgen, Norge!

09.30 Nyhetene

09.45 Kjendisjakten

10.10 God morgen, Norge!

12.00 Tabloid

12.35 Cheers

13.05 Home and away

13.30 Tre søstre

13.55 Dr.Quinn

14.45 MacGyver

15.40 Home and away

16.05 Rollebytte

16.35 Venner for livet

17.00 Pizzagjengen

17.30 Hotel Cæsar

18.00 Absolutt underholdning

18.20 Været

18.30 Nyhetene og Sporten

18.55 Tabloid

19.30 Hotel Cæsar

20.00 Turklar

20.30 TV 2 hjelper deg

21.00 Nyhetene

21.20 Været

21.25 Sporten

21.35 Holmgang

22.30 Smittejegerne

23.20 Nyhetene

23.30 Sporten

23.40 Været

23.50 60 Minutes

00.40 Angel

01.25 Paradise Hotel

02.20 Absolutt underholdning

02.45 Sporten

02.55 Været

TToorrssddaagg  2288..  aapprriill

06.28 God morgen, Norge!

09.30 Nyhetene

09.45 Kjendisjakten

10.10 God morgen, Norge!

12.00 Tabloid

12.35 Holmgang

13.30 Home and away

13.55 Dr.Quinn

14.45 MacGyver

15.40 Home and away

16.05 Rollebytte

16.35 Venner for livet

17.00 Pizzagjengen

17.30 Hotel Cæsar

18.00 Absolutt underholdning

18.20 Været

18.30 Nyhetene og Sporten

18.55 Tabloid

19.30 Hotel Cæsar

20.00 Fagerstrand

21.00 Nyhetene

21.20 Været

21.25 Sporten

21.35 Rikets røst med Otto

Jespersen

22.30 Alle elsker Raymond

22.55 Ja, kjære

23.25 Nyhetene

23.35 Sporten

23.45 Været

23.55 Angel

00.40 Roswell

01.30 UC: Undercover

02.15 Absolutt underholdning

02.40 Sporten

02.50 Været

FFrreeddaagg  2299..  aapprriill

06.28 God morgen, Norge!

09.30 Nyhetene

09.45 Kjendisjakten

10.10 God morgen, Norge!

12.00 Tabloid

12.35 Cheers

13.05 Home and away

13.30 Tre søstre

13.55 Dr.Quinn

14.45 MacGyver

15.40 Home and away

16.05 Rollebytte

16.35 Venner for livet

17.00 Pizzagjengen

17.30 Hotel Cæsar

18.00 Absolutt underholdning

18.20 Været

18.30 Nyhetene og Sporten

18.55 Tabloid

19.30 Hotel Cæsar

20.00 Idol

21.00 Nyhetene

21.20 Været

21.25 Sporten

21.35 Idol - resultater

22.05 Senkveld med Thomas

og Harald

23.05 Snille piker leker mest

23.30 Nyhetene

23.40 Sporten

23.55 SportsXtra: Rally

00.25 Været

00.35 Film: Original Kings of

Comedy

02.30 Rikets røst med Otto

Jespersen

03.25 Absolutt underholdning

03.50 Sporten

04.00 Været

LLøørrddaagg  3300..  aapprriill

07.00 TV 2 Junior

10.00 Lassie

10.30 Globus 2: I løvens hule

11.25 Familiesagaen De syv

søstre

11.55 Uken som gikk

12.05 60 Minutes

12.55 Uken som gikk - løsning

13.05 Matiné: Hvite menn kan

ikke dunke

15.00 Fagerstrand

16.00 Fagerstrand

17.00 Idol

18.00 Idol - resultater

18.30 Nyhetene

18.45 Magasinet

19.10 Sporten

19.20 Været

19.30 Spillmagasinet

20.00 Hilde og Brede Show

20.30 God kveld, Dagfinn!

21.00 Nyhetene

21.10 Været

21.15 Sporten

21.35 I skuddlinjen

22.25 God kveld, Norge!

22.55 SportsXtra: Rally

23.25 Film: Oscar and Lucinda

01.35 Alle elsker Raymond

02.05 Film: Outside Providence

03.40 Magasinet

04.10 Sporten

04.25 Været

SSøønnddaagg  11..  mmaaii

07.00 TV 2 Junior

10.00 Lassie

10.30 Dr.Quinn

11.20 Familiesagaen De syv

søstre

11.50 Søndagsåpent

12.20 Spillmagasinet

12.50 TV 2 hjelper deg

13.20 Matiné:The Basket

15.05 Jeg gjør hva som helst

16.05 Søndagsåpent

16.35 SportsXtra: Rally

17.30 FotballXtra

18.30 Nyhetene og Sporten

18.50 Været

19.00 FotballXtra

20.00 FotballXtra - før kampen

20.05 FotballXtra: Lillestrøm -

Rosenborg

21.00 Nyhetene og Været

21.10 FotballXtra: Lillestrøm -

Rosenborg

22.05 FotballXtra - etter kamp-

en

22.15 Film: Deep Impact

00.15 God kveld, Norge!

00.45 The District

01.30 Diana: Historien om en

prinsesse

02.25 Været

MMaannddaagg  22..  mmaaii

06.28 God morgen, Norge!

09.30 Nyhetene

09.45 Kjendisjakten

10.10 God morgen, Norge!

12.00 Tabloid

12.35 Cheers

13.05 Home and away

13.30 Tre søstre

13.55 Dr.Quinn

14.45 MacGyver

15.40 Home and away

16.05 Rollebytte

16.35 Venner for livet

17.00 Pizzagjengen

17.30 Hotel Cæsar

18.00 Absolutt underholdning

18.20 Været

18.30 Nyhetene og Sporten

18.55 Tabloid

19.30 Hotel Cæsar

20.00 Fagerstrand

21.00 Nyhetene

21.20 Været

21.25 Sporten

21.35 24

22.25 Alt for Norge

22.55 Frasier

23.20 Nyhetene

23.30 Sporten

23.40 Været

23.50 The District

00.35 Senkveld med Thomas

og Harald

01.35 NYPD Blue

02.20 Absolutt underholdning

02.45 Sporten

02.55 Været

TTiirrssddaagg  33..  mmaaii

06.28 God morgen, Norge!

09.30 Nyhetene

09.45 Kjendisjakten

10.10 God morgen, Norge!

12.00 Tabloid

12.35 Cheers

13.05 Home and away

13.30 Tre søstre

13.55 Dr.Quinn

14.45 MacGyver

15.40 Home and away

16.05 Rollebytte

16.35 Venner for livet

17.00 Pizzagjengen

17.30 Hotel Cæsar

18.00 Absolutt underholdning

18.20 Været

18.30 Nyhetene og Sporten

18.55 Tabloid

19.30 Hotel Cæsar

20.00 Jeg gjør hva som helst

21.00 Nyhetene

21.20 Været

21.25 Sporten

21.35 Frustrerte fruer

22.25 Joey

22.50 Kongen av Queens

23.20 Nyhetene

23.30 Sporten

23.40 Været

23.50 24

00.35 Queens Supreme

01.25 Boomtown

02.10 Absolutt underholdning

02.35 Sporten

02.45 Været

OOnnssddaagg  44..  mmaaii

06.28 God morgen, Norge!

09.30 Nyhetene

09.45 Kjendisjakten

10.10 God morgen, Norge!

12.00 Tabloid

12.35 Cheers

13.05 Home and away

13.30 Tre søstre

13.55 Dr.Quinn

14.45 MacGyver

15.40 Home and away

16.05 Rollebytte

16.35 Venner for livet

17.00 Pizzagjengen

17.30 Hotel Cæsar

18.00 Absolutt underholdning

18.20 Været

18.30 Nyhetene og Sporten

18.55 Tabloid

19.30 Hotel Cæsar

20.00 Turklar

20.30 TV 2 hjelper deg

21.00 Nyhetene

21.20 Været

21.25 Sporten

21.35 Holmgang

22.30 Smittejegerne

23.20 Nyhetene

23.30 Sporten

23.40 Været

23.50 60 Minutes

00.40 Angel

01.25 Paradise Hotel

02.20 Absolutt underholdning

02.45 Sporten

02.55 Været

TToorrssddaagg  55..  mmaaii

07.00 TV 2 Junior

10.00 Lassie

10.30 Kjendisjakten

11.00 Globus 2: Den asiatiske

kjempevepsen

12.00 Tabloid

12.35 Holmgang

13.30 Home and away

13.55 Dr.Quinn

14.45 MacGyver

15.40 Home and away

16.05 Rollebytte

16.35 Venner for livet

17.00 Pizzagjengen

17.30 Hotel Cæsar

18.00 Hotel Cæsar

18.30 Nyhetene og Sporten

18.50 Været

19.00 FotballXtra

20.00 FotballXtra - før kampen

20.05 FotballXtra: Brann -

Bodø/Glimt

21.00 Nyhetene og Været

21.10 FotballXtra: Brann -

Bodø/Glimt

22.05 FotballXtra - etter kamp-

en

22.15 Fagerstrand

23.15 Nyhetene

23.40 Sporten

23.50 Været

00.00 Angel

00.45 Roswell

01.35 UC: Undercover

02.20 Sporten

02.35 Været

FFrreeddaagg  66..  mmaaii

06.28 God morgen, Norge!

09.30 Nyhetene

09.45 Kjendisjakten

10.10 God morgen, Norge!

12.00 Linc`s bar og grill

12.35 Cheers

13.05 Home and away

13.30 Ett minutt med Stan

Hooper

13.55 Dr.Quinn

14.45 MacGyver

15.40 Home and away

16.05 Rollebytte

16.35 Venner for livet

17.00 Pizzagjengen

17.30 Hotel Cæsar

18.00 Absolutt underholdning

18.20 Været

18.30 Nyhetene og Sporten

18.55 Tabloid

19.30 Hotel Cæsar

20.00 Idol

21.00 Nyhetene

21.20 Været

21.25 Sporten

21.35 Idol - resultater

22.05 Senkveld med Thomas

og Harald

23.05 Snille piker leker mest

23.30 Nyhetene

23.40 Sporten

23.50 Været

00.00 Film: Ringeren i Notre

Dame

01.35 Absolutt underholdning

02.00 Sporten

02.10 Været

LLøørrddaagg  77..  mmaaii

07.00 TV 2 Junior

10.00 Lassie

10.30 Globus 2: Huden vår

11.25 Familiesagaen De syv

søstre

11.55 Uken som gikk

12.05 60 Minutes

12.55 Uken som gikk - løsning

13.05 SportsXtra: Formel 1

14.00 Søndagsåpent

14.30 TV 2 hjelper deg

15.00 Fagerstrand

16.00 Fagerstrand

17.00 Idol

18.00 Idol - resultater

18.30 Nyhetene

18.45 Magasinet

19.10 Sporten

19.20 Været

19.30 Spillmagasinet

20.00 Hilde og Brede Show

20.30 God kveld, Dagfinn!

21.00 Nyhetene

21.10 Været

21.15 Sporten

21.35 I skuddlinjen

22.25 God kveld, Norge!

22.55 Film: Permanent

Midnight

00.25 Alle elsker Raymond

00.50 Film: One Kill

02.25 Magasinet

02.50 Sporten

03.10 Været

SSøønnddaagg  88..  mmaaii

07.00 TV 2 Junior

10.00 Lassie

10.30 Dr.Quinn

11.20 Familiesagaen De syv

søstre

11.50 Spillmagasinet

12.20 Farlige kjæledyr

13.20 Bare for moro skyld

13.30 SportsXtra: Formel 1

13.55 SportsXtra: Formel 1

15.40 SportsXtra: Formel 1

16.00 Jeg gjør hva som helst

17.00 Søndagsåpent

17.30 FotballXtra

18.30 Nyhetene og Sporten

18.50 Været

19.00 FotballXtra

20.00 FotballXtra - før kampen

20.05 FotballXtra: FC Lyn Oslo -

Rosenborg

21.00 Nyhetene og Været

21.10 FotballXtra: FC Lyn Oslo -

Rosenborg

22.05 FotballXtra - etter kamp-

en

22.15 Film: Redd Menig Ryan

01.05 God kveld, Norge!

01.35 The District

02.20 Diana: Historien om en

prinsesse

03.15 Været
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MMaannddaagg  2255..  AApprriill
07.05 Mess-TV
11.35 Søstre
12.25 Glamour
12.50 Glamour
13.20 Rollebytte
14.20 Boston Public
15.10 Gilmore Girls
16.00 Steg for steg
16.30 What I Like About You
17.00 MTV Boiling points
17.25 Reisequiz
17.30 Lokale sendinger
18.00 Aktuelt og Været
18.15 Bymagasinet
18.30 Lokale sendinger
19.00 Bryllupsfeber
20.00 Motepolitiet
20.30 Big Brother
21.30 Kandidaten
22.30 Aktuelt og Været
22.45 Smallville
23.35 Lokale sendinger
00.05 Big Brother
01.05 C.S.I.: Miami
01.55 Aktuelt og Været
02.10 Magnum, p.i.
03.00 Mess-TV natt

TTiirrssddaagg  2266..  AApprriill
07.05 Mess-TV
11.35 Søstre
12.25 Glamour
12.50 Glamour
13.20 Bryllupsfeber
14.20 Boston Public
15.10 Gilmore Girls
16.00 Steg for steg
16.30 What I Like About You
17.00 Nye episoder: Din for alltid
17.25 Reisequiz
17.30 Lokale sendinger
18.00 Aktuelt og Været
18.15 Bymagasinet
18.30 Lokale sendinger
19.00 Bryllupsfeber
20.00 Grønne fingre
20.30 Big Brother
21.35 CSI: N.Y.
22.30 Aktuelt og Været
22.45 C.S.I.: Miami
23.35 Lokale sendinger
00.05 Big Brother
01.05 C.S.I.: Miami
01.55 Aktuelt og Været
02.10 Magnum, p.i.
03.00 Mess-TV natt

OOnnssddaagg  2277..  AApprriill
07.05 Mess-TV
11.35 Søstre
12.25 Glamour
12.50 Glamour
13.20 Bryllupsfeber
14.20 Boston Public
15.10 Gilmore Girls

16.00 Steg for steg
16.30 What I Like About You
17.00 Din for alltid
17.25 Reisequiz
17.30 Lokale sendinger
18.00 Aktuelt og Været
18.15 Bymagasinet
18.30 Lokale sendinger
19.00 Bryllupsfeber
20.00 Ekstrem rengjøring
20.30 Big Brother
21.35 LOST
22.30 Aktuelt og Været
22.45 Dødelige asteroider
23.45 Lokale sendinger
00.15 Big Brother
01.15 C.S.I.: Miami
02.05 Aktuelt og Været
02.20 Magnum, p.i.
03.10 Mess-TV natt

TToorrssddaagg  2288..  AApprriill
07.05 Mess-TV
11.35 Søstre
12.25 Glamour
12.50 Glamour
13.20 Bryllupsfeber
14.20 Boston Public
15.10 Gilmore Girls
16.00 Steg for steg
16.30 What I Like About You
17.00 Din for alltid
17.25 Reisequiz
17.30 Lokale sendinger
18.00 Aktuelt og Været
18.15 Bymagasinet
18.30 Lokale sendinger
19.00 Ny sendetid: Big Brother
20.00 Royal League: Magasinet
20.15 Royal League: Vålerenga -
Brann
22.30 Aktuelt og Været
22.45 Royal League: Highlights
23.20 Lokale sendinger
23.50 Big Brother
00.50 C.S.I.: Miami
01.40 Aktuelt og Været
01.55 Magnum, p.i.
02.45 Mess-TV natt

FFrreeddaagg  2299..  AApprriill
07.05 Mess-TV
11.35 Søstre
12.25 Glamour
12.50 Glamour
13.20 Rollebytte
14.20 Boston Public
15.10 Gilmore Girls
16.00 Steg for steg
16.30 What I Like About You
17.00 Din for alltid
17.25 Reisequiz
17.30 Lokale sendinger
18.00 Aktuelt og Været
18.15 Bymagasinet
18.30 Lokale sendinger
19.00 Monstergarasjen
20.00 Som to dråper vann
21.00 Dusørjegeren
21.30 Wildcats
22.30 Aktuelt og Været
22.45 Wildcats
23.40 Lokale sendinger
00.10 LOST
01.00 C.S.I.: Miami
01.50 Haisommer 3

02.20 Aktuelt og Været
02.35 Haisommer 3
03.50 Mess-TV natt

LLøørrddaagg  3300..  AApprriill
07.05 Mess-TV
11.30 Eget rom
12.00 Cooper og gjengen
12.30 Under samme tak
13.00 Under samme tak
13.30 Så lite tid
14.00 Fresh Prince i Bel Air
14.30 Eve
15.00 Jesse
15.30 Dharma & Greg
16.00 Will & Grace
16.30 Aldri fred å få!
17.00 Bli ny og sexy
17.30 Motepolitiet
18.00 Aktuelt og Været
18.15 Uke-Aktuelt
18.30 Treacher Collins syndromet
19.30 Kandidaten
20.30 Big Brother
21.30 Training Day
22.30 Aktuelt og Været
22.45 Training Day
00.00 Big Brother
01.00 American Gothic
01.50 Haisommer 4 - Hevnen
02.20 Aktuelt og Været
02.35 Haisommer 4 - Hevnen
03.45 Karaokekampen

SSøønnddaagg  0011..  MMaaii
07.05 Mess-TV
11.40 Eget rom
12.10 Cooper og gjengen
12.40 Under samme tak
13.10 Under samme tak
13.40 Så lite tid
14.10 Fresh Prince i Bel Air
14.40 Eve
15.10 Jesse
15.40 Dharma & Greg
16.10 Will & Grace
16.40 Aldri fred å få!
17.10 Smallville
18.00 Aktuelt og Været
18.20 One Tree Hill
19.10 Gilmore Girls
20.00 Slankekolonien
21.00 Big Brother Direkte
22.30 Aktuelt og Været
22.45 Caesars Palace
23.15 Lokal-TV / Dusørjegeren
23.45 Big Brother Direkte
01.15 Clara's Heart
02.00 Aktuelt og Været
02.15 Clara's Heart
03.25 The Job
03.55 Mess-TV natt
07.05 Mess-TV
11.35 Søstre
12.25 Glamour
12.50 Glamour
13.20 Rollebytte
14.20 Boston Public
15.10 Gilmore Girls
16.00 Steg for steg
16.30 What I Like About You
17.00 Din for alltid
17.25 Reisequiz
17.30 Lokale sendinger
18.00 Aktuelt og Været
18.15 Bymagasinet

18.30 Lokale sendinger
19.00 Bryllupsfeber
20.00 Motepolitiet i Paris
20.30 Big Brother
21.30 Finale: Kandidaten
22.30 Aktuelt og Været
22.45 Kandidaten
23.15 Lokale sendinger
23.45 Big Brother
00.45 C.S.I.: Miami
01.35 Aktuelt og Været
01.50 Magnum, p.i.
02.40 Mess-TV natt

TTiirrssddaagg  0033..  MMaaii
07.05 Mess-TV
11.35 Søstre
12.25 Glamour
12.50 Glamour
13.20 Bryllupsfeber
14.20 Boston Public
15.10 Gilmore Girls
16.00 Steg for steg
16.30 What I Like About You
17.00 Din for alltid
17.25 Reisequiz
17.30 Lokale sendinger
18.00 Aktuelt og Været
18.15 Bymagasinet
18.30 Lokale sendinger
19.00 Bryllupsfeber
20.00 Grønne fingre
20.30 Big Brother
21.35 CSI: N.Y.
22.30 Aktuelt og Været
22.45 C.S.I.: Miami
23.35 Lokale sendinger
00.05 Big Brother
01.05 C.S.I.: Miami
01.55 Aktuelt og Været
02.10 Magnum, p.i.
03.00 Mess-TV natt

OOnnssddaagg  0044..  MMaaii
07.05 Mess-TV
11.35 Søstre
12.25 Glamour
12.50 Glamour
13.20 Bryllupsfeber
14.20 Boston Public
15.10 Smallville
16.00 Steg for steg
16.30 What I Like About You
17.00 Din for alltid
17.25 Reisequiz
17.30 Lokale sendinger
18.00 Aktuelt og Været
18.15 Bymagasinet
18.30 Lokale sendinger
19.00 Bryllupsfeber
20.00 Ekstrem rengjøring
20.30 Big Brother
21.35 LOST
22.30 Aktuelt og Været
22.45 Myten Atlantis
23.45 Lokale sendinger
00.15 Big Brother
01.15 C.S.I.: Miami
02.05 Aktuelt og Været
02.20 Magnum, p.i.
03.10 Mess-TV natt

TToorrssddaagg  0055..  MMaaii
07.05 Mess-TV
11.35 Søstre
12.25 Glamour

12.50 Glamour
13.20 Bryllupsfeber
14.20 Boston Public
15.10 Smallville
16.00 Steg for steg
16.30 What I Like About You
17.00 Din for alltid
17.25 Reisequiz
17.30 Lokale sendinger/ Lov og rett
i Hollywood
18.00 Aktuelt og Været
18.15 Bymagasinet
18.30 Lokale sendinger/
Drømmehjemmet
19.00 Bryllupsfeber
20.00 10 dager - 10 år yngre
20.30 Big Brother
21.30 SOS barnevakten
22.30 Aktuelt og Været
22.45 Cold Case
23.35 Lokale sendinger/ Paparazzi i
Hollywood
00.05 Big Brother
01.05 C.S.I.: Miami
01.55 Aktuelt og Været
02.10 Magnum, p.i.
03.00 Mess-TV natt

FFrreeddaagg  0066..  MMaaii
07.05 Mess-TV
11.35 Søstre
12.25 Glamour
12.50 Glamour
13.20 Bryllupsfeber
14.20 Boston Public
15.10 Smallville
16.00 Steg for steg
16.30 What I Like About You
17.00 Din for alltid
17.25 Reisequiz
17.30 Lokale sendinger
18.00 Aktuelt og Været
18.15 Bymagasinet
18.30 Lokale sendinger
19.00 Monstergarasjen
20.00 Som to dråper vann
21.00 Dusørjegeren
21.30 One Way Out
22.30 Aktuelt og Været
22.45 One Way Out
23.35 Lokale sendinger
00.05 LOST
00.55 C.S.I.: Miami
01.45 Live Virgin
02.15 Aktuelt og Været
02.30 Live Virgin
03.35 Mess-TV natt

LLøørrddaagg  0077..  MMaaii
07.05 Mess-TV
11.30 Eget rom
12.00 Cooper og gjengen
12.30 Under samme tak
13.00 Under samme tak
13.30 Så lite tid
14.00 Fresh Prince i Bel Air
14.30 Eve
15.00 Jesse

15.30 Dharma & Greg
16.00 Will & Grace
16.30 Aldri fred å få!
17.00 Bli ny og sexy
17.30 Motepolitiet i Paris
18.00 Aktuelt og Været
18.15 Uke-Aktuelt
18.30 Håpet fra nord
19.30 Kandidaten
20.30 Big Brother
21.30 Mumien
22.30 Aktuelt og Været
22.45 Mumien
23.55 Big Brother
00.55 American Gothic
01.45 Club Paradise
02.15 Aktuelt og Været
02.30 Club Paradise
03.40 Mess-TV natt

SSøønnddaagg  0088..  MMaaii
07.05 Mess-TV
11.30 Eget rom
12.00 Cooper og gjengen
12.30 Under samme tak
13.00 Under samme tak
13.30 Så lite tid
14.00 Fresh Prince i Bel Air
14.30 Eve
15.00 Jesse
15.30 Dharma & Greg
16.00 Will & Grace
16.30 MTV Cribs
17.00 Ung, sexy og kongelig
18.00 Aktuelt og Været
18.20 One Tree Hill
19.10 Gilmore Girls
20.00 Slankekolonien
21.00 Big Brother Direkte
22.30 Aktuelt og Været
22.45 Caesars Palace
23.15 Lokal-TV / Dusørjegeren
23.45 Big Brother Direkte
01.15 Waking the Dead
02.00 Aktuelt og Været
02.15 Waking the Dead
03.25 The Job
03.55 Mess-TV natt

Mobico Norway
Pusse opp ?

Kontakt meg på tlf: 667 750 670
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KKAARRII LLØØVVDDAALL KKAARRII@@SSPPAANNIIAAPPOOSSTTEENN..CCOOMM

Hvordan få en oversikt
over alle byens
herligheter og godt

utgangspunkt for de maksimalt
beste opplevelsene? Smak og
behag er forskjellige, men et lurt
utgangspunkt er alltid byens
største kirke. Siden Sevilla er en
temmelig flat by og det er lite å
se opp til, er klokketårnet la
Giralda i Sevillas katedral, en
anbefalelsesverdig start. 

I 1198 begynte byggearbeidet
på et muslimsk minaret. Flere
utvidelser gjennom fire hundre
år gjorde klokketårnet til det det
er i dag. Kronet av "værhanen"
som er en bronsestatue av
"Troen", rager tårnet 96 meter i
været. Ikke la deg avskrekke av
høyden! Du kan ta med deg
småbarn i barnevogn opp
avsatser med moderat stigning.
Et par trappetrinn like under de
kjempemessige kirkeklokkene
og du har en ubetalelig utsikt
over hele byen.   

Bare forbered deg på å gå i kø.
Her i den største gotiske kate-
dralen i verden er det folksomt!
I Guiness rekordbok er kirkens
eksakte mål angitt 126,18 meter
lang, 82,60 bred og 30,48 meter
høy. Spesielt mange lar seg
avbilde foran sarkofagen til
Christoffer Columbus. De lærde
strides fortsatt om det virkelig er
den store sjøfareren som ligger

her omgitt av kongene i Castilla,
Arragon, Navarra og Leon.
DNA- analyser av beinrester ga
ikke et entydig resultat. Ikke får
vi nordmenn vite om han virke-
lig var av norsk avstamning,
heller! 

EELL AARREENNAALL

Flytende "gull" renner gjennom
storbyen. Rikelig med tilgang
på vann er ingen selvfølge i
Spania, og elva Gualdaquivir
sprer frodige vekstvilkår på sin
vei mot havet. Havneområdet el
Arenal var tidligere trafikkert av
alt fra nordiske vikingskip til
dagens luksuscruisere. Her kom
gullet fra de spanske koloniene
inn i landet. Et yrende folkelig,
handel og vekst var resultatet. I
dag har også Sevilla et berømt
padlermiljø. 

Gulltårnet, el Torre del Oro, ble
imidlertid ikke brukt til oppbe-
varing av gull, men til å
overvåke havna. Det nåværende
maritime museet fikk navnet sitt
etter solstrålene som reflekterer
lyset i de glaserte flisene på utsi-
den av tårnet.

Ikke langt fra elvebredden lig-
ger tyrefekterarenaen fra det
attende århundre. Den er en av
Spanias eldste med sin barokke
fasade i hvitt og okerfarge. Det
er plass til 14000 tilskuere. Fra
påske til oktober er det jevnlige

corridas, kamper mellom okser
og menn her. Oksen, et velfødd
dyr rundt et halvt tonn, er alltid
den tapende parten.   

SSAANNTTAA CCRRUUZZ

Sevilla gamle jødekvarter rundt
katedralen har inspirert til
udødelige verk som "Barberen i
Sevilla", "Don Juan" og selvsagt
"Carmen". Det er nesten så du
ser rødkledde ungjenta foran
tobakksfabrikken. 

En liten juvel i arkitektonisk
skjønnhet er Alcázar. I 1364
ønsket Pedro den første seg et
lite slott. Han beordret mus-
limske håndverkere fra Granada
og Toledo hit til Sevilla.
Resultatet finnes i dag i et
Alhambra i miniatyr. Velstelt
hage, rennende vann og finurlig
ornamentikk på vegger og i
grasiøse bueganger. Mens
Alhambra er folksomt og stort,
er Alcázar overkommelig i sin
orientalske skjønnhet. Bak git-
terverket i andre etasje kunne
haremskvinnene i ro og fred
konsentrere seg om sin opp-
gave, behage mannen og føde
hans barn. Den nysgjerrige
kunne se ned på mennene fra
sine private gemakker uten å
blitt sett selv. 

Du har ikke fått et riktig bilde av
storbyen hvis du ikke har fått
med deg noen av bygningene fra

Expo 92, verdensutstillingen.
Noe er gjort om til permanente
utstillingslokaler og
fornøyelsespark. Mange av de
opprinnelige utenlandske
pavliongene representerer det
ypperste av landets arkitektur.
Flere huser landets ambassade i
dag. 

Og et tips til slutt, Sevilla er
byen for å ta en tur med heste-
drosje. Ikke vent til du kommer
til neste by. Det er her du bør
nyte en tur i kongelig ekvipasje
undre skyggefulle trær. Det er et
"must" på lik linje med gondol-
turen i Venecia. God tur!

Sevilla
Spanias vakreste by ?

Havneby med  gullomsetning,
verdensutstilling, tyrefekting og
flamenco, Sevilla er byen med
pulserende spansk sjel.

En typisk “sevillansk” patio.

Kirketårnet rager mot himmelen. 
Det er faktisk lettere å klatre opp enn du tror.

Det er alltid tett med turister  fra
alle verdenshjørner foran gravst-

edet til Columbus sjøfareren.

Over hodene henger de malmtunge
klokkene.
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•Kjøkken av beste kvalitet
•Sveitsisk kokk

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

r e s t a u r a n t e  .  a l t e a

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

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

Prøv vår formiddagsmeny 14€, vin inkludert

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

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

IINNDDIISSKK RREESSTTAAUURRAANNTT

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

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

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

MarkiserMarkiser

Europas Plaza Mayor 

250 år har det gått siden arkitek-
ten Alberto Churriguera, etter
oppdrag av kong Felipe V,
bygget Salamancas Plaza
Mayor, en av Europas mest ele-
gante, offentlige steder.

Plazaen ble bygget mellom
1729 og 1755, og ligger i den
vakre byen Salamanca som er

deklarert verneverdig av
UNESCO.

I løpet av de neste seks måne-
dene, det vil si frem til 4. okto-
ber, vil det arrangeres en rekke
begivenheter i Salamanca i
anledning jubileet. Mellom den
7-15 mai feires den tjuefemte
utgaven av Bokmessen på selve

plazaen, og i den anledning vil
det organiseres treff mellom
forfattere, diverse konferanser
og kongresser. Senere arran-
geres det også en rekke konfer-
anser, konkurranser, utstillinger,
golfturneringer osv. 

www.turismocastillayleon.com

Gastronomisk turisme i Valencia

Programmet kalles Turistear og
inneholder følgende:

- Kurs rundt det spanske
kjøkkenet, tre timer daglig,
mandag til fredag.
- Restaurant, bar- og spansk
service- kurs. Tre timer daglig
fra mandag til fredag.

Ved siden av kurset, får man
mulighet til å besøke vingårder,
skinketørkeri, besøke the City
of Arts and Science,
Oceanografico (akvarium),

Albufera, Benidorm etc.
Alternativ kan det også legges
inn turer til Michelin- stjerne
restauranter i området.

Overnatting skjer i skolens
hotell som er tre stjernes, i enten
enkelt- eller dobbeltrom.

Gruppen må bestå av minst 15
personer, og prisen er:
- 195 € for kurs tre timer daglig.
- Inngangsbillett City of Arts
and Science, 20€
- Benidorm utflukt, 22 €

- Besøke vingårder, skinketørk-
eri og smaksprøver: 25 €
- Overnatting på hotellet,
frokost inkludert, 30€ per per-
son i dobbeltrom, 25 € i trippel-
rom og 22€ per person i fire-
mannsrom, per natt.
- Transport hotell- skole- hotell;
prisen avhenger av antall pas-
sasjerer.

Skolen byr også på program
som varer 1 måned. For mer
informasjon om kursene,
www.ehtvalencia.com

Hotellhøyskolen i
Valencia (Escuela de
Hosteleria y Turismo de
Valencia) har nylig satt i
gang et eget matlaging-
sprogram rettet mot
turister som ønsker å
lære seg mer om spansk
mat under sitt 
ferieopphold i byen. 

City of Arts and Science



11999988  CCHHRRYYSSLLEERR SSTTRRAATTUUSS

Meget fin cabriolet som har
gått kun 45.000km. 2,5 liters
V6 med automat, cruise,
skinninteriør og CD veklser.
La Nucia. Tlf. +47 97071313
Telefon: +34 965871007 

MMIICCHHEELLIINN DDEEKKKK PPÅÅ FFEELLGG

205/55ZR16 91W
400 Euro, 965 714 182
(Torrevieja)

RREENNAAUULLTT TTSSEE  8877
I god stand, nye dekk, ser-
vicehefte, 5 dører 900 Euro,
650 368 966 (Bjørn)

SSTTRRØØKKEENN AAMMEERRIIKKAANNEERR

93mod. Ford Probe 2.5L 24V
Alt utstyr, meget pen. 6900
Euro, pris kan diskuteres.
Tlf: 610 905 437 (Albir)

MMEERRCCEEDDEESS BBEENNZZ 223300EE
80mod, spanske skilt, soltak
og automat. 500E 
Ring 618 088 545

RREENNAAUULLTT MMEEGGAANNEE --  BBIILLLLIIGG
R. Megane, `98 mod. 2,0 L,
Automat, AC, 92.000 km.
God stand. Selges for kun €
5.000 Telefon: 690264727 

AAPPRRIILLIIAA RRSS  5500
Pent brukt sykkel, 2003 mod.
selges grunnet flytting
Telefon: 965887184 

RRIIMMEELLIIGG BBIILL

Renault 19 adagio. 1,4l. 94
mod. Selges rimelig grunnet
flytting Tlf: 965887184 

BBMMWW  ZZ33  11,,99  CCAABB
kun gått 45.000 km meget
pent vedlikeholdt sort metal-
lic med rødt skinninteriør
kun 14.000€ Tlf:607 899 999

JJEEEEPP  GGRRAANNDD CCHHEERROOKKEEEE

3,1 Td Limited. 1999 mod.
110000 km. skinnineriør, cd
veksler. Selges 19000 Euro
Telefon: 696884128 

0000  MMOODD..  RREENNAAUULLTT KKAANNGGOO

1.4 Norsk reg. Varebil. km
101.000.Reg. reim. er byttet
.Meget pen og god bil.
Selges eller byttes helst i
Spansk.reg. personbil. Ring
eller send mail. +47
90018115 eller Spansk
652011640 (Kanskje du skal
flytte tilbake til Norge?)
Telefon: 652011640 

SSCCOOOOTTEERR TTIILL SSAALLGGSS

Yamaha Slider 50, farge: gul.
Pent brukt. Står i Alfaz del
Pi. Tlf: +34 678 812 105 

BBOOBBIILL KKØØPPEESS

Jeg søker en BILLIG bobil.
Har du en så vil jeg kjøpe
den. Telefon: 620444005 

SSCCOOOOTTEERR TTIILL SSAALLGGSS

Yamaha Slider 50, farge: gul.
Pent brukt. Står i Alfaz del
Pi. Telefon: +34 678 812 105 

CCAABBRRIIOOLLEETT
BMW 328i 96 mod. Bla met.
originalt M3 stylet. Meget
pen bil, selges rimelig grun-
net flytting.
Tlf: 965887184 

TTIILLHHEENNGGEERR ØØNNSSKKEESS KKJJØØPPTT

Betaler kontant for middels
stor tilhenger i god stand (for
personbil). Ring 610 533 553
Telefon: 610 533 553

HHOONNDDAA CCRR--VV  22000033  MMOODDEELLLL

Grønn,ca 40.000 km, alle
servicer fulgt. CD spiller,
klima-anlegg, takluke, en
eier. Selges 20.000 €. Aina
676 490 520

BBOOBBIILL ØØNNSSKKEESS KKJJØØPPTT!!
-96mod.og nyere bobil
ønskes kjøpt!Norske eller
spanske skilter. Haster!
Tlf: 652011640/965 320 687
eller +47 90018115

MMEERRCCEEDDEESS

E-modell (210), avantgarde.
mørk grønn med
fargeavstemt enteriør,
automat, sperre, regnsensor,
automatisk klimakontroll,
xenonlys. ITV til april 07.
Speedometerstand 130 000
km. Meget pen bil.
Telefon: 696 096 269 

CCAAMMPPIINNGGVVOOGGNN

4 sengers vogn selges , 3500
e ca 5 meter. pen,allt utstyr
Telefon: 600688575 

11999988  CCHHRRYYSSLLEERR SSTTRRAATTUUSS

Meget fin cabriolet som har
gått kun 45.000km. 2,5 liters
V6 med automat, cruise,
skinninteriør og CD veklser.
La Nucia. Prisantydning
11.500€. Mobil: +47
97071313 Telefon: +34
965871007

BBMMWW  332288  CCAABBRRIIOO
Bensin – år: 03/1998 –
82.000 Kms. - Farge: Violet -
193 cv – ABS, Garanti,
airbag, skin seter, elektriske
vinduer og tak, m.m. Selges
for kun 19.900€  Albir
Telefon: +34620234673  

BBMMWW  333300CCII CCAABBRRIIOOLLEETT

2001 modell, “ny” bil
231HK
Tlf: 627 816 569

DDOODDGGEE RREEGGEENNCCYY

Campingbil 88 mod, 5.9L v8,
automat, ac, cruise, bensin
eller gas LPG. 4 sengeplasser
og 4 kapteinstoler. Trekkrok
m.m. Meget god teknisk
stand og nydelig interiør.
Nypris 800.000 NOK, selges
for 159.000 på Norske skil-
ter. Tlf: 966 860 297 (Alfaz ).

2255""  SSAAMMSSUUNNGG TTVV
Flat skjerm, 6 måneder gam-
mel. Selges for 150€. La
Nucia. Tlf: +34 965871007 

LLÅÅNNEE MMEEGG EETT PPIIAANNOO ??
Jeg er nettopp flyttet til
Villajoyosa. Jeg er sanger og
sangskriver. Jeg mangler et
piano å øve på. Kan du hjelpe
meg? Hilsen Hilde. 
Telefon: 965 89 10 37 

SSYYKKKKEELL--SSOOMMMMEERR??
Decathlon sykkel, 21 gir,
demping i sete og gaffel. Ny
pris 300 Euro, selges for 120
Euro. Alfaz del Pi.
Telefon: +34 678 812 105 

JJAACCUUZZZZII DDEENNIIAA DDEE LLUUXX

Selger 3 aar gammel jacuzzi
rimelig. Plass til 7 pers. Lite
og veldig pent brukt. Inkl.
tak, cover og trapp. Bor i
Alfaz. Ring gjerne for mer
info.! Telefon: 626 965 420 

KKOONNTTOORRMMØØBBLLEERR SSEELLGGEESS

Stor kontorpult, skap med
hyller og kontorstol selges.
Pent brukt og nesten nytt,
selges samlet for 200€. La
Nucia. Mobil: +47 97071313
Telefon: +34 965871007 

PPCC  MMEEDD 1177""  LLCCDD  SSKKJJEERRMM

6 mnd. gammel PC med
DVD, CD-brenner, trådløs
mus/tastatur (norsk), 512Mb
RAM, 80Gb disk og nettkort
(fast og trådløst). 17" LCD
flatskjerm og PC-pult følger
med. Selges for 500€. La
Nucia. Telefon: +34
965871007 

FFLLYYTTTTEESSAALLGG ""LLOOPPPPEEPPRRIISSEERR""
Senger med overskap,
garderobeskap, pc-bord,
sriver, 17" skjerm, bokhylle,
gardiner, verktøy, gamle-
postkort m.m. 
Tlf: 966 701 751

ØØNNSSKKEESS::  AALLFFAAZZ//AALLBBIIRR

Lærer ved den norske skolen
ønsker å leie leilighet, rekke-
hus eller lite hus i gangavs-
tand fra Albir/Alfaz.
Tlf: 618 649 957

FFØØDDEE II SSPPAANNIIAA??
En en familie som skal stud-
ere et år i spania.Vi venter
barn i desember og skulle så
gjerne kommet i kontakt med
noe som har født barn i
spania, costa blanca sør
området?Vil så gjerne finne
ut noe om forholdene der
nede, info om forhold på
sykeshus, holdning til den
fødende, kompetanse rundt
fødselskomplikasjoner m.m.
Håper inderlig at noen svar-
er. På forhånd takk fra
Renate.Tlf: 95089249

LLEEIILLIIGGHHEETT II SSVVEERRIIGGEE

Vartofta 77m2, 3rom +
kjøkken bad og peis. Selges
for 130.000 NOK, kan også
leies ut på åremål. 
Tlf: 965 328 200

RREEGGNNSSKKAAPPSSMMEEDDAARRBBEEIIDDEERREE

Vi søker regnskapsmedarbei-
dere til vårt regnskapsbyrå i
Altea i Alicante kommune.
Kontaktperson Trygve
Holtan-Hartwig 
Tlf: +47 920 97 777

LLLLOOYYDD TTRRAAVVEELL SSCCAANNDDIINNAAVVIIAA

Heltidsansettelse. Lønn etter
avtale. Boende ordnes. 1
gratis hjemreise i året.
Arbeidstid 9-14 15-18
mandag til fredag. Språk-
kunnskaper (skandinavisk,
finsk & spansk) og
Amadeus-erfaring/kunnskap
er en STOR fordel.
Telefon: +34 96 570 5394 

LLEEIILLIIGGHHEETT SSEENNTTAALLTT II AALLBBIIRR

til leie , 3min til alt ,hav
usikt, 4 etage, 77 m2. 2 sov, 
2 bad, stue, kjøkken,
vaskerom, verandra, a/c. 
Tlf: +34 687670278 

LLEEIILLIIGGHHEETT BBEENNIIDDOORRMM

Renovered leilighet i sen-
trum. 1 sov. Kjökken, bad,
stor inglased ballkong.
Parabol. Möblert. 
Tlf. 607 34 48 88

PPEENNTT HHUUSS TTIILL LLEEIIEE II SSOOMMMMEERR

I nærheten av Alfaz Del Pi. 3
soverom. Tlf: 670266401

IIDDYYLLLLIISSKK

LaVila Joyosa med utsikt til
Middelhavet. Rimelige 
priser, norske utleiere. 
Tlf: 004791390934

HHUUSS II MMAARR MMEENNOORR

2 toppenfina radhus, 3 rok,
strandnära vid norra delen av
Mar Menor, 8 km från
Murcias flygplats.KURORT
med lerbad och heta källor.
Fullt utrustat med alla
bekvämligheter, satelit-Tv.
Max 5 pers/hus. 350 euro/v.
Telefon: 0034968179059 

LLEEIILLIIGGHHEETT SSEELLGGEESS

Flott stor moderne leilighet i
Torrevieja sentrum til salgs.
2 soverom, 2 bad,  stue og
stort praktisk
kjøkken.Terasse, takterasse
og egen bod.Varmekabler
med  i alle rom.Pris 165 000
euro. Prisen kan diskuteres
ved rask avgjørelse. Tlf. 670
47 55 85

EENNEEBBOOLLIIGG II LLAA MMAARRIINNAA

3 soverom, 2 bad, beliggende
i rolig strøk. Kort vei til
butikker og basseng. God
bussforbindelse til strand.
AC, kabeltv (43 kanaler).
Telefon: +4769186178 

RREEKKKKEEHHUUSS,,  GGUUAARRDDAAMMAARR

Praktisk og koselig rekkehus
med 2 soverom, terasse i
front og stor takterasse til
leie. Boligen er på 1 etg. og
ligger i et rolig boligfelt.
Kort vei til butikk og restau-
rant. Bussforbindelse til
byen. Ordner henting på fly-
plassen. Ledig juni og aug.
2005. Telefon:
004738087060
Telefon: 004738087060 

PPLLAAYYAA FFLLAAMMEENNCCAA

Trivelig leilighet i 1. etasje,
like ved basseng, 2 soverom,
stort bad, lys og vennlig, stor
terrasse med masse solen !
PASSER OSS NORD-
MENN... Reduert pris:
145.000 € + IVA - omk. TLF.
605 530 097. 

EENNEEBBOOLLIIGG SSEELLGGEESS

Ligger i Horizonte og har 2
sov. 1 bad, kjøkken,stue med
peis, tomt 250 m2. Beplantet
Stor solrik takterrasse med
flott utsikt. Parkering inne på
tomt. Den flotte eneboligen
ligger i Horizonte rett utenfor
Torrevieja. Selges møblert.
Prisantydning. 200.000 euro.
Telefon: +47 917 03 165 

CCIIUUDDAADD QQUUEESSAADDAA

Rekkehus til leie i mai - juni
Telefon: 004797617117 

San Miguel de Salinas
2 møblerte leiligheter til leie
fra 1.mai og 1.juni. Romslig
uteplass, svømmebasseng,
hagemøbler, utegrill.
Telefon: +34 647 195 580 

TTIILLLL SSAALL II LLAA MMAATTAA

Mycket trevlig lagenhet nara
playan i La Mata, sydvand
med stor terrass, delvis
inglasad. Nyrenoverat kok,
stor salong, ett sovrum med
bad. for narmare info, ring
655 43 73 88.

MMAAII OOGG JJUUNNII

Fin leilighet med 3 soverom
og 2 bad, til leie i rolig, flott
og innegjerdet urbanisasjon.
5 min. gange fra La Mata
stranden. Stor sydvendt
uteplass. Flott fellesbasseng.
Butikker, restauranter, barer i
gangavstand. Buss til
Torrevieja hver 1/2 time.
Ring på tlf. 0034 968570181

SSEENNTTRRAALLTT

3 roms ledig fra 1 juni.. Rett
ved det skandinaviske sen-
teret i Torrevieja. Kort avs-
tand til sentrum og stren-
dene. matbutikker,
cafeer,barer,internetcafe,buss
,osv kr 3200,. for 1 uke-2700
pr uke for 2 uker!!
Telefon: 0047 98054063 

RROOCCIIOO DDEELL MMAARR

Leilighet på ca.55 m2 med
havutsikt, to ballkonger og
stor felles takterasse like ved
strender til leie. Leiligheten
består av stue, 2 soverom,
kjøkken og bad med vaske-
maskin. Leiligheten har også
kabel TV med bl.a. norske og
andre europeiske kanaler.
Tel. +47.55930555

LLEEIILLIIGGHHEETT II SSEENNTTRRUUMM

3 sov. 2 bad rett bak
fontenene, med alle
fasiliteter rett utenfor døren.
selges møblert og med hvite-
varer Boareal ca. 90 m2
Takst fra mars 180.000 euro.
Selges kun 165.000 euro.
Tlf: +47 917 03 165 

BBAANNOOSS DDEE EEUURROOPPAA

Flott rekkehusleilighet i ny
urb.ved saltsjøen. Stille barn-
evennlig strøk, 5 min fra
butikksenter. Inneh. stue,
separat kjøkken, 2
dobl.soverom, 2 toalett, bad
,takterr., A/C, felles sv.bas-
seng. Pris inkl.hvitevarer,
delv.møbl. 160.000,- EUR.
Tlf. + 34 965 706 594 (engel-
sk) eller +47 40 45 40 18
(norsk)

�
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BOLIG
TILBYS

Costa Blanca - Nord
Marina Alta

BOLIG
TILBYS

Costa Blanca - Syd
Vega Baja
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Overskrift

Område/Sted

Annonsetype Bolig Tilbys Bil/Mc Diverse

Annonsetekst

Telefon

E-post

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

SKJEMA FOR RUBRIKKANNONSE�
C

SKRIV KORT MED STORE BOKSTAVER

Rubrikkmarkedet er gratis for privatpersoner. For å sette inn din annonse kan du gå til nettsiden: WWW.SPANIAGUIDEN.NO 
Velg “rubrikk” sett inn annonsen der så kommer den med i neste utgave av Spaniaposten. Har du ikke tilgant til Internet kan du bruke

dette skjemaet og sende oss pr. fax eller post. Unødig lange annonser tas ikke med Vi tar IKKE imot rubrikkannonser pr. telefon !

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

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

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

NORSKE KONSULATER�

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

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

MMAALLAAGGAA
Real Consulado de Noruega
Calle Blasco de Garay 7

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

For å sette inn din rubrikk
annonse gå til:

wwwwww..ssppaanniiaagguuiiddeenn..nnoo//rruubbrriikkkk

LEILIGHETER SENTRALT BENIDORM
EN DEL LEILIGHETER SENTRALT I BENIDORM TIL LETE, 
FOR KORITIDS LEIE, ELLER HELASEIE.
MER INNFORMASJON:

TELEFON; 96 586 1048 ELLER, 630448283

SSPPEECCIIAALL SSAALLEE
OYSTER 435 sailing yacht, ketch, 1985,

Lloyds 100A1, in excellent condition,
very solid construction, 3 yrs osmosis

warranty. Complete overhaul 2002.
Beautiful interiors, sleeps 9. Teak deck,

Volvo engine, new Hood sails, electric
winches. 185.000 euros direct from

owner. Lying Altea. 
Phone: 607773120 



Kjøp bolig trygt og enkelt med

og

Dette er bare noen av våre produkter. Kontakt oss for mer informasjon om vårt boligtilbud

Camilla Pettersen, Albir

650 679 154
playadelalbir@cisa.es

Lillian Audunhus, Torrevieja

619 115 895
aldeadelmar@cisa.es

For nærmere informasjon kontakt våre meglere i Spania og Norge:

Markedsført av DnBNOR Eiendom i Norge - Selges av CISA Grupo Bancaja i Spania

CISA Grupo Bancaja
Avda. Röentgen, s/n

03580, Torrevieja

CISA Grupo Bancaja
Avda. del Albir, 48 Edif. Scandia
03580, El Albir

Besøk oss på våre kontor i Albir og Torrevieja:

Bjørg Allum Fahlstrøm, Norge
Mob: (0047) 40 87 54 78 Kontor: (0047) 22 48 11 14
spania@noreiendom.no

www.dnbnor.no/eiendom
Kongensgt. 18
Postboks 451 Sentrum
0104 Oslo

www.cisa.es

Altea - Gamlebyen

Fremdeles leiligheter tilgjengelige i fase I.
Fantastisk utsikt og beliggenhet.
Bare 100 meter fra stranden Playa de los Locos.
Kontakt oss for å se visningsleilighet.               Priser fra: 131.200 € + omk.

Las Atalayas, Torrevieja

Soverom: 3                 M²: Ca. 100
Bad: 2 + 1
Leilighet over to plan i hjertet av
Alteas gamleby. Kort avstand til alle
servicetilbud. To terrasser.
Fantastisk utsikt. 
Veletablert urbanisasjon i rolige
omgivelser.
Kontakt oss for visning.

Pris 195.000 €+omk.

Sierra Albir - Ny bungalow

Soverom: 3 
Bad: 2 
M2: Ca. 120 + garasje 
på ca. 60 m2.
Ny urbanisasjon i Sierra Albir. 
Gangavstand til strand og 
servicetilbud. Felles basseng 
og opparbeidet grøntareal. 
Kontakt oss for visning.

Pris  285.660 € + omk.

Isla de Altea

Soverom: 2 
Bad: 2 
M2: Ca. 94 

Leiligheten er helt ny.
Fellesområder med opparbeid-
ede grøntområder og basseng
for urbanisasjonen. Privat 
parkering og bod i låst kjeller.

Pris  288.500 € + omk.


