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Julen er hjerternes fest og et lyspunkt for de 
fleste, hvor dagene er korte og kølige.
December inviterer til hygge i stearinlysenes 
skær med hjemmebag, varme drikke og familie 
og venner. Vores sektion i bladet Vin & Mad har 
nogle gode ideer og opskrifter som læserne kan 
hygge sig med. Det er den tid på året, hvor gløg-
gen skænkes, og kanelen drysses på risengrøden. 
For det kan godt være at vi er i Spanien, og nogle 
har været her nede i mange år, men Julen er for 
de fleste danskere en tradition der helst ikke 
laves for meget om på, som Lonnie så godt skriv-
er om i sin klumme i denne måned. Julen og det 
der følger med, skal der ikke pilles ved.
Ellers har vi mange andre spændende ting på 
programmet her til december, du kan læse om 
Karen, som åbner Baviera Golf. Du kan få inspi-
ration i vores What’s Hot sider, på julegaverne 
i år, din indpakning og hvad der kan gøre din 
Nytårsaften til en festlig begivenhed for venner 
og familien.
Du skal også huske at kigge i vores kalender som 
kan hjælpe dig med at finde ud af hvad der sker 
tæt på dig og hvor børnene kan blive underholdt 
i juledagene.
Så vil jeg blot sige tak, tak fordi I læser med og 
tak for det forgange år. Og jeg ser frem til et 
år 2020 med mange spændende nye ting på 
programmet.
Glædelig jul og godt Nytår

Erik Berg Madsen

60
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Bjergtoppe i små 2.000 meters højde 
og dybe grotter der stikker mere end 
1.000 meter under jorden. Og så en barsk 
historie om, hvordan man gennem fl ere 
hundrede år slæbte isblokke fra bjergenes 
tinder til kolde drinks på Costa del Sol.

AF PIA BRUUN · FOTOS: DANIEL BLANCO

NATURPERLE  I VINTERTØJ
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Sierra de las Nieves er et fortryllende 
naturområde, som netop er blevet 
udnævnt som den tredje National-

park i Andalusien.
Bjergkæden skal endelig ikke forveksles 

med Sierra Nevada, der troner i provinserne 
Granada og Almería.

El Parque Natural Sierra de las Nieves lig-
ger i den nordvestlige del af Málaga-provin-
sen og er på i alt godt 20.000 hektar. Parken 
er omgivet af 11 landkommuner: Alozaina, 
Casarabonela, El Burgo, Guaro, Istán, Mon-
da, Ojén, Ronda, Tolox, Parauta og Yunquera, 

som hver især er et idyllisk udgangspunkt for 
en vandretur i bjergene.

Sierra de las Nieves kan oversættes til no-
get i retning af ”sneenes bjerge”.

Navnet henviser til de gamle isdepoter på 
bjergskråningerne.

I vintermånederne kan der være både is og 
frost i området.

Begrundelserne for at hæve beskyttelsen 
af naturområdet fra Naturpark til National-
park er mange: Sierra de las Nieves er hjem-
sted for en række truede dyre- og plantear-
ter, som er i fare for helt at forsvinde, med 

mindre der bliver grebet ind fra officiel side 
mod ulovlig jagt, forurening, erosion og øget 
turisme.

Sierra de las Nieves lægger skovbund til en 
særlig Middelhavsgran, Pinsapo, som kun 
findes i højder på mellem 700 og 1.700 me-
ter, samt El Quejigo, en steneg, der tåler frost 
og kan klare det barske klima i op til 2.000 
meters højde.

Pinsapo er en type gran, der sammen med 
den hvide gran er de eneste, der er tilbage på 
den iberiske halvø.

Faktisk huser området 65% af det spanske 
pinsapo-område.

BJERGBESTIGER FOR EN DAG
Man behøver ikke ligefrem at være professio-
nel bjergbestiger for at komme op på toppen 
af La Torrecilla, som med sine 1.919 meter er 
det næsthøjeste bjerg i Málaga Provinsen ef-
ter La Maroma, der ligger i den østlige del tæt 
på grænsen til Granada-provinsen.

Reportage
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God kondi, vandrestøvler, stave og en 
madpakke kan gøre det – men sørg for at 
tjekke vejrudsigten inden.

Den mest kendte rute i Sierra de las Nieves 
er Quejigales-Torrecilla, der er på i alt 16 ki-
lometer – tur/retur – og kan tilbagelægges på 
seks timer. Den sidste del af turen, som går 
op til toppen af Torrecilla, er den hårdeste. 
Men man kan jo droppe at traske helt op på 
toppen og nøjes med at nyde udsigten un-
dervejs – og det er bestemt ikke kedeligt!

Sørg for at komme tidligt af sted, hvis 
idéen er at nå helt op på toppen af Torrecilla, 
så det ikke bliver mørkt på vejen tilbage. Tag 
rigeligt med mad og drikkevarer med hjem-
mefra, en kort, fuldt opladet mobiltelefon og 
eventuelt et kompas. Vær også opmærksom 
på, at det kan være hundekoldt på toppen, 
så sørg for at have vanter, halstørklæde og 
ekstra overtøj med.

SNEGRAVERNE
Undervejs op til Torrecilla i ”bjørnepasset” 
Puerto del Oso bør du gøre stop ved en af de 
sne-brønde, der har givet navn til hele om-
rådet, El Pozo de Nieve. Her finder du en af 
de mest velbevarede udgaver af slagsen, og 
der er en informationstavle lige ved siden af. 
Den er dog knapt så udførlig, som den histo-
rie, du får her.

Brugen af sne-brønde til opbevaring af 
fødevarer går helt tilbage til romertiden, og 
man holdt først op med at bruge metoden 
i 1931. De var en slags modernisering af ro-

mernes saltlagre og en forløber for nutidens 
køleskabe.

At ”lave is” var et af de mest barske erhverv, 
der fandtes på disse breddegrader. ”Los ne-
veros”, som disse hårdføre mænd blev kaldt, 
startede med at knokle lige så snart, at årets 
første sne var faldet.

De flyttede nærmest op i bjergene og 
knoklede både dag og nat. Især om natten, 
hvor det alligevel var for koldt til, at man 
kunne sove.
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Først skovlede de sneen sammen og lagde 
det i et kompakt, tykt lag i bunden af brøn-
den. Sne-laget blev dækket til med strå og 
planter, så blev der lagt et nyt lag sne, så 
planter og så videre til brønden var fyldt op.

Når isen skulle bruges, blev den brudt op 
og blandet med sand og strå for at øge hold-
barheden og strække isens levetid. Herefter 
blev det transporteret ned ad bjergskrånin-
gen til kysten i blokke på 50 kilo på ryggen 
af muldyr – i bidende frost og kulde. Også 
transportarbejdet foregik midt om natten, så 
isen ikke fik sol og smeltede undervejs.

For at skaffe brænde til varme blev der 
slagtet tonsvis af træer, og den særlige bjer-
geg, El Quejigo, var den eneste art, der kunne 

klare klimaet i de højder, så den havde det 
særligt hårdt dengang.

Som en lille kuriositet kan nævnes, at Her-
tugen af Medina Sidonia (Cádiz-provinsen i 
dag), som ligger mere end 200 kilometer væk, 
afholdt en jagtmiddag i år 1624 med den da-
værende Kong Felipe IV og 12.000 inviterede 
deltagere. I den forbindelse beordrede han, 
at der hver dag blev transporteret 46 muldyr 
læsset med is fra Sierra de Las Nieves for at 
man kunne holde kødet frisk.

Der findes adskillige rester fra områdets 
sne-brønde, men kun to er restaureret: Den 
ene i Puerto del Oso og den anden i Puerto 
del Saucillo.

LANGT NEDE UNDER JORDEN
Få hundrede meter fra El Pozo de la Nieve i 
Puerto del Oso findes en af de mest bemær-
kelsesværdige opdagelser, der er gjort i Sierra 
de las Nieves i nyere tid.

Et 1.200 meter dybt krater med 12.000 
meter underjordiske gange, grotter og huler. 
Ifølge huleforskere er der tale om den største 
speleologiske opdagelse i Sydspanien - mu-
ligvis en af de vigtigste i hele verden. Spele-
ologi er det de fleste nok bare vil kalde for 
huleforskning.

Skakten er døbt Sima GESM efter den for-
skergruppe fra Málaga, som opdagede hule-
systemet den 23. september 1972.

Dengang mente man, at tunnelsystemet 
kun gik mellem 60 og 100 meter ned, men 
senere ved brug af mere avanceret udstyr 
lykkedes det for forskere at komme endnu 
længere ned. I dag antager speleologerne, at 

gangene borer sig mindst 1,2 kilometer di-
rekte ned i bjerget.

Flere steder er der underjordiske søer og 
rindende vand

Hele området Sierra de las Nieves er så-
kaldt karstlandskab, hvor kalkstensunderla-
get når frem til overfladen og bliver formet af 
regn og rindende vand.

KOM GODT AFSTED!
På med vanterne og giv dig selv og dine ven-
ner - og ikke mindst den firbenede - en herlig 
oplevelse. Hvis du har lyst til at kombinere 
turen med en overnatning i en af de nærlig-
gende landsbyer er udvalget stort.

Der findes masser af charmerende hotel-
ler og pensionater i landsbyerne, der danner 
rammen om billedskønne Sierra de las Nieves.

Hør mere eller book en guided tur hvis du 
og vennerne vil med. Kontakt pia.bruun@
gmail.com 
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BoConcept & PlusStore Mijas
Ctra. de Mijas km 3,5
29650 Mijas, Málaga
Tel. +34 951 242 092

www.plusstore.es
malaga@plusstore.es
marbella@plusstore.es

ecibanus@boconcept.es

www.boconcept.es
malaga@boconcept.es
marbella@boconcept.es
ecibanus@boconcept.es

 BoConcept & PlusStore Marbella
Ctra. N-340 km 176, 

29602 Marbella, Málaga
Tel. +34 951 492 727

 BoConcept El Corte Inglés
Calle Ramón Areces S/N

29660 Puerto Banús, Málaga
Tel. +34 659 388 226 

SHARING
T H E  S E A S O N  F O R

Gifting season is upon us. So, why not give the gift of Danish design? Shop for 500 EUR or more and get 

10% back to spend in store. Use it to treat the ones you love, or just yourself (don’t worry, we won’t tell 

anyone.) But hurry, offer ends 24 December.

And remember to share your seasonal moments using #BoConceptSharing for weekly chances to win a high 

value voucher.  Explore the collection now in your local store and at boconcept.com.

*See terms and conditions at boconcept.com.

Shop in December. Get 10% back.*
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Det var egentlig bare meningen, at en purung 
Karen Jessen ville en kortere tur til Spanien. 
40 år, den store kærlighed og tre børn senere 
er hun her stadigvæk, og hun har ikke set sig 
tilbage siden. Nu har hun og manden åbnet 
Baviera Golf, hvor golfglade skandinavere 
kan slå vejen – og køllen – forbi.

AF PIA BRUUN · FOTOS: DANIEL BLANCO

FOR KAREN, 
KARRIEREN OG 
KÆRLIGHEDEN’K’

”Når jeg bliver stor, så flytter 
jeg.” Sådan lød meldingen 
fra Vejen-pigen Karen til 

forældrene, da hun var barn. Som sagt så 
gjort, og nu har Karen fra Vejen levet stør-
stedelen af sit liv på Solkysten. Det bliver 
hun ved med, og kvinden bag rejsefirmaet 
Cititravel har netop søsat endnu et projekt – 
til glæde for kystens mange golfelskere. 

Hvis du lægger vejen forbi Baviera Golf, 
øst for Málaga i Caleta de Vélez, vil du op-
dage, der er sket en hel del den sidste tid. 
Alt sammen på grund af Karen og manden 
Carlos’ ihærdige forsøg på at gi’ golfglade 
skandinavere de allerbedste muligheder for 
at dyrke deres interesse.

”Stedet trængte mildest talt til en kærlig 
hånd, og det har vi givet det. Samtidig har vi 
genansat hele det gamle, opsagte personale, 
og det er fornøjelse at se, hvor godt det hele 
fungerer. De gamle kunder kan se, at nu sker 
der noget, og der kommer også masser af 
nye ansigter. Alt er sådan set ved det gam-
le – bare meget, meget bedre,” fortæller en 
begejstret Karen Jessen.

FARVEL, DANMARK
Hendes eget spanske eventyr startede for 
snart fire årtier siden, da en tur som guide 
på Mallorca førte til et jobtilbud som rejse-

leder på Solkysten. And the rest is history. 
En god historie, oven i købet.

”Jeg havde ikke forestillet mig, at jeg skul-
le arbejde med turisme, og jeg kunne ikke 
et ord spansk. Det hele var egentlig bare en 
undskyldning for at få lov at blive, for jeg  
ville simpelthen ikke hjem til Danmark igen. 
Jeg havde det alt for sjovt til at vende hjem.”

Så den unge Karen satte sig på flyet til 
Málaga. Dengang, hvor en rejse var et noget 

større projekt og en lidt mere sjælden begi-
venhed. Dengang, hvor damerne klædte sig 
pænt på inden afrejse, fik sat hår pænt, og 
dengang, hvor sildemadder og smøger var 
en fast del af flyveritualet, når charter-folket 
skulle sydpå. 

Den planlagte måned gik hurtigt, og  
Karen måtte ringe hjem til familien og for-
tælle, at eventyret var forlænget på ube-
stemt tid.

AF LONNIE KJER · FOTOS: NATASCHA BERG MADSEN
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“

“

Jeg havde ikke forestillet mig, at jeg skulle 
arbejde med turisme, og jeg kunne ikke et 
ord spansk. Det hele var egentlig bare en 
undskyldning for at få lov at blive, for jeg 
ville simpelthen ikke hjem til Danmark igen. 
Jeg havde det alt for sjovt til at vende hjem.

CARLOS OG KÆRLIGHEDEN
”De troede, de skulle hente mig i lufthav-
nen, så jeg måtte jo forklare dem, at den tur 
kunne de godt spare sig. Efter en måneds 
tid kom mine forældre da også på besøg for 
at se, hvad jeg lavede hernede, og min fars 
melding ”det havde jeg også gjort, hvis jeg 
var tyve år”, slog fast, at de sagtens forstod 
mit valg,” siger Karen, hvis løfte om at kom-
me hjem den følgende sommer heller ikke 
kunne opfyldes. Universitetsplanerne blev 
afl yst, det samme gjorde et liv i Danmark. 
Til gengæld mødte hun Carlos og kærlighe-
den.

”Han var salgsdirektør for en hotelkæde, 
skiftede job til et fi rma, der lavede fi rma-
rejser i en tid, hvor ikke mange talte fl ere 
sprog, så da kontoret manglede folk, der 
kunne dét, blev jeg ansat, og hurtigt blev vi 
enige om, at vi da lige så godt bare kunne 
starte noget selv.”

SELVSTÆNDIG PÅ SOLKYSTEN
Cititravel var en realitet, og det har det væ-
ret i nu 35 år, hvor parret har designet fi rma-
rejser for både amerikanere og europæere. 
Og nu er der altså endnu et projekt på side-
linjen i det driftige par, der også har ansat 
alle deres tre børn i deres fi rmaer – den yng-
ste på det sidste skud på stammen – golfba-
nen.

”Vi har masser af dygtige folk ansat, men 
tager os selv af den daglige ledelse og kun-
ne slet ikke forestille os ikke at ha’ masser at 
lave,” understreger Karen Jessen, der – som 
resten af familien – er ’ramt af en gal golf-
bold’.

GOLF PÅ HJERNEN
”Min mand og mine drenge har altid spillet 
golf, og golf er bare en del af vores liv og har 
altid været det, så da muligheden pludselig 
bød sig, kunne det næsten ikke være mere 
oplagt for os at overtage golfbanen. Og så 
synes vi, der manglede en rigtig god golfba-
ne her i området. Her hos os hænger pris og 
kvalitet sammen, vi har ingen aktionærer i 
klubben, så alle kan beslaglægge banen, og 
”ingen kan blokere for nogen,” fortæller en 

12 SOLKYSTEN.EU · December 2019

SK_12-19_Lonnie.indd   12 25/11/19   19:20



Anuncios - MAQUETACION - Dic 19.indd   13 26/11/19   9:28



14  SOLKYSTEN.EU · December 2019

Reportage

tilfreds Karen Jessen, der høster masser af 
gode tilkendegivelser og roser fra lige så til-
fredse kunder.

NÅR SOLKYSTEN ER ’HJEM’
Så de snart 40 år på solsiden og Solkysten 

har budt på gode udfordringer og endnu 
bedre vejr for 59-årige Karen og 63-årige 
Carlos par løb. De danske venner og famli-
en med har selvfølgelig besøgt dem utallige 
gange, ligesom vejen også af og til går den 
anden vej.

”Det er jo blevet så utrolig nemt at rejse, 
og det er både hurtigt og billigt at flyve af-
sted, og vi har set vores familie og venner 
lige så meget, som hvis vi havde boet i Dan-
mark. Måske endda mere. Og jeg kunne slet 
ikke forestille mig ikke at skulle leve livet 
hernede. Det passer os så godt, og vi holder 

så meget af både vores arbejde, vejret her-
nede og hele vores liv. Så at vende hjem til 
Danmark – dét kommer altså ikke til at ske.”

Læs meget mere om Baviera Golf på www.
bavieragolf.com  

COSTA DEL GOLF

Med mere end 50 golfbaner er det ikke 
underligt, at Costa del Sol er et slaraffen-
land for golfglade turister. For kendere er 
Solkysten solidt plantet på golf-verdens-
kortet, og Solkysten er kendt som et af de 
ældste og mest populære golfområder, og 
der skyder hele tiden nye golfbaner op.
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Er du allerede kunde hos Liberty Seguros?

Tegn en ny forsikring: Bil, Liv, Bolig eller Begravelse og få 60€  
i Refunderet for hver police! Se hvor meget du kunne få:

Ny kunde?
Den første forsikring du tegner giver dig 30€ i Refundering,                  
derefter vil du modtage 60€ fra nummer to forsikring og fremad. 

240€
REFUNDERET 

*for kunder, der tegner 
4 nye policer

+ + + =

      Bil  Liv     Bolig       Begravelse

#1
Udlændingenes 

førstevalg

60€
CASH
BACK

VELKOMMEN  
TIL KAMPAGNEN

Velkommen

tilbage 
   60til

Jo flere forsikringer 
du tegner, desto
mere refundering 
får du!
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Lufthavnsbyen i Alhaurín de la Torre tæt  
på den endelige godkendelse

AF FREDERIK AVENSTRUP

Byrådet i Alhaurín de la Torre og la 
Junta de Andalucía intensiverer de-
res arbejdsmøder for at de ”hur-

tigst muligt” kan igangsætte projektet af 
Lufthavnsbyen. Dette projekt har været på 
bordet i årevis og blev stoppet på grund af 
forskellige problemstillinger, som nu de to 
administrationer ønsker at rydde af vejen, 
så de kan komme videre og frigive op til 
25.000 direkte og 80.000 indirekte arbejd-
spladser, der vil blive genereret af den lo-
gistiske og kommercielle kæmpe knyttet til 
Málaga lufthavn.

Sidste møde blev afholdt i starten af 
november, og her deltog borgmesteren, 
politiske og tekniske ledere for den regio-
nale regering i Andalusien, ledet af gen-
eralsekretæren for infrastruktur, mobi-
litet og jordforvaltning, Andrés Gutiérrez 
Istria, generalsekretæren for miljø, vand 
og klimaændringer, Francisco José Guti-
érrez, og flere administrerende direktører. 
Arbejdsmødet, som er den femte i de se-
neste måneder, fandt sted på rådhuset 
og formålet var at analysere planens nu-
værende situation og udforske de forskel-
lige muligheder for at igangsætte den så 
hurtigt som muligt, rapporterede El Con-
sistorio.

På dette møde meddelte borgmesteren, 
at det endelige navn for projektet vil være 
Ciudad Aeroportuaria Málaga-Costa del  
Sol. El Consistorio mindede de tilstede- 
værende om, at denne forretnings-, indus-
tri- og fritidspark, vil være knyttet til Mála-

ga-lufthavn. Lufthavnsbyens fokusområ- 
der vil være Fritid og forskning, som i alt vil 
dække et område på 3.783.276 kvadratme-
ter nært Málaga lufthavn, til virksomheder 
og industri knyttet flytransporten.

Lufthavnsbyen vil have en økonomisk 
virkning svarende til 4% af det samlede 
bruttonationalprodukt i Andalusien, og vil 
generere en investering på mere end 300 
millioner euros. Der vil være mere end 1,7 
millioner kvadratmeter til at huse virksom-
heder relateret til luftfartsindustrien, logis-
tikvirksomheder, laboratorier, farmaceut 
industrien, videnskab og innovation, bilin-

dustri, hoteller, restauranter, cateringfir-
maer, biludlejning, uddannelsescentre, in-
dkøbscentre, parkeringspladser, banker…

Derudover forventes det at afsætte 
28% af de afsatte km2 til grønne områder 
(1.038.970 kvadratmeter) og 10% til offen-
tlige faciliteter (386.300 kvadratmeter), 
hvad enten det drejer sig om sundheds-, 
uddannelses-, sports- og kulturcentre, 
med det formål at begunstige bygge- og 
servicekvaliteten, så de matcher med 
lignede centre i verdens bedste lufthavne, 
såsom Atlanta eller Dublin. 

Allerede i september bekræftede den 
andalusiske præsident, Juanma Moreno, 
et officielt besøg i Alhaurín i anledning af 
indvielsen af det kommunale bibliotek ‘An-
tonio Garrido’ sin vilje til at “overvinde” de 
“begrænsninger”, der måtte eksistere for 
at udføre lufthavnsbyen, projekt, som han 
beskrev som “meget positivt.”

Under dette sidste møde blev forskellige 
aspekter drøftet omkring bæredygtighed, 
spildevandsrensning, logistik og de nød-
vendige skridt til den endelige godkend-
else, af hvad der ville være en af de største 
lufthavnsforretningsparker i Spanien, hvor 
der i øjeblikket udvikles lignende initia-
tiver omkring Barajas (Madrid) og El Prat 
(Barcelona). Det skal huskes, at bestyrel-
sens største hindringer for projektet var 
omkring miljøet, hvor der skal tages højde 
for de risici der vil være for de fuglearter i 
området og de oversvømmelsesplaner der 
skal igangsættes.

Projektet har stået stille siden 2010 og ville ifølge el Consistorio generere op til  
25.000 direkte og 80.000 indirekte arbejdspladser

Nedrivningen af Marymar giver plads til nyt kommercielt 
område ved promenaden i Benalmádena

Bygningen har været forladt siden 
2011 og vil give plads til et parker-
ingsområde og restauranter.

Efter at have været lukket siden 2011 
har Marymar-bygningen i Benalmáde-
na Costa været forladt og i år 2018 nåede 
bygningen sit værste øjeblik, da et stykke 
af promenaden måtte lukkes på grund af 
risikoen for bygningens sammenbrud. 
Men nu er det endeligt besluttet at ejen-
dommen skal forsvinde og give plads til 
et nyt projekt, der sigter mod at fremme 

paseoen med et nyt kommercielt galleri, 
til gavn for alle områdets strandgæster.

Den 13. november blev det nye projekt, 
som vil hedde Marymar Plaza, præsen- 
teret af borgmesteren i Benalmádena og 
de andre projektansvarlige.

”Dette projekt er en del af den nye 
by model, som vi havde planlagt til 
Benalmádena Costa: i fire år har vi ar-
bejdet på at søge finansiering til dette, 
både offentlig som privat, for at ændre og 
modernisere vores kyststrækning,” sagde 

kommunalchefen.
Navas henviste specifikt til opnåelsen 

af europæisk støtte til den bæredygtige 
byudvikling (EDUSI), hvilket vil beløbe 
sig til 12,5 millioner euro til ombygning af 
Avenida Antonio Machado, indgangen til 
marinaen eller de områder med arkæolo-
giske ruiner.

SK_12-19_Sol&Skygge.indd   16 25/11/19   19:53



December 2019 · SOLKYSTEN.EU 17 

”Alle hunde fryser lige nu. De er helt gennemblødte og mange af dem 
har hverken underuld eller pels nok til at holde sig varme. Det står alle 
og ryster og kan snart ikke gå fordi deres ben er helt stive af kulde.
Så vi vil nu indsamle til og opsætte en varmelampe i hver af deres 
hundehuse.” Ordene kommer fra Rikke Markussen, som driver Centro 
Sanum i Centro Idea.
Hun har brug for en hjælpende hånd og opfordrer andre hundeelskere 
eller folk med store hjerter til at donere en varmelampe eller give lidt 
mønt til projektet. Tæpper, håndklæder og lignende er også velkomne.
Det er hundeinternatet ”Fidelio” i Benalmádena Pueblo, der har brug 
for hjælp. Men problemet er det samme i andre internater.

Alle er velkomne til at kontakte Rikke Markussen på  
telefon 952 476 943 /659 719 102 eller mail info@centrosanum.es

CENTRO SANUM INDSAMLER
HJÆLP!! - HUNDENE FRYSER LIGE NU!

Anuncios - MAQUETACION - Dic 19.indd   17 26/11/19   16:29



Spaniens parlamentsvalg giver dødt løb mellem blokkene,  
hvilket igen kan gøre det svært at danne regering.
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Spansk højreparti er mere end fordoblet ved valg

Spaniens splittede parlament ser ikke 
umiddelbart ud til at være blevet min-
dre fragmenteret efter det sidste valg 

her i november måned.
Det socialdemokratiske PSOE med den 

fungerende premierminister, Pedro Sán-
chez, i spidsen bliver det største parti med 
120 af de 350 pladser i landets parlament.

Det konservative Partido Popular (PP) får 
89 mandater. Det er en fremgang fra de 66 
mandater, partiet havde hidtil.

Der er 350 pladser i parlamentets underhus, 
så der skal 176 mandater til at have flertal.

Det indvandringskritiske højreparti Vox 
stormede frem, der var lagt op til et godt valg 
for dem, men ingen havde regnet med at de 
ville storme frem på den måde, de fik 52 plad-
ser i parlamentet. Dermed har det kun seks år 
gamle parti mere end fordoblet sine mandater.

I Spanien har man hidtil ikke oplevet den 
fremgang for højrenationalistiske partier, som 
andre lande i Europa har set i de seneste år.

VÆLGEROPBAKNING TIL VOX
Men vreden over det politiske dødvande, 
som landet befinder sig i, indvandring og den 
separatisme, der kommer tydeligt til udtryk i 
Catalonien, har styrket vælgeropbakningen 
til Vox, skriver nyhedsbureauet Reuters.

»Jeg er meget begejstret over, at der er en 
genkomst af værdier i Spanien, og dette parti 

er i mine øjne de eneste, der forsvarer dem«, 
siger den 68-årige pensionist Maria Dolores 
Cuevas.

En anden vælger, den 64-årige pensione-
rede historielærer Esperanza de Antonio, 
betegner højrefløjspartiet som en fare for 
demokratiet.

»Det siger jeg, fordi jeg har undervist i fas-
cisme i 30 år«, sagde hun tidligere på dagen, 
da Reuters talte med hende ved et valgsted.

På et af valgmøderne gav partileder 
Santiago Abascal opskriften på, hvordan 
Spanien én gang for alle gør op med løsriv-
elseskræfterne.

»Der finder et permanent og systematisk 
statskup sted i Catalonien, men skiftende 
spanske regeringer lukker øjnene«, sagde 
han forleden i et interview på tv-stationen La 
Sexta, og hans løsning på uroen i Catalonien 
falder i tre dele. 

Selvstyreordningerne for Catalonien, Bask-
erlandet og Galicien, som blev indført med 
forfatningen fra 1978, skal ophæves, løsriv-
elsespartierne skal forbydes, og den catalan-
ske regeringschef, Quim Torra, skal anholdes.

»Vi skal genskabe Spaniens enhed«, lyder 
det fra ham igen og igen på valgmøder over 
hele landet, mens tilhængerne svinger span-
ske flag og jubler, når han protesterer mod 
den planlagte destruktion af det gigantiske 
gravmæle for diktatoren Francisco Franco.

Dog ser de fleste spaniere ikke VOX som 
løsningen til problemet, da partiet minder 
stærkt om Francos idealer og mange ser det 
som en tilbagegang i Spaniens demokrati og 
kvindernes rettigheder.

CIUDADANOS VÆRSTE VALG
Centrum-højrepartiet Ciudadanos måtte 
nøjes med ti mandater. Det er en markant 
tilbagegang i forhold til de 57 pladser, par-
tiet fik ved valget for godt et halvt år siden. 

Derfor valgte partiets leder Albert Rivera al-
lerede at mødes med partiets ledelse, dagen 
efter valget. Efter mødet blev der afholdt et 
pressemøde fra hans side, hvor han kunne 
informere medierne om, at han valgte at gå 
af som partiets leder.

UNIDAS PODEMOS GÅR TILBAGE
Det venstreorienterede Unidas Podemos, der 
tidligere var støtteparti for PSOE, får en til-
bagegang fra 42 pladser i parlamentet til 35.

Det er anden gang i år og fjerde gang på 
fire år, at spanierne bliver bedt om at gå til 
stemmeurnerne og vælge et nyt parlament.

Siden valget i april har den fungerende 
spanske premierminister, Pedro Sánchez fra 
PSOE, forgæves forsøgt at danne en regering 
med støtte fra Unidas Podemos.

Efter dette valg er Sánchezs situation på 
ingen måder blevet forbedret, da UP resultat 
er blevet forringet og derfor blevet nødt til at 
få støtte fra separatistpartierne, for et muligt 
flertal og undgå at holde valg i utide igen. 

Nu vil tiden vise om Spaniens politikere 
endelig har erkendt at det med blokpolitik er 
noget fra de gamle historiebøger og der nu 
skal forhandles som aldrig før, over midten. Så 
Spanien engang for alle kan få den politiske ro 
og balance de fortjener, så landet kan komme 
sig efter den lange periode i uvished. 

Kun få kunder fik muligheden for at beundre Taycan,  
to måneder før den officielle lancering.

Porsche præsenterer sin første el-bil i Marbella

Porsche Centeret i Marbella blev valgt for nogle uger siden som 
den første forhandler i Spanien, med mulighed for at vise 
Porsches første 100% elektriske bil i mærkets historie: Taycan. 

På selve dagen kunne de ansvarlige vise bilen, to måneder før den 
officielle præsentation for offentligheden, som vil være i midten af 
januar 2020. Præsentationen blev foretaget i ‘petit-udvalget’ i Pu-
ente Romano for udvalgte kunder.

«Det var en kæmpe succes, kunderne blev fascinerede, den så flot 
ud på billederne vi havde modtaget, men når man ser den i virke-
ligheden, bliver man målløs» fortæller de ansvarlige fra Safamo-
tor-organisationen til Diario Sur.
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De kommunale åbningstilladelser udst-
edt til servicevirksomheder i Estepo-
na centrum er steget med 155 procent 

mellem perioden 2011-2018. Det er data le-
veret af byens borgmester, José María García 
Urbano.

Han understreger også, at genoprettelsen 
og forskønningen af det historiske centrum 
har været nøglen til den stigning i den kom-
mercielle aktivitet, stigningen i åbningstill-
adelser for nye virksomheder og opførelsen 
på nuværende tidspunkt af 14 små, hyggelige, 
luksushoteller i byens centrum, som indtil nu 

var en mangelvare i dette område, da området 
ikke tidligere har været attraktivt for turisme.

Har García Urbano oplyst, at bygnings- 
og boligreformlicenser ligeledes er steget 
i samme område, det har betydet en gen-
oplivning af byen som har oplevet en stor 
prisstigning på fast ejendom i Estepona, som 
konsekvens af hele denne fornyelsesplan.

Under sin præsentation mindede borg-
mesteren om, at projektet ‘Estepona, haven 
på Costa del Sol’ har betydet en kommunal 
investering på mere end 12,5 millioner euro, 
siden dette initiativ blev lanceret i 2012.

Han forklarede også, at det har stoppet 
med den forringelse byens centrum, som 
andre byer også oplever. Men gennem geno-
prettelsen af det traditionelle og historiske 
centrum og i takt med beskyttelse, forbed-
ring og respekt for det oprindelige miljø og 
en harmonisk implementering af nye mod-
erne rammer, gør byen til en attraktiv og 
bæredygtig by. “ Talmæssigt har projektet ‘Es-
tepona, haven på Costa del Sol’ hidtil betydet 
restaurering af mere end 120 gader og offen-
tlige pladser, hvilket svarer til 50.000 kvadrat-
meter byområde.

Borgmesteren siger, at denne stigning, svarende til perioden 2011-2018, er en 
konsekvens af renoverings- og genopretningsplanen af byens centrum

Udstedelsen af licenser til åbning af nye butikker i 
Estepona er steget med 155%

Anders Bircow var sjovere end bare sjov, 
Fede Finn & Funny boyz lavede et hal-
bal og alle fik danset og Paul Maxwel 

væltede øst og vest til hans første oktoberfest. 
Men ikke nok med det var der endnu en-

gang surprise gæster på begge sider. På 
vest kom Monika Fossing, kendt fra diverse 
musikprogrammer i Danmark, senest all 
together now. Og ikke nok med det så kom 
Cher (Mishelle Daniels) også forbi, her kan 
man sige at de mænd der var tilstede fik en 
på opleveren, da hun trådte op på scenen i 
sin...lille ting. 

På østsiden kom Johnny Reimar og sluttede 
som han startede....! 5 år med Costa-Events 
og også den sidste.

Mange store danske navne har været på 

vores scene og vi har holdt en fest.
Stor tak til alle sponsorer, gæster, musikere, 

teknikere og alle medhjælpere.
Alle fotos kan ses på Costa-Events face-

book og hjemmeside.

Godt 400 var samlet til to herlige fester!

Costa-Events oktoberfest!
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Mijas taxaæsler, vartegn for Mijas, 
må ikke transportere mennesker 
over 80 kilo, som nu er blevet fast-

lagt ved den nye lov, der regulerer denne 
tjeneste, hvilket vil sikre dyrenes velfærd.

Mijas kommunens ansvarlige for trans-
port og mobilitet, har gjort opmærksom-
me på at denne nye regel træder i kraft fra 
2020, når perioden for offentlig eksponer-
ing og endelig godkendelse er vedtaget.

Det vigtigste at påpege her er “de initia-
tiver og handlinger, der er blevet beslut-
tet for bevarelsen og forsvaret af dyrenes 
velfærd og intensivere deres pleje,” sagde 
kommunes transport ansvarlig, Nicolás 
Cruz.

Disse inkluderer mere veterinærkontrol, 
forbedring af de hygiejniske forhold i stalde 
og de stop der er under ruten, og “vægtbe-
grænsning til maksimalt 80 kg for at kunne 
få lov til at ride på et æsel,” sagde han.

Borgmesteren har understreget, at disse 
foranstaltninger er resultatet af de møder, 
som byrådet har afholdt med æselejerne og 
de forskellige dyreorganisationer.

Cruz har også informeret om, at der i 
øjeblikket arbejdes på at finde en alternativ 
placering til de nye stalde for, at “imøde-
komme de behov, som de nuværende ikke 
dækker”, da de eksisterende faciliteter, går 
50 år tilbage og “reglerne har ændret sig 
meget i den tid ».

Gruppen af æselejere, der i øjeblikket 
har 69 eksemplarer, siger, at de er de mest 
interesserede i at dyrene har de bedste bet-
ingelser.

«Æslerne skal være velplejede, spise og 
drikke meget, og komme regelmæssigt til 
veterinærkontrol; vi er de hovedansvarlige 
”, sagde Salvador Torres, en af de trans-
portører, der leverer denne service.

Det nye regelsæt, der allerede er god-
kendt af det lokale styre, er i færd med at 
forelægge en foreløbig godkendelse, som 
derefter offentliggøres i provinsens offi-
cielle tidende til offentlig præsentation, og 
når anklageperioden er ovre, kan den en-
delig blive godkendt.

Mijas taxaæsler vil ikke transportere folk,  
der vejer over 80 kilo

Den nye regel træder i kraft fra 2020

• Ultra-lavt strømforbrug
• Lavt lydniveau
• Op til 5 rum på én kompressor
• Varmepumpe til pool og gulvvarme

Absolute more for your money

                           info@dancon.es • www.dancon.es Benita Costa del Sol S.L.

Kulde • Varme • Affugtning i samme system

+34 952 46 54 55 • +34 608 65 87 53

• Uforpligtende tilbud
• Aut. service af alle mærker

• Eget lager i Fuengirola
• 3 års garanti
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Find os på
Facebook 

VI LEVERER OG MONTERER GRATIS LANGS KYSTEN
Avda. de Andalucía, 187 · 29751 Caleta de Vélez · (Indgangen til Caleta Port)
Tlf.: 952 55 06 69 · mueblepi@axarnet.com · www.mueblespiramides.com
Åbningstider: Mandag til Fredag: kl. 10 - 20 Lørdage: kl. 10 - 14 DANSK KVALITET TIL SPANSKE PRISER

SANNE HJØRNESOFA 
317X251X90 CM 
FØR 1.995€  
NU 999€

BASIC BOXMADRASS 
90X200 CM. 
FØR 298€ 
NU 198€

FARGO SPISEBORD 
110X190/240 CM. 
FØR 895€ 
NU 495€

SOHO HAVESÆT MED 
SPISEBORD 
FØR 1.886€  
NU 999€

TAK
for jeres tillid 

SLUTSPURT tilbud 
20-årsjubilæum

BOLETTE HJØRNESOFA 
338X207X155 CM 
FØR 1.995€ 
NU 999€

så længe lager haves



What’s hot

Så er juleræset skudt i gang, find her gaven 
til ham, hun eller de små

Årets Bedste Gaveidéer
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Toilettaske 4€ fra Tiger

Robot sparebøsse 4€

Lægekuffert 7€

Spil 10€

Ramme med palietter 3€

RC Monster Trucks 15€

Spil 5€

Køkkensæt 12 
dele 15€

Lastbil med 
biler Træ. 12€

Glitter lampe 15€

Møbler til dukkehus. 
Flere varianter. 4€

Tøjdyr i transporttaske 7€

 Helikopter RC Mini 25€

Tryllesæt 8€

Dukkehus, Garage 15€

Bowling med figurer 5€

Ramme med LED lys 4€

Luftfodbold 15€

Dukkehus 15€
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TIL HENDE 
DER HAR ALT Smykkeholder i 

glas 15€ fra Tiger

Smykkeskrin i velour  15€ fra 
Tiger

Toilettaske 4€ fra Tiger

”Venner – I’ll 
be there for 
you” af Kelsey 
Miller -set til 
139,95kr hos 
Saxo.com

TIL DEN MODEBEVIDSTE
TIL DEN AKTIVE

Rejsesæt fra Ghd til toilet-
tasken Ghd Ultimative Travel 

Gift Set-set til 209,45€ hos 
lookfantastic.es

Midi kjole med 
plisseret underdel 

59,99€ fra Vero 
Moda

Pufærmet midi kjole 
39,99€ fra Vero Moda Nyt sportstøj lavet af 

plasmateriale fundet i 
havet eller stranden Adidas 

by Stella McCartney Run 
Primeknit Tights – set til 

149,95€ hos adidas.es

TIL LÆSEHESTEN

”Det gyldne 
bur” af Camilla 
Läckberg set til 
239,95kr hos 
Saxo.com

”Fucked” 
af Anne 
Linnet set til 
164,95kr hos 
Saxo.com

”Et lille liv”  
af Hanya  
Yanagihara 
–set til 70kr 

hos Saxo.com

”De ansatte” 
af Olga Ravn 
set til 199,95kr 

hos Saxo.com

”Offer 2117”  
af Jussi Ad-
ler-Olsen set  
til 199,95kr 

hos Saxo.com

”Skytsengel” 
af Michael 
Katz Krefeld 
set til 
199,95kr hos 
Saxo.com

TIL MUSIKEL-
SKEREN – DER IKKE 
GÅR NED PÅ LYD

TIL LIVSNYDEREN

TIL LÆSEHESTEN

ARGON AUDIOTT-2 
Pladespiller set til  
349€ Amazone  
eller 2.199kr hos 
hifiklubben.dkSYMFONISK Højtalere der styres 

trådløst Hør radio fra hele verden. 
Lampe 179€ højtaler 99€ hos IKEA

Kop med lommelærke 
5€ fra Tiger

Kop med automatisk 
omrøring 5€ fra Tiger

Toilet Hockeysæt/ 
Golfsæt 8€ fra TigerOstesæt 15€ fra Tiger

Vinsæt. 6 dele 
15€ fra Tiger

Shaker/ 
Coctailsæt 
10€ fra Tiger

Vinsæt med 3 
dele i flaske 7€ 

fra Tiger

TIL LIVSNYDEREN

”4 3 2 1” 
af Paul 
Auster set 
til 288,95kr 

hos bogreo-
len.dk
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What’s hot

Fortryllende 
julegaver i smuk 

indpakning
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Udsmykning til 
indpakning. 2 stk. 

2€ fraTiger

Gavepapir 70cm. 
Flere designs.  

2€ fraTiger

Gavepapir 70cmx2m.  
3€ fraTiger

Bånd. Flere 
designs. 5x3m. 

5 stk.  
4€ fraTiger

Gavemærker. 6 stk.  
1€ fraTiger

Gavepose med silkepapir samt 
Til og Fra kort 3€ fraTiger

Set af gavemærker og bånd.  
15 mærker og 40m bånd. Flere farver. 

34€ fraTiger

Tape i forskellige 
farver. 1,5cmx5m.  

4€ fraTiger

Gaveæsker. 3 stk. Flere designs og str.  
2€ fraTiger

Bamse Gavepose. 
3 stk. 2€ fraTiger

Gaveæske 16x16x-
12,5cm. Flere farver. 
3€ fraTiger

Gaveæske 19x13,5x-
7cm. Flere farver. 
2€ fraTiger
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What’s hot

Bliv klar til Nytårsfesten
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Dekorationstræ med magnetlukning. Papir. 
-12 cm. Seks varianter. Pris pr. Stk. Fra 2,08€

Nytårspynt. Pak af 8stk. 0,92€ 

fra Søsterne Grene

Slim Fit Smoking 129,99€

Bukser 69,99€

fra Selected Homme

Blazer 139,99€

Bukser 79,99€

fra Selected Homme

Blazer 179,99€

Bukser 99,99€

fra Selected Homme

Blazer 179,99€

Buterfly 19,99€

Sko 149,99€ fra 
Selected Homme

Jakkesæt Sinatra Tux  329,96€

Jakkesæt Dyreprint 329,96€

Printet Smoking 329,96€ 

fra Jack & Jones
Små Nytårs træer. 
2 varianter 1,68€ 

fra Søsterne Grene

Nytårspynt. Pak 
af 6stk. 1,62€ fra 
Søsterne Grene

Sugerør. Pak af 
12stk. 2,08€ fra 
Søsterne Grene

Nytårs guirlander. 
1,82€ fra Søsterne 

Grene

Nytårspynt. 2 
varianter. 0,97€ fra 

Søsterne Grene

Papirspose. 
2 varianter Pak 

af 6stk. 1,05€ fra 
Søsterne Grene

Nytårspynt. Pak 
af 6stk. 1,38€ fra 
Søsterne Grene
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Kort buksedragt med glimmer  34,99€

fra Only

Metallic Plisse 
Maxinederdel   

34,99€ fra Only

Paillet kjole  69,99€ fra Only

Festlige 
Nytårsbriller. 

Flere varianter. 
4€ fra Tiger

Maxi kjole med 
glimmer  39,99€

fra Only
Sugerør til flasker. 
8 stk. 3€ fra Tiger

Papirsposer med 
Nytårsuret. 6 stk. 
2€ fra Tiger

Spil: Hvad er jeg? 

Nytårs udgave.

7€ fra Tiger

Guldtrøje  34,99€

Plisse Maxibukser  
44,99€ fra Only

Nytårs hårbånd. 
3€ fra Tiger
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BYGGER EN 
NY LIVSSTIL

THE RIAD, signeret af arkitekten MANUEL HERREROS, 
ligger i en af de bedste grunde i Benalmádena Pueblo og 
er designet som en oase af komfort midt i det historiske 

centrum. Projektet består af boliger på 1,2 eller 3 værelser, garage 
på to niveauer og et chillout område med pool på tagterrassen, 
hvorfra man kan nyde den fantastiske udsigt over Benalmadena 
og havet. Takket være sin enestående beliggenhed, kun 200m fra 
rådhuset, kan det prale af at have alt tæt på, butikker, restauran-
ter og vigtigste kontoer. At bo i THE RIAD er den ideelle mulighed 
for dem, der ønsker at nyde den komfort man får ved en ny og 
moderne konstruktion uden at ofre den charme der er ved at bo i 
Benalmádena centrum.

www.theriadbenalmadena.com 

De arkitektoniske og designmæssige valg er et kendetegn for 
CARPE HOMES, som afspejles tydeligt i CRYSTAL VILLAGE. Et 
unikt projekt med 8 luksusvillaer til opførelse på første række til 
golfbane, underskrevet af arkitektstudiet ER ARQUITECTOS. Det-
te eksklusive projekt har til huse i Estepona, i den private urba-
nisacion La Resina Golf & Country Club, kun 10 min fra Puerto 
Banus. Hver villa er fordelt på tre etager, hvor de åbne og lyse rum 
dominerer og som åbner sig ud mod landskabet, som bliver ind-
draget og bliver en del af boligen. Alt dette samt de goder området 

CARPE HOMES, er promotor virksomheden bag CARPE REAL ESTATE, som for øjeblikket er i 
gang med to nye bolig projekter: THE RIAD BENALMÁDENA, et projekt med 19 lejligheder og 

penthouses i byens centrum, og CRYSTAL VILLAGE ESTEPONA, et kompleks på 8 luksusvillaer 
på første række til golfbanen i La Resina. På begge projekter er der lagt stor vægt på detaljerne, 
fi nish og kvalitetsmaterialer såvel som overholdelse af de satte frister, som i vores nyligt levere-
de projekt MONTE PARAISO FUENGIROLA. Derudover er de på nuværende tidspunkt i gang med 

et meget spændene projekt med et lejlighedshotel i hjertet af Los Boliches, i Fuengirola.
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kan tilbyde såsom strande, gastronomiske oplevelser og de mange 
sociokulturelle oplevelser, gør CRYSTAL VILLAGE til det perfekte 
sted at bo, slappe af og nyde hele året rundt.

www.crystalvillageestepona.com

De øvrige projekter fra CARPE HOMES befi nder sig langs Costa 
del Sol, blandt dem retter vi opmærksomheden hen mod MONTE 
PARAISO FUENGIROLA, beliggende i urbanisacionen Torreblanca 
del Sol op mod naturparken Parque Natural de las Presas. Dette 
kompleks består af 58 boliger med 2-3 soveværelser, der stiler mod 
at forbedre de kommende ejers livskvalitet. De glatte fl ader, rum-
menes lysindfald og de store vinduespartier gør at havet og Fuen-
girolabugten bliver hovedpersonerne i disse boliger. Komplekset 
byder på spektakulære fællesarealer, herunder poolen – udført 
som en strand -, fi tnesscentret med sauna og grillområde.

www.monteparaisofuengirola.com

CARPE HOMES, har i løbet af disse 25 års arbejde formået at til-
passe sig, vokse og udvikle sig. Deres primære mål er at tilbyde 
et unikt produkt, at deltage aktivt i alle projekternes såsom; ud-
vælgelse af de bedste placeringer, undersøgelse og udvikling af de 
arkitektoniske projekter og den direkte kommercialisering af ejen-
dommen med total gennemsigtighed og alvor.

Men deres arbejde slutter ikke efter salget af ejendommen; Som 
en garanti for kvaliteten, udfører de en komplet eftersalgsservice, 
hvor deres team personligt sørger for, at alle kundebehov bliver løst.

Avda. Los Boliches, 40
29640 Fuengirola (Málaga)

(+34) 952 476 950
www.carpehomes.com
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Der er grund til fortsat bekymring i 
den professionelle del af markedet 
pga. den faldende efterspørgsel. 

Men ligesom med antallet af mæglere er 
der nu så mange projekter og gensalgs bo-
liger at vælge imellem, at alle parter skal til-
byde noget ekstra for at tiltrække de bedste 
købere og sælgere. Mange mæglere vil få 
det svært i årene fremover pga. øget udbud 
samt konkurrence og fald i efterspørgslen. 

BREXIT
Da dette skrives, ved vi stadig ikke, om der 
vil være en aftale eller ej. Behandlingen af 
britiske statsborgere i Spanien vil afspej-
le behandlingen af spaniere bosiddende i 
Storbritannien. Men UK-borgere kan sta-
dig blive straffet for at gå ud af EU... kun 
tiden vil vise hvad det egentlige resultat 
bliver af Brexit.

CATALONIEN
Situationen er tilspidset med domfældel-
sen af de politikere, der førte den forfat-
ningsmæssige afstemning. Barcelona har 
en historie med anarki, og der er stadig en 
stærk indflydelse fra højt niveau. Alt sam-
men til skade for Spaniens nationale øko-
nomi.

SPANSK CENTRALREGE-
RINGSPOLITIK
Politikernes egoer gør at de ikke kan arbej-
de sammen.  

Søndag den 10. november blev det fjerde 
valg afholdt med det krævede samarbejde 

og kompromis derefter. Politikere fra alle 
regioner har ikke vist sig klar til at få tinge-
ne i den rigtige retning.  Ejendomshandlen 
vil blive påvirket, uanset hvilken vej det 
går.

KONTROL MED KORTTIDSUD-
LEJNING I DE STORE BYER 
- HVORFOR ER DET NØDVEN-
DIGT?
Hotellobbyister har presset på for be-
grænsninger i privat udlejning. Naboer er 
imidlertid rasende over, at turister opfører 
sig vildt, støjende og ofte stødende. Et hold 
gæster forlader boligen, og så ankommer 
næste hold gæster for at starte igen. Det 
er gode penge for ejeren, men det redu-
cerer antallet af tilgængelige ejendomme 
til langtidsudlejning, som er det, som de, 
der arbejder i området, har brug for. Det 
vil føre til en affolkning af lokale spaniere 
i turistområderne, da ingen har råd til eller 
ønsker at bo der.

KOMMUNAL KONTROL MED 
UDLEJNING
Mange andre boligejendomme købes med 
udlejning for øje, mens de ikke bruges af 
ejeren. Dette betaler omkostningerne ved 
at eje boligen.

Højesteret har dog afsagt, at lokale myn-
digheder kan:

• Begrænse hyppigheden af turist udlej-
ning og forhindrer det i at være året rundt.

• Kræve et identifikationsskilt ved ind-
gangen.

• Ejendommen skal overholde mini-
mumsstandarder.

• Der skal være en 24-timers hjælpelinje.
• Ejere skal udlevere leje rapporter på 

forlangende.

PROJEKTSALGSBOLIGER 
BOOMER
Der bygges så meget at det siger sig selv 
at udbuddet overstiger efterspørgslen. De 
bedste lokationer tiltrækker altid købere, 
men der har været en betydelig udvikling 
i sekundære lokationer, da tilladelser var 
vanskelige at få andre steder. 

Nu er der en gradvis anerkendelse fra 
mange promotores side af at der skal noget 
ekstra til for at få solgt deres projekt og til-
trække købere. Desperation ses flere steder 
ved at agenternes provision på flere bygge-
rier er steget til 10% plus 5.000€ euro til den 
person, der introducerer køberen.

Nogle bygherrer har travlt, da entrepre-
nøren ønsker færdiggørelse, før finansie-
ringen stopper. Andre bremser mere op, 
hvor finansiering er knyttet til salget.

VIVA ESPAÑA 
På trods af økonomisk usikkerhed og 
manglende evne og vilje hos politikere, 
skinner solen stadig i Spanien. Det er kli-
maet og livsstilen, der for altid vil trække 
mange boligkøbere til Spanien. Verden for-
andrer sig politisk og økonomisk, men Spa-
nien, spanierne og os der lever, af disse bo-
ligkøbere vil håndtere problemerne, som 
de opstår og fortsætte med at ”leve livet”.  

EJENDOMS MARKEDSRAPPORT
NOVEMBER 2019

Sol Properties

CHRISTIAN BOESEN - INDEHAVER AF BOLIG–UDLAND.DK – SPANIEN SPECIALISTEN

BOLIG-UDLAND.DK - MAIL: CHRISTIAN@BOLIG-UDLAND.DK
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Fra næste 4. december har alle virk-
somheder, der yder deres service til 
enkeltpersoner, pligt til at hænge en 

plakat op, der meddeler, at de har klage-
formularer, og skal fremlægge disse til alle 
dem, der anmoder om dem.

Den nye regulering letter betydeligt 
kravssystemet for forbrugerne ved at præ-
sentere en ny klageformular, der er lettere 
at udfylde og er skrevet på to sprog (en-
gelsk og spansk). På bagsiden indeholder 
formularen instruktioner til dens udfyld-
ning. Der er også oprettet en specifik ad-
ministrativ procedure med en forkortelse 
af tidsfristerne.

Det er dog i virksomhederne, hvor de 
væsenligste nyheder er blevet introduce-
ret. En af dem er forpligtelsen til at svare 
skriftligt inden for en maksimal periode 
på 10 dage, foreslå en løsning på konflik-

ten (hvis der skulle være nogen) eller be-
grunde hvorfor de ikke tilbyder nogen løs-
ning. Ligeledes, i forbindelse med denne 
lov, vil alle fagfolk betragtes som virksom-
heder fra nu af, såsom læger, arkitekter, 
konsulenter, osv., samt alle de virksomhe-
der, der yder service af enhver art. Det er 
inkluderet i denne lov at de virksomheder 
der er reguleret af specifike bestemmelser, 
såsom banker, togstationer, busser osv., 
er forpligtede til at overholde reglerne og 
skal have denne formular tilgængelig til 
forbrugerne.

På den anden side har den kompetente 
myndighed for forbrugeranliggender i An-
dalusien meddelt, at de vil gennemføre en 
inspektionskampagne i virksomhederne 
for at verificere overholdelsen af reglerne 
om oplysning om priser og andre krav, der 
påvirker de produkter og service, der stil-

les til rådighed for forbrugerne. 
Specifikt inden for denne regionale 

kampagne vil der blive gennemført 9.000 
inspektioner.

I de kontroller, der vil udføres af in-
spektørerne, vil der gennemgås aspekter 
som eksistensen af   klageformularer og 
de tilsvarende plakater, der annonce-
rer dem. Der vil også gennemføres en  
generel prisundersøgelse, og der vil  kon-
trolleres, at virksomhederne udsteder de 
tilsvarende fakturaer eller betalingsbevis, 
og at de overholder deres obligatoriske 
data.

På den anden side er forbuddet mod 
rygning og eksistensen af   plakater, der 
annoncerer dette, et andet af målene for 
disse handlinger, der således søger at sik-
re overholdelsen af loven om de sanitære 
forholdsregler mod rygning. 

MARISA MORENO - ADVOKAT (INFO@JUSTLAW.ES) - WWW.JUSTLAW.ES  /  WWW.DANSKADVOKAT.ES 

KONSUL FOR DANMARK I ANDALUSIEN OG EXTREMADURA

Privatøkonomi

DEN NYE ANDALUSISKE 
FORBRUGSREGULERING PÅVIRKER ALLE 

VIRKSOMHEDER, DER YDER SERVICE
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Skal du sælge bolig?

Uafhængig rådgivning på Costa del Sol

Stort lokalkendskab Fast lavt salær Stort køberkartotek

Lotte Kristiansen
6 7 8  0 1  94  3 7

lotte@bolig-udland.dk
Avenida Las Gaviotas 3

29640 Fuengirola

Spanien Specialisten

Skal du sælge bolig?Skal du sælge bolig?
Costa del Sol, Spanien 5.258 boliger

Lotte Kristiansen
6 7 8  0 1  94  3 7

lotte@bolig-udland.dk
Avenida Las Gaviotas 3

29640 Fuengirola

Da vi havde besluttet at sælge vores lille rækkehus i Benalmádena, kontaktede vi bolig-udland.dk og kom til 
at tale med Lotte Kristiansen fra deres kontor i Fuengirola. Vi fandt meget hurtig tillid til Lotte og valgte der-

for bolig-udland.dk, som vores Spanske ejendomsmægler.
 

Vi fik i fællesskab udarbejdet et oplæg til salg og der kom jævnligt besøgende for at kigge vores rækkehus.
Efter ca ½ år på deres hjemmeside samt et godt og velfungerende ”mund til mund” samarbejde med andre 
kollegaer fik Lotte solgt vores hus. Efterfølgende har Lotte været til stor hjælp med diverse spørgsmål vedr. 
handlen, desuden kunne Lotte varmt anbefale en advokat som vi ligeledes har været super tilfredse med.

Tak for hjælpen, og vi vil, i tilfælde at et nyt køb i fremtiden, helt sikkert henvende os til bolig-udland.dk igen.

Anbefaling - Hanne & Finn Weller (September 2018)

Tine Villanueva
6 5 3  1 1  9 5  7 9
tine@bolig-udland.dk
El Pago Haza de Rila, 25
29754 Cómpeta
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Ref. 4038 Mediterra, Benalmadena
Fantastisk top lejlighed i det eftertragtede område Mediterra, 
beliggende med en hel fantastisk udsigt ind over Fuengirola 
og ud til Middelhavet, som kan nydes selv fra lejligheden. 
Boligen består at to soveværelser, to badeværelser, et de-
jligt stort åbent køkken ud til stuen hvor der er rigelig plads 
til spisestue samt stue, med udgang lige ud til den skønne 
terrasse, med den vidunderlige udsigt. Til lejligheden tilhører 
der en parkeringsplads samt et pulterrum. Pris 350.000€

Ref. 4036 Torreblanca del Sol, Fuengirola
Super ny lækker lejlighed beliggende i Monte Paraiso, Torreblanca. 
Lejligheden består af to soveværelser, to badeværelser, en stor stue 
med åben køkken samt et rum til vaskemaskine ect i forbindelse 
med køkkenet. Der er udgang til den skønne terrasse fra stue og 
det ene soveværelse. Tilhørende ejerforeningen er der et fælles-
rum som ses på billederne med køkken, opholdsrum med sofa ect., 
samt en meget stor pool i haven. Ud over det nævnte  er der to 
parkeringspladser samt et pulterrum i kælderen. Pris 349.000€

Ref. 3987 Torremuelle, Benalmadena
Fantastisk beliggende Villa, med en hel uovertruffen uds-
igt ud over Middelhavet og Fuengirola bugt. Mange gode 
detaljer og i gåafstand til havet, restauranter, indkøb, 
ect. Derudover ligger der en engelsk skole i gåafstand fra 
huset. Nemt af komme til fra lufthavnen samt til de om-
kring liggende byer. Pris 625.000€

Ref. 3971 Benalmadena Costa
Flot penthouse lejlighed på 93m2 samt 14m2 terrasse 
som er overdækket med skydetag. Lejligheden er meget 
centralt beliggende med en fantastisk udsigt. Stor lys 
stue/spisestue, soveværelse med gulvvarme og aircon-
dition, begge badeværelse har gulvvarme. Lejligheden 
sælges fuldt møbleret. Elevator fra kælder til lejlighed. 
Pris 279.000€

Ref 3936 La Carihuela
Fantastisk toplejlighed beliggende 40m fra den brede 
skønne strand i La Carihuela, Andalusiks stil med patio i 
midten af komplekset, fred og ro selvom man ligger lige 
i smørhullet, Lejligheden består af to soveværelser, et 
badeværelse samt et toilet. Skøn terrasse lige ud fra det 
ene værelse. Åben stue/køkken med spisestue samt en 
mindre terrasse. Hvis man elsker at bade og bo tæt på mid-
delhavet er det absolut en god mulighed. Pris 210.000€

Ref. 3874 Torremuelle, Benalmadena Kyst
Dejlig villa beliggende i gå afstand til middelhavet, med en 
kanon udsigt til havet og ind over kysten til Fuengirola by. 
Tæt på forretninger, restauranter, skole og golf baner. Vil-
laen består af fire soveværelser, fire badeværelser, et stort 
køkken med spisekammer og en stue/spisstue med pejs. I 
nederste etage er der stor stue med eget køkken, arbejds-
værelse samt badeværelse. Stor flot og velholdt have med 
pool og en stor garage, en villa der skal ses. Pris 649.000€

Ref. 3907 Miraflores
Lækker lejlighed tæt på Miraflores Golf (i gå afstand), 
med fantastisk udsigt til golfbane. Lejligheden har to 
soveværelser, to badeværelser, køkken med udgang til 
terrasse hvor der er vaskemaskine. En dejlig stue hvor 
man går direkte ud på den skønne terrasse. Sælges med 
garage plads samt pulterrum. Pris 215.000€

Ref. 3540 La Quinta Golf
Nydelig lejlighed, beliggende ud til La Quinta Golf, med 
flot åben udsigt. Lejligheden har en dejlig 20 m2 stor 
overdækket terrasse, tre soveværelser, 2 badeværelser, 
køkken og stue/spisestue. Integreret A/C. Fællesparkering. 
Flotte fællesområder med have og pool. Pris 249.000€

Ref. 3910 Cerrado de Aguila, Mijas Costa
Skøn beliggenhed. Lejlighed med en fantastisk uds-
igt til golf og bjergene, lækre kvalitets materialer. Tre 
soveværelser, to badeværelser, en stor rummelig stue og 
et dejligt åbent køkken. Indbyggede skabe, Aircon, pre-
inst. alarm. En dejlig terrasse med udsigt til golfbanen og 
privat parkering. Pris 229.000€

GIPE NR. 3629

Skat (AJD), Moms (IVA) Skat (ITP), Notar, Tinglysning etc. er ikke medregnet i priserne.

Paseo Jesús Santos Rein 11 • Edif. Vega, local 4 • 29640 Fuengirola
Tel: 952 198 641 • Fax: 952 198 642

www.aaestates.com - email: info@aaestates.com

Andersen & Andersen Estates S.L.

Andersen & Andersen Estates S.L.

Ref. 4001 La Sierrazuela, Mijas
Fantastisk villa beliggende i Sierrazuela. Panorama udsigt 
til middelhavet, bjergene og ned over byen, samt et skønt 
pool område med masser af plads. Villaen består af tre 
store soveværelser (det ene kan sagtens laves til et ekstra 
soveværelse), tre badeværelser, en stor dejlig stue og et skønt 
køkken. Der er også en stor garage med plads til to biler samt 
et pulterrum. Denne udsigt er svær at få bedre, virkelig en 
villa der bør ses med mange detaljer. Pris 760.000€

Ref. 4041 Los Claveles La Cala
Super hyggelig lejlighed, med en fantastisk gårdhave 
hvor der er god plads til at grille, sole sig, spise ect. Le-
jligheden består af to soveværelser samt et badeværelse 
dejligt åbent køkken ud til spise samt stue. endvidere er 
der en terrasse med en dejlig udsigt ud fra stuen. Der 
er en meget stor pool med børnepool, meget tæt på 
lejligheden tilhørende ejerforeningen. Pris 205.000€

Ref. 3082 Pizarra
Dejligt landsted hvor der tidligere har været hundeken-
nel. Boligen består af fire soveværelser, stor rummelig 
stue samt kontor, endvidere er der et stort køkkenalrum, 
fra køkkenet er der direkte udgang til terrassen samt 
pool området. Første sal består af to soveværelser samt 
badeværelse. Haven er fyldt med frugttræer, endvidere er 
der plantager med diverse frugttræer, samt tre hestestal-
de samt hus til evt, hunde. Pris 350.000€
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Andersen & Andersen Estates S.L.

Ref. 4044 Fuengirola Centrum
Fantastisk beliggende. Top lejlighed midt i Fuengirola by, i gå 
afstand til alt. Tæt på stranden og med en hel vidunderlig 
udsigt. Lejligheden er stor og rummelig, bestående af en stor 
stue/spisestue, et meget rummeligt køkken, tre soveværelser, 
to badeværelser og den mest fantastiske terrasser som sam-
menlagt er på 249m2. Til lejligheden medfølger der en parker-
ingsplads i bebyggelsens underjordiske parkering. Ønsker man 
at bo i bymidten er det en fantastisk mulighed. Pris 850.000€

Ref. 4004 Pueblo Mirasol, Torremar, Benalmadena
Fantastisk rækkeshus med en hel uovertruffen udsigt og med masser 
af muligheder. Direkte fra indgangen kommer man ind til stue/køk-
ken arealet, fra køkkenet er der en trappe der fører ned under ter-
rassen, hvor der er påbegyndt en udbygning med et værelse samt et 
badeværelse. Da huset er et ende hus er der en del have samt terrasse 
rundt om huset, dvs. man har en stor terrasse foran huset, ved indgan-
gen samt en meget skøn terrasse i direkte forbindelse med stuen og 
som har en helt fantastiske udsigt ud over middelhavet. Pris 199.000€

Ref. 3960 Fuengirola Centrum
Penthouse med fl ot havudsigt beliggende i centrum 
af Fuengirola i gå afstand til forretninger, restauranter 
og offentligt transport. Lejligheden indeholder et stort 
soveværelse, badeværelse og en stor stue med udgang til 
en stor terrasse. Der er fælles have med pool samt park-
ering. Pris 299.000€

Ref. 3929 Capellania, Benalmadena
Et plans villa med fl ot havudsigt, beliggende i det eft-
ertragtede område Capellania i Benalmadena. Villaen 
indeholder tre soveværelser, et stort pejserum der kan 
bruges som kontor, to badeværelser, åbent køkken samt 
stor stue. Flot have med egen pool samt stor garage. Pris 
725.000€

Ref. 3997 Cortijo Blanco, San Pedro de Alcantara
Villa beliggenden i det eftertragtede område Cortijo Blanco i San Pe-
dro, tæt på Middelhavet (i gåafstand). Stor lækker villa med tre store 
soveværelser og badeværelser. Meget stor stue med pejs, spisestue, 
stort køkken med direkte udgang til en fantastisk hyggelig terrasse 
og den del af haven. Ud fra stuen har man den anden side af haven 
med sin egen swimmingpool. Samtidig er der plads til 3 biler ved in-
dkørslen på grunden. Virkelig en villa der bør ses, med den perfekte 
beliggenhed og i gå afstand til det meste. Pris 1.200.000€

Ref. 4045 Torreblanca del Sol, Fuengirola
Helt fantastisk lejlighed med en uovertruffen udsigt ned over 
Fuengirola by samt Middelhavet. Lejligheden består af to store 
soveværelser, en meget stor stue, åben køkken, to dejlige 
badeværelser med gulvvarme. Den fantastiske udsigt kan nydes 
fra alle rum. Der er en dejlig terrasse med panoramisk udsigt 
både til højre og venstre.  Til lejligheden medfølger et stort pulter-
rum. I fælles områderne er der en stor dejlig pool, haveanlæg og 
fælles parkering. En lejlighed der absolut bør ses. Pris 198.000€

Ref. 4034 El Mirador, Benalmadena Pueblo
Flot rækkehuse med havudsigt, beliggende i den eftertragtede urbanizacion El Mirador, tæt på Benalmadena Pueblo. Rækkehuset består af fi re soveværelser, tre badeværelser, en 
stor stue samt åbent køkken. Der er en carport til ejendommen. Desuden er der en fl ot fælles have med swimmingpool. Pris 449.000€

Andersen & Andersen - DICIEMBRE19 - Copia.indd   3 25/11/19   20:34



36  SOLKYSTEN.EU · December 2019

Hvad er Plusvalia skat? Plusvalia skat 
er sælgers beskatning til spansk 
kommune når en ejendom eller 

grund sælges. Denne beskatning beregnes 
ud fra flere faktorer som antal år sælger har 
ejet grunden/ejendommen, beliggenhed, 
ejendomsvurdering m.m.. Kommunen 
skønner at der er sket en værdistigning af 
aktivet i den periode sælger har ejet dette. 
Derfor beregner kommunen en værdistig-
ningsskat (plusvalía) som sælger skal af-
regne ved salg – uanset om sælger har tabt 
penge ved handlen og reelt set ikke har haft 
fortjeneste.

I de seneste år har skatteydere vundet 
retssager mod diverse kommuner da sæl-
ger ikke har været indforstået med at skul-
le afregne Plusvalia skat grundet der har  
været tydeligt tab ved salget (salgspris la-
vere end købspris). I adskillige retssager  
har sælger, af domstolene, fået ret i at kom-
munen ikke er berettiget til at opkræve 
plusvalía skat når der tydeligt sælges med 
tab. 

I slutningen af oktober 2019 har den 
spanske domstol Tribunal Constitucional 
afsagt endnu en dom hvori domstolen af-

viste kommunens ret til at opkræve Plus-
valia skat. I denne sag udgjorde tvisten 
mellem sælger og kommune betaling af 
Plusvalia for en skatteyder der solgte med 
lav fortjeneste. Fortjenesten ved salget var 
så lav, at Plusvalia betaling oversteg belø-
bet sælger havde tjent ved salget. I denne 
konkrete sag mod Majadahonda kommu-
ne havde skatteyderen en fortjeneste ved 
salget på 3.473 € og kommunen afkræve-
de sælger Plusvalia på 3.560 €. Domstolen 
afviste kommunens krav og gav sælger ret 
i, at kommunen ikke kunne opkræve Plus-
valia skatten. Domstolens argument var, 
at hvis sælger skulle afregne Plusvalia skat 
til kommunen, vil sælger afregne skat af 
en ikke eksisterende fortjeneste da kvoten 
kommunen opkræver i Plusvalia er højere 
end den reelle fortjeneste.

Vi har i flere år ventet på ændring i lov-
givning omkring sælgers afregning af plus-
valía skat da de seneste års dommerken-
delser, uden tvivl, danner retsprecedens 
og tydeliggør at det er nødvendigt at danne 
rammer for kommunernes ret til at opkræ-
ve plusvalía skat. Denne seneste dommer-
kendelse er uden tvivl en sejr  for de skat-

teydere der ved salg kun har en meget lille 
fortjeneste og endnu en påmindelse om 
at det er nødvendigt at revidere gældende 
lovgivning.

Det er vigtigt ikke at forveksle Plusvalia 
skat som afregnes til spansk kommune 
med Kapitalgevinst skat som afregnes til 
spansk skattevæsen ved salg. Kapitalge-
vinst skat som afregnes til de spanske skat-
temyndigheder beregnes og beskattes efter 
den reelle fortjeneste. I denne beregnes 
differencen mellem købspris tillagt købs-
omkostninger og salgspris fratrukket salgs-
omkostninger. Der beregnes skat i henhold 
til denne reelle fortjeneste (hvis der er) og 
ifald der ikke er fortjeneste ved salget af-
regnes ikke kapitalgevinst skat til de span-
ske skattemyndigheder.

Lad os håbe der snart kommer lige så 
klare retningslinjer for kommunerne vedr. 
afregning eller ej af Plusvalia skat ved salg.  

Ønsker i yderligere information er i vel-
komne til at kontakte Lena Grøn og Heidi 
S. Andersen fra Grøn & Andersen Konsu-
lentbureau på info@gron-andersen.es eller  
telefon 951910649 eller mobil 647911302. 

NY DOMMERKENDELSE 
PLUSVALIA SKAT

Privatøkonomi
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HOS OS FÅR DU 4 ÅRS GARANTI OG FRI SERVICE I SPANIEN OG 29 AFDELINGER I DANMARK

Paseo Maritimo 5, Blok 2 
Parque Doña Sofia · 29640 Fuengirola

www.dkhc.dk 

Åbningstider:   
tirsdag og fredag kl. 9.00 - 13.00
eller efter aftale

Før skjulte jeg, at jeg havde høreapparater, nu viser jeg alle hvor smarte de er

PROBLEMER MED HØRELSEN?
- prøv GRATIS vores MICRO høreapparat

Gratis  
høreunder

søgelse

Ring og bestil tid  
på +34 951 239 004

Conny Hundtofte Strauch
Selvstændig regnskabskonsulent
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Biztech International er den hur-
tigst voksende virksomhed i Europa 
indenfor intelligente markedsun-

dersøgelser & analyser. De hjælper firmaer 
med at skabe et bedre informations-flow 
og mere målrettede beslutninger indenfor 
IT.

Det finske selskab blev grundlagt i 2006 
og har i de forløbne år vokset sig større og 
blevet mere internationalt orienteret, med 
et stadig mere alsidigt produktprogram. 
Men hjørnestenen i Biztech International 
forretning er forblevet den samme siden 
begyndelsen:

Forretningen er stadig baseret på en om-
fattende informationstjeneste indenfor IT-
løsninger af høj kvalitet.

Biztech International IT-løsninger er 
gjort overskueligt med Biztech IT-informa-
tionsværktøjer, som kan bruges i op til 15 
forskellige løsningsområder indenfor IT.

Opdateret viden og markedsinforma-
tion er hermed blevet lettere og mere over-
skueligt for de virksomheder der bruger 
det. Deres koncept er baseret på tusindvis 
af kunde interviews, der kortlægger det nu-
værende IT-miljø og kan blive brugt som 
et vejkort over udviklingen indenfor IT-
løsninger.

Biztech har hovedkvarter i byen Vantaa i 
Finland og en afdeling i den spanske storby 
Barcelona.

De opererer pt. i 10 europæiske lande og 
er lige nu på jagt efter folk fra Skandinavien 

der vil arbejde for dem.
Hvis Du skulle være interesseret i at ar-

bejde i en dynamisk, energisk og interna-
tional virksomhed, kan du kontakte Roope 
på roope.vahvelainen@biztech.pro

EUROPAS HURTIGST VOKSENDE 
IT-INFORMATIONSTJENESTE
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Klar til at forfølge nye muligheder?

Vi er på udkig efter nye danske talenter til vores internationale team af 
enestående personer. Din opgave bliver at lave kundeinterviews på vegne af 
verdens førende IT-producenter... 

DIG
Du har Du har sandsynligvis allerede erfaring med at tale med erhvervskunder over 
telefonen, men har lyst til at komme videre med din karriere. Eller du har lyst 
til at tjene flere penge ved siden af dine studier eller nuværende arbejde. 

OS
BizBiztech International er den hurtigst voksende IT-virksomhed i Europa indenfor 
intelligente IT-markedsundersøgelser og analyser. Vi skaber ekstraordinær 
værdi og viden og  hjælper vores kunder med smartere og mere målrettede 
beslutninger indenfor IT.

MATCH
Du Du behøver ikke at være professionel, når du starter. Det bliver du alligevel 
hos os, hvis du har den rette holdning og motivation. Herunder også 
ambitionen om at gøre hver dag bedre for dig selv, os og for de virksomheder, 
du kommer til at tale med. For at blive en stjerne til dit arbejde  skal du være 
selvdreven, vedholdende og udstyret med gode kommunikationsfærdigheder. 
Du er dansktalende og kan producere tekster på engelsk.

Bliv en iBliv en interview-specialist eller analytiker hos Biztech allerede i dag – og 
opbyg hurtigt en karriere indenfor IT sammen med førende brands i 
branchen!

Ansøg: Gå til: www.biztech.pro/careers  og send din ansøgning i dag!
Ønsker du mere information, kan du kontakte: roope.vahvelainen@biztech.pro
Flere oplysninger om os: www.biztech.pro

24 timers total lægeservice 
inklusiv behandlinger i 

hjemmet

Ingen aldersbegrænsning eller 
sundhedsbetingelser

24 timer i døgnet og trygheden ved dit 
eget hjem

Bliv medlem nu!

 www.helicopterossanitarios.com
 info@helicopterossanitarios.com
 (+34) 952 81 67 67

Lægeassistance i hjemmet Kvalitet og
eksklusiv assistance på Costa del Sol 
fra Torremolinos til Sotogrande
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Matchreferat – den 16. november 2019

Årets sidste match blev spillet på Los 
Flamingos Golf lørdag den 16. no-
vember med gunstart kl. 09:30. Solen 

skinnede fra en skyfri himmel, da vi startede 
ud, og temperaturen var ved at snige sig op 
over 10 grader. Alle så frem til en dejlig dag 
på en af de sidste solskinsdage i november. 
Der er varslet rigtig meget regn i den kom-
mende uge, så ja, det ville være en dejlig 
måde at slutte året af på. Core Capital Lux-
embourg var dagens sponsor, repræsenter-
et med Nils Brolund fra Luxembourg samt 
Jesper Hertz fra Core Capital i Marbella.

Banen var i virkelig god stand, og med 
fantastisk hurtige greens.  Alle kørte bug-
gy, og da vi ikke har fået noget regn de 
sidste mange måneder, måtte der selvføl-
gelig køres på fairway. Efter de sædvanlige 
næsten 5 timer, som sådan en match nu 
tager, var der lidt kaos ved aflevering af 
buggy, som er samme sted, som man kører 
ned i hotellets parkeringskælder. Nogle 
skulle op med deres bil, og andre skulle 
ned med deres bags, selvfølgelig kørende 
ned med buggy. Hotellet havde i dagens 
anledning givet alle, der parkerede i kæl-
deren, 5 timers gratis parkering. 

Da det ikke var muligt at spise i klubhu-
set, havde matchledelsen lavet aftale med 
restaurant El Gamoral i San Pedro, som 
ligger ca. 15 minutters kørsel fra banen. 
Medens matchledelsen gjorde scorekor-
tene op, kørte deltagerne til El Gamoral, 
hvor de blev modtaget med velkomstdrink 

Efter lidt forsinkelse kunne vi gå til bords. 
De fleste kunne godt huske, hvad de havde 
bestilt til hovedret, men restauratøren syn-
tes, at alle skulle have både forret, fisk og 
kød og selvfølgelig dessert. Stor gestus fra 
deres side.

Inden den store præmieudlevering for-
talte Nils og Jesper lidt om, hvad CORE 
CAPITAL står for, og opfordrede alle, der 
måtte have lyst til at vide mere om dette, til 
en snak efterfølgende. 

Det blev til følgende resultater i de 4 kate- 
gorier: 

A-rækken 1.præmie Poul Christensen 
34p, 2.præmie Peter From 31p, 3.præmie 
Jan Petersen 31p, 4.præmie Bjarne Dider-
iksen 31p.

B-rækken 1.præmie Lars Hansen 34p, 
2.præmie Lars Hahnemann 30p, 3.præmie 
Finn V. Nielsen 30p, 4.præmie Flemming 
Ernst 29p.

C-rækken 1.præmie Marianne Agger 37p,  

2.præmie Knud Bjarne Kristiansen 33p, 
3.præmie Alma Haahr 32p, 4.præmie Laila 
Schrøder 31p.

Holdmatchen: 1.præmie Anne-Mette 
Dueholm, Laila Schrøder, Bent Langerup 
Jensen og Ulrich Madsen 106p, 2.præmie 
Jesper Agger, Flemming Stoltze, Ole Abild-
hauge og Lars Hansen 101p,

Formanden takkede sponsor og alle for 
deres deltagelse. Core Capital gav tilsagn 
om deres deltagelse som sponsor i 2020 og 
modtog selvfølgelig stor applaus. 

Claus takkede også sponsor og ønskede 
alle en God Jul og på gensyn i 2020 på Ata-
laya Golf i januar.

Bestyrelsen. 
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Vin&Mad

REGN, BLÆST OG KULDE KA  LDER PÅ NOGET LUNT AT 
DRIKKE: HER ER TRE NEMME  OG VARME EFTERÅRSDRINKS 
Vi er netop trådt ind i årets kolde måneder, og hvad passer bedre til efterårets spilleaftener og vinterens 
julefrokoster end en lun drink?  Du får derfor her opskrifterne på tre lækre flødedrinks fra Karolines  
Køkken, som er hurtige at lave og kræver få ingredienser.

Åben alle dage: 8:30-16:00. Køkkenet lukker 15:30. Søndage lukket.

DANSK RESTAURANT & BAGER

JULEFROKOST
Kan bestilles fra 22/11 til 22/12 

Juleplatten indeholder:
Hvid sild m. karrysalat

Ferskrøget laks m.rævedressing
Æg og rejer

Tarteletter m. høns i asparges
Julemedister m. grønlangkål

Ribbensteg m. rødkål
Ris a la mande m. kirsebærsauce 

13,95€
Bordbestilling nødvendigt

Husk bordbestilling på +34 659 726 743

Det bedste ved det kolde efterårsvejr er, at det giver os en 
undskyldning for at skrue op for indendørshyggen med snacks 
og varme drinks serveret i festligt selskab. Karolines Køkken giver 
dig derfor opskrifterne på en farverig, en klassisk og en alternativ 
flødedrink, der luner om både dine hænder og dine smagsløg. 

”Når temperaturen nærmer sig frysepunktet, er det hyggeligt 
at sidde indendørs og få sig en drink, som luner kroppen godt 
igennem. Og her klæder flødeskum de fleste varme drinks, da 
fløden giver drinken en lækker, cremet konsistens,” siger Tove 
Færch, leder af Karolines Køkken gennem 25 år, og fortæller, at 
det er vigtigt, at man ikke rører flødeskummet rundt i drinken: 

”Det kolde flødeskum skaber en perfekt kontrast til den varme 
drink, og derfor anbefaler vi altid, at man undgår at røre rundt i 
drikken og i stedet drikker drinken igennem flødeskummet.” 

Karolines Køkkens opskrifter på tre lune flødedrinks: Irish Cof-
fee, lumumba og varm øl med flødeskum 

Den første drink på menuen er en klassisk Irish Coffee. 
Karolines Køkkens opskrift på en klassisk Irish Coffee med 

fløde Opskriften er til 2 glas 
Fire ingredienser: 
 • 2 spsk brun farin 
 • 2 dl stærk kaffe 
 • 4 cl whisky 
 • 6 spsk letpisket Karolines Køkken® Piskefløde 38 % 
Fire simple trin: 
1. Kom sukkeret i et glas 
2. Hæld kaffen over og rør til sukkeret er opløst 
3. Rør whiskyen i 
4. Kom flødeskum på toppen og server straks 
Tip: Drik kaffen gennem flødeskummet og undgå at røre i drik-

ken. 
Den anden, lækre flødedrink sender dine gæsters smagsløg en 

tur op i de kolde alper. Vi snakker selvfølgelig om den farverige 
feriedrink lumumba serveret med flødeskum. 

AF KAROLINES KØKKEN 

Hyggeligt sted, der transporterer os til en typisk landejendom i 
Baskerlandet med gang i ilden i den traditionelle stenpejs, hvor 
fusionen af de bedste råvarer fra Baskerlandet og Andalusien  

kombineres på en utrolig måde. Alle varme retter er tilberedte  
ved at simre for at fremhæve den gode smag.

Vores specialiteter er gryderetter/simremad, grillet fisk og et stor 
udvalg af de bedste racer og kød i verden. 

Specialiseret i det baskiske køkken - Modnet kød. 
Pintxos og grillet kød.

Kvalitetsråvarer og uden om alt masseproduktion.

Åbningstid 10:00 - 24:00

info@asadorotola.com - 653 617 882 
Camino Viejo de Coín, Km. 1,4  · 29651 Mijas Costa, Málaga
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REGN, BLÆST OG KULDE KA  LDER PÅ NOGET LUNT AT 
DRIKKE: HER ER TRE NEMME  OG VARME EFTERÅRSDRINKS 
Vi er netop trådt ind i årets kolde måneder, og hvad passer bedre til efterårets spilleaftener og vinterens 
julefrokoster end en lun drink?  Du får derfor her opskrifterne på tre lækre flødedrinks fra Karolines  
Køkken, som er hurtige at lave og kræver få ingredienser.

Karolines Køkkens opskrift på lumumba med flødeskum 
Opskriften er til 2 glas 

Tre ingredienser: 
 • 4 dl Mathilde® Premium Kakaoletmælk 
 • 1 dl cognac 
 • 2 dl letpisket Karolines Køkken® Piskefløde 38 % 
To simple trin: 
1. Varm kakaomælken i en tykbundet gryde og hæld den på pas-

sende glas sammen med cognac 
2. Top med den letpiskede flødeskum og server straks 
Serveringsforslag: Server din lumumba med 1 spsk appelsinsaft 

og pynt flødeskummet med revet appelsinskal og chokoladespåner.
Den tredje drink er som lovet en helt særlig en af slagsen. Det 

er nemlig en varm øl med flødeskum, der uden tvivl vil overraske 
dine gæster. 

Karolines Køkkens opskrift på varm øl med flødeskum 
Opskriften er til 2 glas 

Tre ingredienser: 
 • 2 dl øllikør 
 • 1 dl letpisket Karolines Køkken® Piskefløde 38 % 
 • Chokoladespåner 
Tre simple trin: 
1. Varm øllikøren i en tykbundet gryde til ca. 60 grader 
2. Hæld det varme øl i et passende glas 
3. Server straks med flødeskum og chokoladespåner på toppen 
Tip: Kom gæsterne på uventet besøg? Så varm øllikøren hurtigt 

op i et glas i mikroovnen 

Karolines Køkkens opskrift på lumumba med flødeskum 
Opskriften er til 2 glas 

Tre ingredienser: 
 • 4 dl Mathilde® Premium Kakaoletmælk 
 • 1 dl cognac 
 • 2 dl letpisket Karolines Køkken® Piskefløde 38 % 
To simple trin: 
1. Varm kakaomælken i en tykbundet gryde og hæld den på pas-

sende glas sammen med cognac 
2. Top med den letpiskede flødeskum og server straks 
Serveringsforslag: Server din lumumba med 1 spsk appelsinsaft 

og pynt flødeskummet med revet appelsinskal og chokoladespåner 
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Vi kan hjælpe dig med alt det  
du har brug for af marketings- 

materiale til din restaurant.

Skriv til os og få et uforpligtende 
tilbud på sk@printbroker.es
eller ring på +34 952 668 027

printbroker
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Den italienske restaurant De Bruno fejrede sit 25 års jubi-
læum den 25/11-19 med stor reception, og her var Solkysten 
selvfølgelig også med.

 
Marbella ville også gerne anerkende ejerne af Da Bruno, Bruno 

og Giuseppina Filippone med en hyldest for de mange år de har 
været  i Marbella og deres bidrag til at forbedre byens gastrono-
miske tilbud, såvel som for sit engagement  socialt, økonomisk og 
for turist i Marbella.

Til begivenheden deltog blandt andre Nuria Rodríguez leder for 
turistministeriet fra la Junta de Andalucía, og vicepræsidenten for 
provinsrådet, Francisca Caracuel, samt adskillige medlemmer af 
Marbella rådhus, flere forskellige forretningsfolk og hundreder vis 
af kunder og venner, som alle ville være med denne 25-årige fe-
jring af Da Bruno på Costa del Sol.

 

Bruno, Giuseppina Filippone og deres børn driver i dag den 
familieejet restaurantkæde med visionen om, at alle gæster skal 
gøres tilfredse. Det hele startede med en ferie til Costa del Sol i 
1994 som endte med et take away sted uden borde og stole. Hvor 
folk kom og hentet mad ud af huset, men folk begyndte at slår 
sig ned ved stedet med deres egne stole og borde. Det gik hurtigt 
op for Bruno at  konceptet var alt for enkelt og stedet fik hurtigt 
karakter for at være en egentlig restaurant.

Succesen tog hurtig De bruno med storm og flere restauranter 
kom til, alle med italiensk tema, dog er deres sidste skud på stam-
men en asiatisk-inspireret restaurant, Döss Marbella.

De har haft store ambitioner fra starten, men familien havde 
dog ikke forestillet sig, hvor hurtigt virksomheden ville vokse. De 
var blandt pionererne inden for italiensk mad i Andalusien og idag 
et meget renommeret restaurantkæde.

DET AUTENTISKE ITALIENSKE KØKKEN
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I Andalusien er den mest typiske julekage pestiños, en kage med en 
god blanding af kulturer. Derfor er dens historie meget gammel, 
og opskriften bærer præ af sin indflydelse fra de tre store kulturer 

der har været i Andalusien: den kristne (arving efter den romerske 
tradition), den jødiske og den muslimske.

Faktisk er opskriften og dens ingredienser tæt knyttet til hver af 
disse kulturer. I det gamle Rom fandtes der for eksempel en kage, 
der minder meget om pestiño nemlig en kage kaldet ‘frictilia’. De 
blev også lavet med hvedemel, stegt i fedt (før i tiden blev olien  
betragtet som jødisk mad) og badet i honning.

De krydderier, der bruges, har en klar indflydelse fra den mus-
limske tradition. Disse er anis, kanel og sesam. Derudover minder 
pestiño meget om den marokkanske shebbakiyya, en stegt kage, der 
laves til Ramadanen.

Det Jødiske køkken har i mellemtiden to opskrifter, der ligner 
pestiños. Hvis vi skulle fremhæve en, ville det være paljetterne, som 
er en stegt dej badet i sirup og i dag kendt i Spanien som Manche-
go-flager.

INGREDIENSERNE:
• 1/2 kop olivenolie (ikke ekstra jomfru, det gør dem bitre)
• En sjat af sød vin
• En sjat af sød anis vin
• 1 spsk anisfrø
• 1 spsk ristet sesamfrø
• 250 gr. hvedemel
• Honning
• Skal fra 1 citron og 1 appelsin

FRAMGANGSMÅDE:
1. Steg citron- OG appelsinskallerne i olien, fjern den, så snart 

olien begynder at boble og hæld anisfrøene i. Sluk for varmen, og 
lad olien afkøle helt.

2. Bland olien med frøene, den søde vin, anis vinen, sesam, en 
knivspids salt og mellet sammen, indtil du får en homogen masse 
som ikke klæber sig til fingrene, juster mel mængden hvis det er 
nødvendigt.

3. Lad dejen hvile en halv times tid. Hæld lidt mel på din bordp-
lade så det er lettere at arbejde med. Lav nogle små bolde med de-
jen, rul dem flade og giv dem deres unikke form af pestiños. Varm en 
masse olie op og steg kagerne heri, til de er let gyldne. For derefter at 
bade dem i den opvarmede honning. Lad dem køle af inden server-
ing. De kan sagtens holde sig julen over i en lufttæt beholder.

PESTIÑOS DE MIEL
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Malvajío er en lille vingård beliggen-
de i Mijas - Málaga, hvor der pro-
duceres Garage-vin med en sam-

let produktion på omkring 20.000 flasker. 
Bodega Malvajíos mission er at genskabe 
den lokale vinproduktion og give til kende 
for offentligheden Vine fra Mijas. Projek-
tet blev født i 2006 på grund af Antonio 
Méridas bekymring og entusiasme for at 
genvinde vinmarkerne og den lokale vin-
produktion. Det officielle startskud er i år 
2006, dog har der været flere års test un-
dervejs, så Malvajío Tinto så for første gang 
lyset i 2011, da Antonio møder sin partner 
Bernardo de Diego, onolog og sommelier, 
som opfordrer ham til at markedsføre det.

I øjeblikket fremstilles der 6 vine, og de 
har også en bestemt Albariño med D.O. 
Rías Baixas (underområde O Rosal), som 
de producerer i Galicien, hvor Bernardo er 
fra.

La Finca María Sánchez ligger i 400 me-
ters højde over Sierra de Mijas sydlige flan-
ke, i hjertet af Costa del Sol, og grunden 
blev valgt på grund af jordens orientering, 
højde og sammensætning. Næsten 365 
solskinsdage, lavt volumen af regn og mil-

de temperaturer giver markerne de ideelle 
forhold for at give dem høj produktivitet.

De druer, der bruges til at fremstille 
vinen, kommer fra vinmarker beliggende 
i Ronda og Mijas. Sidstnævnte ligger på 
vinmarkens grund og har sorterne Syrah 
og Cabernet Sauvignon. Projektet består 
også i at rådgive andre lokale landmænd 
omkring markedsføring og dyrkning af 
druesorter i Mijas. Inden for de produk-
tions teknikker, der anvendes, så er de alle 
fuldstændigt økologiske da der kun bliver 
anvendt svovl, kobber og komælk serum 
for at undgå svampeangreb De anvendte 
gødningsstoffer, bliver tilberedt på samme 
tid som deres påføring og er helt organi-
ske. Derudover bliver markerne pløjet en 
gang om året, hvilket giver den vilde flo-
ra fra området mulighed for at vokse frit. 
På denne måde er det muligt at skabe et 
økosystem, hvor de forskellige invasive og 
rovdyrarter arbejder sammen og giver en 
gavnlig selvregulering for vinstokkene.

LA FINCA
Gården ligger på omkring 400 m over 
havets overflade og på skråningerne af 
Sierra de Mijas, hvor man når højder på 
ca. 1000 meter, hvor brisen og vinden er 
mere frisk, da området modtager vinde fra 
Nord Polen. Vingården befinder sig lige nu 
i en vegetativ pause, og i alt er der 3 mini-
grunde, der i alt udgør ca. 0,5 hektar jord, 
hvor jorden ændrer sig løbende. Jorden er 
opdelt på terrasser hvor den øverste ter-
rasse har en stenet og en høj kalkholdig 
jord og en mere sandet og kalket i bunden. 
Hvis man bevæger sig op af, finder man 

først en grund med Syrah-druer, derefter 
Cabernet Sauvignon og til sidst i den tredje 
grund Syrah igen.

Vi vil i denne artikel fremhæve den 
førstefødte vin fra denne vingård. Nemlig 
MALVAJIO 2016 “TINTO DE GARAJE”, som 
for alle SOLKYSTEN-læsere, der ønsker at 
prøve den, kan købe denne i vores VINO-
TECA PURA CEPA, i Cala De Mijas.

VIN FRA MIJAS!
Bodegas Malvajio afslører sine utrolige og eksotiske 

vine til de skandinaviske forbrugere.
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Vithas Xanit
Internacional Hospital
Avda. de los Argonautas, s/n.
Benalmádena. 
Tel: 952 367 190

Costa del Sol
Vi har specialelæger og 
professionels som taler skandinavisk

Vithas Salud Rincón
Medical Centre
C/ Hoyo, 15.
Torremolinos. 
Tel: 952 058 860

Vithas Xanit
Fuengirola
Avda. Ramón y Cajal, s/n.
Edificio Beroe.
Fuengirola. 
Tel: 952 477 310

Skandinavisk kontaktperson:
Marita Ekman, Tel: 696 981 372

Ambulance- og lægehjælp 24h : 900 200 116
Tidsbeställning på skandinavisk Ring tel: 650 332 348

Skandinavisk
kontaktperson:
Tel: 6 20650509

Costa Oriental
Vi har specialelæger og
professionels som taler skandinavisk

Vithas Parque San Antonio Hospital
Avda. Pintor Sorolla, 2.
Málaga. 
Tel: 902 298 299
Vithas Salud Rincón Medical Centre
Paseo Martiricos, s/n.
Málaga. 
Tel: 952 399 974

C/ Antonio Ferrandis.
Nerja. 
Tel: 952 521 045

C/ San Andrés, 23.
Torre del Mar. 
Tel: 952 543 744

Avda. de la Torre, 24.
Rincón de la Victoria. 
Tel: 952 403 574

Ambulance- og lægehjælp 24h : 900 200 116
Tidsbeställning på skandinavisk Ring tel: 620 65 05 09

· Hospitalet som har alle medicinske og kirurgiske 
specialer, og den mest moderne teknologi.

· Vi taler 16 forskellige sprog.

· Vi arbejder med de største internationale og 
nationale sygeforsikringer. 

   

KOM OG OPLEV DEN 
SMUKKE UDSTILLING MED 

ARNE HAUGEN 
SØRENSEN

NYE ÅBNINGSTIDER  
Galleriet har åbent alle hverdage efter aftale. 

Du er altid velkommen til at kontakte os: 
+34 609 5111 195 | galeriakrabbe@gmail.com

FILIAL ÅBNET I DANMARK 
Læs om det nye galleri i Lynæs på:  

www.haugengalleri.com

C/ Rosarico la Joaquín 12 · ES-29788 Frigiliana (Málaga)
T: 952 534 214 · M: 609 511 195

galeriakrabbe@gmail.com · www.galeriakrabbe.com
Åbningstider: Alle hverdage efter aftale
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BENALMÁDENA

3. januar
FEST TIL ÆRE FOR DE HELLIGE TRE 
KONGERS POSTBUD
Kl. 16:00-20:30
Her vil børnene kunne afl evere deres 
ønskeliste til de hellige tre kongers postbud. 
Der vil være animation, workshops, 
oppustelige slotte, etc. En masse 
underholdning for de små.

5. januar
ANKOMST VIA SKIB AF KONGELIGE 
HØJHEDER DE HELLIGE TRE KONGER 
Puerto Deportivo Benalmadena
Kl. 12:00
De hellige tre konger ankommer til land 
i la Dársena de Levante (parkeringsplads 
Puerto Marina). De vil blive taget imod 
af borgmesteren og andre autoriteter fra 
kommunen.

5. januar
OPTOG MED DE HELLIGE TRE KONGER
Med masser af musik og kastning af 
karameller.
Kl.16:30, Benalmadena Pueblo
Rute: Recinto Ferial los Nadales, C/San 
Miguel, Avda. dil Chorrillo, Avda. Juan Luis 
Peralta, C/Jeronimo Garriga, C/Lomillas, 
Plaza de España, C/Real, Avda. Juan Luis 
Peralta.
Kl. 19:00 Arroyo de la Miel
Rute: Parking Tivoli World, Avda. de Tivoli, 
Rotonda Nuevitas, Avda. de la Estacion, 
Avda. de la Constitucion, C/Las fl ores, 
C/Sierrasol, ned af Avda. Inmaculada 
Concepcion, Avda. Garcia Lorca, C/
Andalucía, C/Blas Infante, Avda. de la 
Constitución, Plaza de la Mezquita.

FUENGIROLA

Fra 22. november
JULEMARKED
Plaza de la Constitución
Så åbner Fuengirola op for deres 
traditionelle julemarked på Plaza de la 
Constitución, med 17 træhytter, masser af 
julebelysning, salg af forskellige produkter, 
gaveideer, julepynt, kunsthåndværk og 
især mad, med juleprodukter af alle slags, 
slik, godbidder og småkager. Julemarked 
vil være åben fra mandag til søndag fra 
10:30 til 14:30 og fra 17:00 til 21:00.
       
3. januar
SHOW MED DE HELLIGE TRE KONGER
17:00: Børneaktiviteter.
18:00: Show med de hellige tre konger af 
Fuengirola Tv.
Gratis adgang indtil fuld kapacitet er nået.
19:00 til 20:00: Børneaktiviteter og stor 
jule snefald.
Sted: Fredspaladset.

5. januar
OPTOG MED DE HELLIGE TRE KONGER
16:00: Ankomst af de hellige tre konger fra 
øst til Fuengirola.
Deres Majestæter fra Østen vil ankomme 
i Fuengirola med helikopter. Efter at 
være blevet modtaget på ”Elola” Sociale 
og Sportskompleks, vil den traditionelle 
fantasy og illusion parade begynde.
18:00: Parade med de hellige tre konger.
Optoget vil bestå af 25 store vogne og en ny 
musikalsk stemning. 
Rute: C/Mallorca, avenida de Mijas, Avenida 
Juan Gómez ”Juanito” Camino de Coin, 
Avenida Condes de San Isidro, Avenida 
Matias Saenz de Tejada, Avenida Ramón y 
Cajal og Avenida de Los Boliches (slutter af 
ved monumentet for ofre af terrorisme).

Til den 24. december
MØD JULEMANDEN
Julemanden vil være til stede frem til 
den 24. december i Nissebyen øverst 
oppe på Miramar Centeret. Hvor man 
kan få en guidede tur fra mandag-
torsdag fra kl. 17:00-19:00. Men det 
er vigtigt at reservere tid på forhånd, 
det kan man gøre online her: www.
miramarcc.com

Til den 4. januar
TEATER
Alle lørdage frem til den 4. januar 
vil der være børneteater for de små i 
Nissebyen.

Til den 5. januar
AKTIVITETER I NISSEBYEN
Alle weekender (fredag, lørdag og 
søndage, der er åbent), har børn 
mulighed for at kunne hjælpe nisserne 
med at lave dekorationer, traditionelle 
opskrifter fra det kolde Nord, lære at 
passe på naturen gennem spil eller få 
læst historie i Fru Julemands bibliotek.

MIRAMAR SHOPPINGCENTER
Nisseby på Miramars 19.000m2 store terrasse, øverst oppe i shopping centeret

5. januar
BØRNEFEST SAMT OPTOG MED DE 
HELLIGE TRE KONGER
Palacio de Congresos
Det står i børnenes tegn med 
masser af aktiviteter for de små. 
Om eftermiddagen er børnene 
hovedpersoner i festen, der afholdes i 
Palacio de Congresos de Estepona. 

Kl.17:00 og frem vil paraden med de 
hellige tre konger
komme gennem centrum af 
Estepona, de starter ved C/Real, ved 
monumentet Costalero og det ender 
ved la Casa de la Hermandad. Masser 
af slik og gaver vil blive kastet fra 
optoget, ledsaget af musikband.

ESTEPONA

December 2019 – April 2020
KUNSTUDSTILLING AF LOKAL 
KUNSTNER MARGARET RIORDAN
Restaurante La casa, Plaza de la 
Constitución
Kl. 16:00-23:00 (lukket søndag)
Margaret Riordan er selvlært kunstner 
(pensioneret sekretær), født i Bristol, 
England, og har malet og tegnet 
hele sit liv. Har deltaget i mange 
konkurrencer med stor succes på 
lokalt og nationalt niveau. Hun har 
solgt over 400 af sine værker både i 
England, Europa, Nordamerika og 
Australien.

TORROX

5. januar
OPTOG MED DE HELLIGE TRE 
KONGER
Kl. 17:00 
Afgår de fra Mijas Rådhus, Centro 
Cultural de Mijas og parken María 
Zambrano i Las Lagunas. Til slut vil der 
blive tilbudt varm chocolade, snacks 
til de små og den typiske hellige tre 
konge kage “Roscón de Reyes”.

MIJAS
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MÁLAGA

Til 1. marts 2020
KUNST: ARABISK FANTASI. ORIENTALSK 
KUNST I SPANIEN
Museo Carmen Thysen Malaga
Kl. tirsdag-søndag fra 10:00-20:00
Pris: 10€

Bestilles på: www.ventaonline.
carmenthyssenmalaga.org
Den europæiske koloniale ekspansion 
i Nordafrika i det nittende århundrede, 
opmuntrede adskillige kunstnere, især 
fransk og spansk, til at rejse gennem 
Marokko, Algeriet eller Tunesien. Her blev 
der malet alt fra landskabs-, skikke og 
portrætmalerier, her opstod det såkaldte 
orientalistiske malerkunst, en genre med 
sin egen personlighed inden for det 19. 
århundredes kunst, og som kendetegnes 
for sine detaljer, lys, farver og skønhed. 
En genre som lidenskabeligt blev dyrket 
af nogle af de store mestre som Eugène 
Delacroix eller Mariano Fortuny.
På de tre sektioner udstillingen dækker 
bliver vi ført på en rejse gennem landskaber, 
dagligdagen og ansigterne på de borgerlige 
indbyggerne i denne verdensdel. 
På denne udstilling kan du se malerier fra 
Fortuny, Tapiró, Fabrés, Lameyer, Delacroix, 
Benjamin-Constant yogDehodencq, bland 
mange andre.

6-9. december
LOPPEMARKED ”NUEVO FUTURO”
Palacio de Ferias y Congresos
Kl. 11:00-21:00
Pris: 2€

Dette velgørenhedsloppemarked er 
arrangeret af Nuevo Futuro en lokal 
hjælpeorganisation for efterladte børn som 
befi nder sig på børnehjem eller institution.
Dette loppemarked fi nder sted i El 
palacio de Ferias y Congresos i Malaga, 
som giver dig 6000 m2, med boder hvor 
du kan købe tøj, møbler, antikviteter, 
dekorative genstande, mad osv. Så er 
dette loppemarked også kendt for deres 
tombola, hvor de mindste i familien kan 
vinde en gave eller et stykke legetøj. Ellers 
vil der være restauranter og spisesteder, 
musikforestillinger, børneteater, 
dansekonkurrence osv. Helt sikkert et besøg 
værd i den kommende juletid.

11. december
DANS: TORNEROSE
Teatro Cervantes
Kl. 20:00
Pris: A 45€ B 33€ C 25€ D 15€

Bestilles på:www.unientradas.es

Tornerose er sammen med Svanesøen 
og Nøddeknækkeren, en af de mest 
spektakulære og repræsentative klassiske 
balletter fra Tchaikovsky. 
Selvom historien handler om prinsesse 
Aurora, som på sin 16-års fødselsdag stikker 
sig på en ten, og må sove i 100 år, og den 
unge prins må nedkæmpe en grusom 
tjørnehæk, for at hæve forbandelsen med 
et ægte kærlighedskys. Så er det en ægte 
iscenesættelse af den evige konfl ikt mellem 
godt og ondt.

13. december
KONCERT: ”MESSIAS” AF G. F. HÄNDEL
Teatro Cervantes
Kl. 19:30
Pris: A 24€ B 18€ C 13€ D 9€

Bestilles på:www.unientradas.es
Banken ”La Caixa” er arrangøren bag denne 
enestående koncertoplevelse. Her samles 
amatørsangere med orkestre, solister og 
internationalt anerkendte instruktører, selv 
publikum bliver inddraget i forløbet, for at 
udføre dette emblematiske værk inden for 
det symfoniske korrepertoire der har været 
gennem tiderne. Dette er tilfældet med 
”Messías” fra G.F. Händel, et mesterværk af 
klassisk musik. Oratoriet, der er baseret på 
bibelske fragmenter, der annoncerer Kristi 
ankomst og hans forløsende mission, er et 
symbol på jul overalt i verden.

18. december
KATTENE FRA VINTERPALADSET
Teatro Echegaray
Kl. 18:00
Pris: 6€

Bestilles på: www.unientradas.es
Få dage før jul ankom en hvid killing ved 
navn Marusia til vinterbyen St. Petersborg. 
Hun fandt snart en ven, Andrei, en mistet 
killing som hende. Efter at have leget 
invitere Andrei Marusia, til at ledsage ham 
for at beskytte vinterpaladset. For når deres 
døre lukker, er det kun killinger, der kan 
beskytte de mange malerier og skulpturer, 
deres farver og alle de historier, de 
indeholder. Men juleaften ankommer den 
revolutionære rotte Leky for at slutte med 
freden i paladset. Egnet for børn over 5 år.

20 og 21. december
JULESHOW MED FLAMENCO
Teatro Echegaray
Kl. 20:00
Pris: 20€

Bestilles på:www.unientradas.es
I dette fl amenco-juleshow bliver de 
traditionelle spanske julesange tilpasset til 

fl amencoen via: bulerias, tangos, rumbas ... 
Sigøjner familiernes iscenesættelse, kunst 
og lidenskab, af deres fælles følelser til julen. 
En afspejling af deres forfædres traditioner 
omdannet til glæde med sang og dans. En 
tradition der går ud på at venner, familie og 
naboer samles i deres kvarterer for at fejre 
deres kærlighed til Jesus barnet som lige er 
født.

26. december
DANS: SVANESØEN
Teatro Cervantes
Kl. 20:00
Pris: A 45€ B 33€ C 25€ D 15€

Bestilles på: www.unientradas.es
Svanen er et af de mest elegante dyr, 
der fi ndes, og det var en genistreg, da 
man sidst i 1800-tallet fandt på at lade 
balletdanserinderne med deres lange 
lemmer og svungne former illudere svaner i 
Svanesøen. Balletten er nu mere end 100 år 
gammel, men den går aldrig af mode.
Den unge, søgende prins Siegfried forelsker 
sig i den yndigste, hvide svaneprinsesse, 
Odette, men lader sig også lokke af hendes 
sorte modsætning Odile; den ene er renhed 
og poesi, den anden er forførelse og fordærv. 
Det helt store passionsdrama om kampen 
mellem lysets og mørkets kræfter, mellem 
det gode og det onde, kærlighed og had. 

26. december til 4. januar
MIMA: BØRNENES STORE 
LEGEPLADS
Palacio de Ferias y Congresos
I år vil MIMA igen præsentere et 
underholdningstilbud for de mindste 
i familien, der er bedre tilpasset de 
forskellige aldersgrupper og interesser 
hos de besøgende. Det store område vil 
være opdelt i zoner, til glæde for alle de 
børn, der kommer forbi:
Sportszone: med Wipeout, 
basketballbane, fodboldbane ...
Workshops Zone: Videnskab, kultur, 
miljø, sociale medier, mindfulness, 
skønhed, køkken ...
Technology Zone: Videospil, Virtual 
Reality ...
Område med forlystelser: Planetarium, 
forlystelser man kan prøve, jumpings, 
trampoliner ...
Stage Zone: Dance shows, musikalsk 
underholdning, historiefortælling ...
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30. december
”DE FIRE ÅRSTIDER… ER IKKE HVAD DE 
HAR VÆRET”
Teatro Cervantes
Kl. 18:00
Pris:12€

Bestilles på: www.unientradas.es
’Klimatologisk’ komedie med udgangspunkt i 
Vivaldis verdensberømte symfoni. Teatro Che 
y Moche inviterer dig til en anden måde at 
lytte og ’se’ på en koncert med klassisk musik 
og være vidne til en ægte scenisk-musikalsk  
orkan. Alt uventet og umuligt bliver ægte  
magi og illusion med fantastiske iscenesæt-
telse for at genskabe de forskellige årstider.
 
3. januar
NYTÅRSKONCERT
Teatro Cervantes
Kl. 20:00
Pris: A 36€ B 27€ C 20€ D 12€

Bestilles på: www.unientradas.es
Traditionen tro i verdens største byer, er 
musikken den ansvarlig for at byde det 
nye år velkommen. OFM fejrer endnu 
engang denne emblematiske og musikalske 
begivenhed, at tage imod 2020 under 
direktionen af Manuel Hernández Silva. 
Ved denne lejlighed består programmet 
af de essentielle stykker af det europæiske 
repertoire som sædvanligvis fremføres 
til denne begivenhed og andre levende 
og farverigt stykker af de mest berømte 

komponister fra Sydamerika i det tyvende 
århundrede.

2. januar
FOREVER KING OF POP
Palacio de Ferias y Congresos
Kl. 21:30
Pris:30,80€-49,50€

Bestilles på: www.malagaentradas.com
”FOREVER, THE BEST SHOW ABOUT 
THE KING OF POP” det eneste show i 
verden, der har fået JACKSON-FAMILIENs 
anerkendelse, og som hylder King of Pop 
med et show, der er en unik oplevelse af 
MICHAEL JACKSON-universet.
Med flere end 700.000 tilskuere og efter 
at have været i MEXICO, FRANKRIG, 
TYSKLAND, POLEN, RUSLAND og 
PORTUGAL, fortsætter de nu med deres 
nationale turné - for at genoptage den 
internationale turné næste november - 
med en intens gennemgang af Michaels 
største hits, med nye numre, koreografier, 
akrobatik, nye sange og specialeffekter, der 
vil overraske alle Michael Jackson fans. 
FOREVER er en unik mulighed for at 
nyde Michaels musik med et af årets mest 
succefulde shows.

”Det er for godt til at være sandt. Jeg troede, 
jeg så Michael,” sagde Joseph Jackson.”Det er 
ikke bare et fantastisk show, min brors hjerte 
er på scenen. Jeg vil gerne se dette show 
på Broadway,” Latoya Jackson. ”Showet er 
fremragende, alle gør et ekstraordinært stykke 
arbejde,” Jermaine Jackson.

4. januar
ROCK CIRK
Teatro Cervantes
Kl. 18:00
Pris:9€

Bestilles på: www.unientradas.es
Når stemningen falmer, når apati oversvøm-
mer os, når livet straffer os ... så er cirkus og 
rock løsningen. Rock Cirk præsenterer et 
cirkusshow krydret med elektriske guitar, 
bizarre trommeslag, med utrolige indslag 
fra cirkus verden. En dynamisk, frisk og sjov 
blanding mellem cirkusteknikker og den 
reneste, klassiske og sjove rock.

5. januar
DE HELLIGE TRE KONGER
Kl. 17:00-21:00
Spanske børn må vente på julegaverne indtil 
Helligtrekongersdag den 6. januar. Aftenen 
forinden ser de med deres egne øjne, hvordan 
Melchor, Gaspar og Baltasar ankommer med 
de tunge gavesække og et stort følge, der 
kaster bolsjer i grams.
Ruten: Parkeringsområde overfor kirken og el 
mercado Municipal, Camino Nuevo, C/Teresa 
Blasco, C/Torremolinos, Avenida de San 
Javier, C/Enrique Van Dulken, C/Monsalvez, 
C/Vega og Plaza de la Inmaculada.
Turen slutter af med varm Chocolade i et 
kæmpe telt ved la Plaza de la Inmaculada, 
hvor de hellige tre konger vil tage imod 
børnene til fotografering og til aflevering af 
ønskesedlerne.

5. december
TÆNDING AF BYENS JULELYS
Plaza Costa del Sol
Kl. 21:00
En officiel begivenhed hvor Torremolinos 
borgmester vil tænde byens julelys.

7 og 14. december
UNDERHOLDNING FOR BØRN
Plaza Costa del Sol
Kl. 12:00-14:00 og 18:00-20:00

21. december
UNGDOMS JULEFEST
Plaza Blas Infante
Kl. 19:00-24:00
Spil, udstillinger og musikalsk 
underholdning for de unge.

20-23. december
JULEMANDENS HUS
Av. Palma de Mallorca
Kl. 11:00-13:00 og 17:00-20:00

Børn skal være opmærksomme disse 
datoer, for Julemanden kommer på visit.

26-30. december og 2-4. januar
BØRNEFESTIVAL
Palacio de Congresos
Kl. 11:00-20:00
Pris: 5€

28. december
BØRNEFEST
Plaza Blas Infante
Kl. 11:00
Spil, workshops og musikalsk 
underholdning.

31. december
STOR NYTÅRSFEST. GLÆDELIG 2020
Plaza Blas Infante
Kl. 23:00

2-4. januar 2020
DE HELLIGE TRE KONGERS 

OFFICIELLE POSTBUD
Av. Palma de Mallorca
Kl. 11:00-13:00 og 17:00-20:00
Kom og aflever din ønskeseddel til de Helli-
ge tre Konger hos deres officielle postbud.

5. januar
OPTOG MED DE HELLIGE TRE KONGER
Kl. 17:00- ca. 20:00
Fejres med en af de største 
repræsentationer i provinsen, 5.000 
kilo slik og næsten et ton konfetti og 
serpentinruller.
Rute: Blas Infante og vil fortsætte ned ad 
Avda. Rafael Quintana, c/Europa, Avda. 
Isabel Manoja y de Los Manantiales, la 
plaza Costa del Sol, derfra videre ned ad 
las Avda. Palma de Mallorca y Joan Miró, 
c/Doctor Jiménez Encina, c/García de 
la Serna y c/Rafael Quintana for derefter 
vende tilbage til plaza Blas Infante, hvor 
de slutter af med hilsen fra de hellige tre 
konger fra Rådhus balkonen.

TORREMOLINOS

SK_12-19_Calendario.indd   51 25/11/19   20:02



52  SOLKYSTEN.EU · December 2019

El Calendario

14 og 15. december
BALLET NØDDEKNÆKKEREN
Palacio de Ferias y Congresos
Kl. 19:00
Pris: 20€

Bestilles på: www.wennare.com
Så bliver det endelig snart jul 
igen. Nøddeknækkeren er den ultimative 
juleoplevelse for store og små.
I Nøddeknækkeren er der skruet helt op 
for trylleriet og hyggen. Det er en rigtig 
familieforestilling, der både er en fantasifuld 
ballet for børn og samtidig en mulighed 
for alle voksne for at drømme sig tilbage til 
barndommens sorgløshed og undren. 
Marie får den mest fantastiske 
nøddeknækker i julegave, og da klokken 

slår 12 midnat, 
tager den hende 
med på en magisk 
og farefuld rejse. 
På sin vej møder 
hun dansende 
snefnug og valsende 
blomster, frække 
mus, iskolde 
snedronninger 
og varmblodige 
sukkerfeer, prinser 
og prinsesser, 
kinesere, arabere 

med meget meget mere. Fantasien og 
poesien kender ingen grænser, når vi 
ledsaget af Tjajkovskijs betagende og 
ikoniske musik føres fra den hyggelige 
julefest hos familien Stahlbaum til det 
eventyrlige slaraffenland, hvor alt kan ske.
 
2. januar
BØRNEFEST
Xarblanca børne park 
Kl. 12.00
Der vil være forskellige aktiviteter for 
de små, Oppustelige Slotte, Workshops, 
mange overraskelser og besøge af det royale 
postbud fra de hellige tre konger.

3. januar
AFLEVERING AF ØNSKESEDDEL
Kl. 17:00
Kong Baltasars (en af de hellige tre konger) 
budbringer vil tage imod børnene og deres 
ønskesedler i el Parque de la Constitución.

4. januar
MØD DE HELLIGE TRE KONGER
Kl. 12:30 til 14:00
Lejer for de hellige tre konger i Plaza de 
San Bernabé (ved siden af C.C. María 
Auxiliadora I).
Kl. 16:00 Parade med de hellige tre kongers 
royale livgarde.

Rute: Plaza de San Bernabe, C/Carmen, C/
Ortiz de Molinillo, C/Virgen de los Dolores, 
C/Remedios, Plaza Puente Ronda, C/Peral, 
C/Huerta Chica, Avenida Ramón y Cajal, 
Avenida Miguel Cano, Avenida Duque de 
Ahumada (Paseo Marítimo) og Puerto 
Deportivo Virgen del Carmen.
Kl. 17:00Ankommer de hellige tre konger 
ombord på skibet ”Fly Blue”.
Ledsaget af sin Livgarde, vil de komme 
rundt i byen.
Rute: Puerto Deportivo Virgen del Carmen, 
Avenida Duque de Ahumada (strand 
promenade, Avenida Severo Ochoa, Avenida 
Nabeul, Plaza Puente Malaga, C/Nuestro 
Padre Jesus Nazareno, C/Arte, C/Salinas, C/
Trinidad og Plaza de la Iglesia).
Kl. 18:00 Modtagelse i Plaza de la Iglesia. 
Her vil de hellige tre konger få udleveret 
nøglerne til byen.
Derpå vil de hellige tre konger overnatte på 
borgen i Marbella og gøre deres parada klar 
til næste dag.
5. januar
Optog med de Hellige Tre Konger
Kl. 18:00
Start på parade med de hellige tre konger.
Rute: Avenida Severo Ochoa (Bygning 
Zambomba), Avenida Ramón y Cajal, 
Avenida Ricardo Soriano og slutter ved Plaza 
Monseñor Rodrigo Bocanegra (Piruli).

MARBELLA

Fantastisk mulighed. Rummelig villa på 320 m2 i urbanizacion La Sierrezuela, placeret på en 800 m2 grund. Sydvendt,  
privat pool, terrasse, 3 etager, 2 køkkener, 2 store stuer, 5 værelse, 4 badeværelser, indbyggede skabe, aircondition og  
2 parkeringspladser. 1 km fra storcentret El Corte Ingles. Mulighed for opdeling til to huse.

Sol Property · Tlf. 699 349 542 · info@sol-property.com

KÆMPE VILLA TIL SALG I SIERREZUELA

NY REDUCERET PRIS - 395.000€ - 350.000€
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Anmeldelser

Bøger

FRYDENLUNDS LÆSERBAROMETER

111 STEDER ... LADER DIG 
OPLEVE GRAN CANARIA PÅ NY

Gran Canaria er blandt danskernes mest 
populære rejsemål. Tusindvis besøger øen 
hvert år, og mange vender tilbage igen og 
igen, fordi den smukke ø bliver ved med at 
fascinere. 111 steder på Gran Canaria som 
du skal se understreger, hvorfor Gran Ca-
naria er De Kanariske Øers dronning.

De Kanariske Øer steg op fra havet for 
mere end 3-4 mio. år siden. Solen skinner 
altid ned over de lavaskabte øer, og turister 
fra hele Europa flokkes hertil. Hovedøen 
Gran Canaria er den absolutte perle, og 
det er intet under, at øen både sommer og 
vinter er blandt danskernes favoritdesti-
nation. Gran Canaria »rører ved sjælen og 
kysser sindet«.

111 steder på Gran Canaria som du skal 
se lader dig opleve det usædvanlige, det an-
derledes og det spøjse. Bogen viser dig alle 
de hjørner af øen, som den normale turist 
overser.

Uanset om du er førstegangsbesøgende 
eller tilbagevendende gæst giver bogen dig 
inspiration til at opleve alle de skjulte kroge 
af Gran Canaria. Blandt de mange oplevels-
er kan du:

• Leje en cykel eller en bil og køre forbi 
kamelplejehjemmet.

• Finde det forfaldne kurhotel, hvor der 
blev holdt dansefester i 1950’erne.

• Blive slået bagover af skønheden i 
Gauyadeque-kløften med huler fra forhis-
torisk tid, hvor øens første indbyggere be-
gravede deres døde.

Bogens forfatter, Rolando Suárez, har 
boet på Gran Canaria det meste af sit liv. 
Han elsker øen og mener ikke, at man kan 
finde en lignende perle noget andet sted 
på kloden. Rolandos kærlighed til Gran Ca-
naria strømmer gennem hele bogen og ud 
til læseren, så du heller ikke kan undgå at 
forelske dig i vidunderlige, solbeskinnede 
Gran Canaria.

II Biografen

kino.dk 

LAST CHRISTMAS

Den romantiske julefilm ‘Last Christmas’ 
handler om den unge kvinde Kate, hvis liv 
er kørt ud på et sidespor.

Kate arbejder for den julebesatte Santa 
i en helårs julebutik, men hun er slet ikke i 
julestemning denne december, efter hun 
sidste år blev alvorligt syg og var tæt på at dø.

Efter mange dårlige beslutninger og end-
nu en omgang tømmermænd møder Kate 
den positive Tom, som sender hende i en 
bedre retning, og alt håb er måske alligev-
el ikke ude for, at julestemningen også kan 
findes i år.

Emilia Clarke og Henry Golding, som tid-
ligere har spillet med i romantiske film som 
Mig før dig og Crazy Rich Asians, ses i de to 
hovedroller.

Danske Peter Mygind er også at finde på 
rollelisten, mens Emma Thompson både er 
manuskriptforfatter og spiller Kates excen-
triske mor.

‘Last Christmas’ er baseret på julehittet 
af Wham!, og filmen byder på meget mere 
musik af bandet og George Michael. In-
struktøren Paul Feig har tidligere stået bag 
komedier som Bridesmaids og Spy. (copy-
right: kino.dk)

 

 

Musik

GAFFA 

LEONARD COHEN 
Thanks for the Dance 

Det er mere end en smule underspillet, 
når Cohen i åbningslinjen til sit nye, post-
hume album konstaterer: ”I was always 
working steady / but I never called it art”. 
For den poetiske konsistens og kvalitet har 
været gennemgående hos manden, som 
nåede at samle de tematiske tråde med tril-
ogien Old Ideas, Popular Problems og You 
Want it Darker.

Den sidste udkom kort før Cohens død, 
og det er tiloversblevne optagelser fra disse 
sidste sessions, som nu foreligger – færdig-
gjort, efter Cohens ønske, af sønnen Adam, 
som også producerede You Want it Darker. 
Her har han samlet et hold bestående af 
blandt andre Bryce Dessner (The National), 
Richard Reed Parry (Arcade Fire), Damien 
Rice, Feist og endelig hovedpersonens 
egne, gamle samarbejdspartnere Javier Mas 
og Jennifer Warnes.

Vi får i alt ni nye titler, hvoraf nogle er 
kortere vignetter, mens andre fremstår som 
smukt afrundede sange, for så vidt at man 
kan tale om at Cohen sang, i sine senere år. 
Fuldgyldige tilføjelser til det uovertrufne 
sangkatalog er således ”What happens to 
the Heart”, titelnummeret samt ”The Hills”: 
”I can make the hills / The system is shut / 
I’m livin’ on pills / for which I thank G-d”.

Orkestreringen er – Gud ske tak og lov 
– klædeligt diskret, og rent lyrisk fremstår 
albummet lysere i grundtonen end sin 
forgænger. Og som sådan som et smukt 
appendix til et livsværk, der om noget har 
handlet om eksistentiel tvivl og spirituel sø-
gen. Eller som Cohen selv formulerede det 
engang: ”From bitter searching of the heart 
/ we rise to play a greater part”.

ANMELDELSER
Hvis du ikke ved hvad du skal lave her til juledagene, så kunne man måske 
tage en tur i biografen, læse en bog eller høre noget godt musik. Her får du 

en anmeldelse på de nyeste udgivelser.
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Málaga · Fuengirola · Marbella · info@justlaw.es
952 666 045 · 663 373 535 · www.justlaw.es

Dine advokater i Spanien

Vi taler dansk

just law
ABOGADOS

Diana Sørensen
  699 349 542

ONTHELAW
DIT ADVOKATKONTOR I SPANIEN

Estela González & Pilar Cuevas Paz 

• KØB & SALG AF BOLIGER • LEJEKONTRAKTER • ARV & SKIFTE •
• TESTAMENTER • SKAT FOR RESIDENTE OG IKKE RESIDENTE •

• ETABLERING AF SELSKABER • RETSSAGER • FAMILIERET •

pilar@onthelaw.es · 951 35 22 13 · 680 81 70 00
Avda. Arias Maldonado, 2 · Edif. El Molino, 1º Ofi cina · 29601 Marbella

“Har du husket at indberette 
din skat som ikke-resident? 
Hvis ikke, kan vi gøre det for dig!“

CTRA. DE MIJAS EDIF. CORTIJO DEL AGUA, 29650 MIJAS  
 +34 952 46 12 21   •   CORTIDEA@GMAIL.COM   •   WWW.CORTIDEA.COM

cortidea
Textile, Blinds & Interior Deco

Font: MontereyFLF (CORTIDEA)

Font: Helvetica Neue 25 Ultra Light
(Scandinavian Textile & Blind Shop)

Red: 15/ 100 / 90 / 10 (CMYK)

ÅBNINGSTIDER:
MANDAG - FREDAG: 10 - 18

LØRDAG: 10 - 14 (kun ved aftale)
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 • GARDINER • PERSIENNER  
• TÆPPER • MØBELPOLSTRING 

• SOLAFSKÆRMNING • MARKISER MM.

K Ø B E R - R Å D G I V N I N G 
Ved køb af bolig i Danmark 

 
Skal I købe hvilken som helst bolig i Danmark og har brug for juridisk assistance  

med gennemgang af de mange dokumenter og udarbejdelse af skøde? 
 

Så kan vi med sikkerhed hjælpe – med mere end 30 års erfaring  
som mægler og rådgiver i og med det Danske boligmarked. 

 
Vi klarer også skøder i forbindelse med forældrekøb og bodeling. 

 
DK Køberrådgivning v/ Tom Schmidt 
Mail: ts@dk-køberrådgivning.dk 

Mobil:  +45 2858 6300 
 

K Ø B E R - R Å D G I V N I N G
Ved køb af bolig i Danmark

DK Køberrådgivning v/Tom Schmidt
Mail: ts@dk-køberrådgivning.dk

Mobil: +45 2858 6300
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Helse

Lysene tændes

PERNILLE KNUDTZON, SPECIALLÆGE I ALMEN MEDICIN, VITAFAKTA HEALTH CLINIC

Julen er hjerternes fest, en ceremoni, hvor vi fejrer kærligheden.  
Vi tænder lys både fysisk og i medmenneskelig forstand.

Kigger vi os omkring i verden, er der 
nok af uro og ballade. Der er i høj 
grad brug for lys, nænsom omsorg 

og kærlig handling.

Hvad kan jeg gøre for at hjælpe? 
Naturfolk-ceremoni-leder Arkan Lush- 

wala besvarer dette spørgsmål fra et 
jordisk perspektiv:

”Svaret på ”Hvad kan jeg gøre?”
Lad os tale om hvad der sker på Jorden 

lige nu. Mange af de livsbetingelser, som 
vi plejede at tage for givet, er nu virkelig 
ude af balance.

Forhåbentlig har vi stadig tid til at  
få det bragt i balance, så livet kan 
fortsætte.

Jeg rejser rundt i verden og møder 
mennesker og taler med mennesker fra 
forskellige kulturer, og overalt spørger 
folk: ”Hvad kan vi gøre?”

Spørgsmålet, hvad kan vi gøre, er 
spørgsmål nummer to.

Det første spørgsmål er ”Hvem vil vi 
være?”

For hvad du kan gøre, er en konsekvens 
af, hvem du er.

Når du ved, hvem du vil være, ved du, 
hvad du kan gøre, og vi har ikke råd til at 
spilde tid, vi har lidt tid.

Vi skal være præcise nu.
Når nogen oprigtigt spørger ”hvad kan 

jeg gøre?” er mit ydmyge svar, og det eneste 
oprigtige svar, jeg finder i mit hjerte: 
”Find først ud af, hvem du vil være”.

At tage fat er yderst vigtigt i denne tid. 
Der er ikke tid til at tale om det. Det mest 
spirituelle er at sætte i gang.

At gøre noget ved det, der sker. At 
hjælpe, hvor hjælp er nødvendig. At stille 
op og beskytte det, som bliver beskadiget.

Og alligevel skal denne handling være 
født fra et sted i os selv, der har reelt talent, 
reel intelligens, reel kraft, reel forbindelse 
til jordens hjerte, til universel visdom, så 
vores handlinger er ikke spild af tid, så 
vores handlinger er præcise, så vores han-
dlinger er i harmoni med bevægelsen, 
den hellige bevægelse af den styrke, der 
ønsker at forny livet her på Jorden og gøre 
livet bedre for de næste generationer.”

Tænd lysene i hinanden og elsk livet
Glædelig jul  
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Elizabeth Dover Petersen
Col. núm. 7.772

ADVOKAT 
(LL.M. Eur)

DOVER PETERSEN

SPANSK - DANSK

SPECIALIST I EJENDOMSHANDLER OG ARV
 - kom til mig inden du træffer dine beslutninger...!

Elizabeth
Col. núm. 7. 772 

edp@isconsul.com
www.advokatspansk.com

Tlf.:     +34 952 661 200
Mobil:   +34 647 408 100

Advokatrådgivning i 
Spanien og Danmark

Advokatkontorerne Ana María 
Navarrete og Ret&Råd Glostrup 
Ballerup Greve tilbyder juridisk 
assistance ved områderne:

Ret&Råd Glostrup
Banegårdsvej 1
2600 Glostrup - DK
Tlf. + 45 4343 4361
glostrup@ret-raad.dk
www.ret-raad.dk/glostrup

• Køb og salg af boliger
• Ægteskab og samliv
• Arv og testamente 
• Dødsboer
• Leje og udleje af boliger
• Skatteopgørelser
• Civile retssager
• Selskabsret

Calle Alfonso XIII
Edif Terminal I, 2 nº5 
29640 Fuengirola 
Málaga Spanien
Tlf.  + 34 952 585 721
info@navarrete.dk
www.advokatspanien.dk

Carme Pérez Cot
Abogada

Spansk advokat

Michel Pedersen
Partner
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Som nævnt i den forudgående artikel 
kan man finde en ”knude i brystet” på 
mange måder. Dels kan man selv finde 

den enten tilfældigt eller ved den månedlige 
selvkontrol, eller lægen kan finde den ved 
en generel helbreds-undersøgelse. Endelig 
kan der findes noget mistænkeligt ved en 
mammografi, som man har fået udført af 
den ene eller anden årsag.

KAN KNUDEN MÆRKES?
Hvis der findes en egentlig knude, som ikke 
er en cyste (cyster kan som regel blot tømmes 
ud), skal der tages en prøve fra den eller den 
skal fjernes helt, idet kun prøver i mikrosko-
pet kan afgøre, om det er noget ondartet 
eller ej. Dette kan som regel klares i lokal 
bedøvelse, men er afhængig af, hvor i brystet 
knuden sidder, og hvordan brystet ser ud.

KAN ”KNUDEN” IKKE MÆRKES?
Hvis der ikke kan føles noget eller vises no-
get med en ultralydsskanning, men alene 
en mammografi har vist noget ”mistæn-
keligt”, så må man overveje om man skal 
markere det mistænkelige område med en 
nål og fjerne området omkring nålen. Det 
fjernede sendes derefter til mikroskopi. 
Da dette kræver et nøje sammenarbejde 
med røntgenlægen og mikroskopøren kan 
dette kun foregå på hospital - og sjældent 
i lokalbedøvelse. I nogle tilfælde kan man 
dog afvente og blot at få udført en ny mam-
mografi efter 6-12 måneder. 

ER DEN ONDARTET?
Hvis en knude føles mistænkelig, ser 

mistænkelig ud på mammografien og / eller 
ultralydsscanningen, og dette er bekræftet 
ved mikroskopi, skal den fjernes kirurgisk. 
Det kan gøres på to måder:

- Fuldstændig fjernelse af hele brystet. 
Dette er den sikre metode, som indebærer 
at al brystvæv på den syge side fjernes, og at 
lymfeknuderne fjernes fra armhulen. Hvis 
dette kan lade sig gøre og hvis der ikke er 
spredning til armhulens lymfeknuder, så er 
sandsynligheden for helbredelse stor.

- Brystbevarende operation. Hvis denne 
udføres korrekt og er der ikke spredning 
til lymfeknuderne i armhulen, er der også 
stor sandsynlighed for helbredelse. Men, 
forudsætningen for at denne metode kan 
anvendes er, at der efter operationen kan 
gives strålebehandling, og at man kan fjerne 
knuden i mindst 1 cm afstand hele vejen 
rundt. Det er desværre langtfra altid muligt.

Hvis der er spredning til lymfeknuderne 
kommer kemoterapi på tale. Her udvikles 
der til stadighed nye metoder, og det er 
svært at simplificere behandlingsprincip-
perne. Endelig er det er op til den enkelte 
patient af tage stilling til, hvor meget man 
vil gennemgå af forventede bivirkninger. 
Men en ting er sikkert, hvis der er spredning 
til lymfen, er man nødt til at gøre noget, der 
påvirker hele kroppen, for man ved ikke, 
hvor langt spredningen er sket!

Nogle brystcancere er følsomme for det 
kvindelige kønshormon østrogen. Dette 
kan ses ved hjælp af specialfarvninger i 
mikroskopet, hvor man kan se om der er 
hormonreceptorer. Hvis der er østrogen 

receptorer i canceren, kan den hæmmes 
med et stof, der hedder tamoxifen, der i dag 
gives i 10 efter operationen, hvis man ikke er 
kommet i overgangsalderen. Der anvendes 
en anden type antøstrogen, oftest Letrozol, 
hvis man har overstået overgangsalderen. I 
så fald gives stoffet i 5 år efter operationen.  
Denne behandling, anti-østrogen, er gun-
stig uafhængig af om man har fået strålebe-
handling eller kemoterapi eller ej.

Hvis den fjernede knude er HER-2 ”pos-
itiv” gives 1 års behandling med et antistof 
der heder trastuzumab, eller bedre kendt 
som Herceptin. Denne behandling gives 
hver tredje uge i et år og skal sprøjtes ind i 
blodårene.

Sidste skud på stammen af efterbehan-
dling er Zoledronsyre, som er et stof man 
har kendt i mange år til behandling af kno-
gleskørhed. Da man fandt ud af at patien-
ter der fik dette stof under behandlingen af 
deres brystcancer klarede sig bedre på den 
lange bane end dem der ikke fik det begyn-
dte man at inddrage det i efterbehandlingen 
af alle  brystcancerpatienter. Og virkningen 
har vist sig at være overordentlig god. Be-
handlingen gives ind i blodårene hvert halve 
år i 4 år, i alt således 8 gange.

Alt i alt er det som det fremgår en kom-
pliceret beslutnings- og behandlingsvej 
man skal i gennem, hvis man skulle være så 
uheldig at få en knude i brystet. Ikke desto 
mindre er det vigtigt at være på tæerne med 
diagnosen, idet ondartede knuder, der op-
dages i tide, dvs. før end spredning til lym-
fen, har en ret god prognose i dag.  

AF BO ROSENKILDE, SPECIALLÆGE I ALM KIRURGI

Helse

Brystcancer 2
En knude i brystet

SK_12-19_Helse_Bo.indd   58 26/11/19   14:27



November 2019 · SOLKYSTEN.EU 59 

55JUNI 2018 SOLKYSTEN.EU

ANNONCE
SOLKYSTEN

Mona Elisabeth Davidsen
Abogados

Ben      
ved     
øko   

• Køb & Salg af fast ejendom.
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Her i klinikken kommer en del, som 
er meget kede af, at de har måttet 
ophøre med deres golfspil pga. 

alvorlige rygsmerter. Her er et par gode 
råd, hvis du vil undgå dette og særligt, 
hvis du allerede har tendens til rygs-
merter.

Når du spiller golf, og særligt når du 
slår, skal musklerne i ryggen arbejde 
for at holde ryggens led på plads. Det er 
store kræfter, der er på spil og de kræver, 
at du ikke bøjer eller vrider for meget – 
Dvs. at musklerne ikke skal udsættes for 
mere end de har styrke til at holde led-
dene på plads ved. Dvs. at din ryg skal 
være meget stærk både til at holde sta-
biliteten i rygsøjlen men også stærk til at 
lave selve bevægelsen. 

Ved rygsmerter relateret til golf kan 
man skelne mellem mindre muskel-
smerter, som er helt normale og som 
oftest fortager sig efter nogle dage og 
led-/sene-/ligament-smerter, som ikke 
nødvendigvis fortager sig lige med det 
samme. Disse skader giver hævelse og 
irritation. Man kan altid bruge is ved en 
hævelse, men inden spillet optages igen, 
bør man konsultere en fysioterapeut, 
læge eller kiropraktor. Da ryggen er et 

kompliceret sammensat system, er det 
vigtigt at tage sig sine forholdsregler, da 
en lille skade kan være det, der udvikler 
sig til en stor skade, med mindre man 
kommer i behandling. 

Når man har fået en rygskade, er 
genoptræningen det vigtigste, da det er 
det, der skal forebygge, at man får den 
samme skade igen. I nogle tilfælde er det 
længere tids træning, der skal til, og et 
intensivt forløb hos en fysioterapeut kan 
være en god ide efter en indledende be-
handling hos fysioterapeuten. 

De 2 hyppigste årsager til at få ryg-
skader under golfspillet er dårlig teknik 
og manglende opvarmning! Men husk 
at det ikke kun er nybegynderen, der har 
behov for opvarmning, da det som tidlig-
ere nævnt primært er musklerne, der skal 
stabilisere ryggen under slagene. Så sel-
vom der er tale om en professionel golf-
spiller, så kan et korrekt udført slag med-
føre en rygskade, hvis musklerne ikke 
formåede at stabilisere leddene. Et mere 
interessant faktum er, at opvarmningen 
faktisk også gør dig til en bedre golf-
spiller. Når musklerne er varme og bev-
ægelige, så er de også bedre rustet til at 
koordinere dit slag. Med andre ord, der 

er større chance for, at du rammer der, 
hvor du sigter og du slipper for at bruge 
de første par huller på at blive varm.

Nogle gode og vigtige opvarmn-
ingsøvelser er henholdsvis rotationen og 
bøj/stræk. 

Golfjernet holdes ud fra brystet mens 
du roterer overkroppen. Pas på du ikke 
roterer underkroppen for meget, sørg 
for at holde bækkenet i en meget lille ro-
tation. Du kan også tage golfjernet bag 
nakken, fat i hver en ende og så rotere. 
I denne stilling kan du også vippe stille 
og roligt til siden. Vigtigt at du står med 
ret ryg.

Bøj/stræk udføres ved at føre golfjernet 
op over hovedet og ned mod underbenet. 
Sørg for at starte med et lille bevægeud-
slag og efter nogle gentagelser begynde 
at strække og bøje mere og mere.

Desuden start med mange prøveslag 
inden du spiller rigtigt. Og lav prøveslag 
med både højre og venstre side.

Lyt til din krop – måske du kun skal 
tage 9 huller eller slet ingen i dag – og 
måske du lige skal have kigget på de der 
rygsmerter inden de udvikler sig til no-
get mere alvorligt. 

Golf-ryg!
AF FYSIOTERAPEUT RIKKE MARKUSSEN, CENTRO SANUM

Helse
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Dansk psykolog

Pernille Thilker
cand. psych

Terapi/rådgivning 
individuelt og grupper

Konsultation i Benalmádena
Pueblo efter aftale

Telefon: 
952 56 97 54 • 686 58 72 98

E-mail:
pernille.thilker@icloud.com
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Spørg Eksperterne

Tid efter aftale 
Telefon 952 47 52 49 
E-mail: brg@dadlnet.dk

Clinica Santa Elena 
Los Alamos, Torremolinos
www.docrosenkilde.com

Speciallæge 
Bo Rosenkilde
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Edif. Palm Beach • Paseo Marítimo • Los Boliches • Fuengirola

DE SKANDINAVISKE TANDLÆGER

DANSK • SVENSK • NORSK • FINSK

� 952 66 01 67
www.clinicdental.eu

Grundlagt 1986 Konsultation hverdage fra kl. 9.00

FUENGIROLAS IMPLANTATCENTER

v/ specialist i kirurgi 
og implantologi

Dr. Anders Larsen Dip. Imp. Eng.

DR. ANDREAS OLDENBURG
•••••••••••••••••

DR. ALEX CACÈRES
•••••••••••••••••

SANDRA OVERGAARD
Laserbehandling / blegning

FODVORTE
Hej Henrik
Jeg, tror, at jeg har en fodvorte under foden. Jeg har haft den i 
mange år. Er det noget du kan klare?
Mvh Tom.

Hej Tom
Tak for dit spørgsmål. Desværre så kan fodvorter ikke behandles, da 
det er en virus i huden. Men hvis du har hård hud omkring den, som 
generer, så kan jeg godt hjælpe dig af med det.
Med venlig hilsen Henrik Lindberg, statsautoriseret fodterapeut.

AKUPUNKTUR MOD HEDETURE
Hej Centro Sanum
Har I også akupunktur? Jeg er vant til at få det i Danmark for min 
overgangsalder, især mod hedeture. Jeg kunne godt tænke mig at 
fortsætte behandlingen, når jeg er hernede på kysten.
Hilsen Pernille.

Hej Pernille
Der tilbydes også akupunktur her i Centro Sanum, så du er meget 
velkommen til at kontakte os. Det lyder som en meget god ide at 
forsætte med den behandling, som du allerede er påbegyndt.
Med venlig hilsen Rachel Cohen, akupunktør.

GÅR DÅRLIGT
Hej Rikke.
Kan du hjælpe min mand, som er begyndt at gå meget dårligt. Han 
går helt skævt og nogle gange, så er det som om, at han mister 
forbindelsen til det ene ben. Jeg er bange for at han falder. Han er 
undersøgt ved lægen og de kunne ikke finde noget.
Hilsen Jette.

Hej Jette.
Tak for dit spørgsmål. Umiddelbart vil jeg tænke at det kan jeg godt 
hjælpe med, men jeg har naturligvis brug for at undersøge ham og 
derefter lave en endelig vurdering ud fra det. Uanset er det jo vigtigt 
at han bliver hjulpet, så fald undgås og så han får det bedste funk-
tionsniveau muligt.
Med venlig hilsen Rikke Markussen, fysioterapeut.

Rikke 
Markussen, 
fysioterapeut

Henrik P. Lindberg, 
Statsautoriseret
fodterapeut

Eugen Roth MD, 
kiropraktor

Rachel Cohen, 
akupunktør og  
zoneterapeut

Send dine spørgsmål til info@centrosanum.es

Friederich Damore 
Bruun, ND, Master 
Health Mentor og 
naturlæge

Essi Martela,  
osteopat

KRAMPER I LÆGGEN
Hej Rikke.
Jeg døjer meget med kramper i læggen om natten. Kan du evt. 
hjælpe med det?
Hilsen Lise.

Hej Lise.
Tak for dit spørgsmål. Lægkramper er som oftest meget nemt afhju-
lpet med massage og anden manuel behandling, udspænding samt 
øvelser for læggen. Meget gerne suppleret med et tilskud af magne-
sium. Det bedste er en fysioterapeutisk undersøgelse, så der også kan 
tjekkes for andre årsager til lægkrampe.
Med venlig hilsen Rikke Markussen, fysioterapeut.

Alle, der indsender et 
spørgsmål til brevkassen OG 

får det bragt i bladet, får  en gratis 
massagebehandling på 55 min. 

Hvis de ønsker at være anonyme 
i bladet, kan de sagtens 

være det.

Helse

ANNONCÉR 
DIN KLINIK 
HER!
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MARGRETHEKIRKEN

Avda. De Dinamarca 2 & Calle Ciprés 22, 
Las Lagunas, Mijas Costa · Tlf. 952 587 481

Website: www.margrethekirken.com
Kontoret er åbent: tirsdag, torsdag og fredag 

kl. 10-12 samt onsdag kl. 15-17, hvor der også 
er café i kirken

Den danske præst: Iben Merete Gabriel Snell
Edif. Andromeda II 

C/Maestra Aspiazu 10 – 2A, 29640 Fuengirola
Tlf. 952 460 495/mobil: 661 001 998

margrethekirken@margrethekirken.com

Årskontingent på 80 € kan indbetales i kirken 
eller på vores konto i Cajamar:

(IBAN ES87) 3058 0860 7927 2000 6999 
(Swift: CCRIES2A)

GUDSTJENESTER
Søndag   1/12 kl. 13.00: 1. søndag I ad-
vent. Iben Snell
Søndag   8/12 kl. 11.00: 2. søndag I ad-
vent. Marie Thybo Andersen
Søndag 15/12 kl. 11.00: 3. søndag i ad-
vent. Kirsten Eistrup
Søndag 22/12 kl. 11.00: 4. søndag i ad-
vent. Iben Snell
Tirsdag 24/12 kl. 15.00: Juleaften. Fami-
liegudstjeneste. Iben Snell.                                                                            
Tirsdag 24/12 kl. 17.00: Juleaften. Iben 
Snell
Søndag 29/12 kl. 11.00: Julesøndag. Iben 
Snell

ARRANGEMENTER
Tirsdagsaften i Solkystens Ungdoms-
hus kl. 19.00
I aften vil vi gøre klar til lørdagens jule-
frokost.

”Så er det Enten-Eller!” Debataften ved 
Marie Thybo Andersen torsdag den 5. 
december kl. 19.00
Enten lever man ordentligt eller også gør 
man ikke – eller hvad? Debataften om 
eksistentialisme. Teologi-praktikant Ma-
rie vil med de to store, danske tænkere, 
Søren Kierkegaard og K. E. Løgstrup ud-
fordre og tale om det liv, vi er fælles om.

Julefrokost i Solkystens Ungdomshus 
lørdag den 7. december kl. 13
Ingen jul, uden en julefrokost i Ung-
domshuset for de 18-30-årige. 

Litteraturkreds i præsteboligen onsdag 
den 11. december kl. 10.00
På programmet står de 3 sidste af Karen 
Blixens ”7 fantastiske fortællinger”

”A Gospel Christmas” julekoncert med 
Mariza Ruppmann torsdag den 12. de-
cember kl. 19.00                                                                                                                                        
Sopran Miza Ruppmann, trompetist 
Mitch Jansen og pianist Heather Bellene 
sætter os i glad julestemning  med Chri-
stmas carols, julesang og gospel.

Traditionel dansk juleaften i Margrethe-
kirken tirsdag den 24. december kl. 19.00
Traditionen tro holder vi juleaften med 
dansk julemiddag og juletræ. Der er 
plads til 40 spisende gæster og prisen er 
50 € for medlemmer af kirken og 60 € for 
ikke-medlemmer. Sidste tilmeldingsfrist 
er 5. december. Skriv til margrethekir-
ken@margrethekirken.com    

ASOCIACIÓN
PARA TODOS

Formand: Eigil Rasmussen,
670 659 931

www.paratodos.dk

SØNDAGSMØDER:
Paratodos har fast ugentlig møde hver 
søndag på Rest Casa Italia på havnen i 
Fuengirola kl. 14.00-15.00 hvor man kan 
møde medlemmer af foreningen.

ARRANGEMENTER
5/12- Den traditionelle julefrokost i 
Casa Danesa kl. 13:00
26/12- Julefrokost i Aquavit kl. 13:00-
16:00

Mvh. Erik Ramskov
Næstformand Paratodos

  
CLUB DANÉS

FUENGIROLA - MIJAS

Haza del Algarrobo, Ctra. De Mijas km. 2,2, 
29649 Mijas Costa

clubdanes@gmail.com  - www.clubdanes.dk

Formandens Julehilsen
Efterårssæsonen er ved at gå på hæld, og 
går man lidt tilbage, hvor vi startede den 
1. september, så tænker jeg: Hvor blev 
de tre måneder af?
 Og om en måned starter det nye år 2020!
Det har været et godt år for Club Danés 
med mange gode arrangementer
I samarbejder med La Peña de Dinamar-
ca lavede vi et arrangement, hvor lidt 
over hundrede deltagere var mødt op 
for at høre og se det store otte mands or-
kester, Sweepy Swing med sangerinden, 
Lisbeth Sørensen i spidsen.                 
Der var også vores Gallafest, hvor vi fi k 
samlet tre eskadriller til at danse Les 
Lancier. 
Efter tre timers hård træning (lige som i 
Vild med Dans!), lavede vi opvisning for 
et tætpakket, begejstret publikum! 
Det hele sluttede med en fantastisk mid-
dag og en lille svingom.
I efteråret har vi udvidet vore tilbud med 
Pilates, og det er blevet en stor succes. 
Lige nu er der fem hold i gang. 
Der er hold for damer, herrer, nybegyn-
dere og øvede.
Det har givet et dejligt liv på vores skøn-
ne terrasse og i vores gode restaurant. 
Så hold jer ikke tilbage - de starter igen 
til januar, og alle er velkomne. 
Til slut vil jeg ønske jer alle en rigtig god 
jul og et godt nytår.
Hilsen formanden

Kontor og restauration omkring Jul og 
Nytår
Kontoret og restauranten arbejder d. 20. 
december som sidste dag inden julefe-
rien. Vi åbner begge igen tirsdag d. 7. 
januar kl. 10.00

Bridgeklubben
Kom og spil med i vores ugentlige man-
dags og onsdags turneringer, mødetid 
senest 14.45. Gæster er velkomne. Til- og 
framelding skal ske senest dagen før hos 
Jan Werum på 951260416 eller på mail:  
jw@werum.dk. Gebyr for medlemmer er 
4.00 € og for gæster 5.00 €. 
Sidste spilledag før juleferien er onsdag 
den 18. december og første spilledag i 
det nye år er onsdag den 8. januar.
Bridgeundervisning for begyndere og 
let-øvede tilbydes efter aftale med Char-
lotte Dyrup: charlottedyrup@yahoo.dk .
Husk også allerede nu at reservere lør-
dag d. 1. februar til vores Årsmøde med 
efterfølgende turnering. 
Vores aktiviteter kan følges på hjemme-
siden: http://www.clubdanes.dk/brid-
geklubben/

Skydeklubben
Vi afslutter årets skydningen lørdag den 
7. december med lidt godt til ganen.

Husk Juletræsfesten
Den 1. december, som er første dag i ad-
vent, afholder vi juletræsfest for børn og 
barnlige sjæle.                                                                                                          
I løbet af eftermiddagen sker der følgen-
de: 
Vores søde julepiger Juler med børnene 
og der vil blandt andet være mulighed 
for at lave fl otte juledekorationer.                                                         
Julemanden kommer på besøg.                                                                                      
Der danses omkring juletræet.                                                                                           
Der er godteposer til alle børnene.                                                             
Vores søde Luciapiger og -drenge kom-
mer forbi.                                                                                           
Sidst og ikke mindst har vi vores store 
julelotteri. 
Pris for børn 6 € inkl. sodavand og god-
tepose. Pris for voksne 10 € for medlem-
mer og 12 € for ikke medlemmer inkl. 
gløgg og æbleskiver.
Bent Silvester hygger om os med hygge-
lige julemelodier.
Billetter kan købes på Club Danés kon-
tor mandag til fredag fra kl. 10:00 til kl. 
14:00, bestilles på tlf. 952 472 880, eller 
købes ved indgangen.

DEN DANSKE KIRKE 
ØST FOR MÁLAGA

Hoved til bladene
Den danske kirke øst for Málaga

Præst Annalise Bager. Los Girasoles II, 48B, 
Las Palomas, La Herradura, 

Tlf. +45 40 73 29 86/+34 609 825 899, 
anba@km.dk eller annalisebager@gmail.

com
Menighedsrådsformand Karen Margrethe 

Engelbreckt. 
Tlf. +45 23 74 80 13/+34 633 422 687, 
e-mail: kmengelbreckt@gmail.com 

Kirkens hjemmeside: www.dsuk-spanien.
dk under fanebladet: kirken øst for Málaga.
Vinterkirkesæson: 1. november – 31. marts

Af Jacques Borggild
Selvom vi i skrivende stund er i primo 
november, så er juleræset allerede  gang, 
og i hvert fald er det på sit højeste, når 
dette blad når frem til læserne i starten 
af december. Vi har i Kirken ØST for 
Málaga fl ere spændende tiltag i jule-/
nytårsmåneden. 1. & 3. december arran-
gerer vi ”Syng julen ind” i dansker-klub-
berne i Almuñecar og i Torre del Mar. 
Vi har i den anledning en spændende 
nyhed, idet vi har truffet aftale med en 
erfaren dansk organist, Carl Erik Byskov 
om, at spille til vores gudstjenester og 
øvrige arrangementer i en 3-måneders 
periode fra den 1. december 2019.

SK_12-19_Foreningsnyt.indd   62 25/11/19   20:09



December 2019 · SOLKYSTEN.EU 63 

”

Sundhedsformidling

Dr. Pernille Knudtzon, MD
no col. 29/08516

C. Alfonso XIII 2  ·  Edif Virgen del Carmen 4B  ·  29640 Fuengirola 
www.vitafakta.es  ·  vitafakta@vitafakta.es  ·  678253510

  Mit mål og hjerte ligger i
forebyggelse og selv-reparation

Sundhedskonsultationer & Undervisning
Mikroskopi af Levende Blod & Stress Test

Akupunktur, Foredrag & Workshops, Retreats

JA
. 2

91
94

OBS Medinsk Thermografi er åbnet igen - hør nærmere

selv-reparation

Sundhedskonsultationer & Undervisning
Mikroskopi af Levende Blod & Stress Test
Sundhedskonsultationer & Undervisning
Mikroskopi af Levende Blod & Stress Test

God
 Jul
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Vi har besluttet at gentage succe´en 
fra foråret 2019, hvor vi sammen med 
48 veltilfredse gæster arrangerede en 
2-dages tur vestpå. Vi arrangerer den 
25. & 26. februar 2020 en 2-dages tur 
til Almeria og Cartagena. Program for 
turen kan rekvireres i danskerklubberne 
i Almuñecar & Torre del Mar samt hos 
præst Annalise Bager. Vi anbefaler inte-
resserede at tilmelde sig hurtigst muligt, 
da der uden tvivl bliver rift om pladserne 
på denne interessante tur.
Husk at vi afholder både Julegudstjene-
ster i Almuñecar og Torre del Mar den 
24. december samt Nytårsgudstjeneste i 
MARO kirke den 31. december.
Vi ønsker alle læsere en rigtig glædelig 
jul samt alt godt i det nye år.

Kalender for December:
Søndag den 1. kl. 16 ”Syng julen ind” i 
foreningen i Almuñecar  
Tirsdag den 3. kl.16 ”Syng julen ind” i 
Klubben i Torre del Mar  
Lørdag den 7. kl. 13 Gudstjeneste i Lux 
Mundi, Torre del Mar 
Lørdag den 14. kl. 13 Gudstjeneste i Fi-
skerkapellet i Almuñecar 
Lørdag den 14. kl. 18 Økumenisk Carol i 
San Andres, Torre del Mar 
Lørdag den 21. kl. 13 Gudstjeneste i Lux 
Mundi, Torre del Mar 
Tirsdag den 24. kl. 13 Julegudstjeneste i 
Fiskerkapellet i Almuñecar 
Tirsdag den 24. kl. 16 Julegudstjeneste i 
Lux Mundi, Torre del Mar 
Tirsdag den 31. kl. 15 Nytårsgudstjene-
ste i Maro kirke 
   

DSS - DANSK 
SPANSK SAMVIRKE

Asociacion Deportivo Gastronomico  
Hispano Danesa

Avenida de Europa 30 – 18690 Almunecar
NIF: G18545699 

KÆRE MEDLEMMER
DECEMBER MÅNEDS PROGRAM

Ud over de daglige aktiviteter ¡! 
Søndag. d. 1-12  kl. 16.00. Kirken synger 
julen ind.   
Fredag. d. 6-12 kl. 12.00. Fredagstræf
Søndag.  d. 8-12 kl. 14.00. Årets julefro-
kost
Torsdag. d. 12-12 kl. 18,30. Filmaften       
se mere på.  “Almu.dk”   
Fredag d. 13-12 kl. 12.00. Fredagstræf 
Mandag. d. 16-12 kl.17.00. Portvins 
smagning / Olivares & Johnny Kristensen
Fredag. d. 20-12 kl.12.00. Fredagstræf
Fredag. d. 27-12 kl. 12.00. Fredagstræf.    
Årets sidste/ mød frem for godt. nytår  
Bestyrelsen ønsker alle en glædelig jul 
samt et godt nytår

Ændringer kan forkomme ¡! 
Se opslag  klubben ¡!

Kære medlemmer og Danskere i 
Almuñécar.

November måned har været den måned 
hvor der er kommet rigtig mange med-
lemmer, det udmønter sig så også, i stor 
deltagelse i vores arrangementer.
Kim Larsen fest, blev hurtigt udsolgt, 
beklageligt for de uheldige, men pladsen 
kan blive trang.
Vores vinsmagning med vine fra D.O.P 
SOMONTANO, hvor Johnny Kristensen, 
førte os gennem en skøn smags oplevel-
se, med smagning på 6 forskellige hvide 
og røde vine og mange dejlige tapas i ri-
gelig mængde.
Vinsmagning fortsætter igen i decem-
ber måned, med en portvins smagning, 
hvor det så bliver med tapas af konfekt, 
så tilmeld jer, før det er for sent.
December måned byder kun på 1 filmaf-
ten, dette klares jo med alle de andre ar-
rangementer der er i den korte decem-
ber måned, så vi ikke kommer i konflikt 
med højtiden.
Kirken synger julen ind d. 1-12 kl. 16.00 
i foreningen.
Årets store julefrokost er flyttet fra no-
vember frem til søndag d. 8 december, 
dette skyldtes forskellige arrangemen-
ters flytning, pga. Problemer med mange 
arrangementer, med spisning og køkke-
net ikke kunne finde plads til så mange, 
da der både var bingo med spisning høj-
skole aften med kirken, samme uge.
December måned er jo også måneden, 
hvor en del tager hjem for at holde højti-
den med familien oppe nordpå.
Der bliver ikke afholdt juleaften, som 
tidligere i foreningen, beklageligt men 
forståeligt, da kokke parret, får besøg 
hjemmefra.
Der arbejdes på en mulig løsning på 
anden vis.
Foreningen vil ønske alle medlemmer 
samt alle i Almuñécar en glædelig jul 
samt et lykkebringende nytår.
Vi mødes så igen, fredag d. 3 januar til 
årets første fredags træf, hvor vi vender 
tilbage med et righoldigt januar pro-
gram.
Også i det nye år vil vi gerne invitere 
de danske personer, der opholder sig i 
Almuñécar, til at besøge os om fredagen 
kl.12.00 til vores træf.
Overfor El Majuelo park på Avd. Auropa 
30.

Mogens Suanning

DEN DANSKE KLUB 
I TORRE DEL MAR

Paseo Marítimo Levante 21
29740 Torre del Mar

E-mail: kontakt@danskeklub.dk
www.danskeklub.dk 

Seneste nyt fra Den Danske Klub i Torre 
del Mar 
Vi har haft en aktiv november hvor vi 
bl.a. har holdt Mortens Aften og klar-

gjort Klubben til julemåneden og årets 
første Julefrokost har krydret ganerne. 
Her blev også afholdt Det Store Julelot-
teri, hvor vores Annoncører og Sponso-
rer gavmildt lod gaveregnen drysse. Vi 
vil også her takke for de fine gevinster, 
der nok skal fornøje de glade vindere. 
Sponsorlisten kan ses på Hjemmesiden.
Vi har fået en aftale i stand med Vikin-
gos City, så det fremover er muligt at 
bestille varer til levering i Klubben om 
onsdagen.
Nyhedsbrevet vil fremover komme sid-
ste hverdag i måneden, hvis du gerne vil 
have det på mail, kan du tilmelde dig på 
vores Hjemmeside.
Info vil løbende komme på Facebook og 
Hjemmesiden.

Nu står december klar med nye spæn-
dende Arrangementer.

Tirsdag d. 3. december
Kirken Synger Julen Ind

Onsdag d. 4. december
Julebanko
Spisning kl. 18.30

Ribbensteg m. tilbehør
Spillet starter ca. 19.15

Onsdag d. 11. december
Syng Sammen Aften
Spisning starter kl. 19.00
Smørstegt fiskefilet m. Citronsovs/hav-
salat
Vi synger fra ca. 19.45

Onsdag d. 18. december
Banko
Spisning kl. 18.30
Frikadeller m. Stuvet blomkål/rødbede-
salat
Spillet starter ca. 19.15

Torsdag d. 24. december
Juleaften kl. 19.00
Menu: Ande- & flæskesteg og Risal-
amande

Torsdag d. 31. december
Nytårsaften kl. 19.00
Menu kommer på Hjemmesiden

Se mere på Facebook og Hjemmesiden 
www.danskeklub.dk

Udlejning
- med ro i sindet

(0034) 952 472 429
info@rinconrent.com
www.rinconrent.com
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Bestilling af  rubrikannonce:
Prisen er 0,70 e/6 kr. pr. ord - dog min. 14 euro  Billet
mrk. + 1,50 euro. 
Rubrikannoncer betales forud og afleveringsfristen er
den 15. i hver måned. 

Rengøring af ferieboliger
Christensen Service

Momsregistreret
Belinda 670908811

belindachristensen@ymail.com
---------------------------------------------------------------

Brugte ting
Smid intet væk. Alt brugbart hentes.Småt
og stort. Også ved flytning og dødsboer.
Tlf. 952 46 66 83 / 609 377 192

kajhjesp@hotmail.com
---------------------------------------------------------------

Aircon., varmepumper og
pool-heating

Sælges og installeres.
V/ Jesper Hansen. El-installatør og
maskinmester. Tlf +34 600 409 484

E-mail: jespex@gmail.com
----------------------------------------------------------------
Hjemmehjælp - sygepleje

Pleje, madlavning, ledsagelse o.m.a. 
udføres professionelt af plejeuddannet

personale. Hjælpemidler udlejes

Tryghedsopkald
Ring eller skriv til DANIA CARE, 

tlf. +34 626 16 1234 
info@daniacare.es • www.daniacare.es
----------------------------------------------------------------

Oprydning
Frisk fyr henter gerne ting, som De ikke
har brug for og ikke nænner at smide ud,
også store ting.
Jørn. Tlf. 600 760 123 eller 952 471 612 
----------------------------------------------------------------

Ejendomsservice
Opsyn, renholdelse og vedligeholdelse af
alle typer af boliger samt firma- og kontor-
rengøring tilbydes. 
Ring eller skriv til DANIA CARE, 

tlf. +34 626 16 1234 
info@daniacare.es • www.daniacare.es
----------------------------------------------------------------

Trivelig leilighet til utleie
i Benalmádena 

med 2 soverom, hjørneterasse, fin ut-
sikt mot fjell & sjø. Rolig område,
sportsfasiliteter, parkieringsplass.

Informasjon/visning v /Eva 
+ 34 656 354 821 (etter kl 17)/ 

evaroijen@gmail.com
----------------------------------------------------------------

Biler købes
Biler på spanske nummerplader købes. 
OK, hvis den står i Danmark.

Tlf.: 609 13 10 62
----------------------------------------------------------------

Tag & Byg
Byggeri, stort eller mindre, første sale på
huse, overbygninger osv. Kontakt os for
tilbud. 
Også: Udvendig isolering af huse, glat-
pudsning af  mursten  og råpudset huse.
Udendørs belægning og anlægsarbejder.

Telefon: + 34 607 500 115 
e-mail: tagbyg@gmail.com

-----------------------------------------------------------------

Ferieboliger til leje
Lejligheder - rækkehuse - luksusboliger
villaer med swimmingpool  - landhuse -
fincaer. 
Kontakt os venligst på 607 377 499 

info@rinconrent.com
www.rinconrent.dk

-----------------------------------------------------------------

Lejlighed i Los Boliches
Urb. Sierra Mijas 9, 9B, sydvestvendt, (de
grønne ejend.) sælges m/indbo. 92 m2.

Pris 169.000 euro
Skriv og jeg sender link

med 32 billeder.
ehusted@pc.dk

-----------------------------------------------------------------

Fuengirola, Pueblo López
Stort hus med to soveværelser, Air-
condition og parkering udlejes på
langtidsleje.

Henvendelse
Tel. 670 700 852

-----------------------------------------------------------------

Fuengirola Centrum
Smuk lejlighed med 1 sovevær. til 1
eller 2 personer. Flot møbleret, alt er
nyt. Bygningen ligger centralt og i
rolige omgivelser. Udlejes til ansvars-
bevidste lejere, kun langstidsleje, min.
6 mdr. 550€ pr. måned.

Tel. 670 789 798 / 608 337 300
(engelsk)

-----------------------------------------------------------------

Sommerhus udlejes
Leje pr. måned kr. 8.000,00 + forbrug
af el og vand. Huset er på 71 kvm,
med stue med brændeovn, 3 sovevær,
køkken med vaskemaskine, badevær
med brus og gulvvarme samt
overdækket lukket terrasse. Huset er
beliggende på stor grund i rolige om-
givelser nær Tisvilde/Rågeleje.

Henvendelse Gorm Hjort
Tel. +45 21 64 80 65.

-----------------------------------------------------------------

Kim ELEKTRIKER
El-arbejde & satellit TV

Tel. 952 47 95 39 
Mobil. 607 83 12 11

Andersen Ruiz 
Consulting

Christian Andersen

40 års erfaring i forsikring og rådgivning
ved salg og køb af ejendom og skifte

Tlf. 952 47 37 55 - andersenruiz@gmail.com
Av. Jesús Sántos Rein | Fuengirola | Málaga

www.andersenruizconsulting.com

Insurance
&

Legal advice

Den sikreste løsning
Alt indenfor: Elarbejde

Malerarbejde • VVS-arbejde
Murerarbejde • Snedkerarbejde

Per Larsen Service
FUENGIROLA

Tel. 670 767 989 • Fax. 952 471 612
  

w

FAGUDDANNET
DANSK MALER
Per Leonhard Hansen

Godt og reelt 
malerarbejde udføres.
Ring for tilbud! Tlf. 95 266 85 13 

Mobiltelefon 607 52 02 57

25 år på kysten!

<RUBRIKANNONCER>
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Åbning, ændring og
salg af kombinations-
låse og sikkerheds-
døre.

Vi laver gitre i jern og 
aluminium

Edif. Diana III, 
Recinto Ferial
Tel. 952 580 512
Mob. 628 738 290
(bedst kl. 14-18)

LÅSESMED

• NUMMERPLADEÆNDRING TIL SPANSK
• IMPORT & EXPORT PAPIRER
• BILSYN - ITV & HOMOLOGERING
• ALT PAPIRARBEJDE FOR BIL REGISTRERING

H O L M BIL REGISTRERINGS SERVICE
Tel: 671 204 824 • Fax: 952 821 302

www.spanskbil.com

BIL REGISTRERING

v/ Forsikringsmægler 
Helle Haugaard Eriksen

Tlf. 952 66 03 87
Mob. 607 59 59 60

helle@danscaninsurance.com
Man-fre. 9.30-16.00 eller efter aftale

Av. Nuestro Padre Jesus Cautivo
C.C Sierra Mijas , Local 31

Los Boliches, Fuengirola
(v/Favoritten og Holger Danske)

DAN
ForSIKRING
CAN

K.B.M. CONSTRUCTION
almen håndværk service og ombygning

Forskellige former for flise- og gulvbelægning
Nyt badeværelse og køkken

Alt arbejde indenfor:

Murer  |  Elektricitet  |  Maler
Tømrer  | VVS  |  Gulvpolering

Nye aluminiumsdøre og -vinduer

kontakt kim mortensen 617 07 04 50
kbmconstruction@hotmail.com

dansk  engelsk  spansk
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Oprydning
Frisk fyr henter gerne ting, som De 
ikke har brug for og ikke nænner at 
smide ud, også store ting

Jørn. Tlf. 600 760 123

eller 952 471 612
--------------------------------------------------------

Ferieboliger til leje
Lejligheder - rækkehuse - luksus-
boliger villaer med swimmingpool 
- landhuse - fincaer.
Kontakt os venligst på 607 377 499

info@rinconrent.com 

www.rinconrent.dk
--------------------------------------------------------

Tag & Byg
Byggeri, stort eller mindre, første 
sale på huse, overbygninger osv. 
Kontakt os for tilbud.
Også: Udvendig isolering af huse, 
glat- pudsning af mursten og råpud-
set huse. Udendørs belægning og 
anlægsarbejder.

Telefon: + 34 607 500 115 

e-mail: tagbyg@gmail.com
--------------------------------------------------------
Aircon., varmepumper og

pool-heating
Sælges og installeres.

V/ Jesper Hansen. El-installatør og 
maskinmester. 

Tlf +34 600 409 484
E-mail: jespex@gmail.com

--------------------------------------------------------
Ejendomsservice

Opsyn, renholdelse og vedligehold-
else af alle typer af boliger samt 
firma- og kontor- rengøring tilbydes.

Ring eller skriv til DANIA CARE,
tlf. +34 622 590 162

info@daniacare.es - daniacare.es
--------------------------------------------------------

Biler købes
Biler på spanske nummerplader 
købes. OK, hvis den står i Danmark.

Tlf.: 609 13 10 62

Rengøring og klargøring  
af ferieboliger

Belinda Christensen
Telefon: (34) 670 908 811

belindachristensen@ymail.com
--------------------------------------------------------

Skal du selge din eiendom?
Vi har kunder somsøker eiendom på 
hele kysten fra Nerja til Sotogrande.
Ring til Holger +34 600 254 883 Du 
kan også komme innom.
Vårt kontor ligger like i nærheten av 
den store markedsplassen i Fuengi-
rola.  
holger@hellospainproperties.com 
--------------------------------------------------------

Dygtig Dansk Snedker
Uddannet og med 20 års erfaring, 
udfører også specialopgaver. Køk-
kener, skabe, terrasser, vinduer, 
etc, samt andet forefaldende.

Telf. +45 21 60 73 58 
Mail m-byg@hotmail.com

--------------------------------------------------------

Clinica Medic soker en 
sekreterare

Halv tjans. Det kravs att man kan 
prata ett skandinavisk sprak, och 
Engelska och Spanska aer ett plus.
Interesserade skall sanda email: 

clinicamedic@gmail.com
--------------------------------------------------------

Alhaurin el Grande
Storslået luksus Villa. 3 soveværels-
er. 2 badeværelser. Stor op-
holdsstue. Køkken. Pool. Kun til-
gængelig ansvarlige pensionister.
Der ønsker at leve stille og roligt, 
omgivet af natur. Langtidsleje. 20 
minutter fra lufthavnen. 20 minut-
ter fra Fuengirola, Marbella eller 
Malaga. Minimum 6 måneders leje. 
Pris 1.400 euro pr. Måned inklusive 
havevedligeholdelse.
Tlf. 670 78 97 98 eller 608 33 73 00
E-mail Fuenmerino@gmail.com

BESTILLING AF RUBRIKANNONCE:
Prisen er 0,70 e/6 kr. pr. ord - dog min. 14 euro Billet mrk. + 1,50 euro.

Rubrikannoncer betales forud og afleveringsfristen er den 15. i hver måned.

Rubrikannoncer

Ferie boliger på Solkysten
Til leje kontakt

www.hellosun.eu · info@hellosun.eu
(0034) 659 726 743 - 642 616 695
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Rør ikke ved min jul! 

Det er sikkert som amen i kirken … nu’ 
det jul igen, om vi vil det eller ej. Jeg 
vil gerne. Rigtig gerne. Elsker julen og 

alt, hvad der hører til den. Også for tidlig 
julepynt i gader og butikker, alle forbere-
delserne, regnvejret, overtrækket, gaveind-
købene og alle tankerne bag. Der er ting, 
der bare skal være, som det altid har været, 
og julen er én af dem. For mig, i hvert fald. 
Betragter ellers ikke mig selv som hverken 
gammeldags, konservativ eller bange for 
forandringer, men forandring fryder altså 
ikke lige for mig, når det handler om julen. 

Alt er, som det var sidste år, året før, for 
ti år siden og for 30 år siden, og mine ju-
letraditioner er ikke blevet svækket med 
alderen. Tværtimod. Ve dén, der forsøger 
at ændre på min jul. Ingen eksperiment-
erende, moderne tricks til en mere ekso-
tisk udgave af juleanden her. Ingen nye 
krydderier. Ingen ændringer i menuen 
overhovedet. Den sovs skal være, som 
den sovs altid har været. Og der skal være 
rigeligt af den. Hvert eneste år forsøger min 
mor sig også med at droppe gaveræset og 
spare lidt på det hele. Nej tak. Jeg VIL ha’ 
gaveræs, jeg VIL ha’ and OG flæskesteg og 
tænker med gru tilbage til den jul, hvor min 
sparsommelige mormor droppede anden 
og serverede en sørgelig flæskesteg – til 
min fars og min store rædsel. Behøver vel 
ikke sige, at det var sidste gang, vi holdt jul 
der, og at der SKAL være rigeligt med and 
på bordet juleaften. 

Jeg vil ha’ det hele – bare denne ene gang 
om året. Det kan godt være, det hele af og 

til bliver lidt opkørt, halvforlorent og over-
fladisk, når vi gennemtvinger julehyggen 
og næstekærligheden, som kan være svær 
at finde resten af året. Men jeg kan nu al-
tid finde juleglæden frem, og det gør vel 
ingen skade til at gøre sig lidt ekstra um-
age en enkelt gang om året. Det kan end-
da være, at det smitter lidt af på resten af 
årets dage. Lidt ekstra tålmodighed, lidt 
ekstra omtanke, lidt ekstra eftertænksom-
hed og tolerance. Lige nu kan man læse sig 
til debatten herhjemme i Danmark, hvor 
nogen forsøger sig med at udskifte ordet 
jul ud med ’vinter’, så vi ikke krænker dem, 
der f.eks. ikke holder jul. Derfor hedder 
årets julemedister altså vintermedister. Du 
godeste. Så har vi da ikke de store prob-
lemer at slås med, må man sige, og gør 
navneforandringen nogen glade og mindre 
krænket, er jeg da helt med på dén. Men 
vær sikker på, at her hos mig hedder det 
altså en julemedister. Jeg drister mig endda 

også til stadigvæk at kalde julemanden for 
julemand, selvom det naturligvis ville være 
mere politisk korrekt og ukrænkende at 
kalde ham – undskyld, ’høn’ – for juleper-
son. Og sådan er der så meget.

Nå, men selv med mine meget 
fasttømrede juletraditioner i baglom-
men, overvejede jeg nu alligevel, om vi 
ikke skulle prøve at fejre julen i Spanien i 
år. Efter den sædvanlige opskrift med den 
helt faste og velkendte menu, selvfølgelig, 
men bare i lidt varmere temperaturer og i 
vores andet hjemland. Dét forslag kom jeg 
ikke langt med. Mine børn gloede forarget 
på mig, som havde jeg stjålet lidt af deres 
barndom. Det blev et rungende nej tak. Så 
her fejres julen i træhuset med de helt sæd-
vanlige traditioner, de samme mennesker, 
gaveræs, julestress, rigeligt med sovs og ju-
leaktuelle, røde tal på kontoen. For jeg må 
ikke ændre et komma i deres jul. Gad vide, 
hvor de har dét fra …

”Ve dén, der forsøger at ændre 
på min jul. Ingen eksperimen-
terende, moderne tricks til en 
mere eksotisk udgave af jule-

anden her. Ingen nye krydderi-
er. Ingen ændringer i menuen 

overhovedet. Den sovs skal 
være, som den sovs altid har 

været …” 
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