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Varför/hvorfor bli medlem i Club Nórdico? 
Läs/les mer på side 10.
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Kjære lesere 
Nå som vi går mot lysere tider er det 
klart for en ny vår på Club Nórdico. 
Årets annen måned heter februar. 
Den har sitt navn etter den romerske 
renselsesfest februa. Ved hjelp av 
vann, ild eller andre elementer kunne 
menneskene rense seg når de var blitt 
”urene” gjennom berøring av en død 
eller lignende; urenheten gjaldt også 
barselkoner og menstruerende kvin-
ner. 
I mange hundre år har skuddårsda-
gen vært knyttet til overtro og tradis-
joner. Tradisjonelt har det vært opp 
til mannen å fri til sin utkårede. Men 
i århundrer har skuddårsdagen vært 
ansett som den ene dagen hvert 
fjerde år da kvinner kunne tillate seg 
å fri til en mann. Skottland etablerte 
denne dagen da en kvinne kunne fri i 
år 1288. Om han sa nei ble han ilagt 
en bot. 

I fjor feiret vi vårt 35 års jubileum. I 
år er det mange ting å markere. Den 
norske byen Sarpsborg fyller 1000 år. 
Den dominikanske familie feirer 800 
år og i Norden blir jubileet markert 
i Lund i Sverige i mai. Tyskland som 
innførte renhetsloven for øl for 500 

Föreningsaktuellt 
på sidorna 

 4, 6 - 7, 10, 17, 27, 34, 38, och 46

år siden, sa at øl kun kan brygges 
av malt, humle, gjær og vann. Dette 
vil bli markert under Hansadagene i 
norske Bergen med eget festivaløl. 
Søndag 17. januar ble det markert 
at Kong Harald og dronning Sonja 
hadde vært Norges kongepar i 25 år. 

I disse dager arrangeres i Norge Vin-
ter-OL for ungdom. VM i skiskyting 
arrangeres i Holmenkollen, Norge 
3.–13. mars. 29. april-15. mai fore-
går Ishockey VM i Russland. EM i fot-
ball arrangeres i Frankrike 10. juni-
10. juli. Sommer-OL foregår 5.-21. 
august i Rio de Janeiro, Brasil. 

Alle ønskes velkomne til det nye året 
på klubben. Les mer på side 10 om 
Club Nórdicos mange fordeler. Vi 
håper å få se deg ofte der. På www.
clubnordico.com har vi mye infor-
masjon. I Nórdico Nytt finner du stoff 
som vi håper du synes både er inte-
ressant, spennende og inspirerende. 
Ta frem kaffekoppen, og nyt denne 
papirutgave. 

Johan Amundsen 
Chefredaktör

Nr 2 – 2016 
Sista annonsdag: 4/3
Sista materialdag: 11/3
Utgivningstid: Mitten av april 

COPYRIGHT: Club Nórdico de Torrevieja
Kopiering av material från detta magasin 
är endast tillåtet efter avtal med ansvarig 
utgivare.
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Vi i styrelsen och som jobbar på 
klubben önskar er alla en god 
fortsättning på 2016.
Spanska traditioner; som ni vet 
så äter man 12 vindruvor med 
klockslagen klockan 24.00 och 
så skall man göra 3 löften. De 
vanligaste löfterna är att man 
skall slut röka (jag är en storrö-
kare och har inga planer att slu-
ta), lära sig engelska (som jag 
redan talar mer eller mindre fly-
tande) och börja gå på gymmet 
(föredrar att gå långpromenader 
med min hund). Och de flesta 
börjar med det men i början el-
ler mitten av februari har de givit 
upp. Men det jag kan lova är att 
göra mitt bästa för att förbättra 
klubben och hjälpa dem som 
behöver. Klubben var stängd 
under en kort period i jul och 
nyår men vi som jobbar ideellt 
har förberett under denna tiden 
nya aktiviteter för Club Nórdicos 
medlemmar. I tidningen kan ni 
hitta information om de aktiviter 
vi har redan organiserat, som resor, info kvällar, etc. 
Och så fortsätter spanska kurser, linedance, schack, 
bridge. Ny aktivitet – Bokcirkel som har börjat i ja-
nuari. Vilket kan vara spännande för alla er som läser 
böcker, för att få ideer av vad andra har läst.Ons-
dagen den 30 mars kommer vi att ha årsmöte med 
lunch efteråt och sedan dans och underhåll. 

Ni är alla hjärtligt välkomna till Club Nórdico och 
hoppas att vi möts på klubben eller på årsmötet.

Carina Andersson 
Club Nórdicos Ordförande

Johtokunnan jäsenet klubillam-
me toivotamme hyvää jatkoa 
vuodelle 2016.
Kuten tiedätte ,espanjalaisen 
tradition mukaan syödään12 vii-
nirypälettä kellon lyödessä 24 ja 
silloin pitäisi tehdä 3 lupausta. 
Tavallisin lupaus on että lopet-
taa tupakan polton (olen itse 
suur polttaja,eikä ole aikomus-
takaan lopettaa) oppia englanti 
(jota jo puhun jonkunverran) ja 
alkaa gymmet, otan mieluim-
min pitkän lävelymatkan koirani 
kanssa. Useimmat alkavat mut-
ta helmikuun puolessa välissä 
kopettavat.
Mutta voin luvata että teen per-
haani klubin hyväksi ja autan 
tarvittaessa. Klubi on ollut ki-
inni pyhien johdosta me jotka 
työskentelemme ideel olemme 
suunnitelleet uusia toimintoja 
club nordikon jäsenille. Lehde-
stämme löydätte informaatiota 
aktiviteeteistä jota meillä jo on, 

matkoista, teema illoista, jne. Espanjan kilen kurs-
sit ,linedans ,schack, bridge jatkuvat. kirja kerho-
alkaa tammikuussa,joka tulee olemaan innostava 
kirjoja lukeville,saada ideoita mitä muut lukevat.
Keskiviikkona 30 maaliskuuta on klubin vuosiko-
kous sen jälkeen on lounnas ja tanssia.

Olette sydämelliseti tervetullu tclub nordikol-
letovottavasti, nähdään klubilla tai vuosiko-
kouksessa. 

Carina Andersson
Club Nordicon puheenjohtaja

Kjära 
medlemmar

Rakkaat 
jäsenet

SKANDINAVISK MATAFFÄR - RESTAURANG - BAR - CAFÈ SKANDINAVISK MATAFFÄR - RESTAURANG - BAR - CAFÈ SKANDINAVISK MATAFFÄR - RESTAURANG - BAR - CAFÈ 

no685 765 763
Costa Zenia SHOPPINGCENTER, VID BASSUS

LA ZENIA

MATKASSENSPANIEN

no685 765 763
Costa Zenia SHOPPINGCENTER, VID BASSUS

LA ZENIA

MATKASSENSPANIEN

Carina Andersson
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Til alle 
medlemmar

Till alla medlemmar i Club Nór-
dico som har mailadress. Var 
snälla och skicka den till post@
clubnordico.com. Vi behöver 
den för att kunna få ut informa-
tion snabbt. 
Tack på förhand                                                          
   Styrelsen 

Vad händer på Club Nórdico?
En fin tradisjon 
Mange juleluncher/bord er preget 
av store mengder mat og drikke, 
både tradisjonelle og nye, varme 
og kalde retter. Sammenkomstene 
kan være et viktig sosialt möte-
punkt for medlemmer og kolleger. 

Söndagen den 22 november 2015 hade Club Nórdico en trevlig jultallrik 
i svenska kyrkans lokaler. Det var väldigt vacker dukat där inne. Efter en 
stund bars det ut en färdig tallrik till var och en, med sill o potatis, ägg, lax, 
lite janssons frestelse på samt bröd därtill. Tallrik nummer två, bestod av 
prinskorv och köttbullar, leverpastej samt julskinka, allt vackert dekorerat 
med granatäppel-kärnor. Efter en stund serverades det kaffe och peppar-
kakor, vilket smakade bra efter denna goda lunch. (Text: BC och foto: BM)

Tirsdag 1. desember 2015 kunne Club Nórdicos medlemmer nyte norsk 
juletallerken hos Restaurante Henrik Ibsen i Torrevieja. Ribbe, medister-
kake og pølse etter Dale’s egen oppskrift. Poteter, rødkål og tyttebær. 
Riskrem med café avec ble servert. (JA)

Läsecirkelen har starad i Club 
Nórdicos lokaler i Torrevieja. Har 
du inte anmält dig ennu så hör av 
dig per mail till juttashipmann@
gmail.com. 
Jag, Jutta Shipmann är värdinna 
på Club Nórdico varje torsdag 
mellan 11.00 och 15.00. 

Vill få kontakt med Dig som kän-
ner att Du har något att tillföra i 
klubben och vill engagera Dig i det 
trevliga, intressanta och givande 
arbetet med att utveckla vår klubb 
och delta i vårt styrelsearbete. El-
ler om Du känner någon, som Du 
tycker är lämpad för att utveckla 
vår verksamhet. Vi vill också få 
kontakt med någon finsktalande.
Här av Dig till:
Tommy Siverdal 965 703 724  
tsiverdal@gmail.com,  
Bibbi Wakman 693 036 358 
bibbi.wakman@gmail.com 
Ann Höghielm 634 333 014
Jörn Skogstad 966 762 155 
jorn@sector-web.com tel. 

Club Nórdico har i mange år feiret 
svensk jultallrik men denne gang 
inviterte klubben medlemmene 
også til norsk juletallerken. Over 
80 personer var med og flertallet 
så frem til årets arrangementer. 
Har Club Nórdicos jule – luncher 
blitt en tradisjon? 

Läsacirkel 

Val-
beredningen
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Viktigt telefonnummer  

Svensk 
polismyndighet 

+46 77 114 1400. 
Detta nummer 
ringer man från 
utlandet, till Sverige.

Club Nórdicos 
rabattavtal 

Tema-
kvällar 

Temakvällar kommer att ordnas 
under våren på måndagar som 
vanligt,
Många tema är under planering.
Kolla vår hemsida och klubbens 
anslagstavla för mera information.

Februari 15 
Andersson y Ramon SL skal infor-
mera om fastighetsforeningar. 
Februari 22 
Banköverföringar – Currency di-
rect. 
Februari 29 
Norden Clínica orienterar om de-
res tillbud. 
Mars 5 
Tango. 
Mars 12 
Tema endast för damer. 

Har du tagit del av våra 
olika rabattavtal? 
I tillegg til at klubben har en avtale 
med APYMECO har vi sponsorer 
derfra som gir gode medlemmstil-
bud/medlemsförmån. Bl.a Optica 
Llamusi, se sida 5 och Óptica Mar, 
se sida 23.  
Ech Seguros har spesialpriser till 
medlemmar i Club Nórdico på bil 
– och hem försikringar och Rodas 
Consulting, se sida 28. 

Parkering vid Alicante flygplats
Ett nytt avtal ger Club Nórdicos 
medlemmar rätt till 10 % rabatt på 
Royal Parkings redan attraktiva 
priser. Royal Parking erbjuder en 
väl fungerande parkeringsservice 
vid Alicante flygplats med shuttle-
bus till och från terminalen.

Avtal med TT-Line 
För dem som bilar till och från Spa-
nien kan färjan från och till Trelle-
borg ge en lämplig första eller sista 
övernattning, eller en stunds vila 
från bilkörningen. Avtalet ger Club 
Nórdicos medlemmar rätt till 10 % 
rabatt på TT-Lines färjelinjer mel-
lan Trelleborg och Travemünde, 
Rostock och Swinoujscie. 

NB! Ta väl hand om ditt medlem-
skort, alltid ha det med dig. Kom 
ihåg och visa det fram före du 
handlar.

Spanska: 
Måndag 
Kl. 11 - 13, Fortsättning 2  
Onsdag  
Kl. 11 – 13, Nybörjare  
Kl. 13 – 15, Konversation 
Fredag 
Kl. 11 – 13, Fortsättning 1
Eduardo Nino
Schack:
Torsdag kl.13.00  Träning/turnering 
Gunnar Bekkelund
Bridge:                 
Tisdag och torsdag kl. 15.45 
Spel kl. 16.00, Bertil Drakenberg
Linedans: 
Fortsätter även i vår. Datum ännu 
inte bestämt.
Unni och Edgar Weiseth.

Ändringar och omkastningar i pro-
grammet vil förekomma.

Anmälan görs hos klubbvärden.
Gör det i så god tid som möjligt så att 
vi kan planera grupper, nivåer etc!
Anmälan är bindande. Vid anmälan 
betalas 10 € i anmälningsavgift som 
sedan tas av från  kursavgiften. 

Anmälningsavgiften betalas inte till-
baka. Detta på grund av att vi ordnar 
kurserna efter anmälningar och det 
har förekommit att flera som anmält 
sig inte har kommit till inskrivna kurser.   
Om du har synpunkter eller önskemål 
vänligen hör av dig till oss på tel. 
966 704 661.

Vårens 
kurser

Reseverksamheten är klubbens 
utåtriktade evenemang och det 
har alltid lyckats väl vid de infor-
mativa, väl arrangerade resorna. 
Du som eventuellt har nâgot öns-
kemâl om resa eller utflykt, eller vill 
vara med i vår reskomité – hör av 
dig gärna till oss! Kolla vår hem-
sida och klubbens anslagstavla för 
mera information. 

Vårens 
resor

8 mars    Fortuna – Hälsobad 
i varma källor, med 52 gradig vat-
tentemperatur. Kom med och upp-
lev dessa underbara varmvattens-
källor och låt kroppen få slappna 
av i det sköna vattnet. 
                                                                                                                                            
11 – 12 mars - Guadalest  - 
Algar´s källa samt Benidorm Pa-
lace                            
Guadalest är en vacker plats som 
ligger högt belägen, med hisnande 
vyer. Man kan vandra genom en 
tunnel, upp mot Castillo de San 
Jose, en morisk borg från 1000-ta-
let. Ett besök vid Algars vattenfall, 
med kristallklart vatten,  ska vi ock-
så hinna med . Kvällen avslutas 
med en trevlig showkväll på Beni-
dorm Palace, vilket också innebär 
en övernattning. 
                                                                                                                                            
5-7 april - Granada
Vi ska besöka 
Alhambra och Generalife.

21 april - Murcia - 
shopping + Calasparra besök!
Följ med oss till Murcia, en torsdag 
då staden har sin marknadsdag. 
För de av er som inte är mark-
nads- intresserade bjuder Murcia 
på mycket annat sevärt. Efter det 
åker vi till Calasparra, en stad med 
fyra floder och vägen dit är otro-
ligt naturvacker. Vi ska också göra 
ett besök i den fantastiskt vackra 
grott-kyrkan. Många anser att i 
denna stad kan man äta det bästa 
riset i hela Spanien!!

Alla temakvällar äger rum månda-
gar kl.18.00 innan klubbens lokal 
C/ Bazan 4.
Ingen föranmälan.
Pris per gån g 3€ inklusive för-
friskningar.
Hör gärna av dig med synpunkter 
och förslag på fler teman.
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Har du hört! 
24. og 25. februar kan nordmenn få nytt pass ved kon-
sulatet i Torrevieja i Ave. Diego Ramirez 102 mellom 
kl. 10 og 13. 

Den spanske storbanken Bankia har nå fjernet gebyrer 
for sine kontoinnehavere på uttak i euro i sine minibanker.  

I følge avisen El Mundo har ubemannede bensin-
stasjoner på landsbasis de siste 5 år tapt hele 10.000 
arbeidsplasser. Comunidad Valenciana har innført 
forbud mot ubemannede bensinstasjoner i sin region. 
Venstresiden, som nå leder den regionale regjeringen i 
Valencia, har satt av penger for at statlige pensjonister 
skal få sin ordinære medisin gratis. 

Skyskraperen In Tempo med sine 190 meter og 52 et-
asjer i Benidorm er nå lagt ut for salg igjen. Startprisen 
på 93 millioner euro tilsvarer gjelden som den konkurs-
slåtte utbyggeren har til sin bank.  

Elche kommune ønsker å redusere støy fra byggeplas-
ser i urbanisasjonene Arenales del Sol og La Marina 
under sommermånedene ved å innføre byggeforbud 
da. Dette inkluderer ikke arbeidene i byen El Altet. 

Totalt 13 personer er iflg. Spaniaposten siktet for be-
drageri og organisert svindel med byggekontrakter ved 
Torreviejas avsaltingsanlegg. 

Nå skal arbeidene med å fornye Saltbyens strand-
promenade igangsettes. Iflg. Informacion er planen 
å bli ferdige før sommeren. Dette gjelder strekningen 
mellom Punta Margalla og avenida Habaneras. 

Den norske sjømannskirke i Torrevieja har fått vikar 
for Odd Inge Tangen i to måneder. Vikarpresten heter 
Berit Bjørnerud. Kirken som har hatt bruktmarked en 
gang i året har i år utvidet dette til å bli et fast innslag. 
Strikkekafén som har blitt avholdt på kveldstid i januar  
vurderes å fortsette. 

Torreviejas ordfører José Manuel Dolon som iflg. Vi-
kingposten jobber uten fast lønn, påpeker nå at kon-
servatoriet i byen ikke kan anvendes som musikkskole. 

Aena fortsetter med å pusse opp San Javier-flyplassen. 
Selskapet skal bruke 130.000 euro på forbedringer i 
ankomsthallen, dører skal byttes og møbler erstattes. 

Januar har aldri vært så stille på La Manga stripa noen 
gang. Nesten alle hotellene har vært stengt og de få 
restaurantene som prøver seg stenger i siestaen og 
tar kvelden tidlig.

Det norske legesenteret Medisol som etablerte 
seg i Villajoysa i fjor, er nå på plass i Torrevieja. 
Du finner kontoret hos IMEDs poliklinikk i Av-
enida Rosa Mazon, vis-a-vis Habaneras. – Vi 
har foreløpig kun åpent to dager i uka forteller 
legene Hans-Olav Eriksen og Vidar Bjørnås til 
Nórdico Nytt. Vår telefon 966 820 116 er åpen 
24 timer i døgnet og blir besvart på norsk, sier de.

Pamira Sahiner og Patrik Andersson som eier 
Casa Tre Toppar i Guardamar, har nå innviet 
sine nye lokaler 5 februar. Butikken og kaféen 
finner du i krysset Miguel Hernádez og C/San 
Eugenio ikke langt fra det gamle stedet. Vi vil 
i vår neste tidning fortelle mer. Bildet er fra fa-
sade arbeidet för åpningen fant sted.
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Har du hört! 

Helsesenteret Norden Clínica i Guardamar har utvi-
det sitt tilbud. Natasha Amble-Ommundsen tilbyr en 
rekke behandlinger (se side 35). Hun kom til Norge 
som flyktning fra Bosnia for mange år siden. Har 
norsk mann og snakker flytende norsk. Natasha er 
diplomert massasjeterapeut og gjennom Ayurveda 
Massasje har hun lært om psykologi, næring, kropp 
og sinn. For å opprettholde balansen og ha optimal 
helse bruker hun forskjellige massasjer m.m. Dette 
vil Natasha fortelle mer om på Club Nórdicos tema-
kveld 29 februar kl. 18.00.

Det internasjonale sykkelløpet Spania rundt - Vuel-
ta a España – kommer til Costa Blanca på nytt i år. 
En av tempoetappene skal gå fra Javea til Calpe.

Hos meglerfirmaet B.E.T i C/Orihuela 60 i Torre-
vieja treffer vi på den kjente fotograf Eliseo Monte-
sinos Lorente. Han har også sitt studio her. B.E.Ts 
kundetelefon er 692 442 462. 

Den spanska läkarmottagningen Centro Médico Virgin del Socorro i Torrevieja, kommer nå att samarbeta 
med den skandinaviska läkarmottagningen Skandi Care, som tidigare hade sin verksamhet i Skandina-
viska Shoppingcenter, Gallerian. Du finner mottagningen i krysset mellom Calle Zoa och C/ Ramon y 
Cajal. Öppet alla vardagar mellan 10 och 14. Det var dr. Juan Castellano, Centro Médico och svenska dr. 
Rebecka Hunt, Scandi Care, som tok i mot Nórdico Nytt. 
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Bli medlem nå! 
Opplev Spania med Club 
Nórdico. Vi deler opple-
velser, erfaringer og syns-
punkter med både kjente 
og ukjente. Vi lærer av 
hverandre og blir kjent 
med hverandre. 

Club Nordico är en ideell fören-
ing som startades 1980 för oss 
som bor eller delvis bor på Costa 
Blanca.  Än idag/fremdeles drivs 
klubben helt och hållet av frivilligt 
arbetande medlemmar.                                                                                                         

Du är hjärtligt välkommen i ett 
lättsamt/enkelt umgänge. På vårt 
kontor får du hjälp med medlem-
skap, information om resor och 
utflykter, kurser och övriga aktivi-
teter som t ex bridge, petanca eller 
golftävlingar. Hos oss kan du köpa 
green-fee till reducerat pris, likaså 
får du medlemsrabatt i vissa buti-
ker. Du får vår tidning/klubb-avis 
NÓRDICO NYTT 4 gånger per år, 
och du är alltid välkommen till våra 
klubblokaler i Torrevieja, La Ma-
rina (se side 34) eller Mar Menor 
(se side 38). 

Club Nórdico, 
www.clubnordico.com, den 
gode opplevelsen byr vi på.

Vår klubblokal ligger mitt i hjärtat av 
Torrevieja, vid det stora torget, Plaza 
de la Constitución och den gamla kyr-
kan Imaculada.  Adressen är: Calle 
Bazán 4 1F. Telefon (+34) 966 704 
661   Vår e-mailadress är: post@club-
nordico.com,  Klubblokalen är öppen 
måndag – fredag 11.00 – 15.00. Na-
tionella och regionala helger stängt.

I våra klubblokaler möter du alltid an-
dra ”nordbor”, här kan du deltaga i 
olika aktiviteter eller bara koppla av 
i vår cafetería, läsa dagliga nordiska 
tidningar/aviser. Likaså finns här Wifi 
samt internet och i biblioteket kanske 
du finner boken du söker. Naturligtvis 
finner du också information om aktu-
ella aktiviteter på våra anslagstavlor/
oppslagstavler. 

Dette verveprosjektet er nytt og 
har som mål å engasjere våre 
medlemmer til å verve nye med-
lemmer. Både flyttebyrået Trygg-
flytting (se side 35) og Golf nór-
dico Torrevieja (se side 31) har i 
flere år bidratt med å skaffe oss 
flere nye medlemmer. 
Nå er det din tur.
Kjenner du noen som ikke er med-
lem hos oss? Nye medlemmer 
til klubben betyr premier til deg. 
Forutsetningen er at det nye med-
lemmet ikke har vært medlem hos 
oss siden 2013. Verv en venn å få 
et gratis smørbrød/smörgås med 
dryck/drikke. Verver du fem nye 

Tørre å 
spørre? 

Våga
 fråga? 

Hver gang et nytt nummer av Nór-
dico Nytt kommer ut, tar Jan Roger 
Tofteberg med seg til Norge flere 
eksemplarer sammen med vår 
vervebrosjyre, slik at vi kan få flere 
norske medlemmer. Tryggflytting 
tar også på seg lokale transpor-
toppdrag i Spania. 

Under 2015 har golfsektionen Tor-
revieja haft en mycket positiv ut-
veckling och det är ingen överdrift 
när man konstaterar att golfsats-
ningen i närområdet av Torrevieja 
blev en succé. Flera spelare har 
genom golfen blivit medlemmar i 
Club Nórdico.

En ideell förening som Club Nór-
dico är helt beroende av frivilliga 
innsatser. Vi behöver förstärk-
ning med flera medhjälpare  till 
köket, kansliet, resor, värdfolket 
och tidningen.  
Om du vill, kvinna eller man, vara 
med i vårt trevliga team, hör av 

deg till oss. 
Frivillighet er spennende og gir 
ofte et givende arbeidsresultat. 
Innsatsen som gjøres har betyd-
ning for enkeltmennesker, men 
også for klubben.

Är du den som kan hjälpa oss?

medlemmer får du en gratis en-
dagsreise/dagstur med klubben. 

Husk – tips noen som burde være med-
lem av Club Nórdico og få fin premie.
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Under denna rubrik presenterar 
jag några maträtter som är väldigt 
populära i Spanien (åtminstone i 
detta hörn). Några av dem kanske 
har ni sett på restauranger eller ba-
rer. T.o.m. har ni ätit dem men inte 
vågat att laga själva. Jag är inte 
kock, inte heller betraktar jag mig 
som ”expert” eller sakkunnig men 
jag lagar mat varje dag och dessa 
maträtter som jag skriver om har 
jag lagat många gånger. 

LENTEJAS
Lentejas (linser) är kanske vår mest 
populära baljväxt. Det är inte svårt 
att hitta den i lunchmenyer på många 
restauranger i Torrevieja. Framförallt 
på vintern. Det är vad vi kallar en” pla-
to de cuchara”. Med detta menas inte 
bara att den äts med sked utan också, 
vilket är viktigare, att det krävs mycket 
tid att laga den. Men tiden har vi pen-
sionärer eller hur? Under kokning kan 
man t.x läsa en bra bok. 
Man säger att lentejas också ingår i 
den så kallade ”Medelhavsdieten”. En 
gång som jag var på resa i Frankrike 
besökte jag Le Puy-en-Velay, sydväst 
om Lyon. Idén var att titta på katedra-
len och andra monument i staden som 
en gång i tiden var en av de utgångs-
punkter som pilgrimerna samlades 
vid för att därifrån vandra till Santiago. 
Jag blev överraskad av att se att så 
många restauranger hade lentejas på 
sina menyer. Jag visste inte a Le Puy 
betraktades som linsernas huvudstad 
i Frankrike. Därifrån kommer lentejas 
som nu odlas i Castilla. Rätten som 
jag skall laga idag kan man kalla ”Len-
tejas con chorizo”.  Obs! ”chorizo” har 
två meningar. Den ena är korvar av 
olika slag. Den andra betyder en per-
son som rånar eller tar det som inte 
tillhör honom. Idag används ordet för 
att beteckna en del politiker …

Enrique’s kök 

INGREDIENSER 
(för tre personer).
• 300 gr linser (följ anvisningarna på 
 förpackningen angående koktiden).
• 150 gr ”chorizo”
• 2 gröna paprikor, 1 morot, 1 gul lök, 
 2 vitlöksklyftor, 1 stor tomat 
 (pressad)
• 1 tesked paprikapulver, 2 lagerblad, 
 salt, olivolja

VID SPISEN.
1.- Finhacka löken, paprikan och mo-
roten. Fräs dem i en kastrull med oliv-
oljan. När det är klart tillsätt chorizon i 
bitar, vitlöksklyftorna och lagerbladen. 
Rör lite tills chorizon får lite färg. 

2.- Tillägg paprikapulver och rör det 
hela kraftig ung 15 sekunder. Pulvret 
bör inte brännas. Därefter tillsätt ome-
delbart den krossade tomaten.

3.- Efter tre minuter tillägger jag lente-
jas som har varit en stund innan under 
rinnande vatten. Till sist häller jag på 
vatten till ung tre fingrar ovanför inne-
hållet. Salta. När det har börjat koka 
minskar jag elden o låter grytan puttra 
svagt i 40 minuter. Bevaka kastrullen 
så att lentejas inte kokar torr. Om det 
behövs, häll på mer vatten. 

  

Text och foto: Enrique Garcia Rebagliato

Ingredienser.

Vid spisen. 

Rör det hela kraftig. 

Bevaka kastrullen så att lentejas inte 
kokar torr. 

Jag serverar rätten med färskt lant-
bröd och ” un tinto peleón ” (= starkt 
rödvin). Kanske från Jumilla? 
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Någon annan valde att  
titta på en brun åker vid 
E4 för samma peng.

FASTIGHETSBYRÅN I TORREVIEJA, 966 925 281 / ALBIR/ALTEA, 966 864 694
ALICANTE/GRAN ALACANT, 607 046 852 / FASTIGHETSBYRAN.SE/UTLAND

Köp i Spanien, med samma trygghet som hemma.
Det behöver inte vara svårt att köpa hus i Spanien. Långt ifrån. Men det underlättar 
såklart om man anlitar rätt mäklare. Vi har fler kontor på plats än någon annan och är 
därmed svårslagna när det kommer till lokalkännedom och kunskap om marknaden. 
På vår sajt hittar du en köpguide, som går igenom hur ett köp går till steg för steg. 

Vad heter babyn? 
Ny statistik  för spanska förnamn

䠀爀瘀爀搀Ⰰ 匀欀渀栀攀琀猀瘀爀搀
☀ 嘀爀 唀渀椀欀愀 䠀爀欀氀椀渀椀欀

䰀漀洀愀猀 倀氀愀礀愀 䤀䤀䤀Ⰰ 䌀愀氀氀攀 匀攀最漀瘀椀愀 ㈀
吀漀爀爀攀瘀椀攀樀愀  ∠  ⣰ 㤀㘀 㘀㤀㈀ 㠀 㐀㘀

匀愀氀漀渀 䴀愀爀最愀爀攀琀栀愀ᤠ猀
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Alt var så mye bedre før… ?? 
…….. Eller kanskje ikke?

Tekst og foto: Tove Juel Amundsen 

Litt inspirert av redaktørens frus-
trasjon i Nórdico Nytt 4/15, over den 
digitale verden……. 
…… Og noen andre tanker…..
Jeg tilhører den lille forskrudde gruppen som er kjent 
for å være – dine venner…

En 1950-modell,  «Who never grew up»…. For øvrig 
blir det sagt at hvis du ikke klarer det, innen du er 50 
år, ja da kan du bare innse at det går ikke…

Oppvokst i nærheten av Oslo, altså nesten by-gutt. 
Men senere bodd «på landet», i Vestfold, og nå for-
villet meg til «syden».
For å komme tilbake til inspirasjonen…. 

Min første PersonalComputer, var ingen PC, men en 
minidatamaskin, uten harddisk og med to -2- floppy-
disk-stasjoner. Og da ikke de små «nette» stive dis-
kettene, men de store «lealause» 5¼ tommer disket-
tene. Vi alle husker de – i hvert fall vi gamle…..  

Men de unge husker jo ikke de små engang….. Få-
tallet av dagens ungdom vet hva bildet av den fir-
kanta blokken øverst i menyen betyr – annet at det 
er den man klikker på når man skal lagre – eller 
«Save», heter det vist. Da kan jeg avsløre for dere, 
unge altså… Det er bildet av en diskett ! Vel, ikke av 
den store nostalgiske 5¼ tommer’en, men etterføl-
geren, 3½ tommer’en. Så da vet dere det !  Tenk på 
det neste gang dere «save’r» - selv om det skjer  til 
«nettskyen» og ikke til disketten – Det bildet der, er 
bare der for å forvirre….

Apropos «nettsky» - nå har jeg kjøpt meg stjernekik-
kert – jeg skal nemlig begynne å «hacke» nettsky-
ene har jeg funnet ut.. Det blir man vist rik av.
 Jeg kan nemlig ikke glemme at jeg la i fra meg en 
sånn diskett på en høyttaler en gang – og da hadde 
høyttaleren spist opp hele disketten…..  Ja ikke sånn 

rent fysisk da, men i hvert fall innholdet.  Man brukte 
jo teknologien – magnetisk lagring – og den lar seg 
fjerne med et ytre magnetfelt…. Fordelen med «nett-
sky» må jo da være at magnetfeltet ikke rekker så 
høyt… ??
Min neste PC var en XT.  (Altså før 286 – hvis dere 
nå vet hva et betyr…) Den er det ikke noe å fortelle 
om….. Den var ikke «bedre før»….
Derimot, min neste – en råtass av en flyttbar PC 
(vistnok solgt som bærbar), i kategorien «286». Med 
10 MB harddisk, 2 floppy diskstasjoner og noe så 
utrolig som en «tape-streamer» !   Og så tenk!!!   Den 
hadde 6 MB minne, riktignok i et eget STORT «full 
size» ettermontert kort. Og den hadde fargeskjerm 
!!!!  – Sort og grønn!!  Jeg tror denne flyttbare PC 
veide noe sånt som mellom 10 og 12 kilo, og inne-
holdt både tastatur, skjerm og alt annet i enheten, når 
den var pakket sammen, og liknet litt på en forvokst 

symaskin, med bæ-
rehåndtak på toppen.     
Og så prisen da…….                                     

NOK 28.000,-  Godt 
jeg kjøpte den brukt, 
mye billigere !

Siden har det gått 
slag i slag….  

Nyere og nyere, og kortere og kortere, lever de, (ja 
altså PC’ene, da). Min nest siste investering (????), 
nok en råtass av en PC, innkjøpt for 3,5 år siden, 
døde altså for noen mnd. siden, av hjerteslag, hjer-
neslag…  eller noe sånt noe. Et slags slag i hvert 
fall – tror jeg….

Var alt var så mye bedre før…… 
??    ……. Nei ….. Jeg tror ikke det ! 
  
Hilsen mannen i Marina’en….
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Vad har hänt? 

Spania opplever den verste politiske krisen i de-
mokratiet, på toppen av økonomisk og sosial 
krise, og står uten ledere. Det konservative Fol-
kepartiet (PP) og sittende statsminister Mariano 
Rajoy vant parlamentsvalget 20. desember, men 
er langt unna et flertall. Det ser nesten umulig ut 
for Rajoy å få med seg andre partier som kan gi 
ham de nødvendige 176 av de 350 stemmene i 
Deputertkongressen som er nødvendig for å bli 
innsatt som statsminister igjen. Hvis ikke Spania 
har en statsminister når våren setter inn, må kong 
Felipe utskrive nyvalg. 
Spania knaker i sine politiske sammenføyninger. 
De nye partiene er ikke sterke nok til å overta plas-
sene til de gamle, og de nye står i motsetning til 
hverandre. Verken høyresiden eller venstresiden 
har politisk overtak. Både til høyre og venstre er 
gammelt og nytt splittet. Det er enda mer innfløkt, 
fordi utenom dette lever noen landsdeler, som 
Catalonia og Baskerland, sine egne politiske liv. 

Finland har iflg. Skandinaviska Bladet, nå under-
tecknat ett nytt skatteavtal med Spanien, men det 
måste antas av riksdagens och det spanske par-
lamentet. Enligt det nuvarande avtalet får Finland 
beskatta enbart pensioner från arbete inom den 
offentliga sektoren om pensioner betales till per-
soner som bor i Spanien. Med den nya avtalet får 
Finland nå beskatta också övriga pensioner som 
betalast till Spanien.

Den första desember fick iflg. Bladet, Sverige en 
ny honorärkonsul på svenska konsulatet i Valen-
cia. Rafael Ripoll är professor i EU-rätt vid det ka-
tolska universitetet i Valencia och i hans upptag-
ningsområde bor det cirka 30.000 svenskar.  

Torrevieja har hatt offisielle nedbør- og tempera-
turmålinger fra 1927 til 2010. Så overtok Rojales. 
Nå er dette i gang på nytt i saltbyen ved måles-
tasjoner i områdene Aguas Nuevas, Paseo Vista 
Alegre, Los Altos og Acequion. 

Det er nå blitt lettere å parkere i Torrevieja. Et 
nytt webbasert tilbud gir bedre service til perso-
ner med redusert mobilitet og bedrer effektiviteten 
ved levering av varer. Man kan logge seg inn på 
en link via www.torrevieja.es og kommunens fa-
cebookside. Her får man oversikt over 315 parke-
ringsplasser og får forslag til kjørerute. 

Fredagsmarknaden i Torrevieja flyttar först i maj 
men datum är ännu ej bestämt. Det utlovas buss-
förbindelse till la Avenida de Delfina. 

Den 13 november 2015 invigdes Restaurante RM, 
Rincon del Mediterraneo, f.d. Rest. Marina Scandi-
navia. Den nye ägaren är Rickard Rönnberg. Han är 
svensk men talar även spanska och engelska. Man 
kommer att kombinera medelhavsmat med skandi-
naviska influenser.
Vid invigningen serverades både spansk paella och 
svensk Janssons frestelse och Smögenröra.
Allt var fantastiskt gott. (B-M) 

Søndag 4 desember 2015 ble det som vanligt ar-
rangert en stor paellakonkurranse, på festplassen 
i Torreviejas havn. Musikken som ble styrt via data 
hadde høy desibel. 
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Vad har hänt? 

Det er hovedsakelig den Svenska kyrkan som står i spissen for Julgrantenningen förste söndag i advent 
2015, i Torrevieja. Under gudstjenesten solgte Kyrkan pölser og verva medlemmer. Denne gang ble oppleg-
get kraftig forstyrret av den spanske adventfesten ”Desfile Infantil” som gikk rett forut med et støynivå nær 
smertegrensen. Dette var dårlig koordinering.

Den norske sjømannskirken i Tor-
revieja overgikk alle tidligere re-
sultater ved julemarkedet 2015 og 
fikk inn nær 33.000 euro. Det ble 
solgt bløtkaker for over 1000 euro 
og en av Club Nórdicos webmas-
ter, Hans Kristian, hjalp til som fri-
villig også her.

Flere steder under promenaden på La Mata i Torrevieja, ved Vela beach 
restaurante, har stenkonstruksjonen rast ut. Det er kystmyndighetene 
Costa som står ansvarlig for å rette opp skadene.

Like før jul rev 
man den kjente 
Lidl butikken i 
Calle Santa Alodia 
nær La Mosca 
senteret på Orihu-
ela Costa. Nå rei-
ses et nytt Lidl til-
bud som vil bli satt 
pris på av mange.
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rincondelrm@gmail.com • T: 966 235 109 – C/Salero, 1, Torrevieja 

Fastighetsförmedling och 
Montesinos Fotograf studio
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Golf med Club Nórdico 
– måndagar och torsdagar

Så var det för oss:
November 2014 var vår första 
”vinterförvaring” i detta område av 
Spanien.  Golf är ett av våra gläd-
jeämnen i livet och eftersom Villa-
martin golf club ligger nära där vi 
bor, blev denna bana ett naturligt 
val. Visst är det trevligt att spela 
med maken, men något av glädjen 
vid golf är ju också att träffa andra 
med samma intresse. 
Det finns tre eldsjälar som håller 
detta gående – Kalle Högberg, Ja-
mes Rawsthorne och Uwe Luken. 
Vecka efter vecka utan att klaga! 
Fixar tider, startlistor, skriver sco-
rekort och inte minst – handlar in 
jättegoda viner till prisbordet! Då 
och då finns det en kvinna bakom 
också (fattas bara)! James fru 
Margona hoppar in och hjälper till 
när det behövs.
Jeg som skriver disse rader he-
ter Torill og han som omtales som 
”maken” er Hasse. Når vi ikke er 
i Spania har vi vårt hjem i Halm-
stad. Jeg kommer selv opprinne-
lig fra Oslo, men har bodd mange 
år i Sverige. Det har nå gått over 
ett år siden denne koselige ef-
termiddagen – og mange herlige 
golfrunder, hvor resultatet har värt 
”ömsom vin og ömsom vatten”! 
Vi trives veldig godt og dette med 
å spille to ganger i uken passer 
oss utmerket. Mixen av golfere 
er også super, her er vi en ”salig 
blandning” fra hele norden. 

”Bli med du også da vel!”
Torill Madshus Loh och Hans Loh

Så var det för oss:
Vi – Ingrid och Rolf – har vår hem-
vist i Göteborg, men med många år 
av boende i olika länder, känns det 
behagligt att känna sig ”hemma” i 
en grupp. De senaste tre åren har 
vi tillbringat vintermånaderna här i 
denna del av världen. Golfgruppen 
kom vi med i efter tips från goda 
vänner. Vi har sätt hur denna har 
utvecklats på ett mycket positivt 
och inkluderande sätt. Jag Ingrid, 
har som höghandikappare känd 

mig väldigt välkommen och upp-
skattad, men givetvis med golfvätt 
och golfregler i bakhuvudet! Rolf 
har även haft nöjet att få avnjuta 
ledargruppens fantastiska inköp-
stalanger av goda viner – som han 
dock glatt bjuder mig!

En måndags eftermiddag på Restaurang Terrassen, Villamartin golf club 
– det skrattas och pratas. ”Vad hade du? – Va! Så bra! Ja – jag spelade 
inte bra idag, men jag kommer tillbaka.. osv osv” så går snacket vid bor-
det bredvid mig och maken. Torill och Hasse kollar in den glada gruppen 
av golfare och känner litet som när man var barn – ”får vi va med ock 
leka?” Vi frågade litet försynt om det var plats till fler? Vi blev bemött med 
ett stort leende och … ”självklart är ni välkomna!” Detta blev början till 
många trevliga golfronder och möten med härliga nya människor, berät-
tar norske Torill. 

Ingrid och Rolf Smedberg
Vi tycker att det känns meningsfyllt 
att kombinera motion och att träffa 
gemytliga människor under vår tid 
i Spanien.                                                                                                                                       
Tack Club Nórdico!
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I Lomas del Mar
Text: Enrique Garcia Rebagliato.

Så låter titeln till en visa som den välkände musi-
kern/kompositören/skådespelare mm Stig Bergen-
dorff komponerade någon gång i slutet av 60-talet 
eller i början av 70-talet. Datumet är osäkert, men 
Bergendorff tillhörde den första vågen av svenskar-
na som kom till Lomas. Visan var en hyllning till det 
Lomas del Mar som han kände och gillade mycket. 
Vi har texten men tyvärr inte musiken. Tiden har 
passerat. Mycket har förändrats där medan annat 
håller i sig fortfarande: ”solen går jämt”; ”havet glitt-
rar”; ”cikadorna bjuder på sin sång”; cervezan är 
god....

                                                        

Två personer nämns i texten. Den första är Julian 
Ros. Han var butiksägaren som levererade varor 
till husen i Lomas. Man lämnade i sin dörr en lista 
med allt som man behövde (framförallt frukt och 
grönsaker). Julian hämtade listorna och sen kom 
han med sin lilla lastbil och lämnade varorna vid 
dörren. Bilen hade en målad skylt med: ”Hemköp”. 
Den var ganska synlig i Torrevieja. Den andra per-
sonen som nämns är Antonio Conesa. Han var un-
der många år fastighetsmäklare och svensk kon-
sul i Torrevieja. Jag har skrivit om honnon i NN (Nr 
3-2010)

Ett av fotona visar hur Lomas såg ut då. Kanske det 
var detta landskap som inspirerade Bergendorff att 
skriva visan som återgives ovan. De andra fotona 
visar en grupp svenskar som under samma tidspe-
riod firar något i Lomas och kanske då sjöng denna 
visa. Varför inte?
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SCANDINAVIAN
MANAGEMENT

S.L.

Din referenspunkt i spanien

Genom vår expertkunskap hjälper vi dig 
gärna inom något av följande områden

• Köp och försäljning av Spansk bostad
• Testamenten och arvsskiften
• Skatter och deklarationer 
• Finansiella tjänster
• Fullmakter 
• Lagfarter

C/ Ramón Gallud 39, 03181 Torrevieja (Alicante) Spanien www.scandtax.eu

Tel +34 966 702 413

info@scandtax.com
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Quirónhelse utvider medisinsk 
spesialist senter i Orihuela

Det nye anlegget  
tilbyr et bredt 
spekter av 
spesialist tjenester
 
Quirónhelse Sykehus Group har 
forpliktelser vedrørende helsen 
til alle mennesker i Vega Baja 
regionen(Alicante), og fortsetter 
med sin ekspansjon i provinsen 
med nye fasiliteter og et stort ut-
valg av spesialist tjenester.
Det nye senteret endrer belig-
genheten i Orihuela. Sykehuset 
er på over enn 600 m2 fordelt på 
to etasjer og 10 avdelinger. Dette 
med tanke på å bringe helsetjene-
ster fra Quirónhelse til folk i Orihu-
ela for bedre tilgjengelighet ved å 
plassere seg i sentrum av byen, i 
calle Extremadura, 4.

Senteret vil tilby hele befolkningen 
enheter baserte på de ulike spe-
sialist tjenestene for å dekke alle 
behov for diagnostisering og be-
handling i samme bygning, med 
en tverrfaglig tilnærming i helse, 
på en komfortabel og smidig måte, 
ved unngå unødvendige reiser 
og ubehag. Dermed vil pasienter 
få medisinske tester innenfor, 
allergi, fordøyelsessystemet, 
kardiologi, generell kirurgi, or-
topedisk og traume kirurgi, 
dermatologi, bildediagnostikk 
(digital konvensjonell radio-
logi), endokrinologi, obstetrikk 
og gynekologi, idrettsmedisin, 

nevrologi, oftalmologi, otola-
ryngologi, pediatri, podiatri, 
klinisk psykologi og bryst pa-
tologi enhet og et nytt område for 
sykepleie, fysioterapi og rehabi-
literingstjenester som er blant hel-
sefordelene.

Daglig leder og direktør av Quirón-
helse Sykehus i Torrevieja, Rafael 
Gimenez, understreket at ”utvi-
delsen av fasilitetene på det nye 
senteret i Orihuela gjenspeiler 
den økende etterspørselen etter 
spesialisert poliklinisk behandling 
som den forrige klinikken hadde. 
Av denne grunnen har Quirón-
helse Sykehus Group besluttet å 
forlenge og forbedre tjenester og 

infrastruktur, og 
dermed gi etter 
for kravene til 
Orihuela kom-

mune og  omgivelser.”

Quirónhelse Medisinske Sente-
ret i Orihuela, arbeider kontinuer-
lig for fornyelse og tilpasning som 
tilbyr pasienter de mest kvalifiserte 
legene og den meste innovative 
teknologien, med en varm og per-
sonlig service, likt som Sykehus 
Quirónhelse i Torrevieja - som har 
blitt ledende innen private helse-
tjenester i Alicante, tilbyr nå på et 
nytt sted for konsultasjon og diag-
nose i Alicante provinsen: Quirón-
helse Medisinske Senteret i 
Santa Pola.
 
I tillegg har Quirónhelse Medisin-
ske Senter i Orihuela, likt som Sy-
kehus Quirónhelse i Torrevieja, en 
avtale med de største nasjonale 
og internasjonale forsikrings-
selskapene.

För information ring: 608 328 831
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Tekst og foto: Johan Amundsen

+34 606 95 78 67 
info@bordadostradingpost.com

Klær for fritid 
og jobb

Bordados TP
C/Corte Valenciana nr 30
03183 Torrevieja
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Skandinavisk hjärtmottagning 

 Konsultation  
 Vilo- och arbets-EKG 
 Ultraljudsundersökning 
 Långtids EKG registrering 
 Långtids blodtrycksregistrering 
 Kontroll av pacemaker 
 Arrytmidetektorn 

Miguel Quintana, Hjärtspecialist, Klinikchef vid Torrevieja sjukhus   

Adress: Calle Zoa 51, i Torrevieja, Alicante 
Telefon: 965 268292 – 678 723 481 

e-mail: quintana.miguel@telefonica.net  

Modern utrustning och senaste teknologin 

Tel Mail 

www.no-cb .com

24 timmars service

OMSORG
NORDISK

COSTA BLANCA
www.no-cb.com

HEMBESÖ
K

SJ
U

K
VÅ

RD

TO
LK

HJÄLP

BostadCostaBlanca
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Ta med annonsen och få dette erbjudande: Gratis 
test för grå starr (Glaucoma). Avtala tid i förväg.
Certifiserande, antireflexsive progressive linser 
med panoramasyn inklusiv ett presentkort for pro-
gressive solglasögon med samma 
kvalitet, eller 2 set för samma pris.   379 Euro

Var alt så mye bedre før…… ??     
……… Ja….. Kanskje det ! 

www.opticamar.es
info@opticamar.es

. C/ Ramón Gallud, 9
 . C/ Patricio Pérez, 16

03181 – Torrevieja (Alicante)
Tel. 966 708 310

info@opticamar.es
www.opticamar.es

I 1957 kostet bensinen bare 
Kr. 1,38 pr liter. Tenk det !

1,38 kroner høres behagelig 
rimelig ut, men du må vite at 
dette tilsvarer en pris på 16,80 
kroner i dagens kroneverdi. Da 
var kanskje ikke literprisen i dag 
så gal allikevel ??? .Men hvor 
mye tjente du i 1957 ???.  Tro 
det eller ei, i gjennomsnitt tjente 
man ca 12.400 NOK  !   - i året… 
I  2012, var gjennomsnitts års-
lønn på 470.000,- !  Hvis vi leg-
ger utviklingen av kroneverdi, 
kjøpekraft og bensinforbruk 
sammen, så får vi et ganske 
oppsiktsvekkende resultat når 
det gjelder hvor mye det koster 

oss å kjøre fra A til B i dag, i for-
hold til i 1957. Nærmere bestemt 
kostet det oss den gangen om 
lag sju ganger mer enn i dag! El-
ler sagt på en annen måte: For 
at en kjøretur skal svi like mye i 
pengepungen i dag som da Elvis 
Presley sang «Jailhouse Rock», 
så må bensinprisen opp i 100,- 
kroner literen, og vel så det.. 

Hva er det du 
klager på ????  

Bedre før – Nei 

-  Jeg tror ikke det 
Hilsen mannen i Marina’en….
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Semana Santa i Torrevieja
Text: Enrique Garcia Rebagliato

Varje år samlas tusentals perso-
ner i Torrevieja för att beskåda 
” las procesiones de Semana 
Santa” (Heliga veckans proces-
sioner) Det kan inträffa i april 
eller som i år i mars. Det är den 
händelse som samlar mest folk 
såväl deltagare som åskådare. 
Därför är det den största ”folk-
rörelsen” i Torrevieja.  Men hur 
blev dessa till? Vad är dess his-
toria? Vad är katolska kyrkans 
syn på dem? Hur är processio-
nerna organiserade? 

Först lite historia. Redan när sta-
den grundades officiellt i början av 
1800-talet försökte man genom-
föra processioner. Men det var i 
1860 när första processionerna 
ägde rum. De första åren bara på 
Palmsöndagen, Långfredagen 
och Påskdagen. 1903 bildades en 
kommitté som skulle påskynda ut-
vecklingen och det var år 1907 då 
Torrevieja såg sin första Semana 
Santa med processioner varje dag.  
Imagenes som defilerade förbi till-
hörde olika familjer i stan som till-
fälligt lånade ut dem till processio-
nerna.
Sedan dess gick allt bra tills vi 
kommer till år 1931. Detta år pro-
klamerades republiken i Spanien 
och som en konsekvens började 
en förföljelse av religionen, kyrkan 
och av allt som hade en religiös 
innebörd. Trakasserier av olika 
slag skulle forsätta. 1933 försökte 
några personer sätta eld på kyrkan 
med hjälp av några bensindunkar. 
Men dunkarna var felplacerade. 
Dessutom, när det började att brin-
na såg några personer elden och 
man kunde släcka snabbt. Men 
värre skulle det bli. Efter att Folk-
fronten kom till makten i februari 
1936 förvärrades förföljelsen. I Tor-
revieja ledde detta till att den 3 
mars samma år en grupp av per-
soner intog Inmaculadakyrkan och 
satte eld på den. Elden var mycket 
omfattande denna gång och allt 
som fanns inuti brann upp. Det 
enda som blev kvar var det tjocka 
murarna. Bland föremålen som för-
lorades var Semana Santa image-
nes och andra objekt som var nöd-
vändiga för processionerna.

Det skulle ta några år innan pre-
cessionerna återupptogs på nytt. 
Det saknades pengar och alla re-
surser var inriktade på återupp-
byggnaden av Inmaculadakyrkan, 
men entusiasmen var stor. Några 
”cofradia” bildades. Man lånade 
imagenes från Orihuela och de lo-
kala konstnärerna, bröderna Blan-
co, skulpterade några sådana ock-
så. Så kunde man 1950 börja en 
ny etapp med processioner under 
hela påskveckan. Intresset ver-
kade vara stort, men denna etapp 
skulle inte vara långvarig. Den här 
gången inte pga politiska trakasse-
rier utan pga ekonomiska problem; 
frånvaro av samordning mm. Så, 
i mitten av 60-talet upphörde pro-

cessionerna.
Därpå följde en paus på 15 år. 
1981 satte Semana Santarörelsen 
fart igen.  Denna gång var organi-
sationen och syftet mer ambitiösa. 
Organisationen har en pyramid-
struktur. I grunden ligger Cofradias. 
Detta namn kommer från medelti-
den när de olika gremios (skrån) 
som silversmeder, fiskare mm bör-
jade defilera med en imagen som 
föreställde t.ex. San Juan, Kristus 
på korset med flera. Denna tradi-
tion med hantverksbakgrund pågår 
än idag på vissa ställen i Spanien 
men inte i Torrevieja. Varje cofradia 
väljer en ordförande som med sina 
medarbetare leder cofradia. 
Idag finns det 14 cofradias och 19 
”pasos”. Detta beror på att fyra co-
fradier har två eller tre pasos. Alla 
cofradias väljer i sin tur var tredje år 
en Junta Mayor som är en kommit-
té som samordnar och represente-
rar cofradias gentemot myndighe-
ter och organisationer mm. Denna 
paraplyorganisation är ny och det 
är tänkt att med den kunna undvika 
de problem som gav upphov till att 
processionerna inte förekom un-
der 15 år. Junta Mayor arbetar för 
att uppnå de tre syften som man 
har. Det första är att betona den 
religiösa meningen med proces-
sionerna, men man kan inte heller 
glömma den kulturella. För det an-
dra organiserar Junta Mayor också 
ceremonier innan Semana Santa 
som till exempel på Askonsdagen. 
För det tredje, har Junta Mayor ett 
åtagande för att ekonomiskt hjälpa 

I 1933 försökte några personer 
sätta eld på Inmaculadakyrkan.

3 mars 1936 ble Inmaculadakyrkan satt eld på ny och allt som fannsinuti 
brann upp.
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Text: Enrique Garcia Rebagliato

Soppan salmorejo. 

dem som behöver det.
Semana Santa har en budget på 
cirka 100.000 euros. Pengarna 
kommer från donationer, medlems-
avgifter, bidrag från myndigheter, 
lotter mm. Cirka 80% av utgifterna 
går till dekorering av pasos ( blom-
mor etc) och musikerna som följer 
varje paso. Antalet medlemmar 
(cofrades) är 2.800. Pason San 
Pedro har bara 50 cofrades medan 
paso Kristus på Korset har 250. 
Jag vill nämna att sedan år 2004 
har Paso ”La Oración en el Huerto 
de los Olivos” (Jesus och Apostlar-
na ber i olivlunden) som costaleros 
110 utländska residenter i Torre-
vieja. 
För att få reda på det religiösa 
innehållet av processionerna har 
jag pratat med Don Manuel som är 
kyrkoherde i La Inmaculadakyrkan. 
För honom är processionerna en 
yttring av religiös fromhet. Ett sätt 
för många som deltar eller tittar på 
att uttrycka sina känslor. För vissa 
människor är den vanliga kykans 
liturgi kall. Genom processionerna 
kan man deltaga i en mer känslo-
mässig liturgi. Passionen förbin-
der också processionerna med 
Medelhavsfolkets temperament, 
menar han. Ur kyrkans synpunkt 
är det viktigaste i processionerna 
att föra ut det religiösa budskapet 
till folket. Men processionerna är 
inte nödvändiga eller obligatoriska 
i kyrkans liturgi. Det är bara två 
processioner som under året tillhör 
liturgin: Corpus Christi, som är en 
katolsk fest som firas 60 dagar ef-
ter Påsksöndagen och processio-
nen på Palmsöndagen.
Don Manuel slutar med en kom-
mentar angående capirote. Ano-
nymiteten som capirote ger har att 
göra med anledningen till att man 

deltar i processionen: botgöring. 
Som sådan krävdes att andra inte 
kunde veta vem man var.
 Det är tungt att vara costalero och 
bära en paso men det är det också 
att vara cofrade. Många timmar 
av långsamt gående och bärande 
med en lykta i handen kan vara 
påfrestande. Det kommer jag själv 
väl ihåg. Som ung var jag cofrade i 
San Juan (vit tunika och röd cape), 
några år i början av 60-talet. Jag 
slutade helt utmattad efter varje 
procession. Kanske för att göra 
deltagandet lättare och sötare, har 
man karameller. Detta är inte något 
nytt. Redan för hundra år sedan 
gjorde man detsamma. I Murcia 
hade man, dessutom karameller, 
kokta ägg och olika produkter från 
landet som ”mellanmål”. När pro-
cessionen väl var igång, delade co-
frades ut dessa produkter till åskå-
darna. Traditionen forsätter än idag.

Cofrades med capirote och lyktan

Personer som bär paso Ordlista för att inte gå vilse i 
texten. Spanska ord i kursiv

Imagen.- Skulptur som förestäl-
ler en person eller en scen från 
evangelierna.

Paso.- Består av imagen och struk-
turen som behövs för att transpor-
tera den. En procession består av 
några pasos. 

Costalero.- Person som bär paso. 

Cofradia.- En förening vars syfte är 
att organisera en paso i processio-
nen. Kan även kallas ”hermandad”, 
(brödraskap). 

Cofrade.- Person som tillhör en 
cofradia. Kan också kallas ”naza-
reno” dvs person som följer Jesus 
av Nazareth. 

Capirote.-Det är en konisk hatt av 
kartong och tyg som täcker hela 
huvudet och axlarna och med två 
hål för ögonen.        

Paso. 
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Tekst og foto: Johan Amundsen 

Svensk 
kundsupport! Suomalaista  

asiakaspalvelua!

Centro Comercial Torremarina

Försäkringar –  
för alla dina behov! 
Vakuutuksia –  
kaikkiin tarpeisiisi!

Hyrbil till förmånligt pris -  
rabatt till dig som försäkringskund!

Vuokra-auto edulliseen hintaan –  
alennusta vakuutusasiakkaillemme!

lars@easyinsurance.se 
tuija@easycover.net    

.se www.easyoption.com 

EasyOption

Vardagar
Arkisin 10 - 13.30
övr. tid enl. ö.k - muu aika sovittava

KITCHENS
Emilio

EMILIO KÖK

Din specialist på inpassade kök och garderober! Komplett med ugn, elektriska tillbehör
hällar, utdragare, tvättställ och kranar.

Alla modeller finns i lager.

NU KAN VI ÄVEN ERBJUDA
LUSTHUS, PERGOLAS, CARPORTS,

TRÄSTUGOR, GOLV,
TERRASSER OCH BASSÄNGER I IPE

Alt snickararbete är gjort för att passa.
vi gör den design du önskar.

Alla uppskattningar utan förpliktelser.

info@kitchensemilio.com
www.kitchensemilio.com

C/ San Mateo 9, Los Montesinos
Steve: 609 180 418

Kitchen
Emilio
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Dagsresor är populære
Club Nórdicos dagsreiser blir mer og mer 
populære. 27 november gikk en fulltegnet 
tur til Mazarron og Mojacar. Vår redaksjo-
nelle medarbeider Eva Dahlqvist tok disse 
flotte bildene. Lyst til å være med på tur?

Första stoppet i Puerto de Mazarron med ett glitt-
rande hav.

Utsikt över hamnen i Aguilas. Lunchen ble serverad 
högt uppe på berget. 

Sandstensformationer vid Bolnuevo, en mäktig syn! 

El Indalo, den lyckobringande symbolen, syntes på 
många ställen i staden Mojacar.

Sista stoppet i Mojacar, den vita staden som bokstav-
ligen klättrar uppför berget. Unika miljöer här, som gör 
att man gärna återvender hit för en längre vistelse.
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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

 Finska kyrkan  
Suomen evankelis-luterilainen kirkko 
Espanjassa, Costa Blanca 

Seurakuntakoti ja kahvila avoinna 
Maanantaista torstaihin klo 10-14 
Calle Maldonado 2.1, E-03181, Torrevieja 
Puh. 965 708 475, keittiö puh. 683 318 256 
www.suomenkirkkoespanjassa.net

Obligatoriskt att förnya körkortet 
till spanskt för alla eu residenter

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
Kyrkans telfon 966 260 833
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/costablanca  Email: costablanca@svenskakyrkan.se

Costa Blanca
 Gudstjänster
 31/01 sön kl 11.00      Ljusmässa, lunch, föranmälan 2 dagar före
 07/02 sön kl 11.00 Temagudstjänst “Tro”, kyrkaffe med smörgås
 14/02 sön kl 11.00 Gudstjänst, kyrkostämma, Coro Nordico, 
     kyrkkaffe med smörgås
 21/02 sön   Kyrkan ej öppen
 28/02 sön kl 11.00 Högmässa, kaffe med smörgås
 06/03 sön kl 11.00 Temagudstjänst “Öppenhet” lunch 8 euro, föranmällan
 13/03 sön  Kyrkan ej öppen
 20/03 sön kl 11.00 Palmsöndagsmässa, kyrkkaffe med smörgås
 24/03 tor kl 11.00  Skärtorsdagsmässa i La Mata pinjeskogen, medtag picknick.
    Samling vid kyrkan kl. 10.30
 25/03 fre kl 11.00  Långfredagsgudstjänst
 27/03 sön kl 11.00 Poskdagsgudstjänst, Coro Nordico medv. Påskbuffè, anmälan
 28/03 mån   Kyrkan ej öppen
 03/04 sön kl 11.00 Temagudstjänst “Hopp”, kyrkkaffe med smörgås
Kyrkans öppettider
1 febr. -30 april: Söndagar vid gudstjänst, måndag och onsdag kl 13.00 - 
16.00 öppet hus med servering, tisdagar kl 18.00 programkvällar med kvälls-
mat, torsdagar kl.13.00-16.00 öppet hus med våfflor och fredagar kl 13.00 
-16.00 lunchservering
1maj - 31 aug: Söndagar vid gudstjänst, tisdag och torsdag kl 13.00 - 16.00 
öppet hus med servering,

Menyn presenteras på vår hemsida/facebook och anslagstavlan.
Besök gärna kyrkans second-hand avdelning en trappa ner.

Hej och
välkommen

till oss!
                             Vi finns här för 

er skandinaver måndag-fredag 9-14. 
Anki som är svensk undersköterska och 
apotekstekniker, började hos oss i 2014. 
Hon är en erfaren undersköterska från 

vårdcentral och sjukvård samt de 
senaste 10 åren inom apotek i Sverige.
Mirja som är finsk har jobbat hos oss i 
5 år och pratar förutom finska svenska 

spanska även tyska och franska.
Förutom läkemedel, naturläkemedel och homo-
patiska mediciner så utför vi blodprover: Koles-
terol Glukos Gikt INR (PK), Blodtryck samt vikt.

Uthyrning och försäljning av permobiler, 
rullstolar och rulllatorer. Vid bokning av tid 
finns även medicinsk fotvård samt dietist.

AVENIDA GREGORIO
MARANON NO 50. 

03185 (TORREVIEJA),
965 70 45 19.

Välkommen till ert 
skandinaviska

apotek i Torrevieja!
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Obligatoriskt att förnya körkortet 
till spanskt för alla eu residenter
Sedan förra året, är det obligato-
riskt för residenterna i Spanien att 
förnya sina körkort. Detta är en 
överenskommelse för medbor-
gare från flera olika länder i EU, 
att de skall förnya sina körkort till 
landet där man är resident. Enligt 
EU lagen 2006/126/CE.

Detta krav gäller endast de EU 
medborgare som har varit re-
sidenter i Spanien minst 2 år, 
och räknas från den 13 januari 
2013-när EU lagen 2006/126/CE 
trädde i kraft. Och för de förare 
som har haft körkort i mer än 15 
år i grupp 1 (AM, A1, A2, A, By, 
BE) eller mer än 5 år i grupp 2 
(BTP, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, 
D, DE).
Så, två fall kan urskiljas:
1. De EU förare som har ett kör-
kort som sedan mer än 15 år (el-
ler 5 år för grupp 2), som är resi-
denter i Spanien den 19 januari 
2013 eller innan, är skyldiga att 
förnya sina körkort från och med 
den 19 januari 2015.
2. De EU förare med körkort 
sedan mer än 15 år (eller 5 år 
för grupp 2) som är residenter 
i Spanien efter den 19 januari 
2013: skall förnya sitt körkort till 
spanskt när de har varit residen-
ter två år i Spanien.
Gäller även för dem med ett kör-
kort har datumet utgått och skall 

förnyas eller om körkortet skall 
förnyas inom en kort period. 
Till exempel, en innehavare av 
ett EU körkort sedan mer än 15 
år, som är resident sedan den 
19/01/2013 eller innan, skall för-
nya sitt körkort från och med den 
19/01/2015. Men innehavaren av 
ett körkort sedan mer än 15 år, 
som är resident i Spanien från 
och med den 06/06/2014 skall 
förnya sitt körkort från och med 
den 06/06/2016.

Denna skyldighet är obligato-
risk för att uppfylla EU lagen 

2006/126/CE, och den gene-
rella lagen för fordonsförare (RD 
818/2009 den 8 maj), för att kor-
rigera de olika ländernas förny-
else perioder av körkort. 
Sedan 2013, har alla länder i EU 
en modell av körkort för de 28 
medlemmarna i EU. Innan fanns 
det 110 olika typer av körkort 
som gav tillstånd att köra fordon 
i EU.

Trafiksäkerhetsverket kan ge 
böter upp till 200 euros för dem 
som cirkulerar med körkort som 
ej har förnyats.
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Scandic Legal Service, S.L  -  er et juridisk  
servicekontor som drives av advokat Arne Herman 
Kilde Larsen. Han har juridisk embetseksamen fra 
Universitetet i Oslo og har studert ved Universidad 
Complutense de Madrid og Universidad de Alicante 
og er medlem av den spanske Advokatforeningen.

Skatt . Skjøter . Arveoppgjør . Testamenter etc…

C/ Bautista Bertomeu Sober, 1-3-5, Lokal 43, 
03183 Torrevieja (Alicante) 
Tel: +34  966 922 332

Ekspedisjonstid: Mandag - Fredag 10:00-14:00  
Ring for nærmere informasjon og timeavtale

post@scandiclegalservice.com
www.scandiclegalservice.com

Medlem nr 1715 i 
Advokatforeningen  
i Orihuela

Vi kan bl.a bistå med:

Djuvfeldts TRANSPORT AB
Djuvfeldts Transport AB transporterar 
flyttgods mellan Sverige och Spanien 

allt från enstaka kubik till full lastbil. 

Kontakt Sverige      0733-499260    Niclas  
Kontakt Spanien     628-942090  Torbjörn

www.djuvfeldtsakeri.se

Lagring i Sverige och Spanien

15 år på  
COSTA BLANCA 

Kvalité hela vägen!

Som officiell  
Panasonic installatör
Förlängda garantier

Kompressor 7 år
Elektronik 4 år

Swedtec S.L.
C.C Bella Vista - Lokal 8

Cabo Roig - Orihuela Costa
www.swedtec.com
info@swedtec.com

+34 966 761 770

KYLA - VÄRME

VENTILATION GOLVVÄRME

VATTENRENING

OFFICIAL PARTNER

Po. Industrial Casa Grande
C/Acacio Rebagliato Pamies 13 A

965 706 621   -   606 012 668   
GPS  37.987006 - 0,680606

• Bilservice
• Motorrenoveringar
• Växellåda
• Koppling
• Bromsar
• AC
• Däck
• Data-felsökning
• Plåt/lackering
• Rekonditionering
• Besiktning (ITV)
• Omregistrering
• Hyrbil
• Bärgningsbil

Vi samarbetar med de flesta 
försäkringsbolagen!

www.autoprestanda.com

Vi pratar  
Skandinaviska

Erbjudande - Vi utför oljebyten 
 inklusive oljefilter för endast 50 €.  
Välkomna in! 

Din svenska BILVERKSTAD i Torrevieja

Tekst: Johan Amundsen 
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Tekst: Johan Amundsen 

Flybussen 

         golf nórdico                                                                  torrevieja
Golfvänner!
Spela golf med oss på måndagar eller torsdagar. 
Hela våren.
Anmälan görs via e-mail direkt till:

9-hålsrunda
kalle@hogberg.eu eller telefon 620 311 254 alternativ
uweluken@hotmail.com eller telefon 670 912 795

18-hålsrunda
r.jamessp@gmail.com eller telefon 666 848 791

Utskick inför varje start sker via mail-lista. Anmälan görs tidigast en vecka före speldag. 
Lämna gärna din mail-adress om du inte är med på den.

Det går flybusser store deler av 
dagen fra Torrevieja til Alicante 
flyplass og retur. Må du reise tidlig 
eller kommer du med sen flyan-
komst må du ta taxi eller leie bil. 
Sjekk rutene på internet (www.
torrevieja.com) for det kan være 
forandringer. 

Fra Torrevieja – retur. 
Kl. 07.00 – 08.00 
Kl. 09.00 – 10.00 
Kl. 11.00 – 12.00 
Kl. 13.00 – 14.00 
Kl. 15.00 – 16.00 
Kl. 17.00 – 18.00 
Kl. 19.00 – 20.00 
Kl. 21.00 – 22.00 

Her er bussholdeplassen på fly-
plassen. 

Brillebutikken ”óptica mar” som 
holder til i C/Ramón Gallud 9 og C/
Patricio Pérez 16 i Torrevieja, har 
sin annonse på side 23. 
I vårt novembernummer hadde 
deres ”webside” blitt borte. Det er: 
www.opticamar.es 
Vi beklager (red). 

Vi beklager 
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Nobelpriset i medicin 2015
Medicinpriset delades av tre fram-
stående forskare, nämligen Wil-
liam C Campbell, Satushi Ömura 
och Youyou Tu. De två förstnämn-
da får priset för sina upptäckter 
rörande en ny terapi mot infek-
tioner orsakade av parasitmaskar 
och Youyou Tu för sina upptäckter 
rörande en ny terapi mot mala-
ria.    Med upptäckterna minskar 
lidandet och pristagarna har gjort 
revolutionerande framsteg i kam-
pen mot parasiter och enastående 
framsteg i medicinutveckling för 
malaria, sade Hans Forssberg 
från Nobelförsamlingen på press-
träffen.

Forskningen gjordes i huvudsak 
på 1970-talet och utgick från na-
turläkemedel i form av olika växter. 
Kinesiska forskaren Youyou Tu 
utgick från kinesiska örtmedicin-
ska recept och utvecklade dessa 
till modern medicinsk vetenskap. 
Växten Artemisia blev grunden till 
vad som blev en verksam medicin 
mot malaria. Youyou Tu är den 
tolfte kvinnan som tilldelas nobel-
priset i fysiologi eller medicin. 

Om man bara ser till malaria så 
är det 100 000 färre barn som dör 
varje år. Det är av stor betydelse 
för de fattiga familjer som har 
drabbats. De två upptäckterna har 
gett mänskligheten nya sätt att be-
kämpa dessa svårartade sjukdo-
mar. Sjukdomarna drabbar årligen 
hundratals miljoner människor! 
Medicinpriset stämmer mycket väl 
med Alfred Nobels egna ord i sitt 
testamente: ” för mänskligheten 
den största nyttan”. Antalet döds-
fall i malaria har närapå halverats 
under de senaste femton åren. 
Trots det väntas nära 438 000 per-
soner dö av malaria, enligt WHO 
och FN:s barnfond Unicef.
Youyou Tu belönades redan år 
2011 för sin forskning när hon fick 
det välkända Laskerpriset. ( Las-
kerpriset utdelas av Laskerstiftel-
sen som grundades av den ame-
rikanske reklampionjären Albert 
Lasker och hans fru Mary Wood-
ward Lasker.)

Youyou Tu

Satoshi Ömura  

William C. Cambell

Te
xt

: E
va

 D
ah

lq
vi

st
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Svenska Akademins ständiga se-
kreterare Sara Danius tillkänna-
gav att Svetlana Aleksijevitj från 
Vitryssland får litteraturpriset år 
2015 med följande motivering:
För hennes mångstämmiga 
verk, ett monument över lidande 
och mod i vår tid.

Vad betyder då priset för henne 
i hennes hemland Vitryssland? - 
Det här betyder väldigt mycket för 
yttrandefriheten i både Vitryssland 
och Ryssland. Makten kan åt-
minstone inte längre avfärda mig 
med en handviftning, svarade hon 
på frågan. Svenska Akademin är 
dock tydlig med att poängtera att 
Nobelpriset inte handlar om poli-
tik. - Det är inget politiskt pris. Man 
kan få Nobelpriset trots sina poli-
tiska åsikter, men inte för sina po-
litiska åsikter, säger Sara Danius. 
På frågan om Aleksijevitj böcker 
är lätta att läsa svarar hon: - Hon 
är en lätt författare att läsa. Men 
man ska inte läsa för mycket. Du 
kan få mardrömmar. Det kan vara 
en ganska plågsam läsning. Hon 
rekommenderar dock boken som 
gav henne mardrömmar.” Kriget 
har inget kvinnligt ansikte”.

Det är denna bok jag läser just nu 
i slutet av december 2015. Jag 
inser att världen i väst trots alla 

Nobelpriset i litteratur 2015 

Text: 
Eva 

Dahlqvist

skildringar av krig i böcker och 
inte minst på film, sällan har berört 
kvinnornas insatser och inte minst 
vad kriget gör med människans 
inre själ. Svetlana Aleksijevitj kall-
lades också en själens historiker 
under presentationen av nobel-
pristagarna. 

Boken ”Kriget har inget kvinnligt 
ansikte” ingår i en svit om fem 
böcker. Den första och den andra 
”De sista vittnena” utkom 1985. 
Sedan kom ”Zinkpojkar” 1990, 
”Bön för Tjernobyl”, 1997 och sist 
”Tiden second hand” 2013. Till-
sammans kallas de ”Utopins rös-
ter” och betecknas som hennes 
livsverk. 
Numera är hon bosatt i Minsk, Vit-
ryssland, men har i perioder levt 
i exil i Paris och Berlin.  Hon har 
också svensk anknytning, efter-
som hon åren 2006 till 2008 bodde 
i Göteborg. På grund av sitt förfat-
tarskap har hon ansetts vara en 
fiende till hemlandet Vitryssland 
och dess diktator Lukasjenko. Han 
gratulerade henne till Nobelpriset 
8 oktober, men hennes syrliga 
kommentar var ”Det var väl mo-
digt av honom”. På hemmaplan 
har hon fått uppskattning av van-
liga människor med presenter och 
många tack. Själv säger hon att 
det är de vanliga människorna hon 
vill lyfta fram i sin litteratur. ”Mina 

hjältar” har hon kallat de tusentals 
personer som hon har intervjuat till 
sina böcker och spelat in på kas-
settband. 

I sitt tacktal under nobelfesten tog 
hon upp Glasnost som kändes 
omvälvande för folket i dåvarande 
Sovjetunionen. Då såg vi friheten 
som en lång semester, men nu 
vet vi att det är en lång väg att gå. 
Själv föddes hon i Ukraina 1948 av 
en ukrainsk mor och vitrysk far, då 
var Ukraina en del av Sovjetunio-
nen. Betyder Nobelpriset något för 
landet Vitryssland? Frågan går till 
Alexandra Logvinov, bokhandlare 
och bokförläggare i Minsk. - För 
landet är det extremt positivt. Vit-
ryssland kommer slutligen att inte 
vara associerat med Europas sista 
diktator utan 
också med nå-
gon från den 
kulturella sfä-
ren. Det är väl-
digt viktigt.
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La Marina
Club Nórdico 

Vi som bor någramil norr om 
Torrevieja behöver inte alltid 
åka till huvudkontoret för att 
ta del av Club Nórdicos glädje 
och gemenskap. Givetvis är 
vi också medlemmar i hu-
vudklubben och kan ta del av 
dess aktiviteter och utflykter. 
Kontoret är beläget på Parque 
Nalon i La Marina. Här kan ni 
träffa någon från styrelsen 
för att förhöra er närmare om 
våra aktiviteter, bli medlem 
eller bara sitta ner och få lite 
förfriskning. Vid frågor kon-
takta någon i styrelsen via mail 
nordicolamarina@gmail.com 

Vägbeskrivning till kontoret:
Kör N 332 norrut och förbi Guar-
darmar. Efter Mercadona och 
Merca China tar ni till vänster i 
rondellen (2:a utfarten höger). 
Kör förbi Lidl på din vänstra 
sida, och fortsätt ca 3 km över 5 
fasta farthinder. Sväng höger till 
Calle Helsinki och fortsätt ca 250 
meter så ni ser petancabanorna 
på höger sida och klubbloka-
len ligger mitt emot banorna.

Styrelsen i La Marina: 
Ordf:  Gun-Britt Modigh 
V-ordf:  Christer Lundqvist
Kassör:  Mats Monié 
Sekr:  Anny Larsdottir
Övriga:  Gunnel Andersson
              Kirsti Krencker
              Keld Hartman
             

För närvarande har vi 
följande aktiviteter på gång.
Petanca:
Träning tisdagar och torsdagar 
1:a april till 31:a oktober kl. 10:00.
1:a november till 31:a mars 
kl. 13:00. Ev kan lokal tävling kan 
förekomma på söndagar, med-
delande sätts då upp i lokalen.
Petancatävlingar och serie-
spel vänder du dig till Lars-
Erik Långbergs på tel. 966 
795 461 eller Kaj Anders-
son på tel. 686 629 898.
Tävlingskommittén består 
av Lars-Erik och Kaj.

Biblioteket: 
Öppet tisdagar och torsdagar 
12:00-12:45 med fn ca 1300 titlar.

Bingo: 
Varje onsdag 
kl. 17:00 vår 
och höst.
Vid frågor: 
Gustav Lärka 
966 796 991 och 
Gunnel Anders-
son 686 629 898

Hobbygruppen: 
Måndagar jämna 
veckor kl 11:00 
i vår lokal.
Vid frågor: 
Wenke Dahl 
966 769 227

 Tel: (0034) 96 679 0068 
www.zafiraspain.com 
info@zafiraspain.com 

 

Yvonne Sandström erbjuder följande service: 
 Advocat/Revisor 
 Arkitekt 
 Överlåtelse/Lagfart 
 NIE/Residencia/Sip Cards 
 Testamenten/Arvsfrågor 

 Alla typer av Fösäkringar 
 Vvs/Byggnad 
 Översättningar 
 Skattedeklarationer 
 Körkort/Trafico 

Parque del Nervion 141, Urb. La Marina, 03177, San Fulgencio 

KUNDAR VÄNTAR 

reducerat pris. Golf Delux anordnar även egna tävlingar. Vi har 

Golf Delux
Calle Seneca, 1

Polígono Industrial Los Alcázares
 30710 Los Alcázares, Murcia

English, Spanish, Swedish spoken

www.golfdelux.eu

info@golfdelux.eu
(+34) 968 584 221”Äventyrsgolf Golf Delux, som är kopior på tradionella 

golfbanor, är ett golfspel med bare putting och kan spelas av 
alla. Föreningar, Pentanca-klubbar och grupper med 20 spelare 
eller �er kan ordna egna tävlingar till reducerat pris. Vi har bar 
och restaurang med enklare rätter” 

Golf Delux 
Calle Seneca, 1 

Poligono Ind. Los Alcázares
30710 Los Alcázares, Murcia 

GPS: 37.737119,-0.885124

Resor:
Vid frågor: Lars-Erik Lång-
bergs 966 795 461

Spanska kurser: 
Måndagar kl. 13:30 för försätt-
ningskurs och 14:30 för nybörjare.
Dessa kurser hålls i vår lokal.

Övrigt: 
Petancabanorna och ansva-
rig för träningsspelet tis. - och 
torsdagar: Peder Lundin

Baren: 
Elisabeth Långbergs 
och Pauline Lärka.

Festkommitten: 
Wenke Dahl, Anny Lars-
dottir, Tony Villardsen 
och Kirsti Krencker.

Årsmöte 
Årsmöte för La Marina är den 4/3. 
Upplysninger fås på klubblokalet.
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För er som
letar lösningar

på era hälsofrågor!

www.nordenclinica.com
Calle Pintor Antonio López, nr. 2.
03140 Guardamar del Segura, Alicante.
Tlf resepsjon: 965 72 93 83.
norden@nordenclinica.com

GPS  38º 04’ 51.4” / 38.080936, -0.654544

Medicinska specialister
• Invärtes Medicin.
• Allmän läkare.
• Kirurg.
• Tandläkare.
• Hjärtspecialist.
• Invärtes medicin.
• Gynekolog.
• Estetisk medicin och kirurgi.
• Hudläkare.
• Psykolog.
• Sjukgymnast.
• Dietist.
• Fotvård.
• Laboratorium.

Norden Wellnes
• Meditation.
• Reiki, Yoga.
• Lymfmassage, Rosenterapi.
• Kinesologi.
• Kiropraktor.
• Zonterapi.

Norden Natural
• Naturmedicin.
• Homeopat.
• Akupunktur.
• Anti-Agingbehandling.

Konsultera 

vår sjuksköterska 

mellan må - fr 

10.00 – 12.00

T. 966 23 99 58

Eurocentro Clinica Veterinaria
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Mandag:  Elche, Orihuela, San Pedro del Pinatar og Santa Pola.

Tirsdag: Alicante, Benijófar, Los Alcázares, Mil Palmeras, Orihu-
ela og San Fulgencio.

Onsdag: Benidorm, Cartagena, Elche, Guardamar, La Mata, La 
Ribera og San Muguel del Salinas.

Torsdag: Alicante, Cabo Roig, Gran Alacant, Dolores, Urb. La 
Marina, Rojales, San Javier og Torre de la Horadada.

Fredag: Dolores, Crevillente, El Pilar de la Horadada, Los Mon-
tesinos, Orihuela og Torrevieja.

Lørdag: Alicante, Almoradi, Campoverde, Catral, Elche, Mazar-
ron, Playa Flamenca og Santa Pola.

Søndag: Benidorm, Elche, La Manga, Mar Menor, Orihuela, Puerto 
Mazarron, The Lemon Tree (Campo de Guardamar), Urb. La Marina 
og Zoco Marked.

Markeder 

Festivaler

 Februar - Karneval (Costa Orihuela)
 6 mars - Morsdag
 19 mars - Farsdag/St Josefs dag – San José
 4 april - Sant Vicente Ferrer festivalen
 Mai - Maifestivalen Feria de Mayo
 1 mai - Arbeidernes dag – Dia del Trabajo
 9 mai - Europadagen

Goda skratt 
förlänger livet 

Optimisten uppfann båten 
– och pessimisten flytvästen. 

Sølvbryllup er alltid de beste feste-
ne. Ved bryllup og gullbryllup ten-
ker vertene alltid kun på å komme 
hjem i seng. 

Hva sa Bill Gates’ kone til ham på 
deres bryllupsnatt? 
- Nå vet jeg hvorfor du kaller 
ditt firma for Microsoft. 

En pizza ser ut som en pannkaka 
med saker på som någon redan 
har ätit. 

En mann satte inn en annonse un-
der ”Personlig”: ”Kone önskes”. 
Dagen etter fikk han 167 brev, 
hvor teksten var entydig: ”Du kan 
få min!” 

Man må vaksineres for å kunne 
drikke melk fra en ku som har tu-
berkulose. 

De giftstoffer som kan virke inn på 
nervesystemet er först og fremst 
kaffen, tobakken, teen, alkoholen 
og arbeidet. 

Nu har du slarvat igen. Du glömde 
att låsa lejonburen i går kväll. 
Vad gör det då? Det är väl ingen 
människa som stjäl ett lejon…. 

Pasteur fant opp bakteriene. Dis-
se dyrket han i grönnsaksuppe, 
munnkurver og pasteurisert melk.

Morsomme sitater 
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Sedan snart 10 år verkar den ide-
ella föreningen Citrus Petanca 
Club de Horizonte. Nyligen var 
det dags för dess nionde årsmö-
te som ägde rum på restaurang 
Waldemar´s i La Florida. Mötet var 
mycket välbesökt och medlem-
marna kunde glädjas åt rapporter 
om en förening i god vigör och 
med goda framtidsutsikter. 
Mötets ordförande, Roland Fran-
zén, höll ett kort minnestal över 
en av föreningens grundare, Bo 
Lindner, som nyligen avlidit. I ta-
let underströks Bo´s betydelse 
för formuleringen av stadgarnas 
paragraf 2, Ändamål. Den lyder: 
”Föreningens ändamål är att främ-
ja gemenskap och social samvaro 
mellan medlemmarna genom att 
organisera regelbundet Petanca-
spel och andra aktiviteter”. Erfa-

Citrus Petanca Club de Horizonte

renheten har visat att inriktningen 
med fokus på social samvaro och 
gemenskap framför tävlingsspel är 
ett riktigt framgångsrecept. Från 
att ursprungligen ha hämtat sina 
medlemmar från området Horizon-
te har föreningen numera även ett 
betydande antal medlemmar från 
närbelägna och relativt nybyggda 
området Zeniamar. Uppenbarligen 

har föreningens ändamål hjälpt 
många nyinflyttade att hitta nya 
vänner i trevliga umgängesformer. 
Föreningen arrangerar petanca-
spel två dagar i veckan samt varje 
månad en enklare tävling tillsam-
mans med gemensam lunch. Gi-
vetvis hälsas nya medlemmar som 
delar föreningens inriktning hjärt-
ligt välkomna. 

2015 har uten tvil vært et gledens år for alle som er 
opptatt av mobiltelefoner. Samtidig som utvalget av 
kvalitetstelefoner har økt, har konkurransen mellom 
de ulike produsentene tilspisset seg. Lanseringene 
av nye smarttelefoner har så og si stått i kø gjennom 
hele året. 

For å oppsummere mobilåret har norske Telenor tatt 
pulsen på nordmenns mobilvaner gjennom året som 
gikk og hvilke mobiler som var mest solgt i nettbutik-
ken. Ikke overraskende er det Apples flaggskip iPho-
ne 6 som stikker av med førsteplassen. Men som om 
det ikke var nok – Apple kaprer også både andre - og 
tredjeplass med henholdsvis nykommeren iPhone 6s 

iPhone er vinner på ny

og den solide iPhone 5s. Hakk i hæl følger Samsung 
med sine tre toppmodeller. 
I tillegg til de «to store» som dominerer, klarer Sony 
fremdeles å holde følge i tetstriden med sin verdige 
konkurrent, Sony Xperia Z3 Compact. 

Först en liten undran. 
Många svenska bor i praktiken mer än halva året i 
Spanien utan att vara utflyttade från Sverige. Varför 
tvekar man att skriva sig i Spanien när det inte finns 
några hinder? Vare sig ekonomiska eller andra. Lite 
pappersarbete men fullt överkomligt! Att man måste 
göra det om man följer lagarna är en annan sak. Full 
sjukvård både i Sverige och i Spanien för svenska 
pensionärer som har pension från Sverige borde ses 
som positivt av de flesta. 

Hej - två saker Sedan en liten reflexion om körkortsförnyelse 
(spanskt).Det var en intressant upplevelse att förnya 
körkortet för ytterligare 5 år med den hälsokontroll 
och diverse test som måste göras. Något som enligt 
min åsikt också borde göras i Sverige vid förnyelse. 
64 Euro kostade nöjet. Nu skall det nya kortet komma 
i min brevlåda om ett tag. Ingenting, förutom körkortet 
som skall bytas, behövdes/efterfrågades. Allt ordna-
des på plats. Jag besökte Centro Medico, Pais Va-
lenciano 29, Guardamar del Segura. Det finns många 
sådana ställen att välja på i regionen. 
  

Med vänlig hälsning
Medlem 7274 Gunnar Dahl
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Mar Menor
Club Nórdico 

Mar Menorklubbens verksam-
het är koncentrerad kring tät-
orten Los Alcázares med ca. 
15.000 permanent boende, i 
huvudsak spanjorer. Los Alcá-
zares-kommunen växer kraftigt 
genom nya urbanisationer och 
genom 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.

Vår klubblokal Oasis Center är 
öppen onsdagar och lördagar kl. 
16.00 -19.00. När klubben är öp-
pen kan du alltid köpa greenfee-
biljetter av jourhavande styrelse-
ledamot. Övriga tider tag kontakt 
med klubbens ordförande Gerd 
Eklund tel. 638 192 894. 

Hur hitta vår klubblokal
Klubblokalen är belägen i Urb. 
Oasis, Centro Comercial, med 
serviceföretag och restauranger 
som grannar. Kommer du via 
motorvägen från Cartagena eller 
Alicante Väljer man Los Alcáza-
res 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 belä-
gen till vänster om den stora kina-
restaurangen och har stor skylt på 

fasaden med Club Nórdico och de 
nordiska flaggorna. 

Syrelsen i Club Nórdico 
Mar Menor 
Ordf. Gerd Eklund
Ledamöter Karin Franck, Carl-Er-
ik Ericsson, Per-Gunnar Skoog, 
Thomas Doxryd.
Suppleanter: Maj Britt Ellström, 
Solveig Sundberg.

Boule eller Petanca
Interesset för petanca er stort 
bland klubbens lokalavdeling Mar 
Menor. Varje fredag samlas vi på 
vår utmärkta 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. 

Golf
Varje tisdag kl. 10.00 spelar vi 
golftävlingar på banor runt om vårt 

område. Ring och boka deltagan-
de senast torsdag före speldag. 
Kontaktperson är Lars Schyler, tel 
693 793 525, efk.lars@gmail.com 
Tävlingsledare är Hans Boström. 
På www.clubnordico.com finns 
vårens spelprogram.

Bibliotek
I vår klubblokal finns ett ganska 
stort utval av böcker av skilda 
slag som du kan låna och ställa 
tillbaka med eget ansvar. Det 
finns även tillgång till videofilmer 
på samma vilkår.

Aktuelle program
Aktuellt program finns uppsatt i 
vår klubblokal. Där kan du läsa 
vilka programpunkter som är ak-
tuella,  men du finner 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/hjärtlungräddning med 
defibrilator/hjärtstartare för utlär-
ning. Vid förfrågning: Tel. 638 192 
894 eller på mail till: eklund@st-
romsnas.com

Årsmötet 
Årsmötet hölls onsdag den 16 
mars, kl. 13.00 på Las Claras - 
Los Alcázares.

De siste årene er Internet Ex-
plorer blitt presset voldsomt av 
andre nettlesere. Nå er det Mi-
cosoft selv som vil nettleseren 
til livs. 

Over og ut for Internet Explorer
Er du blant de som ennå ikke har 
gått over til den ellevte, og forelø-
pig siste, utgaven av nettleseren 
Internet Explorer (IE), så begyn-
ner det å haste. 12 januar var det 
nemlig kroken på døra for vers-
jonene 8, 9 og 10. Da vil de ikke 
lenger bli oppdatert.
Internet Explorer, som ble utviklet 
og utgitt av Microsoft Windows 
første gang i 1995, vekker gode 
minner hos nostalgikerne som var 
tidlig ute på «surfebrettet» på in-
ternett. På slutten av 1990-tallet 
ble Netscape utkonkurrert av IE.
Internet Explorer 11 ble lansert 
med Windows 8.1, men er senere 

gjort tilgjengelig som oppdate-
ring til Windows 7. Men Micro-
soft er egentlig ikke så glade 
for at brukerne benytter seg av 
Internet Explorer.
I senere år har nemlig Mozilla 
Firefox og Google Chrome kla-
tret oppover på popularitets-
listene og presset IE effektivt 
nedover.
Med fjorårets Windows 10 ble 
IE erstattet som standard nett-
leser til fordel for den nye og 
svært moderne Microsoft Edge 
som støtter flere nye webstan-
darder, byr på en rekke nye 
funksjoner og forbedret ytelse.
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Kanske det är främst Mallorca, 
Menorca och Ibiza man tänker pâ 
när det gäller spanska öar, men 
det finns några till. Tabarca ligger 
nära oss och är den enda bebod-
da ön i regionen Valencia. 
Tabarca är inte bara en ö utan har 
en egen liten arkipelag med sina 
atoller La Cantera, La Galera 
och La Nao. Det är en ö med lång 
brokig historia som av greker och 
romare en gång i tiden kallades 
Planesia eller Planaria.  
Under medeltiden fick ön namnet 
San Pablo och senare “Islote de 
Santa Pola”. På 1200-talet upp-
fördes försvarsmurar, men ön blev 
också ett tillhåll för arabiska pirater 
som kapade fartyg. 
Pâ 1400-talet började man här 
organisera försvar mot dessa pi-
rater, de var berber som kom från 
Alger för att bland annat anfalla 
fastlandet. 
Det var under 1760-talet då 296 
fritagna fångar fick kolonisera ön, 
de var sjömän från Genova, be-
friade från Alger och den tunisiska 
ön Tabarka. Därefter fick ön de 
nya namnet “Nueva Tabarca”. 
Det var på kung Carlos III:s tid 
som man beslöt uppföra en riktig 
försvarsmur runt staden med tre 
stycken stadsportar. De första hu-
sen blev färdiga under 1770-talet.    
 Den stora fyren invigdes 1854, 
har fungerat som skola för fyrmäs-
tare. Idag har den däremot ersatts 
med en ny modern obemannad.  
Fästningen Torre de San José är 
ursprungligen från 1300-talet men 
som byggts pâ under åren och se-
dan haft en viktig bevakningsfunk-

Nueva Tabarca
Text och foto: Maia och Tommy Palmqvist

tion. Senare har den även använts 
som statsfängelse, men stängdes 
så sent om år 1950. Ön har också 
en mytomspunnen grotta, Cueva 
del Llop Marí, med två ingångar 
mot havet.  
Intressant är att under 1920-talet 
hade Tabarca mer än 1000 invå-
nare, men idag finns det knappt 
60 bofasta personer, vissa fortfa-
rande med italienskt klingande ef-
ternamn.  
Ön är under sommaren lite av en 
“oas eller andningshål” för många 
av invånarna på Costa Blanca och 
samtidigt brukar några tusen ut-
länska turister också besöka ön 

Kyrkan med två tårn till höger heter Iglesia de San Pedro y San Pablo, 
är i barockstil, blev invigd och välsignad år 1770. Nu sedan en tid tillbaka 
stängd för renovation. 

Olika båtförbindelser från Costa Blanca finns, tidtabeller mm 
finns pâ www.provinciadealicante.es 
En skön dagsutflykt under lågsäsong, lunch på en fiskrestau-
rang samt njuta av lugnet och stillheten. 

varje dag. Då finns även ett otal 
restauranger öppna som erbjuder 
färsk fisk och skaldjur. Här i den 
lilla staden finns ocksâ butiker 
med bl a konsthantverk, konstgal-
leri och i Almadraba-byggnaden 
ett litet museum. Sedan 1986 är 
havet runt Tabarca skyddat som 
marint reservat för sitt klara vat-
ten, flora och fauna. Kusten består 
delvis av klippor, två badsträn-
derna som tyvärr är steniga, men 
det kristallklara vattnet lockar i alla 
fall till bad. En upptäcksfärd under 
vattnet med snorkel är en speciell 
upplevelse med bläckfisk olika ar-
ter av fiskar. 
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Nödnummer (även engelsktalande) .............................112
Ambulansnödnummer ..................................................061
Guardia Civilsnödnummer ............................................062
Policía Locals nödnummer ...........................................092
Policía Nacíonals nödnummer......................................091
Brandstationens nödnummer .......................................085

NB! Når det gjelder ambulansebehov, ta først kontakt
med offentlige legevakt ellers må du betale 
transporten selv med kontanter.

Ambassader
Danska, Madrid ..............................................914 318 445
Finska, Madrid ................................................913 196 172
Isländska, Bilbao ............................................944 315 013
Norska, Madrid ...............................................914 363 840
Svenska, Madrid .............................................917 022 200

Konsulat
Danska, Alicante .............................................965 207 938
Finska, Pilar de la Horadada ..........................966 766 412
Isländska, Benidorm .......................................965 850 863
Norska, Torrevieja ...........................................966 704 501
Svenska, Torrevieja ........................................965 705 646

Sjukhus
Hospital de Torrevieja ...............965 721 200, 965 721 400
Quirón (San Jaime), Torrevieja .......................966 921 313
Alicante (Hosp. de Universidad) .....................965 938 300
Elche...............................................................966 679 000
San Juan ........................................................965 938 665
San Vicente ....................................................965 660 512
Vega Baja .......................................................965 877 500
Los Arcos, San Javier .....................................968 565 000

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 .......................................966 767 137
Rocío del Mar .................................................965 708 072
Rojales............................................................966 715 759
San Fulgencio.................................................966 794 231
San Javier ......................................................968 192 333
San Miguel......................................................965 720 000
Santiago de la Ribera .....................................968 335 901

Veterinär
Torrevieja ........................................................965 714 940
Los Alcázares .................................................968 171 991

Flygplats
Alicante ...........................................................966 919 000
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

  Viktiga telefonnummer
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15 år på Costa Blanca 

Text och foto: Tommy Palmqvist

I år er det 15 år siden familiesel-
skapet Swedtec etablerte seg her. 
Ganske raskt noterte kundene seg 
at dette selskapet hadde som mål-
setting å skape det beste for sine 
kunder. I dag tilbyr man skredder-
sydde systemer for alt fra leilighe-
ter til store anlegg. 

Johan Hallengren forteller til Nór-
dico Nytt: 
- Vi startade med en personalstyr-
ka på 3 personer, idag är vi över 
10, varav 3 är EU licensierade kyl-
tekniker. Intern och extern utbild-
ning av personalen sker kontinuer-
ligt i samarbete med leverantörer 
och myndigheter. Vår personal har 
de certifikat som krävs för att få ut-
föra arbeten i nyproduktion. Vi har 
alla licencer för att få jobba med 
värmepumpar och för att få lov att 
jobba på stora byggen. Vi utbildar 
oss kontinuerligt, för att kunna ge 
bättre service och kvalitet. 
Vi arbetar idag med aircondition, 
vattenrening, ventilation och vär-
megolv. Vattenburna värmegolv är 
en växande marknad. Ökad kom-
fort för en låg driftskostnad.
Idag används luft/vatten värme-
pumpar som värmekälla för golv-
värmen, besparingen är ca 80% 
jämfört med elvärmegolv. Till detta 
finns det också varmvattenbere-
dare, med samma energibespa-
ring. Vi lägger också vattenburen 
golvvärme under byggtiden. Det 
finns även lågbyggda system som 
är lämpliga för äldre hus. 

Av nyheter forteller Johan dette: 
- Swedtec och Panasonic har un-
der 2015 ingått ett strategiskt samt 
exklusivt partnerskap på Costa 
Blanca marknaden, för klimat-
anläggnings system. Swedtecs 
mycket goda anseende för hög 
kvalitet och tillförlitlighet, gjorde 
Swedtec till ett självklart val, för ett 
partnerskap för Panasonic. Detta 
innebär att vi har direkt kontakt 
med Panasonics hela organisa-
tion i alla sammanhang; förlängda 
garantitider, snabbare reservdels 
leverans, garanti service, design 
av större projekt samt utbildning 

och förstahands information om 
alla nyheter. 

Under 2015 har vi även startat med 
försäljning och installation av Zodi-
ac poolpumpar för uppvärmning,vi 
levererar även pooltäckning. 
Swedtec installerar också kom-
pressormatade varmvattenbere-
dare med en besparing på upp till 
75% på motsvarande konventio-
nell el varmvattenberedare.
Det er kvalitetsprodukter som lig-
ger bak Swedtecs assortiment. 

Vissa företag lägger mycket stor 
vikt på sitt ”after-sales-service” 
koncept och dessa företag, har 
oftast de mest possitiva kunderna. 
Swedtec är ett sådant företag.

Flere service/installationsbilar rullar från morgon till kväll 5 dagar ibland 
både 6 och 7 dagar i veckan.

I Swedtecs lokaler finnes ett show room för alla de produkter som Swed-
tec/Panasonic tillhandahåller marknaden med.  

Du finner Swedtec på Cabo Roig, 
Orihuela Costa, i Centro Comercial 
Bellavista, lokal 8. Kontorene ligger 
mellom La Zenia og Cabo Roig. 

Tekst: Johan Amundsen
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Fredspriset som delades ut i 
Oslo tilldelades en organisa-
tion som heter Tunisiska Na-
tionella Kvartetten för Dialog, 
( National Dialogue Quartet). 
De får priset som belöning 
för sitt arbete för demokrati i 
Tunisien i samband med den 
s k arabiska våren.                                                                   

- Priset ska ses som en upp-
muntran för det tunisiska fol-
ket och inspiration för dem 
som arbetar för fredliga pro-
cesser, sade Kaci Kullman 
Five, den norska Nobelkom-
mitténs nya ledare.

Den prisbelönade kvartetten 
grundades 2013 i samband 
med att demokratiprocessen i 
Tunisien höll på att kollapsa på 
grund av avrättningar av poli-
tiskt aktiva och stor social oro. 

Alfred Nobels fredspris 2015

Text: Eva Dahlqvist

Ett samarbete mellan flera rörelser hjälpte 
till att stabilisera utvecklingen mot demokrati 
och fred i landet.

- Man har visat att islamister och sekulära 
krafter kan arbeta tillsammans mot ett fred-
ligt samhälle, sade Kullman Five. Det är det-
ta arbete som den norska Nobelkommittén 
har belönat.
Valet av pristagare möttes med stor förvå-
ning runtom i världen och väldigt få kände till 
kvartetten. Numera har dock kvartetten en 
egen sida på Wikipedia.
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Rökning i modern 
tid- en överblick

Enligt en rapport från WHO så 
satsar allt fler länder på olika före-
byggande insatser för att minska 
rökningen. Det är t ex högre to-
baksskatt och fler rökfria miljöer. 
Det beräknades att ca 6 miljarder 
cigaretter anskaffades i Sverige 
under 2014 vilket motsvarade 738 
cigaretter per invånare 15 år och 
äldre. Detta var något lägre jäm-
fört med 2013 (-3%) och 2012 
(- 8%). Under 2014 skattades att 
ca 225 miljoner snusdosor anskaf-
fades i Sverige, vilket motsvarade 
32 dosor per invånare 15 år och 
äldre. Detta var en liten nedgång 
jämfört med 2012( -7%) men i stort 
sett oförändrat jämfört med 2013 
(-1%).

Enligt 2014 års Monitormätningar 
hade i genomsnitt en fjärdedel 
(24%) av Sveriges befolkning (17- 
84 år) använt tobak vid minst nå-
got tillfälle den senaste månaden. 
Kvinnorna har minskat sin tobaks-
konsumtion mer än männen. An-
delen rökare var ungefär lika stor 
bland männen som bland kvin-
norna år 2014. Däremot var ande-
len snusare betydligt större bland 
männen och sammanlagt var an-
delen tobaksanvändare dubbelt 
så stor bland männen som bland 
kvinnorna.
Störst andel snusare återfanns 
2014 i Norrland medan den största 
andelen rökare återfanns i Stock-
holm och i Skåne. Sammantaget 

Text: Eva Dahlqvist

var andelen tobaksanvändare 
dock relativt jämnt fördelat över 
landet. Den högsta konsumtionen 
av cigaretter per rökare återfanns 
i gruppen 50-64 år där merparten 
av rökarna var dagligrökare.
Cigarettrökning orsakar stora häl-
soproblem och låg bakom 7,7% 
av den totala sjukdomsbördan i 
Sverige år 2010. Aktuell forskning 
har också visat att cigarettbero-
ende är ett betydande folkhälso-
problem. Många drabbas också 
av negativa effekter av andras 
rökning. Att snusa innebär också 
vissa hälsorisker men i betydligt 
lägre grad än rökning.
En kuriosa i sammanhanget är att 
veterinärer rapporterade härom-
dagen (28 december) i svensk TV 
att sällskapsdjur, som hundar och 
katter, får sjukdomar som cancer 
av att det röks i deras hem. Kat-
ter drabbas speciellt eftersom de 

slickar sin päls 
och får i sig de 
skadliga ämne-
na.

Rökning 
och hälsa 
I år dör nästan 5 
miljoner männ-
iskor I världen 
pga rökning.
Jag jämför det 
med hur många 
som dör i väg-
trafikolyckor: 1, 
4 miljoner. (fakta 

från worldometers.info) Statistiska 
Centralbyrån i Sverige har jämfört 
andelen dagliga rökare i olika län-
der. Sverige har, tätt följt av Island 
lägst andel rökare, 14 procent. 
Även de andra nordiska länderna 
låg under genomsnittet för hur 
stor del av befolkningen som rö-
ker dagligen. Finland och Norges 
tal är 18-20 procent. Högst andel 
rökare hade Grekland, där 42 pro-
cent röker dagligen, följt av Bul-
garien och Irland. Spanien ligger 
också i intervallet 25-32 procent 
dagligrökare, medan grannlandet 
Portugal ligger som de nordiska 
länderna. Denna jämförelse hand-
lar endast om daglig rökning och 
säger därför inget om hur stort det 
totala tobaksbruket är i de olika 
länderna.

Cancerfonden i Sverige har sam-
manställt en faktaruta om sam-
bandet mellan cancer och rök-
ning: Cirka 12 procent av alla 
cancerfall beror på rökning                                                                                
6 800 personer drabbas varje år 
av cancer relaterad till rökning                                                                              
Över 20 procent av alla dödsfall 
i cancer är orsakade av rökning                                                                               
5 200 personer dör årligen i can-
cer orsakade av rökning
Men rökning orsakar också andra 
dödliga sjukdomar. Socialstyrel-
sen i Sverige uppskattar att cirka 
12 000 personer avlider av sin 
rökning varje år. Jämfört med alla 
dödsfall orsakar rökningen mer än 
vart tionde dödsfall.



44Nórdico Nytt Nr 1 februari 2016 – 36 årgang www.clubnordico.com

Solveigs lille verden i 
Torrevieja Tekst og foto: Nanna Liset

I Calle Marcelina 44 ligger res-
taurant Mundo pequeno vakkert 
til, under Bugonvilla og citroner. 
Solveig Rösland er Bergens-
jente med rötter fra Osteröy. I 
2002 kjöpte hun en liten nedslitt 
og enkelt utstyrt restaurant med 
plastsstoler i Torrevieja. I löpet 
av de 13 årene som er gått, har 
hun smått om senn klart å ska-
pe stedet om til den koselige og 
svärt personlige restauranten vi 
ser idag.

Solveig er utdannet ökonom fra BI 
og i sitt forrige liv arbeidet hun som 
sykkeldesigner. Da Solveig tok 
et år permisjon for å dra til Spa-
nia hvor hennes far bodde, visste 
hun vel egentlig ikke at det skulle 
bli takk og farvel til Bergen. I stu-
dietiden arbeidet hun som servitör 
og hun har ingen utdanning i res-
taurant-bransjen, men Solveig er 
en skikkelig stå-på-jente, og hun 
sier selv at det kanskje er vest-
lendingen i henne som har preget 
hennes livsfilosofi; hun tror mer på 
hardt arbeid enn på lotto. Har man 
et mål, får man bite tennene sam-
men om man vil nå det.
Under opp-pussing av restauran-
ten for tre år siden, da budsjettet 
var oppbrukt og hun ikke hadde 
penger til utsmykning eller kunst, 
fikk hun lage den sjöl. Og det har 

hun  virkelig gjort. Restauranten 
er skapt, mer  enn den er byg-
get. Resultatene ser vi over alt i 
Mundo pequeno, både inne og 
ute. Det svært personlige preget 
gjör restauranten til noe mer enn 
et fint spisested med god mat. Her 
er et internasjonalt kjökken men 
også en norsk profil med for ex. 
komla, eller raspeballer, kjöttka-
ker og fisk på norsk maner, og når 
skreien kommer får du den servert 
hos Solveig. Åpnings-
tiden er fra kl.12.00 til 
22.00 men dette er litt 
årstids-betinget,og om 
sommeren kan det bli 
både til midnatt eller 
senere...
Solveig tror ikke på 
sjefer som sitter og 
”sjefer”. Hun er aktivt 
med i det daglige ar-
beidet sammen med 
sine fire annsatte. Hun 
legger vekt på tillit og 
samarbeid og ikke minst gir hun 
personlig servise til gjestene. Hun 
har kunder som har värt med si-
den oppstart, og om en stamgjest 
uteblir, slik det skjedde for litt si-
den, dro Solveig hjem til ham og 
sörget for at vedkommende kom 
på sykehus.
Restauranten rommer max. tretti 

personer inne, men har plass til 
hundre ute, og de har arrangsjert 
bl.a. brylluper og andre store sel-
skaper. Etter fredagsmarkedet er 
det mange som finner vegen til 
Mundo pequeno. To dager i uken 
er det en malergruppe som har 
kurs der, og det har de holdt på 
med i ti år. Tirsdager kl.19.00 er 
det quiz. Det er Terje Bergesen og 
Panneluggen som står for dette. 
Da pleier det å väre fult hus ,sier 

Solveig.
Jeg har spist lutefisk med bacon 
og ertestuing og kokte poteter hos 
Solveig. Akevitt til fisken, og risk-
rem med röd saus til dessert. Et 
nydelig måltid som kan anbefales 
på det varmeste.

Tusen takk for maten.
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Poteter kan redusere 
risikoen for kreft/cancer

Et kosthold rikt på poteter og 
andre hvite grønnsaker knyttes 
i en ny, stor studie til betydelig 
redusert risiko for kreft/cancer i 
magesekken. 

Det er kinesiske forskere som står 
bak en gjennomgang av 76 stu-
dier, inkludert 37 som er gjennom-
ført i Europa, 11 i USA, 21 i Japan 
4 i Kina og 3 i Korea. Totalt 6,3 mil-
lioner deltagere er fulgt i gjennom-
snitt 11 år (mellom 3 og 30 år). Det 
gjør dette til den største analysen 
som er gjort av sammenhengen 
mellom kosthold og kreft i mage-
sekken, skriver AFP Relaxnews. 

Forskerne ved universitetet i Zhe-
jiang fant at når det gjelder mage-
kreft virker det som at poteter og 
andre hvite grønnsaker og frukt, 
som er viktige kilder til C-vitamin, 
har en beskyttende effekt. The Te-
legraph skriver at forskerne fant, 
at et kosthold rikt på poteter og 
andre hvite grønnsaker, som as-
parges, purre, blomkål, løk og kål 
kunne knyttes til 33 prosent redu-
sert risiko for magekreft. 

Eksperter i Norge har den senere 
tiden fremhevet potetens gode 
egenskaper. 
- Jeg synes faktisk poteten har 
fått et ufortjent dårlig rykte, det er 
en fantastisk matvare, med mye 
næringsstoffer, og de smaker kje-
mpegodt, sa professor ved Uni-
versitetet i Stavanger, Wenche 
Frølich, nylig. Også ernæringspro-
fessor Christian Drevon ved Uni-
versitet i Oslo mener det er synd 
at nordmenn spiser stadig mindre 
poteter. Mens nordmenn i snitt 
spiste 92 kilo poteter i 1953, spiser 
de nå bare 25 kilo i året. 

- Poteten har etter mitt syn fått et 
uriktig dårlig rykte, som ikke er 
begrunnet i ernæringsmessige 
forhold. Det er nok særlig i for-
bindelse med lavkarbohysteriet 

Tekst: Johan Amundsen

at nordmenn har valgt bort pote-
ten de siste årene, sier Drevon 
til nrk.no. For sammenligner man 
næringsinnholdet i poteten med 
næringen man får fra vanlig hvit ris 
eller hvit pasta er det poteten som 
går av med seieren. Den har minst 
kalorier, mye C-vitamin og mange 
B-vitaminer, og i tillegg et høyt 

nivå av kalium, forklarer Drevon. 
Fordi de fleste næringsstoffene i 
poteten er i eller under skallet, bør 
de helst spises godt vasket, med 
skall. Om man vil skrelle potetene 
bør det skje etter koking, råder 
Drevon. Han anbefaler folk å vel-
ge kokte eller ovnsbakte poteter, 
fremfor friterte.

Årsavgift enskild 24 euro, 
Årsavgift familj 35 euro 
Ni kan betala på följande sätt: 
Kontant direkt på kanseliet. 
Bank i Spanien, Caja Murcia konto: 
Iban: 
ES 40 0487 0428 73 2007 000812 
BIC/Swift: GBMNESMMXXX 

BETALNING FRÅN SVERIGE 
Bankgiro nr 5344-0616 
Club Nórdico de Torrevieja 
Swedbank konto 
8368-3 264 076 845-9                              
                                       Styrelsen

Medlemsavgif-
ten för 2016 har 

du väl betalt? 
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Club Nórdicos årsmötenKÖKET HAR ALLTID 
GODA SMÖRGÅSAR 

MED DRYCK/DRIKKE

4,50 €

3,50 €

4,50 €

3,50 €

Til alle medlemmar
Till alla medlemmar i Club Nórdico som har mailadress.
Var snälla och skicka den till:
post@clubnordico.com
Vi behöver den för att kunna få ut information snabbt.
Tack på förhand
 Styrelsen 

Förslagslådan

Årsavgift enskild 24 euro, Årsavgift familj 35 euro 
Ni kan betala på följande sätt: Kontant direkt på kan-
seliet. 
Bank i Spanien, Caja Murcia konto: 
Iban: ES 40 0487 0428 73 2007 000812 
BIC/Swift: GBMNESMMXXX 

BETALNING FRÅN SVERIGE 
Bankgiro nr 5344-0616 
Club Nórdico de Torrevieja 
Swedbank konto 
8368-3 264 076 845-9                              Styrelsen

Medlemsavgiften för 
2016 har du väl betalt? 

PANNBIFF

OST/SKINKA

ÄGG/RÄKOR

ÄGG/TONFISK

Kallelse till ordinarie årsmöte 
i CLUB NÓRDICO onsdagen 
den 30 mars 2016 kl. 12.00. 
Plats: Restaurante Fu, i Tor-
revieja - Avenida de Baleares, 
36. Dagordning: I enlighet med 
gällande stadgar. Efter års-
mötesförhandlingarna blir det 
lunch på restaurangen, vid cirka 14-tiden, till ett subven-
tionerat pris. Därefter underhållning och dans. Anmälan 
till lunchen görs på vårt kansli senast den 21 mars. 
La Marina avdelningen
Det hele starter i La Marina 4 mars. Anmälan sker i 
klubblokalet.
Mar Menor avdelningen
Årsmöte onsdag den16 mars kl. 13.00 på Las Claras. 
Upplysninger fås på klubblokalet.
Välkomna! 
Detaljerade upplysningar fås på kansliet och på vår 
hemsida www.clubnordico.com

I klubblokalen i Torrevieja sitter en förslaglåda utanför 
köket. Den behöver fyllas med bra förslag om klub-
ben från er medlemmar! Lådan kommer att tömmas 
med vissa intervaller och styrelsen går så igenom alla 
lagda förslag.
Välkommen med ditt förslag!
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