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Tiden går fort och snart är det jul och nyår. Jag tycker det var nyss 
vi kom ner till solen och värmen och nu är det dags att åka hem 
och träffa barn och barnbarn och i mitt fall även barnbarnsbarn (ja 
så gammal är jag). Egentligen är det inte lockande att åka hem till 
snöblask och kyla men det är som sagt inte klimatet som drar. Min 
fru och jag har försökt med att antyda att vi kanske skulle stanna 
kvar här nere men då har den yngre generationen spänt ögonen i 
oss och undrat om vi verkligen vill förstöra deras jul och nyår. Man 
smälter naturligtvis och känner värmen kring hjärtat.
 
Det har varit ett innehållsrikt år och för första gången på länge har Club 
Nórdicos medlemsantal ökat. Det är glädjande särskilt som vi vet att det 
är många av våra äldre medlemmar som fl yttat hem och att det skett 
ett stort generationsskifte. Som ni vet drivs Club Nórdico helt ideellt så 
jag vill passa på och tacka alla som hjälpt till att göra vår club attraktiv. 
Många har lagt ner ett jättearbete. Du som läser detta är givetvis också 
välkommen att komma med i vårt team, kontakta mig eller någon i sty-
relsen.

Inför ett nytt år ska man blicka framåt och vi har försökt att sätta ihop 
program, resor och aktiviteter som ska locka våra medlemmar. Gå in 
på vår hemsida, läs i vårt Nordico Nytt och ta del av vårt nyhetsbrev. 
Många aktiviteter ordnas med kort varsel så titta också på våra olika an-
slagstavlor. Vi har glädjande nog fått in fl era förslag om vad vi bör göra 
från er medlemmar och vi ska försöka möta era önskemål på bästa sätt. 
Har du själv en idé så hör av dig!

Jag önskar alla en riktigt God Jul och ett Gott 
Nytt År och ser fram emot att se er igen i våra 
lokaler, på någon resa eller vid någon av våra 
aktiviteter.

Henrik Westman

Ordförande / Klubbleder



4Nórdico Nytt nr. 4 / 2012 www.clubnordico.com

Uskomme 
tulevaisuuteen! 

Vid många tillfållen i livet ställs man inför kniviga val. 
Vissa är lätta men de fl esta fordrar eftertanke. Ibland 
väljer man fel och då kan detta få ödesdigra kon-
sekvenser. Bilden ovan har cirkulerat i facebook en 
längre tid. De allra fl esta av de 10 tusen tals kommen-
tarerna har varit ”Jump!”. Vad väljer Du?

Aika kuluu nopeasti ja kohta on joulu ja uusivuo-
si.Minusta tuntuu että hetki sitten tulimme tänne 
auringon lämpöön ja nytt on aika palata takaisin 
lasten ja lastenlasten luo ja  vieläpä lastenlasten 
luo( olen näin vanha)  Oikeastaan ei ole kovin-
kaan miellyttävää lähteä kotiin lumisohjoon ja 
kylmyyteen mutta ei ole säästä kysymys.

Vaimoni kanssa olemme vihjailleet  että ehkä jääm-
me tänne etelään mutta silloin on nuorempi suku-
polvi  terästäneet katseensa  jos me todella halu-
amme pilata heidän joulunsa ja uusivuotensa. Tuntee 
lämmön sydämessä.

Vuosi on ollut monella tavoin antoisa ensimmäistä 
kertaa moneen vuoteen on Club Nordicon
jäsenmäärä kasvanut. Tuntuu hyvältä kun tiedämme 
että monia iäkkäitä jäseniämme on muuttanut kotiin, 
on tapahtunut sukupolven vaihdos. 
Kuten tiedätte Club Nordicossa työskentelemme 
ideel,otan tilaisuuden ja kiitän kaikkia jotka ovat ol-
leet osallisena ja tehneet klubimme atraktiiviseksi. 

Useat ovat työskennellet kovasti. Sinä joka luet tätä 
olet tervetullut tiimiimme ota yhteyttä minuuntai tai 
johtokunnan jäseniin.
Vuoden alkaessa pitäisi katsoa tulevaisuuteen 
olemme yrittäneet tehdä ohjelman monipuoliseksi
matkoja sekä muita aktiviteettejä jotka kiinnostaisivat 
jäseniämme. Katso kotisivujamme,lue meidän Nor-
dico Nytt sekä uutis kirjettämme.Monia aktiviteetteja 
teemme lyhyellä aika-
jaksolla katso  uutistauluamme. Iloksemme olemme 
saaneet palautetta mitä meidän pitäisi tehdä koh-
dataksemme jäseniemme toivomukset parhaalla 
mahdollisella tavalla.
Jos sinulla on idea kerro meille!

Tovotan teille kaikille oikein HYVÄÄ JOULUA sekä 
HYVÄÄ UUTTA VUOTTA nähdään klubillamme tai 
matkoillamme ehkä jollakin aktiviteetilla.

Henrik Westman
Puheenjohtaja
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Vi som bor några mil norr 
om Torrevieja behöver 
inte alltid åka in till hu-
vudkontoret för att ta del 
av Nórdicos glädje och 
gemenskap. I dagsläget 
är vi 130 medlemmar och 
välkomnar fl er. Givetvis 
är vi också medlemmar i 
huvudklubben och kan ta 
del av dess aktiviteter och utfl ykter.
Kontoret, som är beläget på Parque de Nalón, är bemannat varje tisdag och torsdag kl. 12.00 – 13.00 utom under 
sommaren och över jul och nyår. Andra tider kontakta någon i styrelsen. På kontoret kan ni träffa någon från sty-
relsen för att förhöra er närmare om våra aktiviteter, bli medlem eller bara sitta ner och få lite förfriskning.

Vägbeskrivning till kontoret:
Kör N 332 mot norr och förbi Guardamar. Efter Mer-
cadona och Merca China tar ni till vänster i rondellen
(andra utfarten). Kör förbi Lidl på din vänstra sida. 
Kör 3 kilometer och över 5 fasta farthinder. Ta till hö-
ger in på Calle Helsinki och efter 250 meter ser ni 
petancabanorna på höger sida och klubblokalen lig-
ger mitt emot banorna.

För närvarande har vi följande aktiviteter i gång

Boule:
Träning tisdag och torsdag 1:a april till 31:a november kl. 
10.00. 1:a november till 31 mars kl.13.00 Lokal tävling sön-
dagar kl. 13.00. Därutöver har vi fl era lag som deltar i serie-
spel här på Costa Blanca.
Kontaktman för petancatävlingar och seriespel är Matti 
Nieminen tel. 966 790 523.
Kontaktmän för söndagsspel är Desierée Walter tel. 686 
378 375 eller Finn Hansen tel. 966 790 401.
Kontaktman för träningsspel är Styrelsen tel. 966 795 461.
 
Biblioteket:
Kontaktman är Elisabeth Långbergs tel. 966 795 461. Vi 
har över 1400 titlar.

Bingo:
Varje onsdag kl. 17.00, vår och höst. Kontaktman är Finn 
Hansen tel. 966 790 401.

Körsång:
Kontaktman är Birgitta Persson tel. 966 795 903.

Hobbygrupp:
Onsdagar, jämna veckor kl. 11.00. Information Britt-Marie 
Andersson, tel. 966 795 748.
Resor:
Kontaktman är Lars Erik Långbergs tel. 966 795 461.

Spanska-kurser:
Raquel Rodrígues har kurser i spanska på måndagar enligt 
följande:
Kl. 10 till 11.30  För nybörjare och ombörjare.
Kl. 11.30 till 13.30 Fortsättningskurs

För fester och andra aktiviteter ta kontakt med ordföranden 
Lars-Erik Långbergs, tlf. 966 795 461.

Styrelsen i La Marina

Ordförande  Lars Erik Långbergs
V. ordf.  Göran Ahlén
Kassör  Anny Larsdottir
Sekreterare  Kjell Johansen
 Birthe Hansen
 Kirsti Krencker
 Gudrun Lindahl
Petancabanorna:  Leif Karlsson
Baren:  Birthe Hansen
Schack/Bridge:  Odd Ranheim

Höstfest hos La Marina
Den 13 oktober var det sedvanlig höst-
fest hos La Marinaavdelningen. Grillar-
na var varma och humöret var på topp. 
I år liksom så ofta förr hade Elisabeth 
Långbergs ordnat med kluriga frågor. 
Denna gång så gällde det att gissa!? 
vilken maträtt kring jul som avsågs. 
Svårt men roligt. Som extra svårighet 
så skulle man gissa på hur många ste-
nar som fanns i en burk. Stenarna var 
mycket olika stora. Klubben bjöd som 
vanligt på dricka och stämningen blev 
alltmer gemytlig. Arrangörerna hade 
all heder av dagen och vi ser alla fram 
emot nästa aktivitet i La Marina.

Henrik Westman 
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Vår klubblokal Oasis Center är öppen onsdagar och 
lördagar kl. 16.00 -19.00. När klubben är öppen kan 
du alltid köpa greenfeebiljetter av jourhavande sty-
relseledamot. Övriga tider tag kontakt med klubbens 
ordförande Gerd Eklund tel. 638 192 894. 

Hur hitta vår klubblokal
Klubblokalen är belägen i Urb. Oasis, Centro Comer-
cial, med serviceföretag och restauranger som gran-
nar. Kommer du via motorvägen från Cartagena eller 
Alicante Väljer man Los Alcázares norte. I den första 
rondellen svänger man in till Oasis men förbi  den s.k. 
”pärleporten”  till parkeringarna utanför Centro Co-
mercial Oasis. Vår lokal är belägen till vänster om den 
stora kinarestaurangen och har stor skylt på fasaden 
med Club Nórdico och de nordiska fl aggorna. Taket 
under skylten är en stor blå markis.

Boule eller Petanca
Intresset för petanca är stort bland klubbens lokalav-
deling Mar Menor. Varje fredag samlas vi på vår ut-
märkta och välskötta bana med plats för tolv spelfält. 
Anmälan till spel görs numera på boulebanan senast 
kl. 10.30. Vi är 25 – 40 spelare varje fredag. Klubben 
deltar även med ett lag i bouleserien.

Golf
Varje tisdag kl. 10.00 spelar vi golftävlingar på banor 
runt om vårt område. Ring och boka deltagande se-
nast torsdag före speldag. Kontaktpersoner är Ove 
Lidgren, tel 636 148 406 och Göte Johansson, tel 669 
231 607 och mail gote.johansson@brevet.nu

Bibliotek
I vår klubblokal fi nns ett ganska stort utval av böcker 
av skilda slag som du kan låna och ställa tillbaka med 
eget ansvar. Det fi nns även tillgång till videofi lmer på 
samma villkor.

Resekommittén
Varje verksamhetsår arrangerar vi ett antal resor till 
olika platser i Spanien. Vi har dessutom varje torsdag 
mindre utfl ykter i närområdet av kulturell karaktär.

Aktuellt program fi nns uppsatt i vår klubblokal. Där kan 
du läsa vilka programpunkter som är aktuella,  men 
du fi nner det också på Club Nórdicos hemsida under 
rubriken Mar Menor. På www.clubnordico.com kan du 
även se resultat från tävlingar i golf och petanca.

Club Nordico Mar Menor har HLR och D/hjärt-
lungräddning med defi brilator/hjärtstartare. 

Styrelsen i Mar Menor

Ordförande:  Gerd Eklund
Ledamöter:  Karin Franck 
 Majbritt Ellström
 P-G Skog
 Leif Hallberg 
 Karl-Ove Reimer
Suppleanter: Ingemar Johansson 
 Kerstin Johansson
 Anders Lindberg

Mar Menor Aktivitetsplan! Se nästa sida!

Mar Menorklubbens 
verksamhet är kon-
centrerad kring tätor-
ten Los Alcázares med 
ca. 15.000 permanent 
boende, i huvudsak 
spanjorer. Los Alcáza-
res-kommunen växer 
kraftigt genom nya ur-
banisationer och ge-
nom våra närområden La Ribera, La Manga, Roda, San Javier, Pilar de la Horadada, El Valle, Mosa m.fl . 
Dessutom  har vi 10  golfbanor innom en radie på 3 mil.

Onsdagen den 18 april 2013
La Unión - Besök i gruvlandskapet

Samling vid Club Nordicos klubblokal kl 11.30
Vi åker i privata bilar. Plats skall upplåtas till dem 
som inte har egen bil. Betalning enligt individuell 
överenskommelse. Körsträckan är 20 km enkel 
resa. Rundfärden i gruvlandskapet sker med tåg. 
Promenader förekommer men är inte nödvändiga. 
Guidening sker på engelska.
Vi är tillbaka i tid till klubblunchen kl 15.00.
Priset är € 5.00 per person exkl resa.
Anmälan senast den 15 april. OBS ! Max 25 perso-
ner. (antalet kan eventuellt ökas)

Klubbmästerskap i Boule 
2012-10-19
36 st deltagare.
Segrare klass 1: 
Arne Sjöblom tillika klubbmästare. 2:a Irene 
Ålander
Segrare klass 2: Stein Wolff.2:a P-G Skog
Segrare klass 3: Per Stökken. 
2:a Gudrun Kinert
Segrare klass 4: Sven Magnusson. 
2:a Ingvar Andersson

Det lottades även ut vinpriser till de som inte 
nådde fi nalerna.
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Bindande anmälan görs hos 
klubbvärden!

Gör det i så god tid som möj-
ligt så att vi kan planera grup-
per, nivåer etc!
Vid anmälan betalas 10 € i 
anmälningsavgift som sedan 
dras av från  kursavgiften. 
Anmälningsavgiften betalas 
inte tillbaka. Detta på grund 
av att vi ordnar kurserna efter 
anmälningar och det har före-
kommit att fl era som anmält 
sig inte har kommit  till inskriv-
na kurser. 
Har Du synpunkter och öns-
kemål om nya eller ändrade 
kurser?

Du är alltid välkommen att 
höra av Dig per telefon 
966 704 661 eller 
Ritva 666 288 421.

ÄMNE KURSLEDARE STADIUM DAG          TID

SPANSKA Delfi na del Carmen Fortsättning Måndagar    11.00-13.00
 Delfi na del Carmen Fortsättning Onsdagar    11.00-13.00 
 Delfi na del Carmen Konversation Fredagar   11.00-13.00 
   
SCHACK Gunnar Bekkelund  Träning/turnering Tisdagar   12.30-17.00

MÅLAR-
KURS (Olja) Rita Jochumsen Hee  Torsdagar  15.30->

BRIDGE Heiti Krafft Spel Måndagar  16.15->  
 Heiti Krafft Spel Tisdagar  16.15->
 Heiti Krafft Spel Torsdagar  16.15->
 
NYHET Hjärt- & lungräddnings- kurs Lördagar

HÖSTEN 2012

  8 oktober:  Höstens resor
15 oktober:  Historien om tenn –
 Bengt Blomqvist (även utställning
 15 - 19 oktober) 
22 oktober:  Tandvård – Tandhygienist
 Lisbeth Svendson
29 oktober:  FN-dagen fi ras med nordiska
 representanter
 5 november:  Bokens dag. Presentation av
 biblioteket och dess kunniga
 personal
12 november:  Musikafton
19 november: Program ej ännu fasställt.
 Se klubbens anslagstavla och
 webbsida
26 november: Program ännu ej fasställt.
 Se klubbens anslagstavla och
 webbsida

Ändringar i programmet kan förekomma. 
Deltaljerade uppgifter meddelas på klubbens 
Anslagstavla och på våra websidor.
Alla teman äger rum måndagar kl 18.00
i klubbens lokal, C/Bazán 4.
Ingen föranmälan. Pris per gång 3 euro inklusive 
förfriskningar. Hör gärna av dig med synpunkter 
och förslag på fl er teman!

Temaansvarig: Ritva Röhr 
Telefon 626 325 224

HÖSTEN 2012
Mar Menor Aktivitetsplan
Fre 2 nov Petanka
Lö 3 nov  Klubben öppen
Mån 5 nov Möte
Ti 6 nov Golf/Altorreal, 10.00
Ons 7 nov Klubben öppen
Tor 8 nov Golf/La Serena, 10.00
Fre 9 nov Petanka
Lö 10 nov Klubben öppen FEST .
 AKTIVITETSKOMMITTÉN
Tis 13 nov Golf/Roda 10.40 OBS
Ons 14 nov Klubben öppen Lunch+ AKTIVITET  
 Gudrun & Jorma
 AKTIVITETSKOMMITTÉN
Fre 16 nov Petanka
Lö 17 nov Klubben öppen
Tis 20 nov Golf/Mar Menor 0900 OBS
Ons 21 nov Klubben öppen Lunch+ AKTIVITET
Fre 23 nov Petanka
Lö 24 nov Klubben öppen
Ti 27 nov Golf/La Serena, 10.00
Ons 28nov Klubben öppen
 AKTIVITET
 AKTIVITETSKOMMITTÉN
Fre 30 nov Petanka
Lö 1 dec Klubben öppen FEST / JULLUNCH  
 AKTIVITETSKOMMITTÉN
Ti 4 dec Golf
Ons 5 dec Klubben öppen Lunch + AKTIVITET
 AKTIVITETSKOMMITTÉN
 Möte
Fre 7 dec Petanka
Lö 8 dec Klubben öppen
Ti 11 dec Golf
Ons 12 dec Klubben öppen LUCIAFIRANDE .
 AKTIVITETSKOMMITTÉN
 SISTA DAG FÖRE JULUPPEHÅLLET
Fre 14 dec Petanka
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Du fi nner oss i Urb Mirador de Los Altos 205, C/Londres 8,
i Orihuela Costa (Alicante) Tlf.: +34 966 701 233

www.dinbolig.com - info@dinbolig.com
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Pålitlig hälsovård på Costa Blanca
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Kyrkan var fullsatt när 
Coro Nòrdico tillsam-
mans med manskören 
Carnon Valley Male Voice 
Choir en kväll i oktober 
bjöd sin publik på en be-
jublad körkonsert. Från 
den nordiska kören fram-
fördes under ledning av 
Yvonne Liss kompositio-
ner och tonsättningar av 
Hugo Alfén, Carl-Michael 
Bellman samt av duon 
Benny Andersson Björn 
Ulvéus. 

Den mycket kraftfulla man-
skören från staden Truro 
bjöd på kända kompositio-
ner av bla Puccini, Porter 
och Mancini under ledning 
av Hannah Stephenson.  
Sopranen Lynette Carveth, 
som är professionell ope-
rasångerska från England, 
framförde bla Rejoice Gre-
atly från The Messias av G. 
Handel och Sofi e´s waltz 
song från T. Jones E. Ger-
man.

Coro Nórdico som i år fi rar 
sitt 25-årsjubileum kom-
mer att stå för ytterligare 
musikalisk underhållning 
den 9 november i Palacio 
de la Múcia, Torrevieja, 
samt kommer att framträda 
i mässan ”Människa och 
Skapelsen” i Svenska Kyr-
kan tillsamman med saxo-
fonisten och orkesterleda-
ren Ingmar Nordström den 
28 oktober.

Text Lilian Ronander 
Bild Christer Burhagen

En kväll 
med 
harmoni i 
Inmacula-
da
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Resor i Resor i 
SpanienSpanien

VÂRENS RESOR MED GERD & HANS
Planeringen av resorna för vâren 2013 är i redan i full gâng och vi kommer bland 
annat arrangera resor till, Granada med besök i Alhambra och Guadix, en 2-da-
garsresa. Vidare en 4-dagarsresa till Avila-Salamanca och Segovia.

Det blir endagsutfl ykter till Cartagena och till Yecla (med bl a tjurfäktning)

Mer information om program, tider etc kommer i vârt nästa nummer, pâ vâr hem-
sida och via nyhetsbrev samt givetvis pâ vârt kansli.

G.A.
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Flybransjen fokuserer på sikkerhet
Tekst: Johan Amundsen 

Nylig hørte jeg at europeiske piloter frykter ulyk-
ker. Forgiftninger som følge av avgasser fra mo-
toroljer er nå et hett tema. 

I de fl este passasjerfl y sørges det for riktig lufttrykk i 
kabinen ved at det trekkes inn luft gjennom motorene 
og videre inn i cockpit og kabinen. Faren for forgiftning 
oppstår når det lekker olje fra turbinene som fordam-
per og følger luften inn i fl yet. 

Det er uenighet innad i fl ybransjen om de helsemessi-
ge farene ved denne typen lekkasjer. Spesielt har fl y- 
og motorprodusenter bagatellisert problemstillingen. 

Tom Heradstveit i Norsk Flygerforbund kjenner til de 
fremlagte bevis på eksistensen av de mer langsiktige 
skadevirkningene. ”På kort sikt ser vi muligheten for å 
installere et sensorsystem som fanger opp lekkasjene 
før de har forårsaket alvorlig skade. Det gjenstår imid-
lertid en del arbeid for å kunne bevise og vitenskape-
lig forsvare sammenhengen mellom eksponering og 
langtidsskader, sier Heradstveit.” 

Å fi nansiere slike prosjekter er nok svært vanskelig i 
en luftfart preget av voldsom konkurranse og ekstremt 
prispress.

Flygbolaget på bilden är INTE speciellt utpekat utan 
bilden har bara lagts till som en illustration till artikeln.
(Redaktions anm.).

Fjerning av lukt på hendene
Visste du at rustfritt stål tiltrekker seg lukt og kan 
være akkurat det som kan hjelpe til at du blir kvitt 
ekle lukter på hendene. 

De fl este av oss har vel opplevd at lukten av fi sk, løk, 
chili eller hvitløk fortsatt sitter igjen på hendene, selv 
etter du har vasket dem fl ere ganger. Huden absor-
berer nemlig lukt fra det den berører, og sterke lukter 
klarer ikke vanlig såpe å fjerne effektivt. Har du følsom 
hud, eller har sår på huden, bør man også være var-
som med sin håndvask, og da er bruken av stålsåpe, 
som skal brukes etter å ha vasket hendene, kanskje 
ikke å anbefale. 

Alt du trenger å gjøre er å gni hendene dine mot en 
vanlig skje under kaldt vann. Ifølge nettstedet Life-
hacker vil nemlig det rustfrie stålet nøytralisere de 
ubehagelige luktene. 

- Det er ofte svovelbindinger i luktmolekylene, og rust-
fritt stål har evnen til å tiltrekke seg svovelmolekyler, 
forteller professor Ole Martin Løvik ved Trondheim 
Universitet til Klikk.no. 

J.A.

Trening kan gjøre deg smart
At trening er bra for helsa, er ingen hemmelighet. 
Fysisk aktivitet beskytter mot en rekke sykdom-
mer og kan blant annet gjøre deg slankere og mer 
opplagt. Men det stopper ikke der. En ny studie 
viser at trening kan også gjøre deg smartere. 

Kanadiske forskere har undersøkt hva fi re måneder 
med to ukentlige treningsøkter kunne gjøre med krop-
pen og hodet til 6 sofaslitere. Alle deltagerne måtte 
gjennomføre både fysiske og mentale tester før tre-
ningsopplegget startet, som bestod av intervalltrening 
på sykkel og styrketrening. Etter fi re måneder hadde 
alle fått redusert BMI, mindre fettprosent og midje-
mål. Oksygenopptaket steg 
med 15%. Samtidig som 
den fysiske formen ble be-
dre, økte også de mentale 
evnene. 
Denne undersøkelsen er 
ikke alene om å fi nne en 
sammenheng mellom tre-
ning og hjernes kapasitet. 
ABC Nyheter skrev i midten 
av oktober om forskning 
som viser at fysisk aktivitet 
i pensjonistalderen kan for-
hindre at hjernen krymper. 

                                     J.A.



14Nórdico Nytt nr. 4 / 2012 www.clubnordico.com

En njutbar kväll med unga förmågor i Torrevieja
Med historiens vingslag så närvarande bjöd två mycket begåvade ungdomar från Torrevieja oss kvälls-
besökare på en njutbar upplevelse. Marina Vera Andreu, femton år gammal, spelade på piano verk av 
Chopin och Beethoven bland annat, och Daniel Cánovas Lozano, ungefär i samma ålder, framförde på 
sin violin musikstycken av Schubert och M.Jarre. Båda ungdomarna har fått sina utbildningar på mu-
sikaliska konservatorium av kunniga professorer, och med en naturlig begåvning i botten har de redan 
lyckats nå långt i sitt musikaliska utövande.

Lokal det anrika casinot

Platsen för deras framträdande var det anrika casinot 
på Paseo Vistalegre som har beskrivits som ryggra-
den i den lokala kulturen i Torrevieja. Arrangör för kon-
serten var Sociedad Cultural Casino de Torrevieja,  
och bara genom att titta på den vackra fasaden kan 
man ana vad som fi nns i lokalerna som har sin tidsty-
piska stil från förra sekelskiftet.

En magnifi k inramning 

Den stora hallen med sina målningar och alla utställ-
da tavlor gav en magnifi k och värdig inramning åt de 
båda ungas piano- och violinspel. De historiska ving-
slagen gav kvällen sin rätta inramning, här har under 
åren fi rats baler, bröllop och festmiddagar, och gene-
rationer av kulturutövare och besökare har förenats 
här på denna social och kulturella plats .

Berömmande ord till de båda 

Efter lite småprat med bekanta och berömmande ord 
om de två ungdomarna, kliver vi ut i den välbesökta 
serveringen utanför där många stannar till för att kan-

ske beställa en tapas och ett 
glas vin som en avrundning 
på kvällen. 

Marina och Daniel har san-
nolikt inte framträtt här för 
sista gången, det spanska 
folket är ett kulturälskande 
folk och kommer alldeles sä-
kert att hjälpa till att lyfta nya 
utövare till att få en plats på 
kulturarenan.

Text och bild:
 Lilian Ronander

Marina Vera Andreu vid pianot

Daniel Cánovas Lozano violin

Casinots vackra fasad mot gatan Vistalegre 14
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Spanska bolag satsar 
på att ta hand om 

oss nordbor!
Vi är ganska många nordbor här nere i Spanien. 
Många av oss börjar bli lite äldre och vissa av 
oss behöver alltmer hjälp. Ungefär hälften av våra 
medlemmar är residenta här nere men vi har sett 
en klar trend att många börjar tänka på att lämna 
och ta sig hem för att vid behov få vård i det gamla 
hemlandet. De ser helt enkelt inget bra alternativ 
även om de helst kanske skulle vilja stanna i so-
len och värmen.

Från svenskt håll har det funnits behov av att skicka 
äldre och deras anhöriga för vård, rehabilitering och 
avlastning hit ner. Solen och värmen har varit skä-
let och det har också blivit mycket billigare för kom-
munerna. Flera företag bl.a. Trygg i Vården som drivs 
av Karin och Bo Weijåker hade länge avtal med fl era 
svenska kommuner och drev en stor verksamhet på 
detta tema här nere. 

Här nere fi nns det ett företag som heter Casa Verde 
som driver verksamhet i bl.a. Guardamar och Pilar 
de Horodada med inriktning på just oss lite äldre och 
våra behov. De ger möjlighet att stanna kvar och den 
möjligheten har tagits av fl era norrmän som bor i de-
ras anläggningar. De betalar så vitt jag vet dock allting 
själva. 

Casa Verde tog kontakt med oss för att få till stånd ett 
samarbete och få hjälp med kontakter i Sverige. Club 
Nórdico sysslar ju inte med vare sig affärsverksam-
het, konsultverksamhet eller lobbyism men vi tyckte 
att detta kanske var något som kunde gynna våra 
medlemmar. Vi ställde därför upp och ordnade ett 
program och öppnade dörrar för dem i Sverige (givet-
vis utan ersättning).  I slutet av september kom deras 
president Alberto Gimenez och marknadsansvariga 
Sara Olano till stockholmsområdet och i tre dagar 
åkte vi runt med dem.  Vi besökte och talade med 
olika ansvariga personer på sveriges riksdag, stats-
sekreteraren i socialdepartementet , vice ordföranden 
i SPF (sveriges pensionärsförening), stadsdirektören 
i Stockholm och ledningarna i Täby och Danderyds 
kommuner. Vi besökte också Attendocares anlägg-
ning Attundagården i Täby samt dess ledning.

Vi hoppas att detta i framtiden kan leda till något gott. 
Casa Verde har tackat för ett som de sagt lyckat be-
sök och vill i framtiden ha mer samarbete och kanske 
också ge oss någonting tillbaka i form av erbjudanden 
och möjligheter för våra äldre medlemmar.

Henrik Westman               Betty Gräns

Antalet besökare på Club Nórdicos ökar. Under 
oktober månad sattes ett nytt rekord med 5 042 
(unika besökande) eller medel 168 per dag. Det är 
en ökning från mars månad i år med 1 097 besö-
kande. Det kan också nämnas att totalt antal be-
sökande under oktober med unika besökande var 
9 763 eller 325 per dag.
Det är mycket glädjande siffror. Aldrig någonsin 
har så många besökare klickat in sig på Club Nór-
dicos hemsida och det är vi mycket nöjda med.

Anm. Club Nordico uppger antalet unika besökare för 
en specifi k tidsperiod, vilket är den normala mätme-
toden för media.

Nytt besöksrekord på 
Club Nórdicos 

hemsida!

En del medlemmar ställer frågan:
När jag försöker hämta upp Club Nórdicos hemsidan 
står det att sidan är suspenderad. Vad har hänt?

Svar: När man får upp sidan med den texten, så skall 
man uppdatera sidan med att trycka på den runda 
pilen som ligger på den på den övre delen av data-
fönstret. Då uppdateras sidan. Detta uppstod efter att 
hemsidan var ”hackad” i slutet av oktober.

Det beror på att en cachefunktion fi nns i webbläsaren 
som sparar de webbsidor användaren besöker, så att 
man inte behöver hämta sidan igen vid nästa besök. 

Varför får jag inte upp
Club Nórdicos

hemsida?

Om du har Google Crome

Om du har Internet Explorer
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Kulturcentret Virgen del Carmen 
och Palacio de la Música

Till kulturcentret Virgen del Car-
men som ligger på C/Del Mar syns 
här och där skyltar i staden. I cen-
tret, som har generösa öppettider 
vardagar mellan 8.30-21.30 samt i 
helgerna mellan 9-21, ges utställ-
ningar, föredrag, konserter och 
teaterpjäser.  På C/Unión Musical 
Torrevejense 55 ligger Palacio de 
la Música, väl synlig med sin pam-
piga, blanka fasad.  Den har ett 
utbud av konserter, föredrag med 
mera, och aulan där rymmer 200 
åskådare.

Auditorio-Conservatorio och 
musikkonservatorie

Det senaste och nyaste tillskottet 
är Auditorio-Conservatorio Inter-
national de Musica de Torrevieja 
som invigdes för bara drygt ett och 
ett halvt år sedan. Auditoriet ligger 
på Partida La Loma, nära San Jai-
mesjukhuset och har en kapacitet 
för 1800 åskådare, och själva mu-
sikkonservatoriet kan ta emot 240 
elever. Det har dock varit sparsamt 
med konserter där, mest troligt för 
att kostnaderna för driften är för 
höga.

Kulturkalender varje kvartal

För att få veta vad som erbjuds så 
kommer varje kvartal ut ett nytryck 
av kulturkatalogen Agenda Cultur-
al som presenterar utbudet för tre 
månader framåt. Senaste utgåvan 
kom i början av oktober, och där 
fi nns att läsa om vad som erbjuds 
de kommande tre månaderna. Ka-
talogen går att hämta på Paseo de 
la Libertad som inte ligger långt 
ifrån vattenfontänen på Paseo 
Vistalegre, men den ligger också 
ute på lite olika ställen. I den ges 
också information om var det går 
att köpa biljetter, om öppettiderna 
samt också en översikt och num-
rering av sittplatserna. 

Hoppas på fortsatt förmånliga 
priser

Kulturlivet syns ha en given plats 
bland spanjorerna, och bland pu-
bliken synes alla åldrar represen-
terade.
Utbudet vittnar om detta, liksom 
antalet besökare på föreställning-
arna. Det är att hoppas på att de 
förmånliga entrepriserna får fort-
sätta att gälla så här i den eko-
nomiska krisens dagar. Kultur är 
livskvalité och bör få gynna alla 
att ta del av. Vilket spanjorerna har 
förstått.

Livskvalité kan ha många sidor. En kan vara att ta del av det breda utbudet av kulturella aktiviteter som 
erbjuds i Torrevieja. Inom ramen av tolv år har inte mindre än fyra stora kultur- och musikpalats byggts 
i staden, och vid de olika arrangemangen är alltid lokalerna välfyllda. Och man slås av de oftast låga 
entrepriserna, fl era arrangemang tar ibland ingen som helst entré, och vid vissa föreställningar går det 
att hämta gratisbiljetter innan en föreställning! 

Många har säkerligen gått förbi tre av de stora kulturhusen som ligger inne i själva stadskärnan av Torrevieja, 
och kanske också passerat Auditoriet som ligger nära sjukhuset San Jaime. 
Det största av de tre och som rymmer fl est åskådare är Teatro Municipal de Torrevieja som ligger på Plaza 
Miguel Hernandez s/n. Teatern har en aula som rymmer 650 åskådare och här ges konserter och teaterföre-
ställningar. Utanför på torget fi nns en kiosk där man kan köpa biljetter mellan klockan 11-13 tisdag till fredag, 
samt två timmar före föreställningens början. 

Det kulturella livet viktigt för det spanska folket

– Text och bild Lilian Ronander –
Auditorio-Conservatorio, Partida La Loma

Palacio de la Músical,  Unión Musical

Virgen del Carmen,  Del Mar 28

Teatro Municipal, Plaza Miguel



17 Nórdico Nytt nr. 4 / 2012www.clubnordico.com



18Nórdico Nytt nr. 4 / 2012 www.clubnordico.com

Solig Picnic den 27/10 2012 vid La Mata sjön

En av de lyckliga vinnarna

Det var inte första gången som 
det kom regn den lördagsmor-
gon då den årliga picknicken 
skulle äga rum. Men än en gång 
blev vädret soligt den 27 okto-
ber, vilket uppskattades av de 
ca sjuttio deltagarna. Det låga 
antalet berodde dels på att för-
eningens hemsida slutat att 
fungera efter ett sabotage ti-
digare i veckan och dels på att 
myndigheternas godkännande 
av tidpunkten tagit längre tid än 
vanligt. Den sedvanliga tipspro-
menaden hade tillräckligt svåra 
frågor för att ingen skulle ha alla 
rätt. Dock hade åtta par bara ett 
fel och fi ck både applåder och 
en fl aska vin i pris. Ännu bättre 
vinster var det i lotteriet, där lot-
terna snabbt blev slutsålda.
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Mycket av den gamla inredningen från den tidigare
kvarnen är bevarad och skapar en helt speciell atmosfär.
Besök oss och upplev ett stycke äkta Spanien,
och den lokala gastronomin så som
hjort- och vildsvinsstek, ugnstekt lamm m.m.
En upplevelse utöver det vanliga.

Carmen erbjuder terapi för avslappning 
och mot smärtor efter ett koncept
från Institutet Upledger (www.upledger.com)

Välkommen! Carmen
Fråga efter vårt nya SPA i Caravaca.
Obs! Ring och förhandsboka. Vi ger vägbeskrivning.
Telefon: 968 433 381 – Mobil: 606 301 409
Email: molinodelrio@molinodelrio.com
Hemsida: www.molinodelrio.com
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Ny pilegrimsrute åpnet
Pilegrimsruten Sankt Olav, som ble åpnet i våres, 
er blitt meget populær. Ruten har fått tilnavnet 
Sankt Olavs vei. Den går fra Burgos til St. Olav-
skapellet i Covarrubias. Camino de San Olav er 
60 km lang og er delt opp i fi re etapper. På turist-
kontoret i Burgos får du pilegrimspass til denne 
caminoen. 

Det hele startet for 750 år siden. Da døde den nor-
ske prinsessen Kristina og ble lagt i en sarkofag som 
ble plassert i Covarrubias stiftkirke. Hun var den ster-
ke, høyreiste og kloke prinsessen som sa ”ja” til sin 
skjebne og ble en brikke i et politisk spill om allian-
ser i Europa. For å styrke de diplomatiske båndene 
til andre land, giftet faren henne bort til den spanske 
Don Felipe, broren til den kastiljanske kong Alfonso 
X. Hun reiste fra Tønsberg med skip og følge på over 
hundre personer på den farefulle ferden via England 
og Frankrike og ankom Burgos julaften 1257. Felipe 
og Kristina giftet seg året etter. Paret fi kk status som 
en av Nord-Spanias mest betydningsfulle familier. 

Tekst og foto: Johan Amundsen

I 1953 ble det åpnet en sarkofag man trodde var tom. 
Den inneholdt prinsesse Kristinas kvinnekropp. Le-
genden forteller at prinsessen ønsket som bryllupsga-
ve at det ble reist et kapell til ære for St. Olav i Spania. 
Det ble aldri bygget, men en spansk-norsk stiftelse 
innfridde hennes ønske. St Olavskapellet i Covarru-
bias sto ferdig i fjor og har godt besøk. 
Prinsesse Kristina av Tunsberg var datter av kong 
Håkon IV og hans hustru Margrete. Kristina var det 
tredje av deres i alt fi re barn og storesøster til Mag-
nus Lagabøte. Prinsesse Kristina ble valgt som sym-
bol og gjennomgangsfi gur i forbindelse med feiringen 
av Tønsberg bys 1100-årsjubileum. Kåre Holt skrev 
det historiske skuespillet ”Kristina av Tunsberg” som 
hadde premiere dette året med Lise Fjeldstad i ho-
vedrollen. I 2004 skrev også den spanske forfatteren 
Manuel Munñoz Hidalgo et skuespill ”Kristina Håk-
onsdatter – den splittede blomsten”. 

I Covarrubias har det i fl ere år vært en fast Kristina-
markering. 
www.caminodesanolav.es gir mer informasjon om 
den nye pilgrimsveien.

I forbindelse med Kristina-året 2012 mintes Kristinaforeningen 
Tønsbergs egen prinsesse ved Kristinastatuen 2. juni med bloms-
ternedleggelse og sang. Siste vers i Erling Dittmans sang, skrevet 
til Kristina-dagen lyder slik: ”Kristina, som symbol du står på kvin-
nen gjennom all tid, du dør midt i din ungdoms vår, din vei var aldri 
strid. Til Covarrubias i dag der går en pilgrims vei til en prinses-
sesarkofag, Kristina – vi kneler for deg.”

Prinsesse Kristina er en av Tønsbergs mest kjente personer, og 
det er med stolthet vi kan gi henne en egen plass i byen, sa fung-
erende ordfører Anne-Lise Skarstad i sin tale, da hun i sommer 
erklærte middelalderprinsessens plass for åpnet. Plassen ligger 
innenfor triangelet Torvet, Slottsfjellet og sjøen.
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Fakta:

Tønsberg 
Byen feiret sitt 1000-års jubileum i 1871 og er den 
nest eldste by i Norge. Tønsberg var gjennom hele 
middelalderen et politisk maktsenter i landet. Tuns-
berghus på Slottsfjellet, som dominerte byen Tøns-
berg og områdene rundt, har sannsynligvis eksistert 
før 1100-tallet. I borgerkrigstiden den gang forskan-
set Baglerne seg i festningen da den ble beleiret 
av Kong Sverre og Birkebeinerne. Det var på Tuns-
berghus at den siste norske konge før unionstiden, 
Håkon V, døde i 1319. Festningen var residenssete 
for Tønsberg len til 1503, da den ble brent ned etter 
å ha blitt inntatt av svenske tropper. 
I tiden 1940-45 ble Slottsfjellet atter en befestning 
da den tyske okkupasjonsmakt så dets strategiske 
betydning. Rester av denne virksomhet kan ennå 
sees noen steder på fjellet. 

Burgos
Burgos er en spansk by i Kastilla-Leon (Castilla y 
León) og hovedstad i provinsen med samme navn. 
Den ligger ved Pilegrimsleden til Santiago de Com-
postela og ble grunnlagt på 800-tallet som en vik-
tig borg i kampen mot maurerne. 200 år senere ble 
den en kroningsby for kongene av Kastilla. Fra dette 
området kom den spanske helten Rodrigo Díaz de 
Vivar, kalt El Cid. Han ligger begravet i byens ka-
tedral, som er en del av UNESCOs liste over Ver-
densarven. 

Covarrubias
Dette er en småby i provinsen Burgos, omtrent 
42 km sør for byen Burgos og ca. 225 km nord for 
Madrid. Covarrubias har blitt vennskapsby med 
Tønsberg, som et resultat av at Prinsesse Kristina 
av Norge ble gravlagt her. Byen spilte en vesentlig 
rolle i tidlig spansk middelalder da området ble ut-
pekt som et selvstendig len i 978. Prinsesse Kris-
tinas ektemann Don Felipe ble utnevnt til abbed til 
stiftskirken i Covarrubas i 1248. 

Vi er tilbake i 1200-tallets Tønsberg. Ridderne har herjet lenger sør i Europa i 
over 200 år allerede. Fyrster og konger skulle holde et visst antall riddere og 
soldater til landets forsvar. Når ridderne ikke kriget, måtte de holde seg selv og 
hestene trent. Noen ganger ville eierne se hvor dyktige de var og inviterte til tur-
nering. I forbindelse med årets Middelaldersfestival i Tønsberg ble det arrangert 
en fartsfylt turnering med ridderselskapet Torneamentum fra Gotland.

Med kjente symboler er Camino de San Olav mer-
ket fra Burgos til Covarrubias. Veien går fra Katedra-
len til Capilla de San Olav rett utenfor Covarrubias. 
(Arkivfoto)

Camino de San Olav-skiltet i utkanten av 
Burgos. Du krysser elven over bybroen, tar 
til høyre i retning ”Parque de Europa”, der er 
skiltet lett synlig. (Arkivfoto)

Slottsfjellstårnet, som det står nå, ble reist i 1888 og er Tønsbergs mest 
kjente landemerke. Det er et utsiktstårn i stein med Bjørnstjerne Bjørn-
sons innskrift: ”871 – 1871 Maa Byen som paa Tunet staar, faa blomstre 
nye Tusind-aar” og kongesignaturene ”Haakon R. 1. august 1906”, 
”Olav R. 1. juli 1958” og ”Harald R. 9. mars 1992”.
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”Rastrillos” heter det på 
spanska

Idag kan man hitta fl era second-
hand affärer i Torrevieja. Ekono-
min ligger lågt för många i staden 
och det gör att fl er och fl er söker 
billiga lösningar.
Vi i våra spanska församlingar 
har också ett secondhand arbete 
(rastrillos). Är ni förbi marknaden 
någon gång kan ni titta in på C/ 
de la Calera i ”Iglesia Evangélica”. 
Visst under turistsäsongen brukar 
fi nländarna ha öppet på fredagen, 
men annars har vi öppet från den 
spanska församlingen. Våra öp-
pettider är måndag, onsdag, fre-
dag och lördag kl.10-13.00, med 
undantag av de fredags- förmid-
dagar som den fi nländska försam-
lingen vill ha den. Men då har vi 
troligen öppet på fredag e.m. istäl-
let.
Vår församling samordnar fl era 
intressen i ett. Vi har äldre män-
niskor som vill göra något för sina 
medmänniskor, och det kan man 
göra i ”rastrillon”. Vi bjuder på fru-
kost och fl era människor kommer 
in varje dag för att få lite gemen-
skap och ”pratas vid”. För en euro 
kan man köpa sig bra kläder, eller 
något annat som fi nns till hands. 
Framför allt så går ”vinsten” går till 
Burkina Faso, där man upplever 
svält. En del kommer till oss med 
sina tvättade och vårdade kläder 
som man inte vill ha längre. Andra 
kommer och skaffar dem för en 
billig penning, och vinsten ger mat 
till svältande barn. Geni Salado ar-

betar i Djibu, och 
hon kommer från 
Barcelona i Kata-
lonien. Hon blev 
änka i Burkina 
Faso för något år 
sedan, men har 
en adoptivdotter 
från Burkina som 
heter Esther. Det 
är genom henne 
vi sänder hjälpen 
till barnen i Djibu! 
Förresten har vi 
ett äkta par som 
är ansvariga i Al-

moradí, och där har vi också en 
”rastrillo”.  De arbetade sex år i 
Burkina Faso. Det är troligen där-
för vi arbetar med Burkina Faso, 
eftersom de arbetade i landet och 
känner till de stora behoven där. 
Antonio Gomez har varit och tittat 
till arbetet i Burkina och känner till 
det!

Besökarna i vår second-
hand

Flera marockaner besök vår se-
condhand. Det är inte lätt att hitta 
jobb i Torrevieja när man kommer 
från norra Afrika, och de har det 
jobbigt rent ekonomiskt. En del 
kommer och köper upp material 
för att sälja på marknaden. Vi är ju 
så billiga så de 
kan göra sig en 
god förtjänst på 
det. 
Men fl era natio-
naliteter kom-
mer förbi, mest 
spansktalande, 
men också 
engelsmän och 
en och annan 
svensk. Det 
verkar bli förvå-

nade när de hittar ett par svensk-
talande personer i secondhand-
butiken. Annars är det fi nländarna 
som har lite mer tradition i vår lo-
kal. Det var en fi nsk missionär som 
började arbetet och därför har den 
fi nländska församlingen hyrt in sig 
hos oss! Under vinterhalvåret bju-
der de på kaffe och gemenskap på 
fredag-förmiddagarna i den här lo-
kalen. ”Mercadillon” gör att mycket 
människor passerar förbi den da-
gen!

Hungersnöd i Afrika

Just nu är det svår hungersnöd i 
Sahel i Afrika, i det området som vi 
arbetar. En miljon barn sägs kunna 
dö p.g.a. hungersnöden i området, 
enligt nyheterna. Vi arbetar genom 
en katalansk missionärska som 
heter Geni Salado. Hon ordnar 
med mat för barnen sedan lång 
tid tillbaka och utspisar dem. Där 
fi nns också planer för sjukvård, 
skola och kyrka. Det är hela vår rö-
relse i Spanien som är involverad 
i det här projektet. Geni har häl-
sat på hos oss, och ett av barnen 
som var undernärt som hon fi ck in 
hette Esther. Hon adopterade den-
na fl icka, och hon är idag 7-8 år 
skulle jag tro. Full av livsvilja! Hon 
får symbolisera det vi kan göra för 
våra medmänniskor idag!

Välkommen att hälsa på oss Igle-
sia Evangélica, C/ de la Calera i 
hörnet med C/ Joven Pura i Torre-
vieja,
Måndag, Onsdag, Fredag kl. 
09.00-13.00 och lördagar 10.00-
13.00.

Text och bild Johan Carlsén
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Club Nórdicos
RABATTAVTAL

Astoria Varuhus:  
Kläder dam, barn och herr alla märken 15 % 
rabatt 
C/ Pedro Lorca 19  Tel. 965 70 62 21.

Securitas Alarm: 
50 % rabatt vid köp av larm och då ingår monte-
ring. C/ Santomera, 8-9 local;  esquina Rafal s/n 
Tel. 902 44 24 40.

El Sostre Gardiner och Textil: 
12 % rabatt. Avenida Diego Ramirez Pastor, 76 
Tel. 966 70 83 83.

Trini Hernandez: 
Smycken, klockor och presentartiklar 12 % rabatt 
C/ María Parodi, 2, 03181 Torrevieja 
Tel. 965 71 12 65.

Torregrosa Home: 
Möbler 10 % rabatt. 
Avda. Cortes Valencianas Nº38, Tel. 965 71 00 84.

Expert: 
Hem, hushåll och el 5 % rabatt 
Avda. Cortes Valencianas Nº38 Tel. 965 71 00 84.
Niki Beach Restaurang och Bar: 
20 % rabatt och även en gratis lunch eller middag 
till den som fyller år vid sällskap av 3 personer. 
Azorin 1, 3 º13 Tel. 965 70 74 68.

Ruta Al Sur Restaurang och Bar: 
20 % rabatt och även en gratis lunch eller middag 
till den som fyller år vid sällskap av 3 personer. 
Paseo Marítimo esquina C/ La Sal – Torrevieja 
Tel. 96 571 96 09.

Matboden:  
Svenska delikatesser 5 % rabatt 
Centro Comercial Torremarina C/Diana esq C/Tri-
ton Local 3 ZA Tel. 966 92 55 84. 

Rubio Movil: Bilar, Volkswagen, Seat, Skoda och 
Audi ett specialpris vid köp av ny och begagnad bil 
samt 20 % rabatt vid reparationer, 50 % rabatt vid 
däckbyte, långtidsparkering gratis när ,an har köpt 
bilen där, biluthyrning  mm. 
Av. Gregorio Marañon 62, 03185 Torrevieja 
Tel. 965 71 09 50.

7 camises: Herrskjortor, kostymer och slipsar 
mm....  olika rabatter.
La calle Fotógrafos Darblade 21.

Efren: 
Däck, repartioner, byte av olja och fi lter speciella 
rabatter beroende vad man ska ha. 
Bautista Bertomeu Sober 10 (Pol. Ind. Casa 
Grande) Tel. 965 71 03 57

för Dig som vill ha vår tidning sänd till Norden!
Att driva en ideell förening kostar ändå en del 
pengar och villa kostnader har också ökat un-

der de senaste åren, såsom t ex porto.

Det beslöts därför på vårt årsmöte den 24 mars 
2012, att en extra avgift avseende porto skulle 

tas ut av de medlemmar som önskar få Nórdico
Nytt skickad till Norden från och med år 2013. 

Extra avgift för porto är 10.- euro / år (SEK80:-)

Nytt om NÓRDICO NYTT
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Club Nórdicos resa till Valle de Ricote 19 oktober 2012.
Den 19 oktober åkte en nästan full buss med glada 
nordicoresenärer iväg från Torrevieja till Valle de 
Ricote. Det var den första resan med våra ”nya” 
reseansvariga Hans Björklund och Gerd Anders-
son. Förväntan var på topp eftersom vi visste att 
vi var i mycket goda händer. Våra förhoppningar 
blev väl infriade och vi har nu lagt ytterligare ett 
ljust minne till de övriga från Spanien.

Efter ca en timmes bussfärd besökte vi museet ”Luz y 
Agua” – Lyse och vatten i byn Blanca (den hade tidi-
gare hetat Negra  pga de mörka bergen omkring byn). 
Vi fi ck där ta del av vattnets betydelse för hemmet, för 
möjligheten att tvätta och för bevattning av jordbruket. 
Dessutom fi ck man elektricitet. Vattnet vi talar om är 
Rio de Seguras dvs fl oden som rinner ut i Medelhavet 
vid Guardamar.  

Vi fortsatte och stannade vid en NORIA dvs vatten-
hjul. Det vi såg lär vara Europas största och mätte 12 
meter i omkrets. Det forslar upp vatten till en högre 
nivå så att det lättare kan användas för be-
vattning av omkringliggande åkrar. Vi hade 
då också fått en inhemsk guide Antonio 
med på färden. 

I en liten by som heter Ojós eller Oxnox, 
som den hette från början, stannade vi 
till för en liten paus. Gatorna var smala 
som på medeltiden och husväggarna var 
fulla med blomkrukor. En ”gammal” allmän 
tvättho fi nns kvar mitt i byn. Den påstås 
fortfarande användas av by-kvinnorna. 
Kanske för att de kan träffas där och un-
derhålla varandra med lite gamla och nya 
nyheter. Våra resenärer tyckte att varken 
tvätthon eller vattnet var av sådan kvalitet  
att man ville använda den men som sam-
lingsplats för samvaro och byskvaller fyller 
kanske ändå sin funktion i dag.

Till Archena kom vi vid fjortontiden. Vi 
bjöds där på en utmärkt lunch. Särskilt det 
lokala vinet som var av mycket hög klass 
(och dyrt) uppskattades av många. 

Våra guider och reseledare. Från vänster till höger. Hans Björk-
lund, Antonio Molina Mellado och Gerd Andersson.

Deltagare vid fl oden Segura och museet ”Luz y Agua”.

Mätta och nöjda fortsatte vi till Balnearo de Archena  
dvs de gamla romerska termerna som nu är en mo-
dern och mycket fi n anläggning med hotell, restau-
ranger och olika behandlingar dvs vad vi kallar spa. 
Jag gjorde ett försök att få bra erbjudanden till våra 
medlemmar om vi ville åka dit senare med någon 
grupp och blev utlovad en generös behandling då pris 
mm skulle diskuteras. Finns intresse så kanske vi ska 
pröva.

I bussen som sedan vände hemåt fi ck Gerd och Hans 
många och välförtjänta applåder och den allmänna 
inställningen var att detta var en utmärkt resa som 
gav mersmak  på framtida  resor med dem. 

Text och bilder: Henrik Westman
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Viktiga notiser!
Skärpta regler från skattemyndigheten… 
Tisdagen den 6 november 2012 

Skärpta regler och kontroller från skattemyndigheten i Spa-
nien presenterades igår. De nya reglerna träder i kraft vid 
årsskiftet och kommer att innebära bland annat skärpt kon-
troll vid deklaration av sparkonton utomlands. 

Från årsskiftet blir man tvungen att deklarera all sina bank-
konton, även om det skulle vara ett sparkonto utan saldo i 
sitt hemland. 

Om man undan låter att deklarera ett bankkonto kan man 
drabbas av dryga böter upp till 10 000 euro.
Hur detta kommer påverka utlänningar bosatta i Spanien 
är ännu oklart. 

Åtgärden har kommit till för att i första hand komma åt kon-
ton utomlands som innehas av spanjorer, för att försöka 
få stopp på det stora kapitalfl ödet ut ur landet, de nya de-
klarationskraven har tillkommit med tanke på dessa dolda 
tillgångar, men skulle kunna påverka bofasta utlänningars 
tillgångar i hemlandet. 

Det nya deklarationskravet gäller inte bara bankkonton, 
utan även fastigheter, livförsäkringar, samt annat kapital i 
utlandet.  

Den 12 november startar butikerna i Torrevieja ett lot-
teri som pågår ända fram till den 5 januari. 

Om man handlar i någon av de deltagande butikerna, kan 
man fylla i ett formulär och har då chansen att vinna i utlott-
ningen som sker den 12 januari 2013, kl. 18.00 på la Plaza 
de la Constitución. 

Det som lottas ut är 10 st presentkort på vardera 1200 
euro, som kan användas i butikerna. Du kan även vara 
med i utlottningen om du handlar på Ozone centret eller 
åker någon av attraktionerna på ferian samt äter på vissa 
restauranger. 

Mer info hittar ni på http://shoppingtorrevieja.com

Vi som arbeider på Costa Blanca

Vi drar oss tillbaka till år 2007. På hösten. Då fl yt-
tade Bjørn Ove Kolstad till Torrevieja och påbör-
jade sitt spanska äventyr. Bara cirka 30 år gammal 
beslutade han sig för att byta jobbet på Aftenpos-
ten i Oslo mot Costa Blancas underbara klimat.

Sina stora intressen – data och fotografering – tog han 
med sig hit ner. Detta kombinerat med hans språk-
kunskaper i engelska och spanska, förutom givetvis 
norska/svenska, resulterade att han redan året efter 
började jobba med Kent Sjöblom på bostadsmäklar-
fi rman Next Casa 4 U.

Samarbetet med Kent bar frukt och bara några må-
nader efter han börjat, fi ck han en minoritetspost i bo-
laget.  Det var då Next Casa 4 U hade växtvärk och 
jag vet att hans insats hade och har stor betydelse för 
företaget. Det har Kent berättat för mig, för Bjørn Ove 
är alldeles för blygsam för att framhäva sig själv.

– ”Jag älskar mitt jobb och jag lever för mitt jobb”– . Så 
säger Bjørn Ove. – ”Jobbet har lärt mig mycket. Man 
får träffa otroligt många och olika personligheter och 
man lära känna en massa människor. Jag trivs un-
derbart bra och det är kanske den största livssporren 
tillsammans med den långa badsäsongen. Ytterligare 
en annan sak som intresserar mig mycket är att få 
resa och utforska nya platser ”– .

På min fråga om han någon gång längtar tillbaka till 
Norge, svarar han: – ”Nei, kan ikke si jeg lengter til 
Norge” – och jag förstår honom även om jag själv 
bara övervintrar på fantastiska Costa Blanca.

Text och bild: Karl-Åke Håhl
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Advent och julfi rande kan tyck-
as vara avlägset när dagarna 
bjuder på skönt högsommarvä-
der. Men allt kräver sin förbere-
delse, och en för oss nordbor 
viktig händelse och tillställning 
är när den nordiska granen vid 
adventstid fi nns till beskådande 
på torget Plaza de la Constituci-
on .

De första dagarna i oktober sam-
lades den grupp som ska planera 
och se till att den traditionsenliga 
granen från norden kommer hit till 
Torrevieja. Och som tidigare låter 
PerErik Persson från Oskarshamn 
och likaså Torreviejabo hämta en 
gran från Sverige, samt ombesör-
ja och bekosta frakten hit. Granen 
som huggs i hans egen skog an-
länder med lastbil den 28 novem-
ber, och kommer att resas på tor-
get dagen därpå. Söndagen därpå 
tänds granen av PerErik Persson, 
det blir  adventsgudstjänst tillsam-
mans med Svenska Kyrkan i La 
Inmaculada och framträdande av 
Coro Nórdico. Därefter blir det ser-
vering av kaffe med tilltugg uppe 
på den närliggande Club Nórdico, 
samt servering av glögg, pep-
parkakor m.m på torget av Más 
Amgos och Svenska Kyrkan. Det 
blir ytterligare sång på torget av 
Coro Nórdico samt av en spansk 
barnkör. Tal kommer att hållas av 
svenska prästen Michael Franzén 
samt av Gunnar Mattson ordföran-
de i Handelskammaren. 

I gruppen förutom PerErik Persson 
ingår Michael Franzén, Svenska 
Kyrkan, Kenneth Johansson, Club 
Nórdico samt Agne Andersson 
Más Amigos.

Text Lilian Ronander

Grangruppen 
i förberedelse 

inför
adventsfi rande



28Nórdico Nytt nr. 4 / 2012 www.clubnordico.com

 Finska kyrkann  

C/Ravel 4, La Siesta, 03180 Torrevieja
Telefon: 966 789 296 Fax: 966 789 548
Vakttelefon: 630 932 976
E-post:torrevieja@sjømannskirken.no
Web-side: www.sjomannskirken.no/torrevieja

Suomen evankelis-luterilainen kirkko 
Espanjassa, Costa Blanca
Kevätkauden 2011 Ohjelma

Seurakuntakoti :
Calle Maldonado 2.1,   E-03181 Torrevieja
Puh. 965 708 475,  
www.suomenkirkkoespanjassa.net

  Gudstjänster
 4/11  sön  kl 11.00  Minnesgudstjänst, Coro Nórdico
 11/11  sön  kl 11.00  Gudstjänst, kyrkkaffe, barnkör från Heby, lunch
 18/11  sön  kl 11.00  Bazargudstjänst, bazar,servering, lotteri, bröd  
    försäljning
 20/11  tis  kl 18.00  Taizèmässa, kvällsmat
 1/12  lör  kl 15.00  Adventsgudstjänst i Javéa och kl 18.00 
    i Alfaz del Pi
 2/12  sön  kl 16.00  Adventsgudstjänst i La Inmaculada, 
    Coro Nórdico
 11/12  tis  kl 18.00  Vi sjunger advents- jultidens psalmer/sånger,   
    kvällsmat
 13/12  tor  kl 17.00  Luciafi rande med skandinaviska skolans barn,  
    servering
 16/12  sön  kl 11.00  Mässa, kyrkkaffe
 18/12  tis  kl 18.00  Taizèmässa, kyrkkaffe
 24/12  må  kl 14.00  Julbön, därefter julfi rande, julbord. 
    Obs! Föranmälan!
 25/12  tis  kl 11.00  Juldagsgudstjänst med skinksmörgås
 13/01  sön  kl 11.00  Högmässa, kyrkkaffe
 20/01  sön  kl 11.00  Gudstjänst, kyrkkaffe

Costa Blanca

Kyrkans öppettider
1 Okt - 25 dec: Söndagar vid gudstjänst, måndag och onsdag kl 13.00 - 16.00 
öppet hus med servering, tisdagar kl 18.00 programkvällar med kvällsmat, 
torsdagar kl.13.00-16.00 öppet hus med våffl or och fredagar kl 13.00 -16.00 
lunchservering.
8 jan-31 jan 2013: Tisdagar kl 13.00-16.00 och torsdagar kl.13.00-16.00 öp-
pet hus med våffl or. Kyrkan stängd 26 dec 2012 till 8 jan 2013!
Menyn presenteras på vår hemsida/facebook eller anslagstavlan under hösten
Besök gärna kyrkans second-hand avdelning en trappa ner.

Prästen har vigselrätt och utför tjänster och kyrkliga handlingar som i Sverige.
Prästgårdens adress: James Ensor 2 A, Urb. El Caparral, 03184 Torrevieja. Tel/Fax: bostad 966 786 535, 
mobil: präst 690 261 431, diakon 676 353 368. Kyrkans Adress: C/Luis Cásovas Rodriques 4 Torrevieja

Hemsida: www.svenskakyrkan.se/costablanca Email: costablanca@svenskakyrkan.se

Sjømannskirkens nye 
daglige leder på plass

Dag Magnus Hopstock Havgar har nå tatt over for 
Helge Pettersson. Han og hans kone Cathrine er 
det tredje presteparet som har ansvaret for Prin-
sesse Märtha Louises kirke i Torrevieja eller Tor-
revella som det heter på valensiansk. Havgar kom 
til kirken i fjor fra tjeneste i USA. Ved sin side har 
han sjømannsprest/kapellan Odd Inge Tangen, 
som tiltrådde 30. september. 

Mange av kirkens akti-
viteter og arrangement 
er avhengige av frivillige 
medarbeidere. Det kan 
være kjøkkentjeneste, 
vertskap i leseværelse og 
bibliotek, arbeidsgrupper, 
kirkeverter, tekstlesere, 
vedlikehold, dugnader 
med mer. I 2011 var det 
rundt 4000 frivillige som 
gjorde en innsats for de 
norske sjømannskirkene 
verden over. 

Prinsesse Mär-
tha Louises kir-
ke som ble inn-
vigd 17. oktober 
2004, har stor 
t i ls t rømming. 
Opp mot 200 
personer deltar 
på søndagenes 
gudstjenester. I 
åpningstiden er 
vafl ene nystek-
te, smørbrøde-
ne nysmurte og 
kaffen nytruk-

ket! I tillegg til Dag Magnus er det alltid et servicemin-
ded vertskap som tar i mot de som stikker innom. 

Tekst og foto: Johan Amundsen 

Sjømannsprest Dag Magnus Hopstock Havgar, har allerede et 
godt tak på kirkens grøtvenner. Lørdager kl. 13.00 serveres byens 
beste grøt, med tilbehør og saft. 

Sjømannskirken er for mange nordmenn et ankerfeste i Torrevieja. 
Ankeret er fra ca. 1850 og har nok tilhørt en frakteskute som mu-
ligens sank utenfor Stavanger. Det er Erik Bru som har gitt det 
til kirken i 2010. Bak sees klokketårnet med den tradisjonsrike 
kirkeklokken fra Curacao, som ble støpt i 1959.
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På en mångfald av läsarönskningar, öppnar Nórdico Nytt nu för 
ett nytt inslag. Vi skall i tidningen kunna presentera medlemmar 
som jubilerar. Med namn, ålder, bild och gärna en kortare intres-
sant text.

Det kan gälla 40-, 50-, 60-, 70-, 75-, 80-, 85-, 90- och 95-åringar. För 
100-åringarna blir det ett längre reportage med bilder och upp-
vaktningar från klubben.

Så om du själv jubilerar eller känner någon som gör det, tveka 
inte att kontakta  tidningskommittén.

Välkommen med ditt inslag slag så kan vi kanske få med det re-
dan i 2013 års första nummer.

Club Nórdico arrangerar Torsdagsgolf 
på Villamartin golfbana

Vi spelar sedan ett par år tillbaka 9-hålsgolf på 
Villamartin. Tidigare har vi spelat på Sierra och 
även La Tercia. Men de fl esta spelarna bor runt 
Villamartin och i Torreviejaområdet, då är det na-
turligt att vi också spelar där. Vi har bytt namn till 
”Torsdagsgolf” från ”Komigonggolf”.

Idén bakom ”torsdagsgolfen” är att du som nybörjare 
eller inte spelat på många år ska våga dig ut på ba-
nan med likasinnade och ändå ha någon i bollen med 
lite längre erfarenhet. Du behöver inte känna presta-
tionsångest hos oss - här tävlar du bara med dig själv. 
Sådan är vår tanke inom Club Nórdico.

Många tycket att det räcker med att spela 9 hål. Vi har 
bytt speldag för att de som vill spela 18 hål med Club 
Nórdico i Mar Menor på tisdagarna skall kunna vara 
med där också.

Tordagen den 18 oktober spelade vi som vanligt och 
hade 19 spelare till start.

Det som är trevligt med Tordagsgolfen är bland an-
nat att det fi nns spelare som är medelgolfare och så 
fi nns det golfare som har lite högre handicap. För att 
utvecklas är det bra att spela med spelare som har 
lägre handicap. 

Undertecknad gick med en 
låghandicapare. Efter några 
hål sa min medspelare att 
hon har sett på min sving. 
”Vrid fram din vänstra axel 
något”, sa hon. Vilken hjälp 
jag fi ck! Nu går det lite ra-
kare. Jag som trodde att 
det var fel på min höft. Tack 
Jasmine! Så är det med golf, 
små detaljer kan göra under-
verk. Vi spelar sedan ett par 
år tillbaka 9-hålsgolf på Villa-
martin. Tidigare har vi spelat 
på Sierra och även La Ter-
cia. Men de fl esta spelarna 

bor runt Villamartin och i Torreviejaområdet, då är det 
naturligt att vi också spelar där. Vi har bytt namn till 
”Torsdagsgolf” från ”Komigonggolf”.

Gillis Ulmstedt

Entré och parken till Villamartin golfbana har fått ett välbehövligt lyft



30Nórdico Nytt nr. 4 / 2012 www.clubnordico.com

KLUBBTRÖJORNA 
Tröjan kan du köpa för klubbens netto på klubblokalen i Torrevieja 
eller få den skickad (porto/frakt tillkommer). För bara 16 Euro får du 
detta underbara plagg. 

Tröjorna fi nns i både dam- och herrstorlekar. Nordiska mått garan-
terar en bra passform. Att vi valde vitt beror på dels att det är årets 
färg och dels att det är neutralt och passar bra i kombination med 
övrig klädsel. 
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Nationaldagen fi rades sedvanligt i Torrevieja.  Man 
fi rar också för att ära Jungfru Pilar som är Guardia 
Civils beskyddare (skyddshelgon).

Den12 oktober är en av de dagar som många natio-
ner fi rar med högtidligt. Vid denna tidpunkt, år 1492 
upptäckte Christopher Columbus Amerika. För mer 
än hundra år sedan hyllades Virgen del Pilar som 
beskyddarinna av de spansktalande (dock inte av de 
från Spanien där den obefl äckade avelsen fi rades). 
Under senare år har datumet valts för att fi ra natio-
naldagen i Spanien. Förutom staten valde även Meri-
torious civilgardet Corps henne som sin beskyddare. 
Vi bör lägga Pilar i minnet eftersom det är namnet 
på ett av de mest inrotade helgonen bland spanska 
kvinnor. Det gör denna dag till en helgdag med alla 
hedersbetygelser.

Guardia Civil i Torrevieja börjar fi randet varje år med en 
mässa i kyrkan vid kl 10. Klockan 12 samlas hundra-
tals utstationerade guardia civilare med borgmästare 
och kommunalråd  för att hylla fl aggan. Allt anordnas 
av civilgardet med anledning av nationaldagen och 
dess skyddshelgon Virgen del Pilar.  Det var en ljus 
och solig morgon, nästan sommar, då den spanska 
fl aggan i år hissades på masten för att hedra Con-
stitution Square till tonerna av nationalsången. Inne i 
kyrkan sade prästen, Manuel Martinez Rocamora, att 
man skulle hylla alla sina hjältar. Vid högaltaret fi nns 
en bild av Jungfrun av Pilar. Framför henne lades en 
krans för att hedra alla som gett sina liv för Spanien 
samtidigt som den klingande marschen ”Döden är 
inte slutet” sjöngs av folket i kyrkan. Man sjöng även 
psalmen Guardia Civil. Befälhavaren för Guardia Ci-
vil, Alfonso Martin, ledde sina män i närvaro av före-
trädare för andra militära organ och säkerhetsstyrkor 
. Borgmästaren Eduardo Dolon, som huvudperson, }
och medlemmar i kommunstyrelsen från Partido Po-
pular , PSOE och Aptce grupper var också närva-
randen liksom även PP`s regionala ställföreträdare 
Pedro Hernández Mateo, samt domarkåren. Deltog 
gjorde också Saltdrottningen, Paloma och hennes 
damer Cánovas Souibrat Sara och Marta María Ló-
pez Ortega, den svenska konsuln i Torrevieja Enrique 
Lorca samt medlemmar från olika lokala föreningar. 
Man avslutade högtiden med vin och mottagning på 
restaurangen och hotellet i Los Balcones. 

Text: 
Betty Gräns

Foto: 
Eliseo Montesinos

Också i år var Club Nórdico på plats på Mar Menors strand 
under Columbus dagen den 12 oktober. Festligheterna slu-
tade först når solen gått ned. (JA) Foto och Collage: Sven 
Allan Ellström.

Spaniens nationaldag den 12 oktober
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En sensommardag 
bland enbuskar, 

småkryp och 
mediastorm

Text och bild Lilian Ronander  

– Sommavädret skulle kunna liknas vid en påse 
plockgodis, en oförutsägbar blandning som när 
innehållet är slut kan låta sig utvärderas. Föll det 
i smaken? Eller var det en blandning av sött och 
salt? Inbäddad i ett bedrägligt lugn vaknar vår 
sommarö här i Östersjön där sensommarvärmen 
brer ut sig som en mjuk matta.  Så ännu några da-
gar bland backtimjan och enbuskar innan jag med 
katt och äkta hälft landar på Spaniens mark.

Fastän mediavärlden toppar med rubriker som 
berättar om en kamp mellan Det Stora Bolaget 
som lagligt får fortsätta att bryta sin kalk, och en 
grupp demonstranter och markägare som värnar 
skog, rödlistade växter och vattentäkter, låter sig 
naturlivet här utanför inte påverkas.

I alla fall inte i dag, och kanske inte heller nästa år. 
Men näst nästa…

Trastar och sparvar tar för sig av de granna rönnbä-
ren, rabbisungarna som nu känner sig hemtama bryr 
sig inte om att fl ytta på sig, och myrorna som aldrig 
tycks pausa pilar längs stigen, precis som vanligt. 
Demonstrationsrätten är i kollisionskurs med lagens 
rätt, så kan det kanske beskrivas, och för att bringa 
reda i detta har sjuttio specialutbildade poliser plus 
utrustning skickats hit från fastlandet. 

För en miljon i veckan! 

Mitt i det virrvarret kan man tillåtas att ta sig en funde-
rare. Vem var det som fanns på vår planet allra först? 
Var det inte de små, krypande eller krälande djuren 
på marken och fåglarna i luften? Vi människor som 
ska vara så kloka, ja klokare än djuren sägs det, hål-
ler vi inte på att skövla bort myrstigarna och förpesta 
luften till och med för oss själva? Är det vad vi vill göra 
för alla våra goa vänner djuren, borde det inte fi nnas 
plats för oss alla?

Kvar bland djuren och deras villkor går tankarna 
till alla hundar och katter i landet som vi nu är 
på väg till och som är vårt andra hem. Deras 
öden och villkor tillhör de grymmaste och måste 
få komma i fokus, de står för landets baksida. 
 
En stor, vacker trollslända tog sig in i huset, men 
med håvens hjälp fi ck den tillbaka sin frihet. Lik-
som många fjärilar som ibland håller fel kurs.  
Mindre upphetsande är det när katten kommer 
in med en mus som hon lite lojt bara släpper 
framför oss. Men den får också efter viss turbu-
lens en väg ut till friheten.

Ja, vardagen liksom villkoren och vädret inne-
håller onekligen sin dramatik. 

Precis som innehållet i en påse plockgodis.
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Att kryssa som en norrman…
Detta är en av Norwegian Cruise Lines slogans. 
Trots namnet fi nns inte längre några norrmän som 
fi nansiärer, det är bara rederiets och fartygens 
namn som har anknytning till vårt västra grann-
land. För att testa vad företagets slogan innebär, 
gjorde vi nyligen en två veckors kryssning med 
”Norwegian Sun”

Fartyget byggdes 2001 och renoverade senast 
förra året. Dess längd är 258 meter och tonnaget 
är 78 300 ton. Detta kan jämföras med 1950-talets 
”Kungsholm” med tonnaget 22 000 ton och hög-
sta antalet passagerare 802. ”Norwegian Sun” tar 
1 932 passagerare och har en besättning på drygt 
950 personer från 60 olika länder, varav 40 % från 
Filippinerna.
Vad innebär då att kryssa som en norrman? Jo, 
att man främst vänder sig till amerikanarna och 
deras speciella behov:

Hytterna är stora och bekväma, och ett stort antal har 
egen balkong, vilket ger status. 
Antalet våningar med hytter är från däck 3 till däck 12, 
och det fi nns sammanlagt 12 hissar.

Mat är viktigt för kunderna, och fartyget har samman-
lagt 10 restauranger och dessutom 8 barer. Minst en 
restaurang är öppen från 0600 till 0530, och under 
den stängda halvtimmen fi nns ju Room Service.
På fl era restauranger kan man äta så mycket man vill, 
och resultatet av detta är synligt hos många - främst 
amerikanska - passagerare mellan 20 och 80 år
Oxköttet är fantastiskt medan övriga kött- och fi skrät-
ter är högst medelmåttiga
På däck 12 fi nns en fantastisk ”Observation Lounge” 
med utsikt framåt och åt sidorna. En bar fi nns givetvis, 
och ibland har man lektioner i bl a tango och andra 
danser.

Sysselsättning är viktigt, och här fi nns många alter-
nativ förutom pooler och jacuzzis. Det fi nns ett gym, 
en damfrisering, en biograf, ett bibliotek, bingo samt 
– inte minst – ett casino med ett stort antal välbesökta 
enarmade banditer, bord med Black Jack och Roulett 
m m

Underhållnig i form av högklassiga shower bjuder 
man på – utan extra kostnad – varje kväll med två 
föreställningar, klockan 7 resp 9. Vi njöt av en musi-
calkväll med mycket skickliga dansare, av en otroligt 
skicklig jonglör, en trollkarl samt ett fantastiskt akro-

batpar som just kommit infl ygande från Macao i syd-
ostasien. Bäst av alla var 4 manliga sångare i ope-
raklass som kallade sig ”Four Ever” samt en kvinnlig 
pianist som även sjöng mycket bra.

Att tjäna pengar är helt OK för amerikanarna, så en-
dast mat i fl ertalet restauranger, isvatten och blaskigt 

kaffe är gratis. Allt annat får man betala 
för.

Rederiets andra slogan är ”Freestyle 
Cruising”, vilket kan översättas med 
”Fristilskryssning” och dels innebär det 
rikhaltiga utbudet enligt ovan och dels 
att man kan gå klädd nästan hur som 
helst även när man skall äta. Alla är 

defi nitivt inte uppklädda vid middagarna.

Men själva kryssningen då? Jo, den börjar i Köpen-
hamn och fortsätter med Bergen och Ålesund i syd-
västra Norge – väntat mulet väder med regnskurar. 
Nästa stopp är Lerwick, den ca 600 år gamla huvud-
staden på Shetlandsöarna. Därefter huvudstaden 
Thorhavn på Färöarna, som befolkades först av några 
irländska munkar och sedan av vikingarna, har värl-
dens äldsta ännu fungerande parlament och nu är en 
självstyrande region tillhörande Danmark. Antalet öar 
är 18 med en total kustlinje på 11 000 kilometer, en 
otroligt vacker skärgård. 

Nästa stopp äger rum i Reykjavik, och där liksom på 
övriga platser ordnar rederiet utfl ykter med buss eller 
till fots till sevärdheter av olika slag. Sedan slår höst-
vädret till med en ordentlig storm som även får detta 
mycket stora fartyg att gunga. Stormen bedarrar dock 
vid ankomsten till Glasgows hamnstad Greenock, där 
vi gör en busstur till några skotska sjöar inklusive den 
välkända Loch Lomond med den vackra byn Luss vid 
strandkanten. Sista stopp är Irlands intressanta hu-
vudstad Dublin, där man liksom vi i Spanien handlar 
med euros. Slutligen två lugna dagar till havs, innan 
det är dags för avstigning i Köpenhamn.

 
Efter denna i och för sig mycket intressanta kryssning 
hävdar vi fortfarande ”att kryssa som en norrman” är 
att åka med Hurtigruten längs norska kusten, även 
om deras största fartyg ”Midnatsol” och ”Trollfjord” är 
bara en femtedel så stora som ”Norwegian Sun”.

Text och bild: Ulf Lomander
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Efter några “seriösa” artiklar i Nórdico Nytt tror jag 
att det är dags med något mer lättsamt. Därför skall 
detta inslag handla om något som är nödvändigt men 
samtidigt (för de fl esta) roligt: maten. I synnerhet Tor-
reviejas mat. Men innan jag kommer in på detta ämne 
vill jag poängtera två saker. Det första är att jag inte 
skall ge er några ”tips” om restauranger, barer mm. 
Ofta händer det att den tipsade restaurangen inte ut-
faller till belåtenhet. Det andra är att jag inte skall ge 
några recept. Bara generella idéer. Men nu skall vill 
gå till ämnet, bättre sagt till grytan.

Torrevieja har i princip ingen egen matkultur. Maten som 
traditionellt har lagats här är ungefär lika den mat som 
man lagar i närstående områden med en viss lokal varia-
tion. Man kan också säga att den traditionella husmans-
kosten ofta är förknippad (som på många platser i Spa-
nien) till religiösa högtider, framförallt La Inmaculada (8 
december), juldagen (inte julafton) och påsk. Under faste- 
perioden (40 dagar före påsk) kunde man inte äta kött 
och detta ledde till att konsumtionen av fi sk ökade i Torre-
vieja. Detta representerade inte något problem eftersom 
man hade tillgång till färsk fi sk året runt. Men hur kunde 
man konservera fi sken inne i landet? Det enda sättet var 
att salta eller torka den. Framfört allt använde man torsk. 
(Man äter ganska mycket saltad torsk i Spanien. Det an-
ses som en delikatess. Torsk från Norge och salt från Tor-
revieja är en fantastisk kombination.) 

På la Inmaculadadagen och juldagen lagar man i många 
hus den traditionella ”cocido con pelotas” (grönsaks och 

köttgryta med köttbullar). Listan på ingredienser är lång 
men man kan kortfattat säga att det ingår nötkött, kalkon, 
kyckling och gris. Detta på köttsidan. På grönsakssidan 
ingår paprika, selleri, lök, vitlök, morötter, potatis, mm och 
framförallt kikärter som är grundstommen i alla ”cocidos” i 
Spanien.  Dessa kokas i en stor kastrull. Separat gör man 
”pelotas”( köttbullar). Köttbullefärsen blandas av blod, 
bröd, pinjenötter, ägg, fl äsk och olika kryddor samt färsk 
persilja. De spanska ”pelotas” är stora som tennisbollar.
(Se mittbilden nedan) Dessa kokas tillsammans med res-
ten av ingredienserna i samma kastrull. Det krävs mycket 
tid för att förbereda och koka denna rätt. Och förmodligen 
mycket tid att smälta den. Inom familjerna har den som 
gör goda pelotas en hög status. För min egen del tycker 
jag nog att maträtten är lite väl mäktig.

Nu går jag över till en måltid som inte är förknippad med 
högtidligheter och som har som bas riset. Att laga mat 
med ris är ganska populärt i Torrevieja precis som på an-
dra ställen i Spanien. Denna rätt kräver bara tre saker: ris, 
”sofrito” och ”resten”. Riset måste vara av den sort som 
är kort och rundat. Denna sort absorberar bättre smaken 
av resten av ingredienserna.” Sofrito” är nyckeln för att 
göra ett bra ris och sätta en personlig prägel på det. Den 
spanske författaren Josep Pla berättar i en av sina böcker 
om livet i Cataluña, hur fantastiskt det var att promenera 
i de små byarna och känna doften av olika ”sofrito” under 
matlagningstiden. Hur gör man då sofriton? Man frite-
rar i olivolja några av följande ingredienser: lök, paprika, 
vitlök, purjolök, aubergine, tomater och ”ñoras”(torkade 
små paprikor). Det är upp till varje kock att välja mellan 
den ena eller andra grönsaken. Och sedan ”resten”. Med 
”resten” menar jag ingredienser som ger namnet till rätt-
ten: paella med kött eller skaldjur; svart ris (arroz negro) 
där man använder bläcket från bläckfi sken för att ge ri-
set dess speciella smak och färg; ris med ”boquerones”( 
motsvarande ungefär den svenska strömmingen); arroz y 
bancal (ris med grönsaker); arroz y costra ( skorpa) som 
är ett vanligt ris med grönsaker där man till slut häller över 
vispade ägg och sedan låter rätten gratineras i ugnen och 
till slut min favorit, som jag tror är det mest typiska från 
Torrevieja: ”caldero” (se högra bilden nedan). I caldero in-
går bara ris, ”sofrito” och fi skbuljong gjord av färsk fi sk. 
Till detta serveras alioli och om man fortfarande har aptit, 
efter att ha ätit riset, serveras själva fi sken.

Vad det gäller fi sk skall jag nämna tre som fi skas runt Tor-
revieja: Sardinas, boquerones och salmonetes. Det bästa 
sättet att laga sardiner på är att grilla dem på öppen eld, 
annars riskerar man att hela huset impregneras av den 

Torrevieja culinaria
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starka lukten. Boquerones kan man äta marinerad (bo-
querones en vinagre), friterad eller som akompanjemang 
till ris. Salmonete (se vänstra bilden sidan 34 nederst) är 
en mycket delikat fi sk, som fi skas i våra vatten. Det fi nns 
två sorter av denna: Salmonete de roca (den som lever 
bland klipporna i havet) och salmonete de fango (de som 
lever på sandbottnen). Den första är att föredra. Man kan 
laga den friterad eller i ungen. Det enda problemet är att 
den har många ben.

Och för att sluta, något sött: ”mona de Pascua” ( påsk-
bulle) som man äter under påsken. 

I min barndom åt man nämnda bulle vid påskutfl ykten till 
Playa de los Locos. Det är en vanlig bulle med ett kokt 
ägg som dekoration i mitten. Trots att den fi nns att köpa 
färdig i olika ”confi terias”, är det många som för traditio-
nen vidare och bakar den hemma.

Och vad dricker man i Torrevieja?. Vanligtsvis vin eller öl. 
Men det fi nns en apertiv med tilltugg(”tapas”) som kanske 
är lite specifi k för Torrevieja : ” paloma con pulpo seco” 
( duva med torkad bläckfi sk). För att göra en ”paloma” 
blandar man i ett glas, anis och vatten. Kombinationen 
förvandlas till en helt vit (duva) vätska. Man kan tillägga 
iskuber. Drycken kan vara svalkande under sommaren. 
Till detta äter man som ”tapa”, torkad bläckfi sk. Man kan 
förbereda bläckfi sken hemma. En färsk bläckfi sk, öppnas 
och man avlägsnar de inre delarna, sedan rengörs den 
med saltvatten och till slut hänger man den utomhus (se 
stora bilden på sidan 34) med tentaklerna utspända för 
att underlätta torkningen. Efter två veckor är bläckfi sken 
färdig för att avnjuta efter att den grillats lite.

Till sist vill jag nämna två spanska ordspråk som har att 
göra med matlagning. Det ena: sobre gustos no hay nada 
escrito (för smaken fi nns inga regler) och det andra: co-
cina es amor( matlagning är kärlek) Smaklig måltid!

Enrique Garcia Rebagliato
Bohemius@torrevieja.com
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25 år som svensk frissa på Costa Blanca!
Den 1 januari 1987 öppnade Margaretha sin första 
salong här på kusten. Hon var den enda utländska 
frisören i Torrevieja. Lokalen var liten, endast 25 
m2, och hon arbetade ensam, Efter ett tag anställ-
des en spanjorska. Vid starten kom det mycket 
engelsmän. Det kom också många italienare som 
kunder för det var då billigare att semestra här än 
i Italien. Dessutom lockade de svenska fl ickorna. 

1989 öppnade Margaretha  även en salong i Villa 
Martin. På förmiddagen arbetade hon i Lomas och på 
eftermiddagen i Villa Martin. Ibland var det långa köer 
utanför, delvis beroende på att man fi ck vänta 3 år 
på att få telefon installerad. 1989-90 började norrmän 
komma till Villa Martin för att spela golf och de blev 
också kunder hos Margaretha.

Margaretha bjöd in till fri-
syrvisningar för att visa 
det senaste. Modet växlar 
även för frisyrer. 

Män började genast kom-
ma till salongen. Margare-
tha var först på orten med 
en skylt med UNISEX och 
spanjorerna kom in och 
undrade vad det var.
 Efter någon tid blev den 
intilliggande lokalen ledig i 
Lomas och salongen blev 
dubbelt så stor. Men det 

räckte inte och i september 2002 var det infl yttning i 
nuvarande lokaler i Lomas. Saga Travel var närmaste 
granne och när de fl yttade ut kunde Margaretha öpp-
na fot- och hudvårdsklinik i den lokalen. 

Idag är dottern Jeanette ansvarig för verksamheten. 
Margaretha som arbetat i 55 år är numera ledig mån-
dagar och lördagar, övriga dagar arbetar hon mest 
med hårkliniken. Hon har under många år varit intres-
serad av hur hår och hårbotten påverkas av yttre om-

ständigheter och utbildat sig inom detta. Det roligaste 
med arbetet är det sociala och det skapande, att se 
att kunden är nöjd säger Margaretha.

Salongen har även fått en fast kundkrets bland span-
jorer som kommer hit. Det fi nns alltid spansktalande 
personal samt engelsk - och tysktalande.

Grattis och tack för de 25 åren!
Monica Ahlsson
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Rita Hee har startet maler-
kursene sine i Club Nórdi-
cos lokaler igjen.  Gjennom 
de siste 10 år har Rita holdt 
på med malerkurs på Costa Blanca. Atelieet hendes 
La Casita del Arte (det lille kunsthuset) ligger ca l km 
nord for La Mata og mange kunstelskere fra hele Eu-
ropa har der fått en fantastisk hobby.

Rita maler alt fra landskapsmalerier  med oliemaling 
til collage og abstrakte malerier  med akrylmaling. 
Hun har hatt atskillige utstillinger i og utenfor Spania 
med sine malerier og fotografi er.

Som et alternativ til malerkursene på La Casita del 
Arte har hun hver torsdag klokken 15.30 – 18.30 
malerkurs i Club Nórdicos lokaler, som et tilbud til 
Club Nórdicos medlemmer.

Ritas evne til å inspirere elevene hendes, til å utprøve 
nye teknikker og ideer, til å få frem evnen  i kursdel-
takerne til å male, som mange tror de ikke har, gjør at 
elevene stortrive på malerkursene.

Rita Hee Tlf.: 659 510 239
E-mail:   rita_hee@hotmail.com
www.lacasitadelarte.eu - www.artinspain.eu
www.ritajochumsenhee.dk

Malerkurs i 
Club Nórdico

Rita har mange forskjellige kurs, alle med enten 
akrylmaling eller oliemaling. F eks nybegynnerkurs, 
collage, lage egne abstrakte malerier, bruke kulstift i 
malerier .......

Nye såvel som erfarne ”kunstnere” ønskes velkom-
men til trivelige malerkurs i Club Nórdico.
Spørsmål – påmelding – vennligst ta kontakt med

DNSRs nybygg godt i gang
Den Norske skolen i Quesada blir til neste år vel 750 kvadratme-
ter større. De nye lokalene som blir på 3 etasjer, hvorav 1 under 
bakkenivå, vil gi skolen fl ere klasserom samt god plass til lager 
og arkiver. Utbyggingen har en kostnadsramme på vel 900.000 
Euro. 

DNSR har både grunnskole og videregående skole. 

På videregående tilbys studiespesia-
lisering med programområdet språk, 
samfunn, økonomi, medie- og infor-
masjonskunnskap, breddeidrett, mar-
kedsføring og ledelse. Skolen er en 
”MOT-skole” med utdannet godkjente 
MOT-informatører som gjennom hele 
året kurser elevene på ungdoms- og 
videregående med det mål å skape 
et varmere og tryggere oppvekstmiljø. 
DNSR er også en ”OLWEUS-skole”, 
noe som innebærer systematisk job-
bing på alle trinn for å forebygge mob-
bing. 

Skolen har rekordstor pågang foran 
vært skoleår, og neste år vil den nok 
bli enda mer attraktiv blant norske 
elever og lærere p.g.a. utbyggingen. 

Tekst og foto: Johan Amundsen
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Vår jullunch
Vi avsluttar hösten med vår härliga 
kalla och varma jultallrik på ”Svensken 
vid havet” den 30 november kl. 13.00. 
Pris 15 Euro/pp. incl. ett glas vin eller an-
nan dryck. 

Anmälan senast 23 november i klubbens 
lokal, C/Bazán 4, eller på tel. 966 704 661. 

Vi bjuder på glögg 
och pepparkakor 
innan maten. 

Varmt välkommen!

Prinsessan Madeleine och 
Herr Christopher O’Neill 

förlovade
Torsdagen den 25 oktober 2012 tillkännagavs förlovningen 
mellan Prinsessan Madeleine och Herr Christopher O’Neill. 

Efter att H.M. Konungen givit sitt samtycke till att Prinsessan 
Madeleine ingår äktenskap med Herr Christopher O’Neill har 
H.M. Konungen i enlighet med grundlagens bestämmelser 
inhämtat regeringens samtycke.

Delar av intervju med Prinsessan Madeleine och Christopher 
O’Neill på Drottningholms slott 24 oktober 2012

Gratulerar till förlovningen! Hur känns det?
Prinsessan Madeleine: Vi är mycket glada och lyckliga. Det är en 
väldigt speciell dag för oss. 

Hur gick det till när Christopher friade? 
Prinsessan Madeleine: Det var i början av oktober. Det var 
mycket romantiskt och fi nt genomtänkt, men mer än så vill vi 
inte berätta utan hålla det för oss själva. 

Christopher, var du nervös? Hade du planerat det länge?
Jag hade funderat ett tag på att fria och ville vänta på det rätta 
tillfället. Men jag visste att det var Madeleine jag ville gifta mig 
med. 

-------------
Källa: www.kungahuset.se där det fi nns fl er bilder och text.

Foto: Ewa-Marie Rundquist
Copyright: Kungahuset.se
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Mandag:   Orihuela, San Pedro del Pinatar og 
  Santa Pola.
Tirsdag:  Alicante, Benijófar, Los Alcázares, 
  Mil Palmeras, Orihuela og San Fulgencio.
Onsdag:  Benidorm, Cartagena, Elche, Guarda- 
  mar La Mata, San Miguel del Salinas  
 og Santiago de la Ribera.
Torsdag:  Alicante, Gran Alacant, Dolores, 
 Urb. La Marina, Rojales, 
  San Javier og Torre de la Horadada.
Fredag:  Crevillente, El Pilar de la Horadada, 
 Los Montesinos, Orihuela og Torrevieja.
Lørdag:  Alicante, Almoradi, Catral, Elche, 
 La Manga, La Marina (Centro Commer- 
 cial), Los Narejos, Mazarron, Playa 
 Flamenca, Santa Pola og Torre Pacheco.
Søndag:  Benidorm, Campoverde, Elche, La 
 Manga, Los Narejos, Mar Menor, 
 Orihuela, Puerto Mazarron, The Lemon 
 Tree (Campo de Guardamar), 
 Urb. La Marina og Zoco Marked.

Fiestaer / Festivaler

1 november Alla Helgona Dagen  
 – Dia de todos los Santos
November Santa Cecilla – Musikernas dag –
 Torrevieja och i Orihuela costa
6 december  Columbusdagen –  Dia de la Hispanidad, 
  Día de la Constitución española
 8 december Jungfru Maria Bebådelsedag  
 – La Inmaculada Concepción 
25 december Jesus Födelse – Navidad del Señor
6 januari  Hellige tre kongers dag
 Januari – de Patron San Fulgencio y  
 San Antón
Februari Karneval (Costa Orihuela)

Markeder / Marknadsdagar



40Nórdico Nytt nr. 4 / 2012 www.clubnordico.com

I slutet av oktober fi rade 
Monika och Stefan Bram-
sell sitt jubileum på ”Tres 
Coronas”, f d ”SweDent”. 
I olika omgångar har deras 
tillvaro haft anknytning till 
Club Nórdico. Den första 
redan när Lennart Behm 
var ordförande och vid en 
månadslunch 1997 infor-
merade deltagarna om att 
paret startat den första 
svenska tandkliniken i Tor-
revieja.

Man annonserade även i Nórdico 
Nytt fram till början av år 2000. 
Då var Stefan klubbmästare och 
ordnade såväl luciafi randet och 
jullunchen 1999 som den upp-
skattade milleniumbalen i bör-
jan av januari år 2000. När han 
ville presentera ett förslag till 
utökad programverksamhet i 
föreningens tidskrift, vägrade 
dåvarande redaktör detta, enligt 
uppgift eftersom förslaget inte 
var skrivet på föreningens dator. 
Slut på klubbmästeriet och an-
nonseringen.

Båda makarna har många strängar 
på sin lyra. En av dessa var att Ste-

fan ritade familjens 
hem och bygget 
följdes regelbundet 
upp av ”Boa” i Ra-
dio Suecia, (saknad 
av många). 
Samtidigt, under 
år 2005, ser nästa 
konstruktion da-
gens ljus, byggna-
den ”Tres Coronas” 
med ett antal olika 
aktiviteter. En ut-
märkt artikel av Bir-
gitta Kruckenberg i Nórdico Nytt nr 3 - 2006 karakteriserar Stefan som 
en första klassens entreprenör, och detta har resulterat i en avsevärd 
utbyggnad av de tjänster, som erbjuds inom Tres Coronas. 
Club Nórdico är mycket nöjd med den återupptagna annonseringen, först 
på sidan 2 och från nummer 1 – 2007, på tidskriftens baksida. 

Verksamheten består i dagsläget av följande aktiviteter, som med an-
ledning av jubileet även beskrivits i övriga nordiska tidskrifter på Costa 
Blanca:

• Tandläkare, tandhygienister och dentallaboratorium.
 Allmänläkare, med ett koncept av fullständiga hemtjänster under  
 utbyggnad.
• Fysiotherapeut
• Klassisk svensk- och sportmassage
• Skönhets- och föryngringsmassage
• Hår-, nagel-, fot- och skönhetsbehandlingar
• Restaurang och bar
• Fastighetsförmedling

Club Nórdico var representerat vid 15-årsjubileet den 19 oktober och 
önskar samtliga verksamheter en fortsatt ljus och lönsam framtid!

Ulf Lomander

Konsulns tal. Till vänster vår läkare, Manuel Gracia Coca.

Monika och Stefans döttrar, samt massös 
Ewas son. 
Från vänster: Stephanie, Eric, Melanie.
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Ambulansnödnummer ................................................. 061
Guardia Civils nödnummer .......................................... 062
Policía Locals nödnummer .......................................... 092
Policía Nacíonals nödnummer ..................................... 091
Brandstationens nödnummer ...................................... 085

Ambassader
Danska, Madrid ............................................. 914 318 445
Finska, Madrid ............................................... 913 196 172
Norska, Madrid .............................................. 914 363 840
Svenska, Madrid ............................................ 917 022 200

Konsulat
Danska, Alicante ............................................ 965 207 938
Finska, Pilar de la Horadada ......................... 966 766 412
Norska, Torrevieja .......................................... 966 704 501
Svenska, Torrevieja ........................................ 965 705 646

Ayuntamiento (Rådhus)
Torrevieja ....................................................... 965 710 250
Guardamar .................................................... 965 729 014
Orihuela Costa .............................................. 966 760 000
Los Alcázares    ............................................. 968 575 047
S. Fulgencio ................................................... 966 794 201
Rojales ........................................................... 966 715 001

Bomberos (Brand)
Torrevieja ....................................................... 966 704 433
Los Alcázares ................................................ 968 171 782
S. Fulgencio ................................................... 965 701 954

Guardia Civil (Polis) .........................................................  
Torrevieja ....................................................... 965 710 113
Los Alcázares ................................................ 968 411 098
Guardamar .................................................... 965 729 015
Rojales ........................................................... 965 700 128

Policía Local (Trafi kpolis)
Torrevieja ....................................................... 965 710 154
Los Alcázares ................................................ 968 171 919
Urb. La Marina  ......................... 966 794 453/696 465 481
Rojales ........................................................... 966 715 129

Ambulans ................................ 965 877 859/965 144 000

NB. När det gäller ambulansbehov, ta först kontakt med 
vårdcentral, annars får du själv betala transporten med 
kontanter

Sjukhus
Hospital de Torrevieja ............. 965 721 200 / 965 721 400
San Jaime, Torrevieja .................................... 966 921 313
Alicante (Hosp. de Universidad) .................... 965 938 300
Elche .............................................................. 966 606 000
San Juan ....................................................... 965 938 665
San Vicente ................................................... 965 660 512
Vega Baja ...................................................... 965 367 054
Los Arcos, San Javier .................................... 968 570 050
Santa Maria, Cartagena ................................ 968 325 000
Naval, Cartagena ........................................... 968 327 400

Salud (vårdcentral/legevakt)
El Acequión ................................................... 966 707 143
La Loma, akutintag/legevakt .......................... 966 703 011
La Mata .......................................................... 966 926 034
Urb. La Marina ............................................... 966 746 281
Patricio Pérez ................................................ 965 711 541
San Luis/La Siesta ......................................... 966 784 404
Benijófar ........................................................ 966 714 704
Ciudad Quesada ............................................ 966 792 290
Guardamar .................................................... 965 729 500
Los Alcázares ................................................ 968 575 800
Los Montesinos ............................................. 966 721 488
Orihuela Costa .............................................. 965 322 966
Pilar de la Horadada ...................................... 966 767 150
Rocío del Mar ................................................ 965 708 072
Rojales ........................................................... 966 715 759
San Fulgencio ................................................ 966 794 231
Sam Miguel .................................................... 965 720 000

Socialkontor
Torrevieja ....................................................... 966 706 666
Orihuela Costa .............................................. 965 326 984

Veterinär
Torrevieja/El Arca .......................................... 966 709 659
Los Alcázares ................................................ 968 171 991

Djurskydd ..................................................... 965 729 015

Aguas (Vatten)
Torrevieja .................................. 902 222 306/965 710 569
Orihuela Costa .............................................. 965 351 133
Los Alcázares ................................................ 968 411 117
Rojales ........................................................... 966 715 348

Butano (gas) ................................................. 965 710 937

Iberdrola (el)
Torrevieja ....................................................... 965 710 248
Orihuea Costa ............................................... 965 711 600
Los Alcázares ................................................ 968 411 087
Rojales  .......................................................... 901 202 020

Correos (Post)
Torrevieja ....................................................... 965 710 679
Orihuela Costa .............................................. 965 351 896
Los Alcázares ................................................ 968 575 390

Flygplats
Alicante .......................................................... 966 919 400
San Javier ...................................................... 968 172 000

Taxi
Torrevieja .............................      965 711 026/965 712 277
Orihuela Costa ............ (Radio) 902 300 292/965 351 624
Los Alcázares ................................................ 968 248 800
Vega Baja ...................................................... 966 780 231

Club Nórdico 
Torrevieja ....................................................... 966 704 661

  Viktiga telefonnummer

Nödnummer (även engelsktalande) 112
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Storsatsing på Los Balcones

Denne gamle urbanisasjonen som ligger på 
begge sider av CV95 ikke langt fra Hospital 
de Torrevieja har fått nytt hotell. Videre satses 
det store penger på modernisering og nye til-
bud på området. 
Torrevieja kommune satser stort på park- og 
sportsanlegg på Los Balcones. Vel 64.000 
kvadratmeter skal fornyes og opparbeides. 
Det forbauser mange av oss at kommunen og 
eventuelt Valencia har råd til å bruke nesten 
1,2 millioner Euro i disse krisetider. 

Generelt ønsker hoteller å fremstå som bedre enn de 
er. Vi har i Torrevieja 17 hoteller hvor det nyeste og 
eneste 4 stjernes hotellet, Doña Monse, ligger på Los 
Balcones. Etter årets sommersesong ble dette hotel-
let plassert på Torreviejas første plass. 

Fontana ble nr. 3 og Masa kom på femte plass. Vi tes-
tet selv i september også prisene på: Doña Monse, 
Masa, Fontana, Torremar, Torrehoven og La Zenia.

Du kan hele tiden forhandle, men prisene er lavest 
utenfor sesongene. Da kan de variere fra 30 – 100 
Euro for et dobbeltrom. Doña Monse og La Zenia er 
begge 4 stjernes, men prismessig var La Zenia det 
dyreste. Doña Monse lå midt på treet. 

Mange påstår at akkrediteringer er utdatert, siden de 
fl este gjester orienterer seg på nettsteder som Tripa-
disor.com Ja, tidene forandrer seg. 

Tekst og foto: Johan Amundsen

Her jobbes det hardt på det store 36.000 kvadratmeters 
park- og sportsanlegget, som ligger mellom Calle Iraider 
og Avda de la Ascuion. Nederst sees senteret Filton og i 
bakgrunnen skimtes Saltsjøene. 864.000 Euro skal inves-
teres i området

10.000 kvadratmeter skal gi anlegget på Los Balcones mange for-
skjellige baner, alt fra fotball- eller håndballbane, basketballbane 
og 8 petankabaner. Det blir god plass til lekeområder. Her sees de 
nymalte Disney fi gurene med Avda de la Ascuion i bakgrunnen.

Ilo – Ilo kommunale park på Los Balcones skal dekke 28.000 kva-
dratmeter og vil koste 293.822 Euro når/hvis den blir ferdig. Det 
politiske partiet Los Vedes (De Grønne) i Torrevieja hevder at byg-
gingen ikke er godkjent av myndighetene. Partiet mener at deler 
av området som ligger mellom Calle Salinas og Saltsjøene, vil 
ramme naturparken. Dersom området blir ferdig skal den innehol-
de 340 palmer og 120 pinjetrær. En del pinjetrær, søppelstativer, 
benker, lysstolper og lekeapparater er allerede på plass.

Los Balcones har et av Torreviejas eldste og nasjonalt 
godkjente tennisanlegg. Til neste år feires 40 årsju-
bileum og i år er det 30 år siden anlegget ble kom-
munalt. Allerede for 27 år siden kom fl ombelysning 
på plass. Dagens anlegg består av 9 tennisbaner og 
1 padlebane.

Doña Monse på Los Balcones, som ligger ikke langt fra Hospital 
de Torrevieja ved Ave de Orihuela (CV95), er Torreviejas første 4 
stjerners hotell. Hotellet åpnet i mai og har 70 rom og høy kvalitet. 
Flott utsikt og bra restauranttilbud.
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