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LA PATALETA
MICHAEL OG BRIAN BYDER  

VELKOMMEN I DERES RESTAURANT
 

TRINIDAD GRUND
MÁLAGAS ”GRAN DAMA” OG  
HENDES TRAGISKE HISTORIE

SAN VALENTIN OG  
KARNEVAL/FASTELAVN
FÅ INSPIRATION TIL  
HVORDAN DU BEDST 
KAN FEJRE DAGENE

MÅNEDENS GOLFBANE
”EL CHAPARRAL”
 
VIN FRA MANILVA
EN ENESTÅENDE VIN I 
BEGRÆNSET MÆNGDER
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BE NATURAL 

2, 3 & 4
bedrooms

1.800 m2 sports
& wellness center

13.000 m2 
green areas

166
apartments
& penthouses

Social-gourmet room
Sala social gourmet

Padel Court
Pista de pádel

Gym
Gimnasio

Spa
Spa

Putting green
Green

In & outdoor pools
Piscinas interiores 

y exteriores

From
245.000 €
+VAT

Building license
in place

Calle Aralia, SN, 
29649, El Chaparral, 
Mijas Costa, Málaga

+34 900 10 20 80 
vittanature.com
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Det er med stor glæde, jeg kan fortælle, at vi 
har mange spændende tiltag gemt i ærmet til 
den kommende tid, og jeg håber, at det er noget 
læserne vil tage godt imod.
Vi har blandt andet noget nyt, som vi starter op 
nu i februar måned, for at gøre lidt mere for alle 
de golfentusiaster som læser Solkysten: måned-
ens golfbane. Dette betyder, at vi hver måned 
vil skrive kort om en af de mange golfbaner på 
Solkysten - og det er ikke få. 
Og ikke nok med det, så vil vi her på Solkysten 
gerne gøre lidt ekstra for de danske virksom-
heder på kysten med vores nye erhvervsaktive 
netværksgruppe, hvor man som virksomhedsejer 
ville kunne få sparring, personlig udvikling og et 
stærkt netværk. Og dette helt gratis. Så hvis det 
kunne være noget for dig, så kan du læse mere 
om det i vores Sol & Skygge sektion.
Så er Solkysten også i gang med at arrangere en 
tur til en bodega, borgen i Castellar og andet godt 
her til april i samarbejde med Pia Bruun, men det 
kan du også læse mere om i vores Mad & Vin sek-
tion i artiklen om vin fra Manilva. Håber mange 
har lyst til at være med, så vi kan få planlagt 
mange flere ture i fremtiden.
Ud over alt det nye, så byder vores februar udgave 
på en masse fastelavns/karnevals sjov, hvor du 
kan glæde dig til at se kostumer og opskrifter. Og 
ikke nok med det så kan du også få inspiration til 
San Valentin med gaveideer samt opskrifter til en 
helt perfekt Valentins Dag.
Der er en masse god og interessant læsestof at 
glæde sig til!

Erik Berg Madsen

48
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Sådan så den herskabelige sommervilla i Carratraca ud for 150 år siden

Sådan ser villaen ud i dag
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Reportage

Trinidad Grund er navnet på 1800-tallets ‘Gran Dama’ i Málaga.  
Hun blev gift med byens rigeste og mest eftertragtede ungkarl men  

endte sit liv i fattigdom, kendt som de syges og svages frelser. 

AF PIA BRUUN

RAMT AF 
TRAGEDIER
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Du er sandsynligvis gået ned gennem 
gaden, der er opkaldt efter hende, 
eller passeret forbi indgangen til 

den herskabelige bolig, hvor Doña Trinidad 
Grund levede på første klasse, indtil hun blev 
ramt af tragedier og ulykker.

Gaden der er opkaldt efter hende hedder 
Calle Trinidad Grund. Det er en parallelga-
de til La Alameda i Málaga og den ender lige 
dér, hvor Turistkontoret ligger på Plaza de la 
Marina.

Men også andre steder kan prale af at have 
været hjemsted for den noble frue. 

Trinidad Grund købte i 1850’erne en ejen-
dom i udkanten af landsbyen Carratraca. Hun 
var med til at promovere de svovlbade, der 
er byens varemærke og omdannet til et fem-
stjernet kursted, El Balneario de Carratraca.

Stedet drives af hotel- og ejendomsselska-
bet Villa Padierna.

FØDT I SEVILLA
Trinidad Grund y Cerero de Campos blev 
født i Sevilla den 28. februar 1821 som datter 
af tyske Frederik Grund – deraf efternavnet – 
og hans spanske hustru. 

Frederik Grund var preussisk konsul i An-
dalusien, men røg uklar med de tyske myn-
digheder og valgte at takke af.

I 1836, netop som Málaga var præget af 
stærk økonomisk vækst, anført af magtfulde 
og velhavende industri-familier som Heredia 
og Larios, besluttede den detroniserede kon-
sul at flytte fra Sevilla.

Byen var dengang en søvnig provinsho-
vedstad som for længst havde mistet den 
glans der havde hvilet over byens i forbindel-
se med udbytningen af kolonierne i Syd- og 
Mellemamerika.

Málaga var med sin havn blevet en vigtig 
brik den oversøiske handel og virkede som 
en magnet på investeringslystne eventyrere.

UNGE OG SMUKKE
Familien Grund etablerede et tæt venskab 
med Málagas bedre borgerskab.

Trinidad og hendes søster Julia blev af 
samtiden beskrevet som nogle “smukke 
unge kvinder, der adskilte sig fra mængden. 
De var høje og slanke. Trinidad udviste stor 
beslutsomed og hun så med sin klare øjne 
direkte på den person hun talte med”.

Pigerne voksede op tæt på de bonede gulve 
i Málaga og endte med at blive gift med Mála-
gas mest eftertragtede ungkarle: to sønner af 
finans- og industrimanden Don Manuel He-
redia: Manuel og Tomás Heredia Livermore.

Trinidad giftede sig med Heredias første-
fødte søn, Manuel. Han blev betegnet som 
uberegnelig, ustabil og depressiv, hvilket 
endte med at blive skæbnesvangert for det 
nye par. 

Han havde et udsvævende liv og interesse-
rede sig mere for fester og nye bekendtska-
ber, end for sin virksomhed og formåede ikke 
at leve op til sit ansvar som arving til Málagas 
største formue.

Parret nåede kun at få fire år sammen. De 
fik i den periode to børn, Isabel og Manolito. 

BEGIK SELVMORD
Den første ulykke, der ramte Trinidad, var 
meddelelsen om, at hendes mand, 34 år, 
havde taget livet af sig selv under en jagtmid-
dag i Murcia.

Under middagen havde Manolo trukket 
sig tilbage fra selskabet. Få minutter efter lød 
der skud. Da deltagerne nåede frem lå Tri-
nidads mand badet i en blodpøl.

Nogle mener at Manuel ikke kunne kla-
re det pres der lå på hans skuldre. Han var 
blevet irettesat af sin far og brødre ved flere 
lejligheder og havde ry i byen for at være sin 
hustru utro.

Det var Trinidads søster, der overbragte 
hende den forfærdelige nyhed. 

Inden Julia åbnede munden skulle Trinid-
ad have sagt:

- Du behøver ikke at sige noget. Jeg har 
haft mareridt. Jeg ved at Manuel er død.

Så Trinidad blev enke i en alder af bare 31 
år. Hun var på det tidspunkt gravid med par-
rets tredje barn

DØR UNDER OPERATION
Næste tragedie kom bare fire måneder senere.

Hendes lille søn på tre år, Manolito, skulle 
opereres for en maveinfektion. Han var fami-
liens kæledække, men nervøs og urolig som 
sin far. 

På grund af Trinidads svangerskab var 
det hendes svoger, Tomás, der fulgte dren-
gen med på den privatklinik, hvor indgrebet 
skulle finde sted. 

Det var først da de nåede frem til klinikken 
lille Manolito blev klar over hvad der skulle 
ske.

Han kastede sig om halsen på sin onkel.
- Tío Tomás, jeg skal nok være sød fra nu af, 

men jeg vil ikke ind her, jeg er bange, skulle 
den lille dreng have sagt.

Det var et relativt ukompliceret indgreb, 
men af uafklarede årsager opstod der kom-
plikationer og drengen døde på operations-
bordet.

Trinidad blev så påvirket over tabet af både 
sin mand og sin søn på mindre end seks må-
neder at hun isolerede sig fra omverdenen 
sammen med sin datter María Isabel.

Heldigvis kom Trinidads næste barn, en 
pige, velskabt til verden. Hun blev døbt 
Manolita til minde om hendes bror.

FORLIS
Trinidad trak sig tilbage fra det selskabelige 
liv og brugte al sin tid og opmærksomhed på 
de to små piger.

Et par år senere lod hun sig overtale til at 
deltage i en selskabsrejse til Sevilla med fa-
milie og venner for at deltage i den årlige by-
fest ‘La Feria de Abril’.

Turen fandt sted i slutningen af marts 
1856 og var arrangeret af Trinidads stenrige 
svigerfar.

Arrangementet blev kaldt for “Årets ud-
flugt for Málagas rige ungdom”. 

Heredia-familiens dampskib ‘Miño’ sejle-
de fra havnen i Málaga med 49 celebre pas-
sagerer og 36 besætningsmedlemmer.

Trinidad havde som en betingelse for sin 
deltagelse krævet, at hun måtte få sine to 
døtre med.

Blandt de øvrige deltagere var hendes svi-
gerinde María Heredia og flere andre velha-

Forrige side: Trinidad Grunds palads i Málaga er desværre i 

en sørgelig forfatning

Øverst denne side: Trinidad Grund

Ovenover: Trinidad Grunds gade ligger i Málagas So-

ho-kvarter

Til højere: Skibsforliset ved Gibraltarstrædet
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vende slægtninge og venner.

To dage senere, da skibet var nået til Gi-
braltar-strædet, indtraf katastrofen.

Det var en stille nat mellem den 28. og 29. 
marts og ‘Miño’ lå i roligt vand. Alle passage-
rer sov da der kort før midnat lød et voldsomt 
brag.

‘Miño’ var blevet påsejlet af den engelske 
fregat, ‘Minden’. 

Årsagen til påsejlingen er ikke kendt men 
sammenstøddet var så voldsomt, at  der blev 
revet et stort hul i skibets side.

Alarmklokkerne kimede og passagerer og 
besætning sprang op på dækket for at finde 
ud af, hvad der var sket. Trinidad fik med det 
samme fat i sine to døtre.

Herefter gik det hurtigt. Skibet begyndte at 
tage vand ind, og sank på fem minutter. 

65 af de 85 ombordværende druknede.
Trinidad knugede desperat sine piger til 

sig og forsøgte at klamrede sig fast til skibets 
rester. 

På et tidspunkt blev hun ramt af et slag fra 
en bjælke og mistede bevidstheden.

De to små piger, María Isabel og Manoli-
ta, som var seks og tre år gamle, blev ligesom 
flere andre trukket ned på grund af den kraf-
tige strøm fra det synkende skib.

Trinidad blev på mirakuløs vis frelst fordi 
hendes kjole hægtede sig fast til nogle skibs-
rester.

Hun blev reddet sammen med 20 andre få 
timer senere.

DE FATTIGES FRELSER
Sønderknust og bare 35 år gammel, beslut-
tede Trinidad at vie sit liv og sin formue til 
velgørende formål. 

Hun oprettede flere klostre og asylcentre, 
støttede undervisning og hjælp til de fattige 
ofre for de mange epidemier, der hærgede 
Málaga i disse år.

Trinidad arbejdede for syge og svage og fik 
adskillige anerkendelser.

Spaniens daværende Dronning Isabel II 
gav hende titlen som ‘Nobel Dame af Maria 
Luisa ordenen’. 

Efter revolutionen og oprettelse af den 
provisoriske regering i 1868, kæmpede Tri-
nidad videre for at redde flere klostre fra at 
blive stukket i brand.

Bogen ‘La Cepa de Málaga’, som omhand-
ler 1800-tallets personligheder, beskriver det 
hvordan Trinidad frygtløs fortsatte sin kamp 
for de fattige og syge og trodsede de revolu-
tionære militser, der havde overtaget styret i 
Málaga.

Under et møde i Bispepaladset med Mála-
gas Revolutionære Kommité troppede Tri-
nidad op.

På mødet skulle det besluttes hvilke kirker 
og klostre, der skulle sættes i brand.

Trinidad bankede på døren til den store 
sal. Der blev helt stille da Trinidad gik ind. 

Det fortælles at menneskemængden veg 
til side og bøjede hovederne, da hun passe-
rede forbi.

Med fast stemme bad hun militærjuntaen 
beskytte nonnerne og sikre byens syge og 
svage. 

Hun fik løftet og blev leder af den organi-
sation, der skulle hjælpe de indespærrede 
nonner i byens klostre og sørge for, at de blev 
bragt i sikkerhed.

75 år gammel, og formentlig ramt af liv-
moderkræft døde Trindad i 1896.

Hendes begravelse huskes fordi tusinder 
- rige og især fattige - gik i optog for at sige 
farvel til Doña Trinidad.

På dødslejet havde Trinidad bedt om at 
hun måtte blive begravet med den kjole, som 

hun havde haft på under skibsulykken, hvor 
hun mistede sine to piger.

Hendes jordiske rester i dag hviler ved si-
den af hendes mand Manuel på Heredia-fa-
miliens storslåede gravsted på den historiske 
San Miguel kirkegård i Málaga.

Øverst: Gaden Trinidad Grund

Neders: Loringian Museum. Finca de La Concepción. Kollektivt portræt af medlemmer 

fra familierne Loring, Heredia, Grund, Crooke.

Tur til Trinidad Grunds ‘ferie-by’ Carratraca den 
12. februar hvor vi besøger lokalt mikrobryggeri 
og spiser frokost hjemme hos Casa Pepa. Vil du 
med? Kontakt pia.bruun@gmail.com
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LIBERTYCASHBACK

Briller 60€

Jakke 30€

Besøg din forsikringsagent eller gå ind på www.libertyexpatriates.es

Tegn en ny bil-, bolig-, begravelses- eller livsforsikring NU og 

få adgang til vores Cashback-tilbud.

Der er ingen grænser for antal forsikringer! Så der er 
ingen begrænsning på Cashback!

240€

Allerede kunde? Du kunne få…

 60€ Cashback for hver ny police!

Ny kunde? Du kunne spare...

210€
 30€ Cashback for den første forsikring og 60€ for resten 

af de forsikringer du tegner

Tilbuddet er gældende fra den 29. januar 2020 til den 26. marts 2020. Forsikringerne skal betales via betalingsservice. Tilbuddet omfatter ikke fornyelser eller udskiftninger. Tilbuddet er kun gældende 

for nye bil-, bolig-, begravelse- og livsforsikringer. Betingelser og minimumspræmier vil blive anvendt i alle tilfælde. Besøg vores hjemmeside, eller spørg din mægler/agent for at få detaljerede oplysninger.

Brug det

som
DU
vil!

#1
Udlændingenes 

førstevalg

Indtil
26. 

MARTS
2020

  60€            60€       60€      60€           +                 +               +                =               30€            60€       60€      60€          +                 +               +                =             
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Stilhed før stormen på La Pataleta, inden dagens 
gæster kommer på besøg
Planter, fakler og hygge for alle pengene. Der er 
dømt indendørs havefest-stemning på La Pataleta
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Fiskefileter, frokoster, fiesta og fridage. Mændene bag frokost- 
restauranten ’La Pataleta’ nøjes ikke med at arbejde hårdt med 

at servere dansk frokost for begejstrede gæster. De vil også  
ha’ tid til alt det sjove, og i Spanien fandt de balancen - et sted 
mellem hverdag og fest. Solkysten har mødt Brian og Michael.

AF LONNIE KJER · FOTOS: NATASCHA BERG MADSEN

”LIVET SKAL 
LEVES NU”
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“ “”… der er altid en ny 
frokost, der skal laves, 
nogle indkøb, en masse 
rengøring – og så på den 
igen. Derfor holder vi fast 
i vores fridage hernede, 
ellers kan man ikke holde 
til det. Der skal bare være 
nogenlunde balance i 
tingene …”
” … vi vil altså leve livet 
lige nu. Så dét gør vi”

Hvis du tager et kig på La Pataletas 
menukort, kunne du for så vidt lige 
så godt sidde et sted i Danmark. 

Det danske frokostkort lader intet tilbage at 
ønske, når du lægger vejen forbi den hygge-
lige restaurant i Torrox Costa, du kan snildt 
lige købe en pakke tarteletter eller andre 
danske varer med hjem, og danske sætnin-
ger kan også flyve gennem det hyggelige 
sted. Men så stopper enhver lighed også. 
Stedet og beliggenheden fortæller os, at vi 
er meget langt fra Alfarvej, men de to ejere 
er lige så danske som de frokoster, de med 
stor succés langer på bordene. De ville bare 
hellere servere den i Spanien fremfor i Dan-
mark. I år er det ti år siden, parret pakkede 
livet i Danmark ned og flyttede hele mole-
vitten til Spanien.

HOLA ESPAÑA
”Vi var kommet her gennem flere år, for-
di min mor boede hernede, så det er ikke 
fordi, det på dén måde var overraskende, 
at Andalusien blev vores destination – men 
vi anede ikke, at vi skulle ende netop i den-
ne by. Ja, faktisk vidste vi ikke så meget an-
det, end at vi ville væk fra Danmark, ned i 
varmen og se, om vi kunne få tingene til at 
hænge sammen hernede,” fortæller Brian, 
der – ligesom partneren Michael – så ud-
mærket kendte til restaurationslivet hjem-
me fra Danmark. I køkkenet som kok, på 
gulvet som tjener, hele vejen rundt. Der har 
de nemlig begge slået deres folder gennem 
mange år. Dét lavede endnu en ferie på sol-
kysten for alvor om på.

”Vi rejste herned med det formål at finde 
det helt rigtige sted at åbne og var tæt på at 
overtage et andet sted, men da vi var lan-
det hjemme i Danmark, ringede telefonen 
pludselig. Det var Brians mor, som sagde: Så 
kan I godt komme tilbage, Vi har fundet det 
sted, I skal overtage,” griner Michael, der tog 
Brian under armen og fluks rejste tilbage. 

SILD, SUCCÉS … OG MASSER 
AF SPANIERE
Det var det rigtige sted. Men skulle man sid-
de med fornemmelsen af en lutter solstråle-
historie og en ren dans på roser, ser histori-
en selvfølgelig ikke sådan ud.

”Det er altid hårdt arbejde at starte noget 
op. Det vidste vi udmærket hjemmefra, og 
vi er vant til at arbejde både hårdt og længe, 
og vi vidste også godt, at vi selvfølgelig ville 
ramle ind i lidt udfordringer hernede. Og da 
vi sad her og gloede tolv timer i træk, dag 
efter dag, uge efter uge uden gæster, tænk-
te vi virkelig: Okay, det her kan gå fremad,” 
fortæller Brian om begyndelsen på deres 
spanske eventyr, der altså snart har varet et 
helt årti.

Og det gik fremad. Det gode rygte spred-
tes, mund til mund-metoden lokkede flere 
gæster til, og stamgæsterne blev flere og fle-
re. I dag er det en virkelig god idé at bestille 
et bord, hvis du vil være sikker på en plads 
og en del af det solide menukort.

Og det er ikke kun danskere, der lokkes 
af fristelserne. Både andre skandinavere, 

12  SOLKYSTEN.EU · Februar 2020

Michael og Brian står klar uden for deres restaurant for at modtage deres gæster

Forventningsfulde gæster venter på dagens frokost
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Reportage

tyskere, englændere – og ja, spanierne – er 
flittige gæster i restauranten. 

”Til jul holdt vi julefrokost for spanierne, 
og de er vilde med vores mad, sjovt nok. Vi 
kalder selv vores køkken for ’dansk med et 
internationalt snit’, men den store frokost-
buffet hver søndag lokker masser af de lo-
kale til. Det er jo bare skønt,” siger parret, 
der ikke tøver med at kalde sig selv for en 
succeshistorie.

”Dét er vi da. At kunne leve af vores forret-
ning her uden at arbejde alt for meget er jo 
en succes i sig selv. Men vi kan jo aldrig hvi-
le på laurbærrene, for der er altid en ny fro-
kost, der skal laves, nogle indkøb, en masse 
rengøring – og så på den igen. Derfor hol-
der vi fast i vores fridage hernede, ellers kan 
man ikke holde til det. Der skal bare være 
nogenlunde balance i tingene,” understre-
ger Brian på en sjælden feriedag i en tom 
restaurant, hvor det faste inventar – hunde 
Dulle – går hjemmevant rundt.

10 LYS I LAGKAGEN
I morgen er der fuldt hus igen. Men selv i en 
overfyldt restaurant med fuld fart på bestil-
lingerne er der ro på. Så meget ro på der nu 
kan komme, når der kun er de to til at sørge 
for, at alle gæster er glade.

Langt de fleste af vores gæster ved godt, 
at vi kun er to i butikken her, og vi gider ikke 
stresse, så selv om vi er effektive og ikke 
kede af at ta’ fat, tager det altså den tid, det 
tager, hvis fjorten mennesker sidder med 
fjorten forskellige bestillinger. Så må folk 
lige snuppe en fadøl mere, inden vi er helt 

klar – ja, eller bestille bord og menu på for-
hånd,” griner Michael. 

”Heldigvis er folk søde og føler sig hjem-
me her. Det mærker man jo tydeligt, og en 
stor del af vores gæster er stamgæster, der 
igen har hevet deres venner med, så vi ken-
der rigtig mange gæster ret godt, og de er 
blevet en del af vores netværk hernede,” for-
tæller Brian, der sammen med Michael har 
tænkt sig snart at fejre den ti års fødselsdag 
i forretningen og jubilæum som restauratø-
rer - og i øvrigt lige har holdt fælles halvfems 
års fødselsdag for 120 familiemedlemmer 
og venner.

FREMTIDEN ER SPANSK
Og de har langt fra tænkt sig at stoppe her. 

For et alternativ til dansk regnvejr, alt 
for mange arbejdstimer og travlhed blev 
’La Pataleta’ og livet i det sydspanske. Med 
hårdt arbejde, flere og flere stamgæster, 
strandbryllup, et kæmpestort og voksende 
netværk - og endda med familie tæt på. Til-
fældet ville nemlig, at Brians bror sammen 
med kone og børn også havde fundet på at 
ville bosætte sig ’lige rundt om hjørnet’. Ef-
ter ti år på Solkysten er de nu vendt tilbage 
til Danmark. Sådan kommer det ikke til at 
gå for Brian og Michael. 

”Nej, vi kommer ikke hjem igen. Vi hører 
til hernede, og når festen engang for alvor 
slutter, skal vi brændes og vores urner sejles 
ud i havet. Fuldstændig som min svigermor 
og stedfar blev det,” understreger Michael.

”Og ind til da vil vi bare ha’ det godt,” sup-
plerer Brian. 

”Vi er begge to kæmpe livsnydere og lang-
tidsplanlægger ikke med de vilde fornuftige 
investeringer og planer. Vi aner ikke, præcis 
hvad der sker, men lever heller ikke med 
hovedet under armen. Vi lever billigere her 
end i Danmark, men tjener da også mindre, 
og de penge vi tjener, bruger vi på at spise 
godt og på ferier. Vi vil altså leve livet lige nu. 
Så dét gør vi.”

BESØG LA PATALETA HER

La Pataleta

Avenida de España, 7

29793 Torrox Costa

Málaga

Åbningstider:

Mandag og tirsdag: lukket

Onsdag-søndag: 13-17

Telefon:+34 952 96 71 11

Ejere:

Brian Hjort Hansen

Michael Møss Jensen

En stille stund, før gæsterne ankommer. Selv om der er travlt i køkkenet, er der altid plads til et smil fra kokken, mens de danske retter gøres klar
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Ny spansk regering har historisk antal 
kvindelige ministre

AF FREDERIK AVENSTRUP

Den nye regering består af det højeste 
antal kvindelige ministre i spansk og 
europæisk historie.

I alt er 11 kvindelige ministre en del af 
premierminister Pedro Sánchez’ nye so-
cialistiske regering. De sidder på nøgle-
poster som nationaløkonomi, finans og 
forsvar. 

EN SNÆVER OG 
PROBLEMATISK SEJR
Spaniens fungerende premierminister, Pe-
dro Sánchez, har ved den anden afstem- 
ning i parlamentet sikret sig, dog med en 
snæver sejr, en ny periode på posten. Sán-
chez blev afvist ved første afstemning i 
parlamentet. Her opnåede han ikke de 176 
påkrævede stemmer i det 350 medlemmer 
store parlament.

Sánchez havde på forhånd landet en af-
tale med det catalanske parti, ERC, der ha-
vde lovet at afholde sig fra at stemme.

ERC og socialdemokratiske PSOE er 
blevet enige om at indlede forhandlinger 
mellem Spaniens regering i Madrid og den 
catalanske regering i Barcelona.

Det skal »løsne op for den politiske konf-
likt om Cataloniens fremtid og etablere 
et grundlag for dens løsning,« lød det. I 
modsætning til Rajoy, der valgte en hård 
kurs over for Cataloniens separatister og 
ønsket om uafhængighed, så har Sánchez 

lovet en åben dialog med den nye catalan-
ske regionalpræsident, Quim Torra.

De nye ministre er blevet taget i ed af den 
spanske kong Felipe VI i Zarzuela Paladset 
nær Madrid.

LIDT OM SANCHEZ
Den 46-årige Sánchez er økonom og har 
ingen erfaring fra tidligere ministerposter. 
Men han har fået et opsigtsvækkende 
comeback til toppolitik.

Han skal stå i spidsen for den fjerd-
estørste økonomi i eurozonen på et tid-
spunkt, hvor EU står over for store og van-
skelige opgaver. 

Blandt Sánchez mærkesager er at rette 
op på sociale skævheder, der er opstået un-
der flere års økonomiske nedskæringer. 

De økonomiske nedskæringer var en del 
af Rajoys økonomiske kurs for at rette op 
på den økonomiske krise, der ramte Span-
ien særdeles hårdt.

11 kvindelige ministre har fået plads i den nye spanske regering. 

• 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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Den stigende livskvalitet og pensionis-
ternes forbedrede helbred har ført til 
at flere og flere personer over 65 år, 

beslutter at tilbringe deres pensionist tid 
på jagt efter et bedre klima, et godt sund-
hedssystem og lavere omkostninger. Costa 
del Sol, Bilbao og la Costa Azahar er de tre 
spanske destinationer, der har sneget sig 
ind i verdens bedste destinationer for at 
nyde denne ‘gyldne tidsalder’.

Denne tendens i at hive teltpælene op og 
flytte udenlandsk i den sidste fase af livet 
har ført til, at magasinet Forbes med jævn-
ligt mellemrum udarbejder en liste over de 
bedste destinationer, som information til de 
amerikanske borgere. Dette år inkluderer 
denne liste hovedstaden Bilbao, kysterne i 
Castellón og det sydlige Málaga.

Blandt de grunde, der har ført Forbes til at 

vælge Spanien som en af de ideelle destina-
tioner for at nyde sin pension er det “frem-
ragende sundhedsvæsen”, vejret, den “lave 
kriminalitetsrate” og “at det er let at få et vi-
sum”. Magasinet fremhæver også, at det er et 
land “billigere end mange andre i Europa.”

I Torremolinos, for eksempel, centrum 
for Costa del Sol, bor der over 100 nation-
aliteter sammen, og 13% af befolkningen er 
udenlandsk.

For at udarbejde denne liste har Forbes. 
Som sagt, taget hensyn til leveomkost-
ningerne, kvaliteten af sundhedsvæsenet 
og enkelheden i at få et visum. Men også 
muligheden for at man kan opholde sig i 
disse lande uden at tale det lokale sprog, 
har været en vigtig faktor, da dette er yderst 
vigtigt når man henvender sig til de ameri-
kanske pensionister.

LATINAMERIKA, EUROPA OG 
ASIEN
På listen finder vi også nogle sydamerikan-
ske lande på grund af deres “behagelige 
klima” og deres landskaber som Colombia 
og Costa Rica, Panama, Uruguay og Aruba 
- hvor de prioriterer antallet af udendørs ak-
tiviteter og deres “afslappede kultur”.

I Europa ud over Spanien finder vi også 
Italien som bliver fremhævet  - for deres 
“middelhavskultur”, mad og klima - Portugal 
- for de milde temperaturer og de lave om-
kostninger - og Skotland og Irland - for deres 
smukke grønne landskaber og sproget -.

Der er også asiatiske lande på listen, 
såsom Thailand - for dets “tropiske miljø” 
og de lave omkostninger - Filippinerne - for 
klimaet og for deres engelsk kundskaber - 
og Malaysia - for sin kultur.

De vigtigste årsager er sundhedsvæsenet, den lave kriminalitetsrate, 
klimaet, kulturen og leveomkostningerne.

Costa del Sol, Bilbao og Costa Azahar er blandt de bedste 
områder  i verden at pensionere sig i.

Svensk 12-årig pige der var meldt savnet i Sverige, blev fundet i god behold i Fuengirola

Bortført svensker fundet

Den 12-årige pige befandt sig sammen 
med sine forældre. Ingen af foræld-
rene har myndigheden over pigen.

Den svenske pige forsvandt tilbage i ok-
tober måned sidste år, mens hun var un-
der de sociale myndigheders varetægt. De 
svenske myndigheder fandt frem til, at pi-
gen muligvis befandt sig på Costa del Sol, 
og kontaktede derefter politienheden un-
der Junta de Andalucía.

 Efter anmodningen fra de svenske my-
ndigheder indledte spansk politi en sag i 
samarbejde med de sociale myndigheder i 
Fuengirola. Det har efterfølgende viste sig, 

at pigens mor havde taget hende med til 
Spanien uden tilladelse, med hensigt i at 
gemme sig fra myndighederne her nede 
på Costa del Sol.

Efter modtagelsen af de nødvendige 
oplysninger og i samarbejde med den 
svenske regering begyndte det spanske 
politi at finkæmme byen, men sagen 
viste sig hurtigt at være yderst komplic-
eret, da de ikke var registreret ved noget 
rådhus, og pigen gik ikke i skole. Alligevel 
lykkedes det at lokalisere pigen i midten 
af   december.

Hun kom med det samme under va-

retægt af de Sociale Myndigheder fra la 
Junta de Andalucía. Politiet kontaktede 
den svenske ambassade i Málaga, som 
hurtigt fik ordnet de nødvendige papirer 
for at pigen kunne komme hjem til Sverige 
hurtigst muligt. Pigen blev efterfølgende 
eskorteret af det spanske politi til et al-
mindeligt passagerfly, som bragte pigen 
tilbage. Nu er hun så hjemme igen, og igen 
i de sociale myndigheders varetægt.

I Sverige har myndighederne formelt 
anklaget forældrene for bortførelse af en 
mindreårig, oplyser den andalusiske ad-
ministration.
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Borgmesteren lukker debatten om turistskat i Málaga

Málagas borgmester, Francisco de la 
Torre, afsluttede på denne måde 
debatten omkring indførelsen af en 

turistskat i Málaga. “Vi kan nu komme vid-
ere,” sagde han og tilføjede, at turistsektoren 
“ikke er afklaret”, og at kommunen ikke øn-
sker at bruge flere ressourcer på det “uden 
klar enighed.” «Vi kan nu komme videre, 
lukke sagen, og så må vi se om vi kigger på 
sagen engang i fremtiden; dette vil give os tid 
til at reflektere om emnet, men lige nu er der 
hverken enighed eller vilje for at komme vi-
dere i sagen, ”argumenterede borgmesteren.

Den ansvarlige for turisme i Málaga, Rosa 
María Sánchez, havde ønsket at åbne debat-
ten om turistskatten og fremhævede behovet 
for enighed omkring dens implementering.

Sandheden er, at denne enighed er ikke 
eksisterende indtil videre. Ja selv i regering-
spartierne er der forskellige holdninger: det 

politiske parti Ciudadanos er imod, borg-
mesteren udtrykte allerede sine forbehold 
for et par måneder siden, og nu har han så 
givet udtryk for sin modstand, mens den 
nævnte turist ansvarlig var for at studere 
dens gennemførelse, som allerede nævnt. 
Venstrepartierne er for denne skattemod-
el: Faktisk, det lokale parti Adelante Málaga 
anmodede, den lokale regering tilbage i de-
cember, om at igangsætte en undersøgelse 
om hvad der skulle til for en implementering 
af denne skat.

De la Torre insisterede, at der var “forskel-
lige meninger, og nu er det ikke et spørgsmål, 
der er vores prioritet.” Det som bør priorit-
eres, insisterede han, er at promovere den 
sidste pris Málaga modtog som, Europæisk 
Hovedstad for Intelligent Turisme. «Vi øn-
sker at henvende os på den mest intelligente 
måde til de markeder, der giver os kvalitet; 

vi ønsker ikke at vokse i antal turister, men i 
kvalitet af den, og til det har vi ikke brug for 
en turistskat, ”konkluderede han.

ETABLERET I 150 BYER
Turistskatten, også kendt som ‘city tax’ 

eller ‘ecoskat’, er allerede en realitet og fuldt 
implementeret i næsten 150 byer i omkring 
tyve EU-lande, herunder nogle af de mest 
besøgte som Paris, Rom, Berlin eller Amster-
dam. Faktisk er det en foranstaltning, der 
opstår i byer, hvor der er en stor miljømæs-
sig og social belastning på grund af de store 
antal turisme, derfor vil denne skat sørge for 
at besøgende bidrager direkte til destina-
tionens bæredygtighed. Det er en skat, der 
ikke kun er stigende blandt byer som vælger 
at implementere den, men selve skatten ser 
også ud til at stige der hvor den allerede ek-
sisterer.

Denne infrastruktur steg med 4,4% i et rekordår, hvor lufthavnen  
registrerede 145.000 flybevægelser

Málaga lufthavn lukker 2019 med 19,8 millioner passagerer

Málaga lufthavn lukker 2019 med 
næsten tyve millioner passager-
er. De havde præcist 19,8 mil-

lioner rejsende og 145.000 flybevægels-
er på landingsbanen. Aena’s data viser 
at det forgangne år blev et historisk år, 
hvor disse faciliteter har vundet 4,4% 
af rejsende og registreret 2,5% flere 

operationer. ”Den positive udvikling i 
flytrafikken skyldtes den vedvarende 
vækst, der blev opretholdt af både det 
nationale og det internationale marked, 
med stigning i antallet af passagerer på 
henholdsvis 7,5% og 4%,” påpeger de fra 
Aena. På hundredeårsdagen for denne 
infrastruktur, har lufthavnen håndteret 

5.384.302 stykker bagage.
Med hensyn til markederne forblev 

England som det førende land i med an-
tal besøgende 2019 med 5.856.480 pas-
sagerer, hvilket repræsenterer 2,2%, eft-
erfulgt af det spanske marked, Tyskland, 
Frankrig, Holland og Irland.
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Arrangør Maddie Hjort fra Cos-
ta-Events havde i forvejen meldt 
udsolgt til Thomas Eje koncerten der 

blev afholdt i Fuengirola.
De heldige der havde fået billet, blev på 

imponerende vis, underholdt af en meget 
veloplagt Thomas Eje, der sang, jokede og 
spillede på et utal af instrumenter. Thomas 
blev akkompagneret af Mads Granum på 
piano.

Efter koncerten hyggede Thomas sig 
med sit meget oplagte publikum og ud-
delte både kram og selfies. 

Efterfesten med Mark Connor fik alle 
gæster på dansegulvet, ganske som han 
plejer. 

Det er ikke kun musik der optager 
Thomas Eje, malerkunsten er også en stor 
kærlighed, en passion han deler med sin 
hustru, maleren, Katherine Scrivens Eje.  

Maddie Hjort er derfor gået sammen med 
Tine Hagemeister om at lave en smuk fern-
isering i marts måned hvor de viser nogle 
af parrets malerier. 

Et spændende projekt alle parter ser 
meget frem til. 

Musik og latter forenes i en udsolgt sal
Thomas Eje sang og spillede sig ind i solkystens danske hjerter!

Sol&Skygge

Solkysten´s Netværksgruppe

Bliv medlem af Solkysten´s nye  
erhvervsaktive netværksgruppe, og 
få sparring, personlig udvikling og et 

stærkt netværk!
Vær med fra starten:
Kort fortalt er vi et relationsnetværk, 

der skaber værdi for deltagerne og de-
res virksomheder. Vi udveksler oplevels-
er og ekspertiser, der sikrer en faglig og 
personlig udvikling på tværs af gruppen. 
Medlemskabet er gratis og vi mødes en 
gang om måneden året igennem.

Det kan Solkysten Netværksgruppe give 
dig:

• Sparring på dine udfordringer samt in-
put til problemløsning.

• Opbygge relationer og udvide netværk.
• Faglig vidensdeling.
• Faglig og personlig udvikling
• Forretningsmæssig værdi
Som netværksdeltager skal du være ind-

stillet på:
• At deltage aktivt på møderne og lyst til 

at lære eller gøre en forskel
• At dele viden og erfaringer med grup-

pens øvrige medlemmer
• At respektere gruppens fortrolighed
• Med til at fastsætte sammensætningen 

af temaerne
• At lægge hus til et møde, hvis det er 

muligt
Spørgsmål og tilmelding til netværks-

gruppen
Hvis du ønsker at deltage i netværks-

gruppen eller bare høre mere om den, kan 
du ringe ind til Frederik Avenstrup på tele-
fon: 625 714 315 eller på mail: frederik@
solkysten.eu

solkysten
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Fuengirola  Avda. Ramón y Cajal, 6 (near Portillo bus station). Tel. 952 467 837

2 for 1 
briller fra  

59€
Inkl. sol- og UV-filtre                
gratis i et par briller
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Skal dine børn eller børnebørn holde spansk karneval  
eller dansk fastelavn? – eller måske begge dele?  

Så har Flying Tiger Copenhagen et bredt udvalg af  
kostumer til festlighederne. Se nogle af dem her.

FASTELAVN ELLER KARNEVAL
Er en fest, der på den nordlige halvkugle ligger på grænsen 
mellem vinter og forår. Antikkens romere fejrede det 
sejrende forår, og de gamle egyptere at Nilen gik over 
sin bredder og livets og årets cyklus begyndte forfra. 
At klæde sig ud og slå til søren har alle dage været 
en del af livet, og til fastelavn blev muligheden 
ekstra stor, idet masker og udklædninger slettede de 
sociale skel. Bonden kunne sidde ved samme bord 
som greven – eller ligge i samme seng. Løssluppen-
hed var en stor del af fastelavnstiden, der virkede som 
en ventil i en hverdag præget af strenge regler og hårdt 
arbejde. Karnevaller var kun for voksne. Det er først i 
nyere tid, at fastelavn er blevet børnenes 
fest.
Karneval i Spanien er en stor fest og er 
kendt for to store begivenheder i hele 
verden, deres karneval i Tenerife og i Cadiz. 
Men ellers er det noget som fejres i alle de 
spanske byer både store og små. Så er karne-
val her nede ikke noget kun for børn, her kan 
man forvente at alle voksne også klæder sig ud.

KIRKENS FASTLÆGGELSE AF FASTEN
Ordet fastelavn stammer fra det plattyske 
Fastelovend eller Fastnacht, der betyder 
aftenen før fasten.
Fastelavn hænger sammen med den 
faste, der fulgte efter. Under faste 
må man ikke spise kød og i nogle 
tilfælde heller ikke fisk. Fasten 

varede 40 dage fra askeonsdag til påske, (idet søndage 
ikke tælles med). Fastelavnssøndag falder derfor 49 

dage før påskesøndag.
Protestanter anså den som en hedensk fest, der under-

gravede både den kirkelige og den verdslige 
autoritet.
Karneval carne vale betyder på latin 
farvel til kødet.
Stort set hele det katolske Europa fejrer 

denne dag og i sydstaterne i USA hedder 
festen ‘’Mardi Gras, der betyder fede tirsdag 

og er dagen før fasten.
Næsten alle modeller af det spanske karneval har 

udgangspunkt i festdagene torsdag  
Lardero og Aske onsdag (som fejres  
46 dage før påske).

Fastelavn i Danmark:
Slå katten af tønden

Fastelavnsris
Fastelavn er mit navn

Fastelavnsboller
Karneval i Spanien:

Begravelse af la Sardina
Optog gennem byerne
Chirigotas, Comparsas y Murgas
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Bi hoved 
kostume 4€ 

Sommerfuglevinger 3€ 

Rumvæsen 
hoved 4€ 
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 R FASTELAVN
Fe kostume 8€ 

Håndværker 
kostume 8€ 

Astronaut 
hoved 4€ 

Krokodille 
hoved 4€ 

Sommerfuglevinger 3€ 

Bi kostume 8€ 

Mariehøne kostume 8€ 

 Påfugl 
kostume 8€ 

Brandmand 
kostume 8€ 

Astronaut 
kostume 8€ 

Dronningekrone 4€ 
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“Alle har brug for kærlighed” eller at blive påmindet om, 
at man er elsket. Her er nogle bud på, hvad din bedre 

halvdel skal have til Valentinsdag.

VALENTINSDAG
Fejres den 14. februar, er kendt som “de elskendes 
helligdag”. På denne dag udveksler par kort, blom-
ster, chokolade eller andre former for kærlige 
gaver.

Valentinsdag er i moderne tid blevet sat i 
forbindelse med den gamle romerske hø-
jtid Lupercalia, men ikke alle forskere er 
dog enige i dette. Festivalen Lupercal-
ia blev afholdt den 15. februar til ære 

for en af de romerske guder, Lupercus, og en række ritualer, som 
skulle sikre frugtbarhed, var et vigtigt element i festen.

Helligdagen blev indført af pave Gelasius i 496 e.v.t. og blev opkaldt 
efter den romerske præst Valentin. Hvem han var er stadig usikkert. 

Legenden fortæller, at da kejser Claudius II beordrede romerske 
soldater til ikke at gifte eller forlove sig, trodsede Valentin dette dekret 

og fortsatte med at vie unge soldater. Han blev som følge heraf arresteret, sat 
i fangenskab og senere henrettet ved halshugning den 14. februar. Den romer-
ske-katolske kirke udnævnte ham efter hans død til helgen som Sankt Valentin.

Afholdelse af valentinsdag, som vi kender den i dag, i Danmark og i Spanien er en forholdsvis 
ny tradition. I Finland, hvor dagen har været fejret siden 1989, er det den næstvigtigste sæson 
for afsendelse af postkort med 5-5½ mio. valentinskort. USA må siges at være foregangsland 
for helligdagen. Hvor der sendes hvert år 192 millioner valentinskort.

Få et svar 
hjerte 6€

Flying Tiger 
Copenhagen

Chokolade 
Valentins mand 

3€ Flying Tiger 
Copenhagen
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Røde roser

Hjerte med lys, til at skrive 
på (incl. Farver) 5€ Flying 

Tiger Copenhagen 

Fyldt chokolade

Røde roser

på (in
Ti

e med lys, til at skrive
ncl Farver) 5€ Flying

Hjerte
på (in

Metal kort holder 
3€ Flying Tiger 
Copenhagen

Bevægelig blomst 
til at male (incl. 

Maling) 3€

Flying Tiger 
Copenhagen

Fyld

Magisk 
kærlighedskop 4€

Flying Tiger 
Copenhagen
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D en opfattelse sad i mig i mange år, 
indtil jeg for nylig vendte situationen 
på hovedet. Når jeg nu passerer en 

mand i en fed sportsvogn, så ikke alene 
overglor jeg bilen, jeg viser ham også min 
respekt ved at smile anerkendende til ham. 
For selvfølgelig skal manden have lov at 
tro, at han er noget. Han har jo nået dét, 
der er andre der drømmer om, og hvorfor i 
alverden skal det ikke anerkendes?

Måske han har slidt og slæbt, måske 
han har prioriteret nøje, måske han bare 
har været heldig. Men uanset hvad, så er 
og bliver misundelse en grim ting.

Men inden jeg påstår mig selv helt frelst, 
så kan jeg tilsvarende tage mig selv i at se 
fodboldkamp på tv og håbe, at en spiller 
som f.eks. Ronald brænder straffesparket.

Og jeg ved, at vi er mange, der kan have 
det sådan.

Ikke lige med Ronaldo, eller med en 
sportsvogn, men i situationen, hvor man 
ikke helt under andre det bedste.

Inderst inde er det jo dybt ynkeligt, men 
givetvis også noget i den danske jantelov. 
Jeg er i hvert fald overbevist om, at man i 
USA aldrig vil rynke på næsen over en per-
son, der har opnået, det han ville. Tværti-
mod.

Derovre bliver drømmene udlevet big 
time og folk får respekt på den konto.

Den forskel i mentalitet kommer også til 
udtryk på anden vis. Hvis man i Danmark 
spøger en flok skoleelever, hvem der har 
scoret topkarakter til en eksamen, så vil 
de pågældende elever række en forsigtig 
hånd op.

Og spørger man dernæst, hvad årsagen 
til deres gode resultat er, så vil mange af 
dem lidt undskyldende svare, at de var 
heldige med emnet.

Men stiller man samme spørgsmål i USA, 
så vil eleverne stolt række armen i vejret. Ja, 
de vil måske endda rejse sig fra stolen.

Og til spørgsmålet om, hvorfor de fik 
den succes, vil de kigge én i øjnene og sige: 
»fordi jeg var dygtig«.

Jeg ved ikke, hvad jeg syntes er bedst. 
Og i min optik har ydmyghed bestemt 
også sin charme. Omvendt er der ej heller  
grund til at gå og skamme sig over, at man 
på et givent felt er dygtig, eller at man har 
gjort det godt i livet.

Det er blot vigtigt at huske på - og det er, 
hvad enten man er den succesfulde part 
eller den modsatte, der ærgres over sin 
egen manglende formåen, at vi alle rum-
mer evner på et-eller-andet plan.

Det kan godt være, at Sofus i gymnasi-
et ikke er den bedste til matematik, men 
så er han måske god til at spille guitar. Og 
måske Sara har lidt svært ved regnearkene 

på kontoret, men så er hun måske det so-
ciale omdrejningspunkt i kantinen.

Vi rummer alle noget godt, og det er dét, 
vi skal fremelske hos hinanden.

Vi skal ikke nødvendigvis stræbe efter at 
være den bedste til det hele. Jeg vil bestemt 
også gerne være den bedste tryllekunstner 
i Danmark... Ja, eller den bedste foredrag-
sholder, klummeskribent m.m. Men som 
årene er gået, har jeg fundet fred med, at 
det nok ikke kommer til at ske. Og hvad 
så? Så kan jeg forhåbentlig noget, som de 
andre ikke kan.

Dermed sagt skal du ikke have forvent-
ninger til dig selv om, at du er den bedste 
i klassen, den bedste på arbejdspladsen, 
den bedste på fodboldholdet osv.

Men du kan stille krav til dig selv om, at 
du hver eneste dag er den bedste udgave 
af dig selv, du kan være. Det er både et krav 
du kan indfri, og et krav som er rimeligt at 
dine omgivelser stiller.

Og hvis du lever op til det, så forventer vi 
ikke meget mere af dig.

Og noget af det bedste, jeg kan være af 
mig selv, det er, når jeg ikke vender hov-
edet demonstrativt væk, når jeg ser en 
mand i en lækker sportsvogn.

Jeg vil fremover vise ham »tommel op«, 
og jeg er sikker på, at vi i sidste ende begge 
får en gladere hverdag ud af det.  

Du må godt tro du er noget

AF JESPER GRØNKJÆR · FORFATTER OG FOREDRAGSHOLDER, LÆS MERE OM HAM PÅ WWW.TRYLLESTAV.DK

Helse

En sætning jeg husker fra min barndom var, hvis man f.eks. så en 
mand i en overdreven lækker bil. Så sagde folk: »Lad være med at  

kigge efter ham. Han skal ikke have lov at tro, han er noget«.
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Vithas Xanit
Internacional Hospital
Avda. de los Argonautas, s/n.
Benalmádena. 
Tel: 952 367 190

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.

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. 
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LOS MONTEROS BEACH

UNIK VILLA på første linie til stranden/middelhavet, beliggende i det eksklusive område Los 
Monterros i Marbella, med 24 timers vagt og kun 5 min kørsel fra Marbella. En hel uover-
truffen beliggenhed. Indendørs pool med bølger, stor udendørs pool lige foran stranden, 
BBQ i haven med overdækket spisested og m.m.m. Villen er hel fantastisk dekoreret, store 
flotte rum, sportsområder udenfor samt indenfor og chill-out område. Villaen består af fem 
store soveværelser, syv badeværelser, stort køkken med tilhørende opbevaringsrum med 
køleanlæg. Pejs udenfor samt indefor. Første sal består af en hel ekstraordinær suite med 
walk in closet, stue, køkken, pejs og en stor terrasse. Endvidere er der Spa- bad og opvarmet 
pool. I underetagen er der en bodega/vinkælder med bar, billiardbord samt biograf. Denne 
villa bør virkelig ses og nydes.

Los Monteros · Marbella                          

Denne bolig var med i det danske boligpro-
gram Hammerslag julespeciel den 22.12.2019

Publireportage
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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.
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BOLIGMARKEDET I SPANIEN  
BEVÆGER SIG I 3 HASTIGHEDER
Euroval tegner et meget fragmenteret boligs-
cenario fra 2014 til 2019, da prisudviklingen 
har bevæget sig i tre forskellige hastigheder. 

Den hurtigste af disse hastigheder er ho-
vedsageligt registreret i Madrid og Barcelona 
med stigninger på henholdsvis 32,2% og 30% 
på fem år.

Disse to spanske byer har fungeret som 
ægte lokomotiver til at genvinde boligpriser-
ne. Både Madrid og Barcelona har mere end 
fordoblet det nationale gennemsnit med 
stigninger på henholdsvis 32,2% (fra 2.014 til 
2.664 euro) og 30% (fra 1.885 til 2.450 euro) i 
perioden.

I trinet umiddelbart nedenfor finder vi 
Málaga (24,1%: fra 1.480 til 1.837 euro), De 
Baleariske Øer (23.9%: fra 1.896 til 2.349 
euro) og Las Palmas (22.1%: fra 1.325 til 1.618 
euro). 

I gruppen med mellemhastighed er der 
i alt 26 provinser, hvoraf kun syv overstiger 
halvdelen af   den nationale gennemsnitlige 
stigning: I de sidste fem år er prisen på m2 
steget med 12,9% (fra 1.459 euro i 2014 til 
1.647 euro i 2019).

I Valencia provinsen er kvadratmeterpri-
sen siden 2014 steget med 10,1% (fra 1.066 
til 1.174 euro), efterfulgt af Alicante (8.1%: 
fra 1.220 til 1.306 euro) og Navarra (7.2 %: 
fra 1.321 til 1.416 euro). Zaragoza (6,7%: fra 
1.222 til 1.230 euro), Girona (6.5%: fra 1.436 
til 1.530 euro), Valladolid (6.5%: fra 1.163 
til 1.238 euro) og Lugo (6.5%: fra 814 til 867 
euro).

Både i Valencia og Alicante provinserne 
spås der en stor fremgang i salg og med der-
til hørende prisstigninger i de næste par år.

Den sidste hastighedsgruppe består af 
næsten 40% af de spanske provinser, der 
efter fem års opsving i boligefterspørgslen 

viser en balance mellem neutralt og mar-
kant negativ. Med en flad graf i denne fem-
årsperiode vises kun to Almeria-provinser 
(gennemsnitsprisen pr kvadratmeter i 2019 
forbliver den samme som i 2014: 1.127 euro) 
og Orense (949 euro).

Resten, i alt 18 provinser, har en negativ 
udvikling i denne periode. Segovia er den 
spanske provins, hvor gennemsnitsprisen på 
kvadratmeteren har mistet mest værdi siden 
2014, -7,7% (fra 1.056 til 975 euro). De følges 
i faldende rækkefølge, Soria (-6,4%: fra 1.080 
til 1.011 euro), Cuenca (-4,7%: fra 819 til 781 
euro), Ciudad Real (-4%: fra 786 til 755 euro), 
Ávila (-2,6%: fra 864 til 841 euro), Vizcaya 
(-2,5%: fra 2.393 til 2.334 euro), Ceuta (-2,2%: 
fra 1.778 til 1.739 euro), Teruel (-2, 2%: fra 
803 til 785 euro), Guipúzcoa (-2%: fra 2.723 
til 2.670 euro), León (-1,9%: fra 893 til 876 
euro), Álava (-1,7%: fra 1.993 til 1.959 euro), 
Cantabria (-1,7: fra 1.497 til 1.472 euro), Hu-
elva (-11.6%: fra 1.106 til 1.088 euro), Astu-
rias (-1.5%: fra 1.310 til 1.291 euro), Burgos 
(-1,3%: fra 1.145 til 1.130 euro), Palencia 
(-0.7%: fra 1.017 til 1.010 euro), Murcia-regi-
onen (-0.6%: fra 997 til 991 euro) og Huesca 
(-0 , 1%: fra 1.162 til 1.161 euro).

BESTANDEN AF BOLIGER TIL 
SALG GÅR OP FOR FØRSTE 
GANG SIDEN 2013

InmoCoyuntura rapporten der er udarbej-
det af Euroval analyserer også, hvordan den 
spanske boligbestand har udviklet sig fra 
2004 til i dag. I henhold til de estimater, der 
er inkluderet i rapporten, har 2019 markeret 
et vendepunkt i reduktionen af bestanden 
af fast ejendom, der er akkumuleret siden 
boom årene. For første gang siden 2013 er 
dette tal steget i forhold til det foregående 
år, ca. 3%, til nu at være ialt 475.532 enheder, 
15.656 flere enheder end i 2018. På denne 

måde er boligbestanden i Spanien på niveau 
svarende til 2017, hvor den hed 476.938 en-
heder. Dog er vi stadig langt fra det maksi-
male på 683.033 enheder der blev nået i 2008 
da krisen satte ind.

 

Grafen viser udviklingen i lagerbeholdnin-
gen på antal enheder til salg siden 2004.

Konklusion:
Boligmarkedet i Spanien er sundt og godt. 

Priserne holdes i et fornuftigt leje der både 
tilgodeser køber og sælger. Dog er det, alt 
andet lige, købers marked i disse år – især 
på gensalgsmarkedet da udbuddet er blevet 
større. På nybyg markedet falder antallet af 
nye projekter i 2020 hvilket betyder at køber-
ne skal slå til på de gode beliggenheder. Vi 
kommer dog snart til at få en masse ”nybyg” 
boliger ind fra sælgere som købte op igen-
nem nullerne. De vil gå efter en fortjeneste 
på deres bolig, så det vil givetvis rykke prisen 
op på det segment.

Alt i alt er budskabet som altid – har man 
drømmen om en bolig i Spanien, så køb. 

Som en klog mand sagde engang: Don’t 
wait to buy Real Estate – Buy Real Estate and 
wait.  

ANALYSE AF  
BOLIGMARKEDET

Sol Properties

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

BOLIG-UDLAND.DK - MAIL: CHRISTIAN@BOLIG-UDLAND.DK
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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
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Den spanske lovgivning er tydelig med 
hensyn til de lyde, der forstyrrer roen 
i vores hjem, hvad enten de er forår-

saget af naboer, kæledyr, tv, høj musik, råb, 
fest eller andet.

Ifølge loven er det ikke tilladt at ejeren 
eller beboeren af en   lejlighed eller lokale, 
hverken inde i denne eller i de tilhørende 
fælles områder, at udføre irriterende, usun-
de, skadelige, farlige eller ulovlige aktiviteter.

Efter mine mere end 25 års erfaring inden 
for jura, er det følgende trin, jeg anbefaler at 
udføre for at komme naboernes generende 
lyde til livs.

For det første bør man finde ud af hvor 
støjen kommer fra, og hvis denne er forår-
saget af en nabo, skal denne person iden-
tificeres. Hvis du allerede har fundet ud af, 
hvilken nabo det drejer sig om og, i tilfælde 
af at intensiteten, varigheden eller gentagel-
sen virker virkelig irriterende, er tiden kom-
met til at tage næste trin.

Det er vigtigt at kende de decibel, der til-
lades i hver kommune, alt efter tidspunktet 
på dagen eller natten, hvor denne generen-
de støj opstår. Hver kommune fastsætter 
sit eget tidsrum, hvor lyde ikke er tilladt, og 
hver ejerforening kan fastlægge de regler, 
som de finder passende for at garantere na-
boernes hvile og ro. 

Hvis vi har identificeret personen, der er 
ansvarlig for støjen - og for at imødekomme 
de gode forhold mellem naboer, der skal re-

gulere sammeneksistensen - bør vi forsøge at 
diskutere sagen på en venlig måde med den 
nabo der forårsager støjen. Du kan gøre det 
enten direkte eller gennem ejerforeningens 
administration. I de fleste tilfælde kan man 
ende med støjproblemet ved at snakke om 
det. Ofte er den person som er grund til stø-
jen ikke selv klar over den støj de forårsager 
er så høj, for eksempel hvis væggene ikke er 
godt lydisolerede. Et venligt forslag til at løse 
problemet kan være mere effektivt end andre 
mere aggressive metoder og sandsynligvis vil 
naboen være taknemmelig for at du snakker 
med ham før du foretager en mere afgørende 
handling. Hvis du ikke ønsker at løse proble-
met direkte, er en anden mulighed at ringe til 
det lokale politi, der har pligt til at tage hen til 
den nabo der forårsager støjen, og bede ham 
om at stoppe. Gentagelsen af denne adfærd 
kan medføre en bøde.

Men hvis man ikke har opnået noget 
gennem de mere venlige måder, bør man 
advare den støjende nabo gennem ejerfor-
eningens præsident om, at de øjeblikkeligt 
skal ophøre støjen under advarsel om at på-
begynde de tilsvarende retslige handlinger. 

Hvis naboen fortsætter med at støje på 
trods af denne skriftlige advarsel, skal du 
begynde disse retslige handlinger. At an-
lægge sag imod denne nabo kan gøres 
personligt, i dit eget navn, eller gennem 
ejerforeningen - efter at dette er blevet 
godkendt af ejerforeningens bestyrelse. 

Dommeren kan træffe en midlertidig afgø-
relse om at slutte øjeblikkeligt med denne 
forbudte aktivitet under advarsel om at 
begå en forbrydelse af ulydighed. Domme-
ren kan også vedtage lige så mange mid-
lertidige foranstaltninger, som måtte være 
nødvendige for at sikre sig at forbuddet 
bliver overholdt. Hvis naboen bliver erklæ-
ret skyldig, kan han dømmes til at ophøre 
den forbudte aktivitet, betale en passende 
erstatning for skader og, i meget alvorlige 
tilfælde, kan han fratages retten til at bruge 
boligen eller lokalet i et stykke tid. 

Under alle omstændigheder er det meget 
vigtigt, at der eksisterer en minimal solid 
base som støtter klagen over støjen. For det-
te er det nyttigt at kende de tilladte decibel 
på bestemte tidspunkter af dagen, deres 
tilladte intensitet og varighed. Hvis de ikke 
overstiger den tilladte intensitet og varig-
hed, der er tilladt, selvom de er ubehagelige. 
Et klart eksempel for at forstå dette, er støjen 
forårsaget af gøende hunde. Hvis hunden 
gøer lejlighedsvis, men dens varighed ikke 
er stor, selv om decibelene er højere end de 
tilladte, ville man ikke kunne få en akustisk 
måling som var høj nok til at dommeren ville 
fordømme dette.  En helt anden ting er, hvis 
hunden gøer længere tid af gangen (flere mi-
nutter eller timer uden at stoppe).

For at de akustiske målinger skal være 
gyldige, skal de udføres af et akkrediteret 
firma. 

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

KONSUL FOR DANMARK I ANDALUSIEN OG EXTREMADURA

Privatøkonomi

HVAD KAN JEG GØRE MOD GENERENDE 
LYDE I MIN BYGNING ELLER KVARTER
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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

Costa del Sol, Spanien 5.258 boliger

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. 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. 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. 4007 Miraflores
Cozy dejlig Penthouse lejlighed beliggende lige ud til 
Miraflores Golf hul nummer 9. Fantastisk udsigt, med stor 
skøn terrasse og lækker indrettet med to soveværelser, to 
badeværelser og åben køkken ud til en dejlig stue med 
udgang direkte til terrassen samt parkering i underetagen. 
I gå afstand til Golf samt restauranter. Pris 199.000€

Ref. 4002 Centrum Fuengirola
Penthouse duplex i Fuengirolas bymidte, ligger i en meget 
velholdt bygning tæt på alt, samt i gå afstand til middelhavet. 
Lejligheden har 4 soveværelser, stor lækker stue, dejligt køk-
ken med vaskerum og en stor garage under bygningen. Fan-
tastisk udsigt ud over byen, middelhavet samt de flotte bjerge, 
fra de dejlige terrasser. Stor rummelig lejlighed med masser af 
muligheder. Der tilhører en stor fælles pool til ejerforeningen og 
masser af udendørsplads. En lejlighed der bør ses. Pris 399.000€

Ref. 3993 Benalmadena Pueblo
Nyt boligkompleks i centrum af Benalmádena Pueblo. 
Beliggende på en af de bedste grunde i kommunen, 
med facade til tre gader, denne luksus bygning er ud-
formet som en oase af komfort i centrum af byen. Pris 
for en to soveværelses fra 175.000 incl. garage og 
et soveværelse fra 138.000 uden garage, og tre 
soveværelser fra 295.000€ incl. garage,

Ref. 3989 Mijas Golf
Vi tilbyder denne store fantastiske villa, beliggende i 
Mijas Golf. Der er i alt 3 ejendomme tilhørende denne 
ene villa. alle med selvstændig indgang, køkken, stue og 
soveværelser med bad. Omgivet af dejlige haver, en stor 
vestvendt pool, køkkenhave, en stor privat garage med 
plads til mere end 8 biler. Udvendig barbaque/grillhus. En 
ejendom med stort potentiale og en fantastisk beliggen-
hed. Pris 1.065.000€

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. 3929 Capellania, Benalmadena
Et plans villa med flot 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. 3960 Fuengirola Centrum
Penthouse med flot 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€

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. 4008 El Higueron Benalmadena
Fantastisk lejlighed med udsigt over Middelhave og Fuen-
girola bugten, beliggende i det eftertragtede område 
Higueron. Stor lejlighed med to soveværelser (som før 
var der tre soveværelser), 2 badeværelser, et flot køkken 
halvt åben ud til den store stue som er nem at indrette 
og med udgang til den store private terrasse. Lejligheden 
er sydvendt og har masser af lys. Endvidere tilhører der 
en parkeringsplads til lejligheden. Pris 339.000€

Ref. 4052 Monte Alto Benalmadena
Villa beliggende i det eftertragtede område Monte Alto. 
Villaen består af tre soveværelser, hvoraf det ene lig-
ger på første sal. To badeværelser. Dejlig køkken med 
udgang til et rum med vaskemaskine samt opbevaring. 
Det er muligt at åbne til stuen/spisestue. Skønne om-
råder med terrasse rundt omkring huset, og så en dejlig 
privat pool. Ligeledes er der også en lukket garage til 
ejendommen. Pris 349.000€

Ref. 3971 Benalmadena Costa
Flot penthouse lejlighed på 93m2 plus 14m2 terrasse 
som er overdækket med skydetag. Lejligheden er meget 
cetralt beliggende og med en fantastisk udsigt. Stor lys 
stue/spisestue. Soveværelse med varme i gulvet og air-
condition, begge badeværelse har gulvvarme. Lejligheden 
sælges fuldt møbleret. Elevator fra kælder til lejlighed. 
Pris 279.000€

Andersen & Andersen - FEBRERO 20.indd   2 26/1/20   17:40
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Ref. 4034 El Mirador, Benalmadena Pueblo
Flot rækkehuse med havudsigt, beliggende i den efter-
tragtede urbanizacion El Mirador tæt på Benalmadena 
Pueblo. Rækkehuset indeholder 4 soveværelser, 3 bad-
værelser, stue samt åbent køkken. Der er carport til ejen-
dommen. Desuden er der en flot fælles have med swim-
mingpool. Pris 449.000€

Ref. 4033 Torreblanca Fuengirola
Nøglefærdig penthouse med 3 soveværelser, 2 
badeværelser, åbent køkken, stue og terrasser på 45 m2 
mod syd vest, med en fantastisk panoramaudsigt over 
havet, Fuengirolabugten og bjergene. Spektakulære 
fællesarealer, herunder pool af strandtype med boble-
zone, børnepool, avanceret fitnesscenter med sauna, so-
cial klub med gourmetrum, chillout-område, grillplads og 
sommerkøkken, Pris 685.000€

Ref. 4004 Pueblo Mirasol Torremar, Benalmadena
Fantastisk rækkeshus med en hel uovertruffen udsigt og med 
masser af muligheder. Direkte fra indgangen kommer man til stue 
/ køkken området, fra køkkenet er der en trappe der fører under 
terrassen, hvor der er påbegyndt en udbygning med et værelse 
samt badeværelse. Da huset er et endehus er der en del have samt 
terrasse til rundt om huset, dvs. man har stor terrasse foran huset 
ved indgangen samt meget skøn terrasse direkte fra stue med den 
helt fantastiske udsigt ud over middelhavet, Pris 199.000€

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 995.000€

Ref: R3304858 Benalmadena
Under opførelse, lejligheder fra 2 til 4 soveværelser. Innovativt 
design med rene linjer og den nyeste teknologi. Dette byggeri 
ligger på en 13.149 kvadratmeter stor grund med tropiske 
haver, et wellness-center og en stor saltvandspool. Priviligeret 
placering med fantastisk panoramaudsigt til havet og bjer-
get, beliggende tæt på et stort udbud af restauranter, indkøb, 
etc. Dette kompleks ligger i hjertet af Costa del Sol, mellem 
Fuengirola og Benalmádena. Priser fra 335.000€ - 729.000€

Ref. 3508120 Benalmadena
Nybyggeri med 2 til 4 soveværelser, beliggende meget tæt 
på middelhavet. Dette byggeri har en privilegeret placering 
på et forhøjet område mod havet. Der kan du have majes-
tætiske udsigter overalt i dit nye hjem. Designet til fritid og 
nydelse året rundt. Dette byggeri giver dig også mulighed 
for at leve udendørs hele året. Tre poolområder omgivet af 
store grønne haveområder. Meget tæt på de skønne strande 
i Torreblanca og Carvajal. Priser fra 345.000€ til 770.000€

Ref. 3323095 Mijas Costa
Luksuriøs boligbyggeri under opførsel i hjertet af Cos-
ta del Sol,  omgivet af naturen. Panoramaudsigt over 
havet samt uovertruffen golfudsigt. 77 luksuslejlighed-
er fordelt på 17.000 m2 med tropiske haver. Skandi-
navisk design, 2-4 sovev. og priser fra 369.000€ til 
1.199.000€

Ref. 3376003 La Cala Mijas
Luksus lejligheder under opførsel med 2, 3 og 4 
soveværelser, beliggende i gåafstand til alle lokale facili-
teter og stranden! Alle  vender mod syd-vest og har rum-
melige terrasser, åbent køkken, garage og opbevarings-
rum. Havudsigt fra alle enhederne. Priser fra 340.000€ 
til 548.000€

Ref. 4048 Torremuelle, Benalmadena
Villa med fantastisk havudsigt beliggende i det eftertragt-
ede Torremuelle. Villaen indeholder 4 soveværelser, 2 
badeværelser, køkken og stor stue. Dejlig have med egen 
pool og en fantastisk udsigt ud over Middelhavet. I gå 
afstand til stranden og til toget. Pris 549.000€

Ref. 4015 Mijas-Costa
Skøn villa beliggende på en stor grund i gåafstand til 
supermarked samt restauranter. Villaen har egen pool og 
en dejlig have. Indeholder to soveværelser, stor køkken 
samt stor stue. Tæt på Cerrado del Aguila Golf samt 
Mijas - Golf. Parkeringsplads til to biler på grunden. 
Derudover er der en meget stor pool samt tennis baner 
tilhørende ejerforeningen. Pris 420.000€

Ref. 4045 Torreblanca del Sol, Fuengirola
Hel fantastisk lejlighed med en uovertruffen udsigt ned 
over Fuengirola by samt Middelhavet. Lejligheden består af 
2 lejligheder og indeholder, en meget stor stue, alle rum har 
en fantastiske udsigt. To store soveværelser, åben køkken. 
To dejlige badeværelser med varme i gulvene, og et stort 
pulterrum. Dejlig terrasse med panoramisk udsigt både 
til højre og venstre. Stor dejlig pool, haveanlæg og fælles 
parkering. En lejlighed der absolut bør ses. Pris 198.000€

Ref. 3557935 Malaga
Boligkompleks med 154 lejlighederr 2, 3 og 4-værelses 
lejligheder, bestående af 14 lave bygninger. Det er syd 
/ sydvestvendte lejligheder med naturligt lys fra deres 
store vinduer, en betagende udsigt over det smukke om-
givende landskab. skønne fællesarealer, herunder  swim-
mingpool med solterrasse, samt motionsrum til glæde 
for sportselskere. Garage og opbevaringsrum inkluderet 
I prisen. Priser fra 370.000€ til 895.000€

Andersen & Andersen - FEBRERO 20.indd   3 26/1/20   17:40



36  SOLKYSTEN.EU · Februar 2020

Når du er ejer af en bolig, et lokale 
eller en garage skal du huske at der 
er forpligtelser og omkostninger  til-

knyttet ejerskabet af ejendommen (ejerfor-
ening, skattebetaling m.m.). 

Ejendomsskat (IBI) er en af   disse om-
kostninger.

IBI (spansk ejendomsskat) er en skat der 
er direkte tilknyttet ejendommen og bliver 
opkrævet af kommunen. 

Med andre ord, når du erhverver en 
ejendom – uanset om der er tale om en 
lejlighed, et hus, et forretningslokale eller 
en garage - er du forpligtet til at registrere 
dig som ejer hos Catastro kontoret og hvert 
år betale IBI til kommunen hvor ejendom-
men er beliggende.

Betaling af IBI fastlægges af kommunen 
og beregnes på baggrund af diverse fakto-
rer som værdi af matriklen, byggeriets kva-
litet, beliggenhed , byggeriets alder m.m.. 

Kommunen fastlægger ligeledes ejen-
dommens vurdering (valor catastral) som 
består af selve matriklens værdi (valor su-
elo) og bygningens værdi (valor construc-
ción). Den samlede værdi (matrikel tillagt 
bygning) udgør ejendommens samlede 
vurdering og er normalt langt under den 
almindelige markedsværdi.  Denne værdi 
benyttes som beregningsgrundlag for an-
den skat der er tilknyttet borgeren. Hvis 
ejer af ejendommen ikke er fast bosiddende 

i Spanien (resident) skal ejer hvert år, inden 
udgangen af december, afregne Ikke Resi-
dent skat til de spanske skattemyndigheder 
som beregnes på baggrund af kommunens 
ejendomsvurdering. Er ejer skatteresident 
i Spanien afregnes denne beskatning i den 
årlige spanske selvangivelse. Dog, hvis ejer 
er skatteresident i Spanien og benytter 
ejendommen som primær bolig fritages 
denne for beskatning i den spanske selvan-
givelse.  Der skal dog stadig afregnes IBI til 
spansk kommune af boligen. 

I visse tilfælde kan kommunen give rabat 
i opkrævning af IBI (normalt tilknyttet bo-
pæl i kommunen) og visse ejendomme er 
helt fritaget for betaling (ejendomme ejet 
af offentlige organismer, kirke eller hjæl-
peorganisationer med speciel godkendelse 
som Røde Kors, m.m.). 

Når man køber ejendom er langt det 
mest praktiske at tilmelde IBI og Basura 
(renovationsafgift) til automatisk opkræv-
ning over konto. Således opkræver kom-
munen selv betalingen over konto hvert 
år. Opkrævningsform og periode varierer 
afhængig af hvilken kommune ejendom-
men er beliggende i. Mijas kommune op-
kræver normalt hele skatten i starten af 
marts. Benalmádena opkræver skatten 
over tre gange i tre lige store kvoter i maj, 
juli og september måned. Fuengirola kom-
mune opkræver normalt 70% af beløbet i 

sommer månederne og de resterende 30% 
i oktober / november. Marbella, Estepona, 
Benahavís og San Pedro opkræver normalt 
i én kvote i sommer månederne. 

Ligeledes kan ejendomsvurdering vari-
ere fra år til år afhængig af hvilken kom-
mune ejendommen er beliggende i. Mijas 
kommune har i mange år bibeholdt vurde-
ring mens f.eks. Benalmádena kommune 
hævede vurderingerne i en årrække men 
har efterfølgende reduceret vurderingerne 
i de seneste år. Ligeledes Marbella kommu-
ne har foretaget reduktion i vurdering i de 
seneste år. 

Da denne vurdering benyttes som be-
regningsgrundlag i den personlige beskat-
ning tilknyttet ejerskabet af ejendommen, 
vil disse ændringer i kommunens ejen-
domsvurdering kunne bemærkes i den 
årlige afregning af f.eks. Ikke Resident skat 
eller årlig spansk selvangivelse. 

Det er vigtigt man er opmærksom på at 
der er tale om to forskellige skattebetalin-
ger. IBI er tilknyttet ejendommen mens 
hhv. Ikke Resident skat og spansk årlig selv-
angivelse er tilknyttet personens ejerskab 
ef ejendommen.

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. 

HVAD ER IBI?

Privatøkonomi
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Denne guide er kun gældende i Spanien.
Alle beholdere skal smides efter at være 
blevet tømte.
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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 Oficina · 29601 Marbella

“Har du husket at indberette 

din skat som ikke-resident? 

Hvis ikke, kan vi gøre det for dig!“

   

KOM OG OPLEV DEN 
SMUKKE UDSTILLING MED 

ARNE HAUGEN 
SØRENSEN

NYE ÅBNINGSTIDER  
Galleriet har åbent tirsdage og torsdage fra 12 til 14  

og alle hverdage efter aftale. 

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

Buying a property

A clear step-to-step plan for 
your mortgage in Spain

wecaremortgages.com
+34 952 263 023

info@wecaremortgages.com

Construction mortgages Throughout Spain

ANNONCER DIN 
VIRKSOMHED 
HOS OS OG GIV 
DIG TIL KENDE

SOLKYSTEN.EU · 952 668 027
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Club de Golf Dinamarca spillede 
månedsmatch den 17. januar 2020

På ATALAYA OLD COURSE med gun 
start kl. 09:30. En kølig morgen, men 
det varede ikke længe, før solen hjalp 

spillerne med at få stivheden ud af kroppen. 
Alle så frem til en god dag på denne de-
jlige golfbane, med virkelig hurtige greens! 
Banen stod skarp efter at klubben netop 
havde været vært for stor pro-turnering. Til 
stor tilfredshed for Club de Golf Dinamar-
ca´s medlemmer.

Der blev spillet nærmest flaget i 2 slag på 
banens 1. hul, som er et par 4 hul, samt på 
alle par 3 huller i 1 slag. Matchledelsen ha-
vde igen lagt holdspil ind i matchen.

Dagens sponsor var som årene før NOR-
DIC MUEBLES, FUENGIROLA. Bjarne ha-
vde sørget for at dekorere restauranten med 
bannere og brochurer, da NORDIC MUEB-
LES ikke kunne deltage, fordi de fejrede 15 
års jubilæum, i butikken. Stort tillykke til 
dem og tusind tak til NORDIC MUEBLES.

 Alle spillere kom ind efter ca. 4 ½ time og 
kunne nyde solen på terrassen og indtage 

kolde og varme genstande, som man enten 
havde vundet eller tabt. Bestyrelsen mod-
tog efterfølgende stor ros fra personalet på 
Atalaya for det hurtige tempo matchen blev 
afviklet i, denne ros gives hermed videre til 
alle medlemmerne der deltog i matchen.

Alle gik til bords, efter matchledelsen ha-
vde lavet resultatlisten, og så frem til, at få 
en dejlig tre-retters menu.  Efter forret og 
hovedret foretog Bjarne og Claus præmie-
overrækkelsen.

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

A-rækken: 1.præmie Peter From 35p, 
2.præmie Michael Dreisler 34p, 3.præmie 
Peer Andersen 33p. 

B-rækken: 1.præmie Anne Marie Nielsen 
34p, 2.præmie Helle From 31p, 3.præmie 
Jesper Hertz 30p. 

C-rækken: 1.præmie Kurt Andersen 30p, 
2.præmie Lars Hansen 30p, 3.præmie Su-
sanne Norup 28p.

D-rækken: 1.præmie Lene Andersen 33p, 

2.præmie Helen Laursen 31p, 3.præmie Su-
sanne Brandt 30p.

Gæsterækken: 1.præmie Martin Rahman 
34p. 2.præmie Lars Vollesen 32p, 3.præmie 
Morten Fender 31p.

Holdspil: 1.præmie Peter From, Lars 
Hahnemann, Kurt Andersen, Matin Rah-
man, 2.præmie Mogens Arentoft, Kenneth 
Bæk, Anne Marie Nielsen, Janne Falken-
berg. 

Mie Nielsen overaskede alle og hende 
selv, med en flot eagle, lavet på hul 8, i tre 
slag.(par 5)

Dagens match var Nr.3. i konkurrencen til 
Årets Golfer 2020. 

Kassereren takkede sponsor, match-
ledelse og ikke mindst det store antal frem-
mødte gæster, samt klubbens medlemmer, 
som alle var med til at gøre det til en dejlig 
golfdag i Club de Golf Dinamarca.

Næste match spilles på TORREQUEBRA-
DA GOLF fredag den 14.februar.2020.  

Bestyrelsen. 
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CHAPARRAL GOLF CLUB

GOLFBANEN
Chaparral Golf Club har siden sin åbning 
været en af   de mest attraktive baner på Cos-
ta del Sol. Denne udvikling har været mulig 
takket være Antonio Rubios engagement og 
udholdenhed og hans familievirksomhed, 
der formåede at gøre Chaparral Golf Club til 
en af   favoritbanerne på Solkysten.

Chaparral Golf Club ligger i begyndelsen 
af   Mijas “Golf Valley”, en given destination 
for golfelskere fra hele verden og er let til-
gængelig med en motorvejsadgang fra N - 
340.

Det originale design blev lavet af Pepe 
Gancedo og det er den eneste golfbane på 
Solkysten med 6 par 3, 6 par 4 og 6 par 5.

Klubben tilbyder førsteklasses service lige 
fra ankomst med lækre parkeringsforhold 
med træoverdækkede parkeringspladser, 
man bliver budt velkommen ved ankomst, 
specialiseret personale på Pros-shoppen og 
dejlige omklædningsrum med en udsøgt  
indretning.

Under spille runden: Markeringer på 
banen, de nyeste modeller af elektriske 
buggys, buggy-bar service og kvalificeret 
personale til at kontrollere spillet.

Chaparral Golf Clubs succes har været 
mulig takket være det unikke miljø, infras-
truktur, kvaliteten i deres servicer og et godt 
forhold mellem pris og kvalitet. Fra hvert 

hul kan du nyde de fantastiske og unikke 
omgivelser.

Chaparral har også et træningsområde 
bygget i træ fordelt på to etager og kapacitet 
til 32 spillere og en Green til træning på 1000 
m2 til approach og bunkertræning.

“Spektakulær” er sandsynligvis den bed-
ste definition af den følelse man får, når 
man spiller på Chaparral, en golfbane, 
der er i stand til at være vært for enhver 
golfkonkurrence af høj kvalitet, både på am-
atør og professionelt niveau.

KLUBHUS
Deres arkitektklubhus i aller bedste andalu-
sisk stil tilbyder luksuriøse faciliteter og ele-
gante møbler, hvor man kan nyde en række 
forskellige miljøer, såsom den store terrasse 
med en fantastisk udsigt over golfbanen og 
havet.

Har man brug for en pause? Det komfort-
able og fuldt udstyrede klubhus på Chapar-
ral Golf Club inviterer på et øjebliks afslap-
ning på terrassen, hvor man kan nyde det 
fantastiske landskab beliggende mellem to 
dale, omgivet af fyrretræer og udsigt over 
det blå Middelhav.

Med sin misundelsesværdige, rolige be-
liggenhed tilbyder klubhuset en fantastisk 
udsigt og vidunderlige solnedgange med 
havet og den rige vegetation som baggrund 

for den stadigt nærværende aroma af den 
indfødte middelhavs fyrreskov: kanarie fyr-
retræer fra den oprindelige skov.

Kom og se hvordan både den naturlige 
skønhed og dens funktioner har gjort 
Chaparrals Golf Club til et unikt paradis for 
golfentusiaster fra hele verden. 

KONTAKT INFORMATIONER

Chaparral Golf Club
Urb. El Chaparral N-340, km 203
29648 Mijas Costa
Tel.: (+34) 952 587 733
Fax: (+34) 952 587 744
reserva@golfelchaparral.com
www.golfelchaparral.com

FACILITETER

Buggies, Electric Trolleys, Trolleys, Driv-
ing Range, Putting Green, Golf Acade-
my, Pro Shop, Rental Clubs, Klubhus, 
Restaurant, Bar, Massage Center

BETINGELSER

Handicap Begrænsning: Mend 28, Kvin-
der 36
Kun Soft Spikes

RUTE INFORMATION

18 huller, Par 72
5649-5402-4594
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Mona Elisabeth Davidsen
Abogados

Ben      
ved     
øko   

• Køb & Salg af fast ejendom.
• Lejekontrakter.
• Testamenter, arv og skifte.
• Skat for residente og ikke residente.
• Selskabsetablering.
• Retssager.
• Familieret.

Medlem af Advokatsamfundet i Danmark samt
Colegio de Abogados i Málaga

Av. Condes de San Isidro 13
Edificio Ofisol Centro 2º A
29640 Fuengirola
Tel: (+34) 952 83 83 14  
Fax: (+34) 952 83 82 47  
Dansk Tel: (+45) 89 88 42 74

Telefon- og åbningstider:
Mandag - torsdag kl. 9-17
Fredag kl. 9-14.30
advokat@monadavidsen.com
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LÆKKERT BAGVÆRK TIL 
FASTELAVN
Fastelavn er lig med fastelavnsboller. Den nordiske 
tradition som kan spores langt tilbage i historien.
AF DIANA SØRENSEN

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

the
Old Swiss House

restaurant

VORES SÆSON MED JAGTSPECIALITETER 

ER ALLEREDE BEGYNDT:

Hjorte mørbrad · Fasan · And · Vildsvins schnitzler

Med det typiske tilbehør: spätzli, rødkål, rosenkål, karamel-
liserede kastanjer og cognac-sauce.

C/ Marina Nacional, 28 | Fuengirola | Tel. 952 47 26 06
Åbent kl. 13 - 16 og 19 - 23 Tirsdage - Lukket

www. oldswisshouse.com

I gamle dage spiste man fastelavnsboller i dagene op til fasten, som 
varede 40 dage – i dag spiser vi dem til fastelavn og andre festlige 
lejligheder, hvor der skal lækkert bagværk på bordet.
Efter at have slået katten af tønden til fastelavn, skulle der nok 

være plads til sådan et par stykker i maven.
De kan bages af enten gærdej eller wienerbrødsdej – bollerne 

flækkes og fyldes med alskens fyld. Der er ikke nogen specifikke krav 
til hvordan fastelavnsboller skal se ud og smage, så mulighederne 
for at lave personlige og lækre fastelavnsboller er mange. Dog skal 
det siges at de fleste foretrækker fastelavnsboller, som er festlige at 
se på, så her kan man virkelig udfolde sig med krymmel og glasur.

Nogle kan bedst lide fastelavnsboller med creme andre kan bedst 
lide fastelavnsboller med syltetøj. Og igen varierer det med hvilken 
slags creme eller syltetøj folk foretrækker i deres fastelavnsboller. Er 
du derfor virkelig i humør til at bage fastelavnsboller kan du med 
fordel lave mange forskellige typer fastelavnsboller. Både for vari-
ationen i smagens skyld men også for udfordringen i at afprøve 
forskellige opskrifter på fastelavnsboller.

FASTELAVNSBOLLER MED FLØDESKUM

Fordelen ved denne dej er, at 
den kan laves flere dage forud 
og ligge parat i køleskabet i en 
kraftig plastpose.
EN TIME 
Ca. 20 stk. fastelavnsboller 
Af Karen Hare
21. jan. 2017 Mad Hendes Verden 
INGREDIENSER:
Fastelavnsboller med flødeskum

4 æg
125 g mel
125 g smør
2½ dl mælk eller vand
100 g pyntebær

Fyld og pynt:
Kagecreme (koldrørt) af 

4 dl mælk, flødeskum af ca. 
4 dl piskefløde, ekstra pyn-
tebær eller andet, f.eks. choko-
ladekringler eller kiwiskiver, til 
pynt lidt flormelis
Sådan laver du fastelavns-
boller med flødeskum

1. Pisk æggene sammen, 
og mål melet op. Kog smør og 
væske op, tag gryden fra var-
men, og hæld alt melet i på en 

gang. Rør med en grydeske, til 
dejen har samlet sig og slipper 
gryden. Lad den køle lidt af.

2. Pisk æggemassen i lidt ad 
gangen. Stop, når dejen er blød, 
men ikke flydende. Hak pyn-
tebærrene groft, og vend dem i 
dejen.

3. Sæt dejen på bagepa-
pir i 20-25 boller ved hjælp af  
to skeer eller en sprøjtepose 
med stor tylle. Bag bollerne 
ved 190 gr. i ca. 25 min. Tag en  
enkelt af bollerne ud af ovnen, 
og vent nogle minutter. Hvis 
den falder sammen, skal 
bollerne bage endnu 5 min., 
men holder den formen, er de 
alle færdige og kan tages ud til 
afkøling.

4. Flæk bollerne, og læg en 
god teskefuld kagecreme på 
hver af bundene. Sprøjt fløde-
skum ud over cremen, og læg 
kagerne sammen. Sigt lidt flor-
melis ud over kagerne. Pynt 
med en flødeskumstop og et 
pyntebær, og server straks.
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Bollerne er bagt af en foren-
klet briochedej, og de er både 
nemme og lækre.
12-14 stk. 
18. feb. 2019 Mad Hendes Verden 
INGREDIENSER:
Dej:

25 g gær
3 spsk. lunkent vand
200 g smør
3 æg
ca. 350 g mel.
1 sammenpisket æg til 

pensling
Fyld: ca. 1 spsk. syltetøj, kagec-
reme, kogte æbletern eller mar-
cipanfyld (som i boller med 
marcipanfyld) pr. bolle
Pynt: glasur
1. Opløs gæren i vandet. Saml 
alle ingredienserne til dejen i 
dejskålen, og ælt dejen sam-
men med håndmikseren. Lad 
den hæve ca. 45 min.
2. Drys lidt mel ud på bordet, 
vend dejen ud, og sigt også lidt 
mel over dejen. Klap den til 2 
cm’s tykkelse, og glat forsigtigt 

med kagerullen. Stik dejen ud 
i cirkler (8 cm i diam.), og læg 
dem på pladen.
3. Ælt resten af dejen ganske let 
sammen, og klap den ud, og lav 
resten af bollerne. Læg dem på 
bagepladen, dæk med en om-
vendt bradepande, og lad dem 
hæve en halv times tid et lunt sted.
4. Tryk en fordybning i midten 
af hver af bollerne, og læg lidt 
fyld i fordybningen.
5. Lad bollerne efterhæve ca. 
15 min., pensl med æg, og bag 
bollerne ved 250 gr. i ca. 10 min.
6. Pynt evt. med en stribe farvet 
glasur eller nemmere: smeltet 
chokolade.

Onsdag d. 6. februar 2013 - af 
Beagle Iuel-Brockdorff, Foto: 
Bjørn Jakobsen

Ca. 15 fantastiske fastelavns-
boller

Det skal du bruge
50 g gær
1 tsk sukker
1½ dl mælk
100 g smør
½ tsk salt
1 æg
Ca. 400 g mel
Æg til pensling

Fyld:
150 g marcipan
100 g rosiner
1 stor spsk blødt smør
Revet skal fra øko-appelsin

Sådan laver du fastelavns-
boller med rosiner og marcipan

Kom gær og sukker i en skål 

og rør lunken mælk i. Tilsæt 
blødt smør, salt og æg og rør 
sammen. Ælt melet i lidt efter 
lidt, til dejen er blød og lækker.

Lad den hæve under et fugtigt 
viskestykke i ca. 45 min.

Riv marcipanen op i en skål 
og kom rosiner, smør og lidt ap-
pelsinskal i. Mos sammen.

Når dejen til fastelavnsboller 
har hævet, deles den i ca. 15 
dele. Rul hver del i en flad cirkel, 
som fyldes med marcipanblan-
dingen.

Luk de fyldte fastelavnsboller 
sammen og fæstn grundigt. Lad 
dine fastelavnsboller efterhæve 
på bagepapir med sammenfø-
jningen nedad. Pensl evt. med 
æg og bag ved 210 grader i 12-
15 min.

NEMME FASTELAVNSBOLLER

FASTELAVNSBOLLER MED MARCIPAN OG ROSINER
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Et gammelt ordsprog siger at 
“maden er vejen til hjertet”! 
På valentinsdag er det der-

for oplagt at servere små lækre 
retter, som du kan nyde med din 
udkårne. 

Der findes vist ingen specifik-
ke retter til valentinsdag. Der-
for har vi udvalgt opskrifter til 
valentinsdag, som kan sam-
mensættes til en større eller 
mindre menu efter smag og 
behag - og nydes i tosomhed. 
Glædelig valentinsdag – og vel-
bekomme!

Her kommer forslag til en 
lækker Velentins menu.

ASPARGES TAPAS
Ingredienser

6 personer 
½ liter Vand
½ tsk Groft salt
12 Rensede grønne asparges 

(ca. 250 g)
6 skiver Serranoskinke (ca. 70 g)
6 Skyllede blade af hjertesalat
2 Spsk meget finthakket or-

ange peberfrugter
25 g Grofthakkede saltede 

mandler
Dip
250 g Kvark eller Creme Fraiche
3 spsk Tomatrelish
½ tsk Groft salt
Tilbehør
100 g Ristet rugbrød i stænger

Fremgangsmåde
• Rør kvark eller creme fraic-

he sammen med tomatrelish og 
salt. Stil dippen tildækket i køle-
skabet i mindst 15 min. Smag til.

• Bring vand tilsat salt i kog 
i en gryde og kog aspargesene 
1-2 min. uden låg. Hæld vandet 
fra aspargesene og brus dem 
over med koldt vand. Lad aspar-
gesene dryppe af i en sigte. Del 
hver skive skinke på langs og sno 
en strimmel om hver asparges. 
Skær salatbladene midt over på 
tværs og læg dem på et fad. Læg 
en teske kvarkdip i hvert blad. 
Læg aspargesene i salatbladene 
og drys med salte mandler og 
peberfrugt. Server sammen med 
de ristede brødstænger og rest-
en af kvarkdippen.

OPSKRIFT PÅ 
TOMATRELISH
Ingredienser

2 rødløg
1 rød chili 
1 rød peberfrugt
¾ kg friske tomater
25 g frisk ingefær i skiver
1 dl eddike
200 g sukker
½ tsk. geleringsmiddel 
1 tsk. sukker

Fremgangsmåde 
• Hak rødløgene og chil-

ien (uden kerner), skær pe-
ber-frugten i små tern og toma-
terne i grove tern. 

• Bring løg, chili, peberfrugt, 
tomater, ingefær og eddike i kog 
og lad simre i 45 min. Drys med 
sukker og kog endnu 15 min. 

• Rør geleringsmiddel og suk-
ker sammen, tag gryden af var-
men, drys blandingen i under 
omrøring og kog endnu 2 min. 

• Hæld relishen på rengjorte 
atamon-skyllede glas og opbev-
ar koldt. 

MONTADITO MED 
ANDEBRYST OG 
KARAMELLISEREDE 
FORÅRSLØG

 
Ingredienser

4 personer 
Tapasret
Andebryst med skind (ca. 300 g)
¼ tsk Groft salt
Friskkværnet peber
Aioli - hvidløgsmayonnaise
1 Æggeblomme
1 Lille knust fed hvidløg
1 nip fint salt
Friskkværnet peber
1 spsk Friskpresset citronsaft
1 spsk Rapsolie
Flutes i tynde skiver (ca. 75 g)
Karamelliserede forårsløg
1 spsk Sukker
2 Forårsløg i kvarte (ca. 50 g)
1 nip fint salt

Fremgansmåde
• Rids skindet på andebrystet 

og drys det med salt og peber.
• Kom andebrystet i en pan-

de med skindsiden nedad og  
steg det ved jævn varme i ca. 12 
min.

• Vend det og steg kødsiden 
i ca. 15 min., til det er gennem-
stegt.

• Tag kødet af panden og lad 
det hvile i ca. 10 min.

Aioli - hvidløgsmayonnaise 
• Pisk æggeblommen godt 

med hvidløg, salt, peber og hal-
vdelen af citronsaften samt 1 
spsk af olien.

• Pisk resten af olien i, i en 
tynd stråle.

• Smag evt. til med resten af 
citronen, salt og peber og stil ai-
olien tildækket i køleskabet ind-
til serveringen.

• Kom olien i en pande og rist 
brødskiverne i ca. 1 min. på beg-
ge sider. Tag dem op og læg dem 
på fedtsugende papir.

Karamelliserede forårsløg 
• Kom olie og sukker i pan-

den og lad sukkeret smelte ved 
jævn varme. Kom forårløgene  
i panden og steg dem i ca. 2  
min. - eller til de er karamelise-
rede.

• Smør brødskiverne med 
lidt af aiolien. Skær andebrys-
tet i tynde skiver og fordel dem 
på brødskiverne sammen med 
forårsløgene. Server straks.

Tips 
• Ved tilberedning af aioli er 

det vigtigt at både ingredienser 
og skål har samme temperatur 
- lad det stå fremme på køkken-
bordet i mindst ½ time.

• Gem resten af aiolien til-
dækket i køleskabet.

BROWNIE-ISKAGER 
MED PASSIONS-MAR-
INEREDE BÆR

Iskagerne kan du lave i god 
tid. De er lækre og fulde af de-
jlig smag... og får et friskt og 
knasende modspil fra passions-
frugt, vanilje og røde bær.

 
Ingredienser

½ liter Vaniljeflødeis
½ liter Is med blandede røde 

bær
Brownie-bunde
125 g Smør
75 g Grofthakket mørk choko-

lade (ca. 55% kakao)
2 Æg
150 g Brun farin (ca. 2½ dl)
75 g Hvedemel (ca. 1¼ dl)
2 spsk Kakaopulver
Passions-marinerede bær
3 Modne passionsfrugter
1 dl Friskpresset appelsinsaft
1 Fed vaniljestang
2 spsk Sukker
400 g Friske blandede bær, 

fx hindbær, jordbær, blåbær og 
brombær

Pynt
Friske mynteblade eller cit-

ronmelisse
Knust rød krymmel

Fremgangsmåde
• Smelt smørret sammen 

med chokoladen i en gryde og 
lad det køle af. Pisk æg og farin 
til en luftig æggesnaps. Bland 
mel og kakao og vend det i æg-
gesnapsen. Vend den afkølede 
chokoladeblanding i. Hæld de-
jen i en lille bradepande med 
bagepapir (ca. 20 x 24 cm) og 
bag kagen midt i ovnen Ca. 25 
min. ved 175°. Lad kagen køle af 
og stik 6 bunde ud (ca. 7 cm i di-
ameter) og flæk dem forsigtigt.

• Kugl de 2 slags is op til hver 6 
kugler. Tryk forsigtigt iskuglerne 
lidt flade, så de passer til stør-
relsen på brownie-bundene. Læg 
2 bunde sammen om 2 forskel-
lige iskugler - sammenlægnin-
gen må gerne gå hurtigt, så isen 
ikke smelter. Frys iskagerne.
Passions-marinerede bær 

• Del passionsfrugterne og 
skrab kødet (ca. ½ dl) ud i en lille 
gryde. Tilsæt appelsinsaft. Flæk 

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

Telefon: 659 726 743

Recinto ferial · C/ Jose Cubero Yiyo · Ed. Diana, bajo · 29640 Fuengirola

Dansk smørrebrød.

NYT
Kom og smag vores nye tiltag.

Brunch tallerken til 7,95  m/kaffe fra kl. 10:00 til 13:00.
 

Sæt kryds i kalenderen fredag den 13/3
Her vil caféen åbne for en spændende aften fra kl. 18:30 hvor vi 

tænder op i grillen og giver vinsmagning.
Husk bestilling +34 659 726 743

Kokken er på vej

vaniljestangen, skrab kornene 
ud og bland dem godt med suk-
keret. Kom sukker og vanilje-
korn i gryden og bring blandin-
gen i kog. Kog marinaden ved 
kraftig varme og under omrøing 
i ca. 1½ min. Hæld marinaden 
i en skål, vend bærrene i og lad 
dem køle af.

• Stil brownie-iskagerne i 
køleskabet 20-25 min. før I skal 
spise dem. Anret nogle af de 
marinerede bær på 4 tallerken-
er og stil en brownie-iskage på 
hver tallerken. Server de sidste 2 
iskager (evt. i halve) og resten af 
frugten til 2. servering.

BLÅBÆRISHJERTER 
MED BLÅBÆRHOTSHOT

Iskolde hjerter møder hotte 
shots. Smuk, romantisk og lidt 
anderledes dessert!
Ingredienser

6 personer
Isen
150 g Blåbær - gerne frosne

1 spsk Friskpresset citronsaft
150 g Flormelis
2 Æggeblommer
3 dl Piskefløde
Hotshot
150 g Blåbær
2 dl Friskpresset friskpresset 

appelsinsaft
1 dl Vand
4 spsk Sukker

Fremgangsmåde
Isen
• Bring blåbær, citronsaft og 

100 g flormelis til kogepunktet 
i en gryde. Kom bærblanding-
en i en sigte over en skål og pres 
saften af dem. Afkøl saften. Pisk 
æggeblommerne med de sidste 
50 g flormelis til det er luftigt. 
Pisk fløden til et let skum. Vend 
blåbærsaften i æggemassen. 
Vend flødeskummet i æggemas-
sen. Fordel ismassen i hjerte-
forme af silikone eller frys isen 
i en anden velegnet form. Frys 
isen mindst 6 timer.

Hotshot 
• Kom blåbær, appelsinsaft, 

vand og sukker i en gryde. Kog 
det sammen ca. 5 min. Pres det 
gennem en sigte over en skål og 
varm op igen. Smag til og fordel 
i 4 shotglas. Server hjerteisen 
med de varme shots.
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Virksomheden NILVA ENOTURISMO 
er i gang med et projekt med navnet 
Genopretning af Vinmarkerne i Ma-

nilva (Málaga). For at nå sit mål arbejder de 
inden for to områder:

• Vinfremstilling
• Vinturisme (turisme inden for vinstokke 

og vin)

Virksomheden producerer vinene kaldet 
NILVA, som er Manilvas og den vestlige del 
af Costa del Sols første vin, samt anerkendt 
med oprindelsesbetegnelsen Sierras de 
Málaga (Denominación de Origen Sierras de 
Málaga). NILVA er en hvidvin, der betegnes 
som en tør, aromatisk og frugtagtig vin, 
fremstillet af sorten Moscatel de Alexandria 
og med en eksklusiv begrænset produktion 
af 3.000 flasker. NILVA er den perfekte led-
sager til det traditionelle køkken fra Málaga 
som er baseret på fisk og skaldyr eller det 
meste avantgarde køkken, som Málaga er 
ved at blive et referencepunkt for. Kvaliteten 
af NILVA-vinen er blevet anerkendt ved 
at opnå i 2019 og for andet år i træk guld-
medaljen ved MONOVINO Awards, den of-
ficielle konkurrence, der belønner de bedste 
monovarietal (vine produceret kun med en 
sort af druer) vine på markedet.

Foruden vinfremstilling er VIN TURISME 
en grundlæggende del af projektet. NILVA 
gennemfører guidede ture med prøves-
magning af de vine, de producerer. NILVA 
ENOTURISMO SL administrerer Viñas de 
Manilva-centeret (også kaldt CIVIMA), et 
museum, hvor man bliver ført gennem 
fortiden og nutiden af Manilvas vinkul-
tur. Det er muligt at få individuelle eller 
gruppe-guidede ture hvor man besøger 
CIVIMA, museet, Bodegaen, får chancen 
for at smage de aromatiske Moscatel-vine 
og blive overrasket i den gamle Peñoncil-
lo-vinmark af de spektakulære og unikke 
landskaber med en storslået udsigt til Mid-
delhavet.

NILVA ENOTURISMO SL har med sit 
projekt “SALVEMOS LAS VIÑAS DE MA-
NILVA” vundet Skål International Sustain-
able Tourism Award 2019 i kategorien Na-
tur og biodiversitet. I sin 18. udgave har i 
alt 56 projekter fra 25 lande i år konkur-
reret om at kvalificere sig til Sustainable 
Tourism Awards, som Skål International, 
den førende organisation, der samler 
15.000 turistselskaber over hele verden, 
leverede her den 15. september sidste år, 
under en åbningsceremoni for den 80. 
Skål International World Congress om-
bord på krydstogtskibet Royal Caribbean 
‘Symphony of the Seas’.

Gennem produktion af vin af højeste 
kvalitet og udvikling af bæredygtig tur-
isme som vinturisme nu er, kan Manilva 
blive en enologisk og turistmæssig refer-
ence i verdensklasse.

Hvis man vil bestille NILVA-vin,  
kan du kontakte virksomheden via 
e-mailen info@nilva.es, www.nilva.es 
eller Whatsapp 609-290370.

Og hvis du har lyst til at besøge stedet 
her, så kan du glæde dig til en tur Solkysten 
i samarbejde med Pia Brunn, er ved at få på 
benene til april. Her vil du komme på visit 
til denne bodega hvor man vi få en rundtur 
og en professionel vinsmagning på dansk 
af Frederik Avenstrup, som har mange års 
erfaring fra vin verdenen. Derefter vil turen 
gå til den kendte borg i Castellar som Pia vil 
fortælle en masse spændende ting om og 
meget mere godt.

Du kan få yderligere oplysninger omkring 
turen eller tilmelde dig via Frederik på freder-
ik@solkysten.eu eller telefon +34 625 714 315. 

Pia Brunn på pia.bruun@gmail.com eller 
telefon +34 686 454 717 

VIN FRA MANILVA
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BODEGA OG VINMARKER
• Guidet tur i Bodega, Vinmarkerne og Vinmuseet 

(CIVIMA), med vinsmagning og tapas
• Fremstilling og Salg af vine fra 

Manilva (Málaga)

NILVA ENOTURISMO · Wine & Tourism

Information og Bestilling: Whatsapp  (+34) 609.290.370 · info@nilva.es · www.nilva.es · Manilva (Málaga)

· GARDINER · PERSIENNER · TÆPPER · MØBELPOLSTRING · 
· SOLAFSKÆRMNING · MARKISER MM. ·

ÅBNINGSTIDER:
Mandag - Fredag: 10 - 18 / Lørdag: 10 - 14 (kun ved aftale) / Sondag: lukket

NY BUTIK I MARBELLA
Urb. Marbella Real Local 3

Av. Bulevar Principe Alfonso de Hohenlohe, s/n  

Ctra. de Mijas | Edif. Cortijo del Agua | 29650 Mijas

+34 952 46 12 21 | WWW.CORTIDEA.COM

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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AF DIANA GEORGINA SØRENSEN
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BENALMÁDENA

15. til 19. februar
KARNEVAL I BENALMÁDENA
Nøjagtig dato, lokation og tidspunkt ikke 
tilgængeligt endnu 
Karnevalet står på masser af fest og 

farver, der vil blandt andet være parader, 
maskebal i Benalmádena Pueblo og i Arroyo 
de la Miel, gastronomiske oplevelser, 
udklædnings konkurrencer, optog og 
brænding af La Lagartija og meget mere.

ESTEPONA

15. til 19. februar
KARNEVAL I ESTEPONA
Festlighederne i Estepona er samlet på en 
dag, dog har vi ikke den nøjargtige dato 
endnu. Men det skal siges at dagen ikke 
bliver kedelig.
• En stor børnefest fra kl. 12:00-

15:00 i El Calvario, med optræden og 
udklædningskonkurrencer. 
• Optræden af forskellige 
karnevalsgrupper kl. 15:00-17:30
• Entierro de la Sardina med optog 
gennem byen ned til stranden, hvor der 
vil blive sat ild til den.

FRIGILIANA

15. til 19. februar
KARNEVAL 
Festen begynder med en stor parade, 
denne starter i den nye del af byen 
ledsaget af musik, trommer og 
hundredvis af forklædte mennesker. De 

vil krydse næsten hele byen for at starte 
festlighederne i teltet placeret på Plaza de 
las 3 Culturas. Fra det øjeblik begynder 
festen, der normalt varer indtil de klare 
timer om morgenen.

FUENGIROLA

15. til 19. februar
KARNEVAL 
Tid og sted ikke offentliggjort endnu.
Ved Plaza de La Constitución vil der være 
en stor karnevalsfest med kostumer, 
musik, ansigtsmaling, ballonvridning og 
teaterforestilling.

23. februar
9 UDGAVE AF FESTIVALEN MOTO 
RERROCK 2020
Caseta de la juventud del Recinto Ferial
Kl. 11
Pris: 1 Euro eller en pose hundemad
I år bliver det den niende udgave af denne 
velgørenheds festival PERROCK FESTIVAL, 
for vores firbenede venner. Festivalen vil 
være præget af hunde, motorcykel og rock. 
Der vil være barer med billige drikkevarer 

og også lounge bar. Til spisning vil der være 
gratis Paella og man vil ydeliger kunne 
få camperos, hamburgere, etc. til nogle 
utrolige priser ... I år vil der også være 
vegetarisk mad !!!
Yderligere oplysninger:
- Adgang til kæledyr er selvfølgelig tilladt
- Optræden af Paw Patrol
- 50 tønder øl
- Gratis paella til 200 personer
- 2 scener (en inde og en udendøres)
- Bar udenfor, borde, stole, boder
- 2 kæmpe telte udenfor
Dørene åbnes fra kl. 11 og starter en 
uforglemmelig dag med forestillingerne af:
MOONROCKETS
REWIND BAND
5D’COPAS
TRIBUTO ROCK BAND
CRUMMY
THE COOVERS
GATO VENTURA Y LOS ERRANTES
 
28. februar
ANDALUSIENS DAG
Kl. 10:00-Andalusisk morgenmad ved Calle 
Navarra
Kl. 11:00-Hejsning af flag, oficielle taler, etc 
ved Calle Navarra
Kl. 12:00-Koncert med Fuengirolas officielle 
Musikband ved Parque de España
Kl. 12:00-Fest for Andalusien ved calle 
Francisco Cano, Lope de Vega og Poeta 
Salvador Rueda.
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MÁLAGA

Til 1. marts 2020
KUNST: ARABISK FANTASI. ORIENTALSK 
KUNST I SPANIEN
Museo Carmen Thyssen Málaga
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 
franske og spanske, til at rejse gennem 
Marokko, Algeriet eller Tunesien. Her blev 
der malet alt fra landskabs-, skikke og 
portrætmalerier, her opstod den 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.
 

9. februar
GAME OF THRONES & THE BEST EPIC 
FILM MUSIC LIVE
Palacio de Ferias y Congresos
Kl. 19:00
Pris: 37€

Bestilles på: fycma.codetickets.com
Den 9. februar må du ikke gå glip af det 
bedste udvalg af musik fra den berømte 
serie Game of Thrones og de mest 
berømte episke soundtracks fra film 
kendte fra det store lærred som Lord of the 
Rings, Braveheart, Conan the Barbarian, 
Ben-Hur, Pirates of the Caribbean og 
mange flere!

MARBELLA

15. februar til 7. marts
KARNEVAL I MARBELLA
Karneval i Marbella fejres med mange rekreative 
og festlige aktiviteter, karnevalsgrupper, børnefest, 
kostumekonkurrence, parader, karnevalsfest i Parque 
de la Represa, hvor den traditionelle begravelse af 
sardinen også finder sted.
 
28. februar
ANDALUSIENS DAG
Denne begivenhed på Av. Las Albarizas inkluderer 
musikoptrædener og gratis prøvesmagning af paella 
og en bar til lave priser.

TORREMOLINOS

6-9. februar 
26º ROCKIN’ RACE JAMBOREE 
Auditorio Municipal Principe de Asturias
Pris: dagsbillet 40€, for 5 dage 80€

Bestilles på: www.rockinrace.com/
entradas/
International retro-rock musikfestival, 
der årligt samler mere end 5.000 
rockabiller fra hele verden. 
 
16. februar til 9. marts
KARNEVAL
Karnevalet her i byen leves med 
intensitet, god stemning og en massiv 
deltagelse af kommunens beboere. Der 
er mange aktiviteter som Chirigotas 
arrangementet, parade i La Carihuela, 
børnenes kostume konkurrence og 
et stort karneval bal i Torremolinos 
kongres- og udstillingscenter. Som i 
de andre kommuner har karnevallet 
i Torremolinos sin kulmination i den 

traditionelle Entierro de la Sardina, der 
bliver holdt i nærheden af San Miguel.

15. til 19. februar
KARNEVAL I MARBELLA
Festlighederne i San Pedro byder på en 
masse disse dage:
• Flere forskellige optog både med voksne 
og børn udklædt.
• Flere dage med workshops for børn, så 
de kan lave masker, huer, etc. alt muligt 
til karneval
• En stor børnefest, med servering af 
Paella, optræden, sjov og ballade.

28. februar 
ANDALUSIENS DAG
Program:
Kl. 11:00-Hejsning af det andalusiske flag 
ved Rådhuset i San Pedro.
Kl. 12:00-Danseopvisning fra den lokale 
danseskole.
Kl. 13:30-Optog gennem byens 
forretningsgade.

Kl. 14:00-Servering af den traditionelle 
Puchero Andaluz (gryderet) ved 
Boulevard San Pedro.
Kl. 16:00-Underholdning for børn og 
forskellige workshops ved Boulevard San 
Pedro. Her vil de mindste få mulighed for 
at lave karneval ting.
Kl. 17:00-Koncert med ”Siempre Asi” ved 
Boulevard San Pedro.

SAN PEDRO DE ALCÁNTARA
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Lørdag den 1.

Cava Brunch platte mellem kl. 10-13 

pris 6.95€. Live Musik fra kl. 17:00-

20:00 med spanske ACATEAM 

Søndag den 2. 

Engelsk “ Roast Dinner” pris 8.95€ 

mellem kl. 13:00-16:00 

Mandag den 3. 

Hele dagen øl til 90 cent. Tapa & Øl 

1.50€. Dansk aftensmad, BOLLER I 

KARRY mellem kl. 18:00-20:00 pris 

6.50€ 

Tirsdag den 4. 

Lukket 

Onsdag den 5. 

Lukket 

Torsdag den 6. 

Happy hour mellem kl. 16:00-18:00 

Fredag den 7. 

Forretningsnetværk mellem kl. 

17:00-19:00. International aften. 

ENGLAND. 2 retter mad for 7.95€ 

mellem kl. 19:30-21:00 

Lørdag 8. 

Cava Brunch platte mellem kl. 10:00-

13:00 pris 6.95€. Live Musik med 

TEXAS KEN fra kl. 14:00-17:00 

Søndag 9. 

Engelsk “Roast dinner” pris 8.95€ 

mellem kl. 13:00-16:00 

Mandag den 10. 

Hele dagen øl 90 cent. Tapa & Øl 

1.50€. Dansk aftensmad, MILION-

BØF mellem kl. 18:00-20:00 pris 

6.50€ 

Tirsdag den 11. 

Lukket 

Onsdag den 12. 

Lukket 

Torsdag den 13. 

Happy hour mellem kl. 16:00-18:00 

Fredag den 14. 

International aften. ITALIEN, 2 ret-

ter mad for 7.95€ mellem kl. 19:30-

21:00 

Lørdag den 15. 

Cava Brunch platte mellem kl. 10:00-

13:00 pris 6.95€ & Happy Hour 

mellem kl. 19:00-21:00   

Søndag den 16. 

Engelsk “Roast Dinner” pris 8.95€ 

mellem kl. 13:00-16:00 

Mandag den 17. 

Hele dagen øl 90 cent. Tapa & Øl 

1.50€ 

Tirsdag den 18. 

Lukket 

Onsdag den 19. 

Lukket 

Torsdag den 20. 

Happy Hour mellem kl. 16:00-18:00 

Fredag den 21. 

International aften. USA, 2 retter 

mad for 7.95€ mellem kl. 19:30-21:00 

Lørdag den 22. 

Cava Brunch platte mellem kl. 

10:00-13:00 pris 6-95€. Happy Hour 

mellem kl. 19:00-21:00 

Søndag den 23. 

Engelsk “Roast Dinner” pris 8.95€ 

mellem kl. 13:00-16:00 

Mandag den 24. 

Hele dagen øl 90 cent. Tapa & Øl 

1.50€ Dansk aftensmad, FORLOREN 

HARE mellem kl. 18:00-20:00 pris 

6.50€ 

Tirsdag den 25. 

Lukket 

Onsdag den 26. 

Lukket 

Torsdag den 27. 

Happy Hour mellem kl. 16:00-18:00 

Fredag den 28. 

International aften. RUMÆNIEN, 

2 retter mad for 7.95€ mellem kl. 

19:30-21:00 Lørdag den 29. 

Cava Brunch platte mellem kl. 10:00-

13:00 pris 6.95€. Live musik med 

danske Sandie Ann & Ronald Matas 

kl. 14:00

Februar i legends bar Torre del Mar
Hver dag Rundstykke m/ost el rullepølse med en kop kaffe 2.-

Åbningstider:

Hverdage 9.30-22.00 / Lørdag & søndag åbner vi kl 10.00 / fredag og lørdag lukker vi kl 00.00

Til mad er bordbestilling er foretrukken på tlf. +34 952 54 00 80

Eller på vores facebook side Legends Bar Torre del Mar
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16. februar
ZARZUELA: BOHEMIOS
Teatro Cervantes
Kl. 19:00
Pris: 20-25€

Med en libretto baseret på det samme 
værk af Murger som La bohème, af 
Puccini, komponerer Vives et strålende 
og lækkert stykke fra start til slut. 
Samme forfatter af den berømte Doña 
Francisquita eller Faraoens Domstol, 
bliver der her frembragt magi og 
musikkens farve og det romantiske 
bohem fra midten af det XIX århundrede. 
Bohemios, er en sang om kærlighed og 
venskab, som var forfatterens første store 
succes og blev vist i sine første 25 år op til 
18.000 gange.

22. februar
U2 + DEPECHE MODE + THE CURE 
TRIBUTE BY GREEN COVERS
Sala Paris 15 (c/La Orotava 27)
KL. 21:00
Pris: Billetter købt på forhånd 15€

Biletter på stedet: 12€

Bistilles på: www.wegow.com 

15. februar til 1. marts
KARNEVAL 
Udlevering af præmier i børnenes 
udklædnings konkurrence samt 
forestilling
Plaza de la Constitución
Rundtur i byen af karnevallets Guder, med 
sang og musik
Plaza de la Constitución
Blomsternes Krig
Calle Larios
Blomsternes krig genskaber en historisk 
episode af karnevalet i Málaga, hvor 
arbejderklassen kastede blomster ned på 
de adelige, der kørte i deres fine vogne til 
karnevalsparaden. Denne begivenhed er 
en afspejling af klassekampen fra gammel 
tid og en af de mest fremtrædende fester i 
karnevallet. Om eftermiddagen udleveres 
poser med kronblade og blomster, så 
ingen bliver snydt for muligheden til at 
være med i kampen ved Calle Larios.

DEN STORE ANSJOSFEST
Plaza de la Constitución
Den store boquerona annoncerer 
slutningen af karnevallet. Om morgenen 
bliver der udleveret smagsprøver af stegte 
ansjoser til de tilstedeværende. Festen 
ledsages af levende sang og musik. Du 
kan også se den store ansjos udstillet ved 
pladsen som senere vil blive begravet som 
kulminationen af den store fest.

7-8. marts
FREAKCON IV INTERNATIONAL
Palacio de Ferias y Congresos 
Pris: 15€ (Fri adgang alle messens dage + 
Rygsæk) eller 8€ (Adgang til enten den 7 
eller 8) 
Billetsalg: www.freakcon.es 
Festival af Manga, tegneserier, tv-serier 
og videospil. Her kan du komme til at 
møde Elffi International Cosplayer, Strip 
Marvel Influencer. Og mange flere. Der vil 
være konkurrencer, videospil, workshops, 
udstilling af tegnere, konferencer og meget 
mere. 

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 mit 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

NERJA

27. februar - 1. marts 
KARNEVAL 
Den står på fest og farver i 
Nerja, der vil være parader, 
syngende karnevalgrupper og 
den traditionelle begravelse af 
den kendte “Chanquete” (person 
fra en kendt spansk børneserie 
filmatiseret i Nerja). Det begynder 
torsdag med den officielle 
proklamation og en
festival med de forskellige karneval 
grupper. Fredag står den på 
kostume og børne konkurrencer, 
senere Kl. 21:00 er det valg samt 
præsentationen af Momo og Ninfa 
del Carnaval. 
The Great Carnival Parade finder 
sted lørdag eftermiddag, slutter 
dagen med prisuddelingen på 
Plaza de España. På søndag 
slutter festlighederne med den 
mangfoldige Begravelse  
af Chanquete, hvor folk klæder  
sig i sorg og slutter med  
fyrværkeri.
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Med mere end 300m2 bebygget, 270m2 bolig og en grund på 1.300m2. Boligen er fordelt på 3 etager: stueetage, første sal og kælder. Stueetagen: 
stue, separat køkken, 1 soveværelse, 1 komplet badeværelse og et spisekammer. Første sal: soveværelse med walk in closset og eget badeværelse, 
en privat terrasse med en fremragende udsigt, et andet soveværelse, et andet badeværelse og et åbent område, der bruges som kontor. Kælder: 
er der et chillout-område, et fitnesscenter, en bar og et lege område med ping pong og dart, plus et komplet badeværelse. Udendørs: Veranda, 
overdækket terrasse med fantastisk udsigt, Grill med bar og opholdsområde, pool med jacuzzi, udendørs parkering med plads til 3 biler og et 
lagerrum på 18 m2. Stor have med træer og selvfølgelig en fantastisk udsigt. Tæt på Fuengirola centrum og stranden (5 minutter), 3 minutter 

fra “El Corte Inglés” eller Miramar indkøbscenter og 5 minutter væk fra fritidsaktiviteter, barer og restauranter.

Pris: 735.000 Euros

STORSLÅET VILLA I “LA SIERREZUELA” VED MIJAS

Sol Property · Tlf. 699 349 542 · info@sol-property.com
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Fotografens øje
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For en naturfotograf er tåge en gave, den frembringer altid noget, tilføjer noget atmosfære 
til landskabet, slører bjerge og træer, så motivet altid ændrer sig.

FOTO: DANIEL BLANCO

SOLOPGANG FRA
SIERRA DE ANDUJAR
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Fotografens øje

OM BILLEDET.
Mens jeg tilbragte et par dage i Sierra de Andujar (Jaén) for 

at fotografere den iberiske los, så har jeg altid som vane at stå 
rigtig tidligt op, da det er yderst sjældent, at en solopgang ikke 
har noget spektakulært at byde en fotograf, lyset er altid an-
derledes.

I dette tilfælde, var det december måned, og nattens kulde 
gav plads til en tåget solopgang, så det var bare med at finde et 
højt sted hvorfra man kunne nyde det spektakulære show, men 
det skulle gå hurtigt, da jeg ved af egen erfaring, at denne type 
lys varer normalt ikke mere end et par minutter.

Så jeg klatrede op på en bakke nær hvor jeg havde min lejr, 
og der fandt jeg dette vidunderlige landskab.

Tågen slørede de mange bjerglag i horisonten, hvilket skaber 
en række lag med blålige toner.

Jeg syntes, det var et vidunderligt øjeblik, og at det næppe 
kunne forbedres, da solen pludselig begyndte at vise sig til 
venstre for billedet og oplyste med sine første stråler tågen og 
bidrog med nogle varme toner i bunden af billedet, der supple-
rede perfekt til de kolde toner i den øverste del af billedet.

Og der er stadig folk, der spørger mig, om det er værd at stå så 
tidligt op, at fryse, klatre op på bjergene ... 

Nikon D500 + NIKKOR 18-300mm @ 150mm. F8 / 1/400 sek
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Helse

”Kun med hjertet kan man rigtigt se”….
 …det væsentlige er usynligt for øjet”

PERNILLE KNUDTZON, SPECIALLÆGE I ALMEN MEDICIN, VITAFAKTA HEALTH CLINIC

Betror ræven Den lille Prins, inden de tager rørende afsked med hinanden. 
De er blevet venner, efter at prinsen har gjort den tam. Prinsen må videre, 

hjem til sin rose. 

For nyligt havde jeg den fornøjelse 
at genopdage en af verdens mest 
elskede og fortryllende fortællinger 

”Den lille Prins” af Antoine de Saint-Ex-
upery’ fra 1943.

Eventyret om den ensomme prins 
danner forlægget for en sjov, smuk og 
rørende animationsfilm af samme navn 
instrueret af Mark Osbourne.

Filmen har fået en moderne ram-
mehistorie med en lille pige på 9 år og 
hendes overambitiøse mor, der flytter 
ind i et nyt fuldautomatiseret hus i en 
forstad. Moderen mener, at hele livet er 
til for skolen og karrieren. Her overlades 
intet til tilfældighederne. Moderen har 
lavet en livsplan, hvor hvert minut er til-
rettelagt, så datteren kan få gode karak-
terer og komme ind på den prestigefyld-
te skole Werth Acamedy. Der er skema 
for alt, ja, selv fødselsdagsgaver.

Pigens nabo er en sær gammel pilot, 
som viser hende, at der er andre ting at 
leve for som f.eks. fantasi, eventyr og 
kreativitet. Han har sit fly stående i sin 
viltre baghave og drømmer om at kom-

me på vingerne én sidste gang. Piloten 
fortæller hende historien om Den lille 
Prins, som han stødte på i Saharas ørken 
efter en nødlanding…. Så er vi i gang. 

Historien om pigen i forstaden og 
prinsen i stjernerne blandes, og de ton-
er frem på lærredet i hver sin iklædning. 
Den moderne historie er computer an-
imeret, mens prinsens eventyr er lavet 
som dukkefilm, top motion, hvor fig-
urerne ligner de originale tegninger af 
Saint-Exupery; den sødmefyldte vemod 
og visdom er fanget på fornemmeste vis.

Pigen må selvfølgelig ikke have kon-
takt med den mærkelige nabo for sin 
mor, der mener, at hun skal bruge al sin 
tid på at dygtiggøre sig inden for matem-
atik og anden naturvidenskab. Pigen sni-
ger sig i al hemmelighed ind til piloten, 
og de har de skønneste, fantasifulde 
og toptossede stunder sammen. Han 
fortsætter fortællingen om prinsen, og 
hun opdager nye sider af livet. 

Skrækkeligt går det, da hun bliver op-
daget. Pigen må tilbage på skolebænken 
i et endnu strammere tidsprogram.

Uden at afsløre for meget, så tager 
pigen til sidst på eventyr i forsøget på 

at redde den gamle mand. På sin rejse 
møder hun Den lille Prins som voksen. 
Han har glemt, hvem han er. Han er 
blevet indfanget af den trivielle voksen-
verden, hvor fantasien har ringe kår. 
Men den lille pige får åbnet hans øjne 
igen og han bliver sig selv igen. 

Filmen er magisk, ja, ren nydelse. His-
torien er vigtig, især i en tid hvor skole og 
karriere fylder meget. Det er tilladt i den 
voksne verden at lade fantasien vandre 
og tage over, hvis vi ser noget, der ikke 
nødvendigvis giver mening. Tænk blot 
på  tegningen i begyndelsen af eventyret 
af en slange, der sluger en elefant. De 
voksne kan ikke se, hvad det naturligvis 
ér, men tror alle, at det blot er en hat.

”Alle voksne har først været børn, men 
der er ikke ret mange af dem, der kan 
huske det”.

”Når et mysterium gør et stort indtryk 
på én, gør man bedst i at adlyde det,” 
siger piloten, da prinsen beder ham 
tegne et får.

Evnen til at give sig hen og udforske 
livets mysterier giver luft under vingerne 
og magi i luften. Hold fast i fantasien og 
eventyrlysten.

Når du kigger på stjernerne på himlen, 
kan du måske høre Den lille Prins’s smit-
tende latter. 

Se traileren med danske stemmer her: 
https://youtu.be/mROzWFel4Qk  
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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-reparationon

Dr. O
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 Warburg 1931 Nobel Prize Winner  ·  “The Ro
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Sundhedskonsultationer & Undervisning

Mikroskopi af Levende Blod & Stress Test

Akupunktur, Foredrag & Workshops, Retreats

JA
. 2

9
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4

OBS Medinsk Thermografi er åbnet igen - hør nærmere

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

Clinica Santa Elena 
Los Alamos, Torremolinos

Speciallæge 
Bo Rosenkilde
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U virksomme og unyttige råd, tro og 
myter om lænderygsmerter er al-
mindelig kendt men understøttes 

ikke af videnskabelige beviser og kan i 
mange tilfælde gøre tilstanden værre.

(LBP=Lower Back Pain/Lænderygs-
merter)

10 MYTER OM LBP:
Myte 1: LBP er normalt en alvorlig 
medicinsk tilstand.
Myte 2: LBP vil forblive vedvarende og 
forværres senere i livet.
Myte 3: Vedvarende LBP er altid relateret 
til vævsskade.
Myte 4: Scanninger er altid nødvendige 
for at registrere årsagen til LBP.
Myte 5: Smerter i forbindelse med mo-
tion og bevægelse er altid en advarsel om, 
at der sker skade på rygsøjlen og et signal 
om at stoppe eller ændre aktivitet.
Myte 6: LBP er forårsaget af dårlig hold-
ning, når man sidder, står og/eller løfter.
Myte 7: LBP er forårsaget af svage 
‘core’-muskler og en stærk core forebyg-
ger LBP. (core=kerne/indre muskelkorset)
Myte 8: Gentagen spinalbelastning resul-
terer i ‘slid’ og vævsskade.
Myte 9: Smerteforværring er et tegn på 
vævsskade og kræver hvile.
Myte 10: Behandlinger såsom stærk 
medicin, injektioner og kirurgi er effek-
tive og nødvendige for behandling af LBP.

Adfærdsmæssige reaktioner på uhen-
sigtsmæssige overbevisninger/myter.

Ovenstående myter og overbevisninger 
kan føre til uhensigtsmæssig adfærd, 
såsom at undgå: normale rygsøjlehold-
ninger (ludende holdning), bevægelse 

(bøjning af rygsøjlen) og meningsfulde 
aktiviteter (belastning af rygsøjlen, fysisk 
aktivitet, sociale aktiviteter og aktiviteter 
i dagligdagen og/eller arbejde). Det kan 
ligeledes føre til uhensigtsmæssig beskyt-
tende adfærd for at beskytte muskler og 
led, konstant spænding af ‘kernemuskler’ 
og langsom og forsigtig bevægelse. Yder-
ligere kan de føre til, at en person vælg-
er mere biomedicinske og/eller invasive 
indgreb i et forsøg på at lette symptomer 
(farmakologi, passiv terapi, injektioner) 
og holdningskorrigerende fejl (postura-
le øvelser) eller forsøge at hele påståede 
beskadigede strukturer (stamcellebehan-
dlinger, kirurgi).

Psykologiske svar på uhjælpsomme 
overbevisninger

Uhensigtsmæssige LBP-myter kan 
bidrage til en negativ tankegang vedrø- 
rende LBP, hvilket kan føre til smertevå-
genhed, frygt for at deltage i værdsatte 
aktiviteter og bekymringer for fremtiden. 
Sammen med en mangel på selvvirkning-
sevne og tilpasningsevne til effektiv 
selvkontrol kan disse faktorer forringe 
mental sundhed (f.eks. Forårsage stress, 
angst, depression).

10 FAKTA OM LBP
En positiv tankegang vedrørende LBP 
er forbundet med lavere niveauer af 
smerte, mindre funktionsnedsættelse og 
færre sundhedsudgifter. Når først alvor-
lige symptomer og alvorlig patologi er 
udelukket, understøtter evidensen, at:
Faktum 1: LBP er ikke en alvorlig livstru-
ende medicinsk tilstand.
Faktum 2: De fleste tilfælde af LBP bed-

res, og LBP forværres ikke, når vi bliver 
ældre.
Faktum 3: En negativ tankegang, 
frygt-undgåelsesadfærd, forventninger 
til negativ bedring og dårlig adfærd til 
smertehåndtering er stærkere forbundet 
med vedvarende smerter end vævsskader.
Faktum 4: Scanninger viser sjældent 
prognosen for den aktuelle episode 
af LBP, sandsynligheden for fremtidig 
LBP kan heller ikke ses på scanning og 
scanning forbedrer ikke de kliniske LBP- 
resultater.
Faktum 5: Gradueret træning og bevæ-
gelse i alle retninger er sikkert og sundt 
for rygsøjlen.
Faktum 6: Rygsøjle ved siddende, stående 
og løftende er ikke ensbetydende med at 
man får LBP eller at den bibeholdes.
Faktum 7: En svag kerne forårsager ikke 
LBP, og nogle mennesker med LBP har en 
tendens til at spænde deres ‘kernemusk-
ler’ konstant. Selvom det er godt at holde 
core-musklerne stærke, er det også vigtigt 
at hvile dem, når de ikke er nødvendige.
Faktum 8: Bevægelse og belastning af 
rygsøjlen er sikkert og opbygger struk-
turel styrke, når træningen er gradueret.
Faktum 9: Smerteopblussen er mere re-
lateret til ændringer i aktivitet, stress og 
humør snarere end strukturelle skader.
Faktum 10: Effektiv behandling af LBP 
er relativt billig og sikker. Positivt tank-
esæt, og at forståelse af vigtigheden for at 
optimere det fysiske og mentale helbred 
(såsom at deltage i fysisk aktivitet og mo-
tion, sociale aktiviteter, sunde søvnvaner 
og kropsvægt og forblive i beskæftigelse). 
Kontakt en fysioterapeut som kender den 
nyeste viden indenfor LBP.  

Lænderygsmerter
10 myter og 10 fakta
AF FYSIOTERAPEUT RIKKE MARKUSSEN, CENTRO SANUM

Helse
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BETÆNDELSE I TÅ
Hej fodterapeut
Jeg har betændelse i min ene tå. Det dunker helt vildt og gør meget 
ondt. Kan du hjælpe med det eller hvad skal jeg gøre?
På forhånd tak.
Hilsen Kirsten

Kære Kirsten
Som tak for dit spørgsmål har du fået en gratis massage. 
Der er måske en grund til betændelse i tåen. Hvor er det og hvilken 
tå? Jeg kan se på det og hjælpe dig.
Med venlig hilsen Henrik Lindberg, statsautoriseret fodterapeut.

BESØG HOS FODTERAPEUT I FORBINDELSE MED 
DIABETES
Hej Henrik
Jeg har diabetes. Min læge mener, at jeg skal gå til fodterapeut 
jævnligt. Hvor ofte skal jeg få tjekket fødder? Og er det virkelig nød-
vendigt, når jeg ingen gener har fra fødderne.
Hilsen Jørgen N.  68 år.

Hej Jørgen
Som tak for dit spørgsmål har du fået en gratis massage. 
Diabetes kan give senfølger og derved nedsat følesans i fødderne. Jeg 
mener, at man skal fodtjekkes 3-4 gange om året med diabetes.
Med venlig hilsen Henrik Lindberg, statsautoriseret fodterapeut.

FYSIOTERAPI EFTER OPERATION
Hej Rikke.
Jeg skal meget snart have lavet en kikkertoperation i mit knæ og 
sandsynligvis have fjernet lidt af menisken. Er det nødvendigt  
med fysioterapi efterfølgende og evt. hvornår?
Venlig hilsen Elisabeth.

Kære Elisabeth.
Som tak for dit spørgsmål har du fået en gratis massage. 
Kom gerne lige efter operationen, så du kan få nogle lette bev-
ægeøvelser for knæet samt let behandling. Evt. også for hævelse og 
instruktion i stokkegang. Efter 1 uge kan du igen få instruktion i lidt 
sværere øvelser.
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

PROBLEMER MED ISKIASNERVEN
Hej Centro Sanum.
Jeg har i lang tid døjet med problemer med min iskiasnerve. Har I 
nogle gode fif til, hvad der kan gøres?
Fra Katrine.

Kære Katrine 
Som tak for dit spørgsmål har du fået en gratis massage. 
Der kan være forskellige årsager til iskiasproblematikker. Nerven 
kan være afklemt eller irriteret forskellige steder og det er vigtigt at 
finde ud af, hvor det er, da behandlingen afhænger af dette. Så kom 
gerne og vi kan undersøge dig og afhjælpe dig og din iskiasnerve. 
Med venlig hilsen Rikke Markussen, fysioterapeut.

Helse

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

DANSK · SVENSK · NORSK · FINSK

DE SKANDINAVISKE TANDLÆGER

952 66 01 67
www.clinicdental.eu
Konsultation hverdage fra kl. 9.00

FUENGIROLAS 
IMPLANTATCENTER

v/ specialist i kirurgi 

og implantologi

Dr. Anders Larsen Dip. Imp. Eng.

DR. ANDREAS OLDENBURG

...............

SANDRA OVERGAARD

Laserbehandling / blegning

Edif. Palm Beach

Paseo Marítimo 95

Los Boliches

Fuengirola

...................................................

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.
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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   2/2 kl. 11.00: Sidste søndag ef-
ter Hellig 3 konger. Iben Snell
Søndag   9/2 kl. 11.00: Septuagesima 
søndag. Iben Snell
Søndag 16/2 kl. 11.00: Seksagesima søn-
dag. Iben Snell
Søndag 23/2 kl. 11.00: Fastelavn. Iben 
Snell. Bagefter fastelavnsfest med tøn-
deslagning kl. 13
Søndag   1/3 kl. 11.00: 1. søndag i fasten. 
Iben Snell.

ARRANGEMENTER 
Koncert med pianist Maria Bundgaard 
torsdag den 6. februar kl. 19.00                                                                                                 
Den unge danske pianist Maria Bund-
gård har rejst længe i musikken – og 
langt. Hun har studeret på det kongelige 
danske musikkonservatorium, Fryderyk 
Chopin University of Music i Warsaw 
og på Schola Cantorum de Paris. Maria 
Bundgaard har både udgivet CD´er og 
skrevet bøger om musik. Nu besøger 
hun Margrethekirken. Kom og hør, hvor 
dejligt hun spiller og hvad hun kan for-
tælle om musikkens verden.
Entré 20 € inkludere to lækre håndmadder 
og en drink. Billetter kan købes i Margrethe-
kirken eller bestilles på tlf. 952 587 481 / 
margrethekirken@margrethekirken.com

Hyggeaften med fællesspisning i Sol-
kystens Ungdomshus tirsdag den 11. 
februar kl. 19.00
Læs mere på Ungdomshusets facebook 
side: ”Solkystens Ungdomshus (SU)”.
Koncert med Reg og Andreas tirsdag 
den 18. februar kl. 19.00
Den canadiske sanger Reg Downey og 
den danske pianist og sanger Andreas 

Flensted-Jensen har nu i 3 år udgjort en 
hjertevarm duo, der begejstrer publi-
kum ved deres koncerter. Med to stem-
mer og klaver leverer de sange i egne 
smukke fortolkninger –såvel selvkom-
ponerede som evergreens og hits fra film 
og musicals. 
Reg & Andreas har base i Danmark, 
men rejser rundt i hele verden og spiller 
koncerter. De har bl.a. spillet i Canada, 
England, Sverige, Tyskland, Schweiz, 
Letland, Norge og Færøerne. Nu er turen 
kommet til Sydspanien, hvor vi får for-
nøjelsen af deres gode musik.
Entre: 20 €  inkl. to lækre håndmadder og 
en drink. Billetter kan købes i Margrethe-
kirken eller bestilles på tlf. 952 587 481 / 
margrethekirken@margrethekirken.com
 

Fastelavnsfest for børnefamilier søn-
dag den 23. februar kl. 13.00
Vi slår katten af tønden og laver faste-
lavnsris. Kom udklædt! Der er præmie til 
de bedst udklædte. Deltagelse koster 5 € 
per person og inkluderer fastelavnsbolle 
og kakao. Kontakt venligst Annie på tlf. 
611 392 700 eller skriv til margrethekir-
ken@margrethekirken.com  senest 18. 
februar. 
Hyggeaften med fællesspisning i Ung-
domshuset tirsdag den 25. februar kl. 
19.00
Tjek Ungdomshusets facebook side: 
”Solkystens Ungdomshus (SU)” for 
yderligere information.
Litteraturkreds i præsteboligen onsdag 
den 26. februar kl. 10.00 
Vi drøfter Amor Towles: ”En gentleman i 
Moskva”. Nye læsere er velkomne.
Filmklubaften torsdag den 27. februar 
kl. 19.00
For nærmere information kontakt mar-
grethekirken@margrethekirken.com

Udflugt med Pia Bruun til ”Et andet 
Malaga” tirsdag den 10. marts kl. 9.30
Denne dag skal vi se nærmere på et par 
steder, vi normalt ikke kommer. Første 
stop er den historiske kirkegård, San Migu-
el, hvor nogle af Málagas mest indflydel-
sesrige og betydningsfulde personer ligger 
begravet. San Miguel kirkegård er Málagas 
autentiske begravelsesmuseum, og vores 
lokale guide vil fortælle os om trekants-
dynastiet Larios, Livermore og Heredias, 
den svenske konsul Bolin og 1800-tallets 
liberale helt, José María Torrijos.
Senere vil vi tage ud og se El Jardín Botá-
nico, der i de lune sommernætter lagde 
de smukkeste rammer om selskabelige 
sammenkomster blandt Málagas ari-
stokrater. Vel mødt til en spændende 
tidsrejse!

Pris for hele herligheden inkl. frokost: 45 
€ for medlemmer af Margrethekirken / 50 
€  for ikke-medlemmer
Tilmelding senest 24. februar til Mar-
grethekirken på mail margrethekirken@
margrethekirken.com eller i kirken.

Generalforsamling i Margrethekirkens 
Venner torsdag den 12. marts kl. 12 
Dagsorden kan læses i januar nummeret 
af dette blad. Efter generalforsamlingen 
fortæller Hans Hugo From om at starte 
og drive selvstændig virksomhed i Spa-
nien, hvorefter Margrethekirkens Ven-
ner serverer en let anretning. Deltagelse 
er gratis for medlemmer. For ikke-med-
lemmer er prisen: 25 €. Tilmelding senest 
den 17. februar til Judith Lynne jlypet@
gmail.com

Jazzaften med Bourbon Street Jazz lør-
dag den 14. marts kl. 19.00
Så er der hattrick med det populære 
jazzband fra Silkeborg! Glæd jer til et 
dejligt gensyn og genhør, når vi får be-
søg af det hæderkronede orkester, som 
nu i flere år har underholdt os med god, 
gedigen traditionel jazz, boogie-woo-
gie og swing i deres meget udadvendte 
og dansevenlige stil. Der venter os som 
sædvanlig en herlig aften, så husk dan-
seskoene! Billetter á 35 € inkl. vin og 
sandwich kan købes i Margrethekirken 
eller bestilles på tlf. 952 587 481 / mar-
grethekirken@margrethekirken.com
 
Margrethekirken afholder årsmøde med 
generalforsamling for kirkens medlem-
mer søndag den 22. marts kl. 12.30 
Dagsorden: 
1. Velkomst.
2. Valg af dirigent.
3. Formandens beretning.
4. Forelæggelse af revideret regnskab for 
kirkens drift og budget.
5. Fastsættelse af det årlige medlems-
kontingent.
6. Indkomne forslag.
7. Valg af menighedsrådsmedlemmer 
samt suppleanter.
På valg er menighedsrådsmedlem Helle 
Tychsen, som modtager genvalg.
8. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsupple-
anter
På valg er Ebbe Juul Hansen og Erling 
Hartvig, som begge modtager genvalg.
Revisorsuppleanterne Gunni Petersen 
og Michael Storm modtager ligeledes 
begge genvalg.
9. Eventuelt.                                                                                                                                
 Jævnfør vedtægternes § 5 stk. 3: Ønsker 
medlemmer en sag optaget til behand-
ling og afgørelse, herunder opstilling 
af kandidater til Menighedsrådet, skal 
forslag herom foreligge formanden eller 
i dennes fravær næstformanden for Me-
nighedsrådet senest 2 uger før årsmø-
det. Der træffes ikke afgørelser i sager, 
der ikke er optaget på dagsordenen.    

CLUB DANÉS
FUENGIROLA - MIJAS

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

clubdanes@gmail.com  - www.clubdanes.dk

KALENDER:
Februar:
8. Forårsfest - Elvis-tema
13: Foredrag - Thomas Kvist Christiansen.
15. Fernisering - Daniel Gil Broglio
24. Dokumentarfilm, Arlette – en historie 
vi aldrig glemmer.
27. Oprette/musical aften
Marts:
22. Ordinær generalforsamling

FORMANDEN HAR ORDET
Efter en lidt stille januar måned er vi i  
fulde omdrejninger igen. 
Lørdag den 8. februar byder vi alle vores 
medlemmer og gæster velkommen til 
Forårsvelkomstfest, og den kommer ikke 
til at gå stille af. 
Elvis ville i år være blevet 85 år, og ham vil 
vi fejre på behørig vis på denne fest med 
masser af dejlig Elvis-musik, god mad og 
det hele slutter med en lille svingom.
Torsdag den 13. februar har vi et spæn-
dende foredrag med journalist og foto-
graf, Thomas Kvist Christiansen. 
Mandag den 24. februar har vi årets før-
ste filmaften, hvor vi viser dokumentarfil-
men om Arlette Andersen.
Lørdag den 15. februar kommer Daniel 
Gil Broglio igen forbi og viser endnu en-
gang nogle af sine spændende og flotte 
skulpturer.
Vi slutter måneden af lørdag den 27. fe-
bruar med et brag af en koncert, hvor det 
er lykkedes at få den kendte, internatio-
nale operette- og musical sangerinde, 
Laura Elen til at optræde, og det hele 
slutter af svingom.
Men meget mere om disse spændende 
arrangementer kan I læse i de efterføl-
gende     artikler, vi har her på siden. 
Man kan jo også gå ind på vores hjem-
meside clubdanes.dk - eller hvis man er 
til Facebook.
Hilsen
Formanden

ELVIS AFTEN   
Lørdag, d. 8. februar, 2020, byder vi 
”trækfuglene” velkommen tilbage med 
en festlig aften. Vi begynder kl. 18.00 med 
at Thomas serverer grønærtesuppe med 
serrano skinke og indbagt svinemørbrad 
med røsti kartofler og årstidens grøntsa-
ger. Vin ad libitum under middagen.
Elvis ville være fyldt 85 i år, så Flemming 
’Elvis’ Lind kommer og optræder med sit 
Elvis show. Og der bliver mulighed for en 
svingom.
Bindende tilmelding ved forudgående 
betaling på kontoret (952 472 880) el-
ler hos Thomas (952 475 151). Pris: € 45, 
medlemsrabat € 5.

FOREDRAG OG FILMAFTEN 
Vi har kombineret temaet for et foredrag 
ved journalist og fotograf Thomas Kvist 
Christiansen og vores filmaften i februar. 
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Bogen ”Vi er her for at dø” og dokumen-
tarfilmen ”Arlette – en historie vi aldrig må 
glemme” er blevet til i et samarbejde mel-
lem ham og en af de sidste overlevende fra 
Auschwitz – Arlette Andersen, i dag 95 år.
Torsdag d. 13. februar kl.17.00 vil Thomas 
Kvist fortælle Arlettes historie, vise unik-
ke historiske billeder og klip fra filmen, 
og der vil være mulighed for at købe et 
signeret eksemplar af bogen.
Mandag d. 24. februar kl. 19.45 viser vi 
dokumentarfilmen om Arlette Andersen i 
sin helhed. Medvirkende i filmen er bl.a. 
Søren Gade, Bertil Haarder og Mogens 
Lykketoft. I modsætning til mange tidlige-
re fanger, som ikke har ønsket at stå frem, 
har Arlette følt at det var vigtigt at undgå, 
at det hele gik i glemmebogen, når det 
sidste øjenvidne var borte. Før filmen er 
der mulighed for en ”Filmmenu”, der den-
ne aften består af dejlig thaisuppe (kylling 
baseret) med lunt flute. Pris for film plus 
menu: € 10. Tilmelding nødvendig.

FERNISERING
Lørdag, d. 15. februar gentager vi succesen 
fra sidste år og afholder fernisering fra kl. 
12.30 med skulptøren Daniel Gil Broglio.
Daniel er født i Spanien i en lille by ude på 
landet tæt på Granada. Inspireret af sine 
forældre har han siden sin barndom lavet 
skulpturer. Han begyndte med træ, som 
han fandt i naturen, men i dag arbejder 
han primært med jern eller andet metal. 
Man kan se mange af hans kunstværker på 
hans webside:  broglioart.wordpress.com 
Udover et møde med Daniel byder vi na-
turligvis på det traditionelle glas Cava og 
lidt snacks.

OPERETTE, MUSICAL OG POPULÆR 
MUSIK 
Torsdag d. 27. februar giver den interna-
tionalt kendte opera og musical sanger-
inde Laura Elen eksempler på hele sit 
repertoire. Vi begynder med lidt godt at 
spise kl. 19.00, og Laura vil så føre os gen-
nem hele musikkens verden med eksem-
pler, der spænder fra opera til popmusik. 
Det ender naturligvis med en svingom. 
Yderligere detaljer om arrangementet vil 
fremgå af plakater i klubben, og vil blive 
lagt op på vores hjemmeside: www.clubda-
nes.dk , men reserver datoen allerede nu.

FORÅRSAUKTION
Igen i år afholder vi auktion over ting som 
medlemmerne ikke længere har brug for 
og derfor ønsker at donere til klubben. 
Det sker i slutningen af marts, så gen-
nemgå allerede nu, hvad du eventuelt 
kan undvære og ring til Lis på kontoret 
(952 472 880) og aftal nærmere. Det er 
vigtigt at tingene er rengjorte og fungerer 
efter hensigten, så de har en reel værdi.
  
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 951 260 416 eller på mail:  
jw@werum.dk. Gebyr for medlemmer er 
4.00 € og for gæster 5.00 €.
Bridgeundervisning for begyndere og le-

tøvede tilbydes efter aftale med Charlotte 
Dyrup charlottedyrup@yahoo.dk .
Lørdag d. 1. februar, 2020, kl. 11.00 afhol-
des Årsmøde med efterfølgende turne-
ring og frokost. Bridgeweekenden i Frigi-
liana finder sted 7-8. marts, tilmelding til 
Gudrun Lund-Andersen: gudrunluna@
hotmail.com eller på opslag i klubben se-
nest 19. februar.
Vores aktiviteter kan følges på hjemmesi-
den: www.clubdanes.dk/bridgeklubben

Indkaldelse til den ordinære generalfor-
samling i Club Danés
(Dansk Spansk Samvirke Fuengirola/
Mijas)
Søndag den 22. marts 2020 kl. 11.00 i 
Casa Danesa

Dagsorden:
1. Åbning
2. Optælling af fremmødte medlemmer 
og fuldmagter
3. Valg af dirigent
4. Bestyrelsens beretning
5. Godkendelse af regnskab
6. Godkendelse af budget og kontingent 
for næste år
7. Valg af bestyrelse og suppleanter
8. Valg af revisorer og suppleanter
9. Indkomne forslag fra bestyrelse og 
medlemmer
10. Eventuelt
Ad pkt.7:
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på 
valg:
1. Bent Flindt, modtager genvalg
2. Gerda Ehlers, modtager genvalg
3. Mogens Bytow, modtager genvalg
Følgende suppleanter er på valg:
1. Karsten Bønsdorf, modtager genvalg
Ad pkt. 8:
Følgende revisorer er på valg:
1. Anker Olesen modtager ikke genvalg
2. Valdemar Pedersen modtager ikke gen-
valg
Følgende revisorsuppleanter er på valg:
1. Jette Bütow modtager genvalg

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
Rent organisatorisk er hovedbegivenheden 
i februar måned KIRKENS ÅRSMØDE (ge-
neralforsamling), som afholdes på Hotel 
Al Andalus lørdag den 8. februar kl. 14:00. 
På årsmødet skal vi høre formandens be-
retning, kassereren fremlægger regnskab 
og budget. Der er valg til menighedsrådet, 
hvor vi gerne ser menighedsrådet udvidet 
med et ekstra medlem (se i øvrigt dagsor-

denen). Evt. interesserede kan henvende 
sig til præsten eller menighedsrådets for-
mand. Årsmødet afsluttes med fælles mid-
dag på hotellet. Tilmelding til præsten eller 
i klubberne senest onsdag den 5/2.
KIRKENS STØTTEKREDS afholder sit 
ÅRSMØDE torsdag den 13. februar på 
Rest. Cueve de Nerja kl. 13:00.  Tilmelding 
til støttekredsens kasserer Jacob Frede-
lund tlf. +45 4021 6706 senest mandag 
den 10/2. 
Månedens store arrangement er vores 
2-dages tur til Almeria og Cartagena, 
hvor vi bl.a skal besøge KATEDRALEN og 
den gamle mauriske borg, ALCAZAR. Vi 
kører igennem naturparken CAPO DEL 
GATA inden vi kommer til Cartagena, 
hvor vi spiser og sover på et dejligt 4**** 
hotel. Næste dag besøger vi DEN GAMLE 
ROMERSKE ARENA & FLÅDEMUSEET 
inden vi spiser sen frokost på en dejlig 
restaurant beliggende direkte ud til Mid-
delhavet. 

Program for februar:
Lørdag den 1. kl. 13 Gudstjeneste i Lux 
Mundi, Torre del Mar 
Lørdag den 8. kl. 13 Gudstjeneste i Maro 
kirke
Lørdag den 8. kl. 14 Årsmøde med spis-
ning på Al Andalus (se opslag)
Torsdag den 13. kl. 13 Støttekredsens års-
møde i Rest. Cueva de Nerja 
Lørdag den 15. kl. 13 Gudstjeneste i Fi-
skerkapellet i Almuñecar
Lørdag den 22. kl. 13 Gudstjeneste i Lux 
Mundi, Torre del Mar
Tirsdag den 25. – onsdag den 26. Forårs-
tur til Almeria – Cartagena 
Lørdag den 29. kl. 13 Gudstjeneste i 
Fiskerkapellet i Almuñecar

Dagsorden for Årsmødet 8/2 kl. 14 på 
Hotel Al Andalus, Nerja: 
1. Velkomst v/ Formanden 
2. Valg af ordstyrer/dirigent 
3. Valg af referent 
4. Formandens beretning 
5. Forsamlingens godkendelse af forman-
dens beretning 
6. Vedtægtsændringer 
7. Kassereren fremlægger årsregnskabet 
for 2019 samt budget for året 2020 
8. Forsamlingens godkendelse af regn-
skab samt budget 
9. Støttekredsen 
10. Valg af medlemmer til menighedsrådet
Ruth Faurskov på valg (modtager genvalg)
Vibeke Bekke på valg (modtager genvalg)
11. Valg af 2-3 suppleanter til menigheds-
rådet 
12. Valg af revisor og revisorsuppleant 
13. Evt. (der kan ikke træffes beslutninger 
under dette punkt) 
 

DSS - DANSK 
SPANSK SAMVIRKE

Asociación Deportivo Gastronómico  
Hispano Danesa

Avenida de Europa 30 – 18690 Almuñecar
NIF: G18545699 

KÆRE MEDLEMMER
Januar måned har været en skøn måned 

med gode temperaturer og solen har 
strålet over vores by.
Glæderne har vi jo altid i og med vores ar-
rangementer, men solen gik lidt ned, da 
Danmark ikke kom videre i Håndbold EM 
2020, som vi samledes om på storskærm.  
Februar starter med vores 33 general-
forsamling, som afholdes i foreningens 
lokaler.
Månedens aktiviteter fremgår af pro-
grammet.
Danske gæster og ferierende i Almuñécar, 
er velkomne til et besøg om fredagen til 
vores fredagstræf fra kl. 12.00, hvor der 
serveres dansk smørrebrød.
Avenida de Europa 30
Overfor Majuela parken
Mogens Suanning 

FEBRUAR MÅNEDS PROGRAM UD 
OVER DE DAGLIGE AKTIVITETER!
Søndag. d. 2-2 kl. 11.00. Generalforsam-
ling
Onsdag. d. 5-2. Kl. 11.00. Vandretur. se 
mere på. “almu.dk”
Torsdag. d. 6-2. kl. 18.30. Filmaften. se 
mere på. “almu.dk”
Fredag. d. 7-2. kl. 12.00. Fredagstræf 
Onsdag. d. 12-2. kl. 11.00. Vandretur. se 
mere på. “almu.dk”
Torsdag d. 13-2. kl. 18.30. Bingo
Fredag d. 14-2. kl. 12.00. Fredagstræf
Mandag. d. 17-2. kl.17.00. Portvins smag-
ning . / Olivares & Johnny Kristensen
Onsdag. d.19-2. Kl.11.00. Vandretur. se 
mere på. “almu.dk”
Torsdag. d. 20-2. kl. 18.30. Filmaften. se 
mere på. “almu.dk”
Fredag. d. 21-2. kl. 12.00. Fredagstræf 
Onsdag. d. 26-2. kl. 11.00. Vandretur. se 
mere på. “almu.dk”
Torsdag. d. 27-2. Kl. 18.30. Fødselsdags-
fest se mere på. “almu.dk”         
Fredag. d. 28-2 kl. 12.00. Fredagstræf.
Vel mødt til februars arragementer.
Ændringer kan forekomme. 
Se opslag i klubben!

ASOCIACIÓN
PARA TODOS

Formand: Eigil Rasmussen,
670 659 931

www.paratodos.dk

Søndagsmøder:
ParaTodos har faste ugentlige møder 
hver søndag kl. 14.00-15.00 på Casa Ita-
lia som ligger på havnen i Fuengirola. 
Medlemmer af bestyrelsen kan træffes i 
dette tidsrum.
 
Arrangementsoversigt.
Arrangementer:
1 22/2-Forårsfest på Lucia med livemusik
2 27/2- generalforsamling på Casa Italia 
kl. 12.00
3 21/3- Månedsfest
4 30/1-mandeltur
 Hold dig opdateret på vores hjemmesi-
de www.paratodos.dk
 
Indkaldelse til generalforsamling på 
Casa Italia 27/2 kl. 12.00 2020

Foreningsnyt
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På generalforsamlingen skal behandles 
mindst følgende punkter:
1 valg af dirigent
2 bestyrelsens beretning
3 forelæggelse og godkendelse af regnskab
4 forelæggelse af buget for kommende år
5 valg af stemmetællere
6 valg af bestyrelse, revisor og supple-
anter
7 fastsættelse af årets kontingent
8 forslag fra bestyrelse og medlemmer
9 eventuelt
 
Vigtigt:
For at kunne deltage i generalforsam-
lingen skal kontingentet for 2020 være 
betalt.

Forslag og/eller spørgsmål der ønskes 
behandlet på generalforsamlingen skal 
være bestyrelsen i hænde senest 2 uger 
før generalforsamlingens afholdelse.
 
Medlem:
Et medlemskab koster 25€ for et helt 
kalenderår. Det kræves at du er medlem 
for at deltage i vores arrangementer. Til 
gengæld får du masse af hyggeligt sel-
skab, sjove timer og nye venskaber.
 
Hjemmeside:
Hold dig opdateret på vores hjemmeside 
www.paratodos.dk

DEN DANSKE KLUB 
I TORRE DEL MAR

Paseo Marítimo Levante 21
29740 Torre del Mar

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

Godt Nytår
Vi kom godt ind i det nye år i Den Dan-
ske Klub i Torre del Mar
Brinnie & Mai Brit havde arrangeret en 
flot nytårsaften med god hjælp af andre 
frivillige, og der var lagt op til en dejlig 
aften med super god mad som Brinnie & 
Lone havde lavet.
Vi blev mødt at flot pyntede borde, og et 
glas cava til at læske ganerne med før kal-
vemørbraden blev serveret med lækkert 
tilbehør, efterfulgt af hjemmelavet is.
I løbet af aftenen blev der sunget og 
lavet underholdning inden rådhusklok-
kerne faldt i slag, og vi skulle spise de 12 
druer, nyde kransekage og cava.
Søndag d. 5. januar afholdt vi den tra-
ditionelle Nytårstaffel, hvor ca. 80 med-
lemmer kom for at ønske hinanden 
Godt Nytår.
Nogle friske hjælpere havde lavet 
canapéer og snitter, som Klubben var 
vært med, sammen med cava. 
Det blev en hyggelig eftermiddag hvor 
formanden kunne gøre status over det 
forgangne år.

Så var vi klar til forårets Aktiviteter og Ar-
rangementer. Bl.a. holdt Kirken en H.C. 
Andersen aften i Ord & Toner, hvor sanger 
Eva Marie Ømark tolkede eventyr akkom-
pagneret af organist Carl Erik Byskov.
Billardfolkene afholdt Nytårsfrokost hvor 
køkkenet havde en lækker caverybuffet.
Derudover er der igen gang i de faste ak-
tiviteter som kan ses på Klubbens Hjem-
meside og på opslag i Klubben.
Bemærk: Generalforsamling søndag d. 
22. marts 2020
Forårets Arrangementer
Onsdag d. 5. februar
Syng Sammen Aften
Spisning starter kl. 19.00
Dansk bøf m. bløde løg & blomkålssalat
Vi synger fra ca. 19.45
Tilmelding til spisning, senest 30. januar
Tirsdag d. 11. februar
Foredrag
Den Danske Konsul i Málaga
Tilmelding til spisning, senest 6. februar
Onsdag d. 12. februar
Banko
Spisning kl. 18.30
Karbonade m. stuvet ærter & gulerødder
Spillet starter ca. kl. 19.15
Tilmelding til spisning, senest 6. februar
Mandag d. 17. februar
Costa-Events Valentine show med Mark 
Connor & Laura Elen i Klubben
Kl. 19, billetter 17 €
Servering af Platte kl. 18
Tilmelding til spisning, senest 13. februar
Onsdag d. 19. februar
Syng Sammen Aften
Spisning starter kl. 19.00
Skipperlabskovs m. rødkålssalat
Vi synger fra ca. 19.45
Tilmelding til spisning, senest 13. februar
23. Grillsøndag
Spisning kl. 13
Tilmelding senest 20. februar
25.-26. Bustur med Kirken
Se mere info på Klubbens Hjemmeside 
Onsdag d. 26. februar
Banko
Spisning kl. 18.30
Millionbøf m. ris & avocadosalat
Spillet starter ca. kl. 19.15
Tilmelding til spisning, senest 20. februar
Onsdag d. 4. marts
Syng Sammen Aften
Spisning starter kl. 19.00

Forloren hare m. tyttebær & asier
Vi synger fra ca. 19.45
Tilmelding til spisning, senest 27. februar
Søndag d. 8. marts
Red Mick fortolker Simply Red 
Mørbradgryde serveres kl. 18
Tilmelding til spisning senest 5. marts
Underholdning starter kl. 19.30
Biletter 15 € Costa Event
Tirsdag d. 10. marts
Foredrag
Karen Margrethe fortæller om sine rejser
Karbonader m. grøntsager
Spisning starter kl. 19.00
Foredraget starter ca. kl. 20
Tilmelding til spisning, senest 5. marts
Onsdag d. 11.  marts
Banko
Spisning kl. 18.30
Gammeldags oksesteg m. rodfrugter & 
waldorfsalat
Spillet starter ca. kl. 19.15
Tilmelding til spisning, senest 5. marts
Onsdag d. 18. marts
Syng Sammen Aften
Spisning starter kl. 19.00
Farserede Porrer m. mikset salat
Vi synger fra ca. 19.45
Tilmelding til spisning, senest 12. marts
Søndag d. 22. marts
Generalforsamling kl. 13
Valgflæsk
Tilmelding til spisning, senest 19. marts
Mandag d. 23. marts
An Evening with Dave Parker
Tribute til Neil Diamond kl. 19-22
Billetter 12 € Costa Event
Stjerneskud serveres kl. 18
Tilmelding til spisning, senest 19. marts
Tirsdag d. 24. marts
Vandrernes Paellatur
Onsdag d. 25. marts
Banko
Spisning kl. 18.30
Gullash m. kartoffelmos & gulerodssalat
Spillet starter ca. kl. 19.15
Tilmelding til spisning, senest 19. marts
Søndag d. 29. marts
Grillsøndag
Spisning kl. 13
Tilmelding senest 26. marts
Find yderligere oplysninger på Klub-
bens Hjemmeside www.danskeklub.
dk og på Facebook, Den Danske Klub i 
Torre del Mar

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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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

Den sikreste løsning
Alt indenfor: Elarbejde

Malerarbejde • VVS-arbejde

Murerarbejde • Snedkerarbejde

Per Larsen Service
FUENGIROLA

Tel. 670 767 989 • Fax. 952 471 612

eP
T l

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!

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 

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

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

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

Markiser og persienner
Markiser, glas gardinreparationer, 
rullehjul reparationer og nye installa-
tioner, overgang  fra manuel til moto-
riseret, afskærmning mod mug.

Ring til Julian på 655825931

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

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

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

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

• 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

Ferie boliger på Solkysten
Til leje kontakt

www.hellosun.eu · info@hellosun.eu
(0034) 659 726 743 - 642 616 695

SOLKYSTEN.EU
952 668 027

ANNONCER DIN 
VIRKSOMHED 

HOS OS OG GIV 
DIG TIL KENDE
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Sig navnet … og jeg skal sige dig, hvor du er!

Vi mødes ved ’de blå stole’. På ’politi-
torvet’, ’tistorvet’, ’appelsintorvet’ Hos 
’grækeren’, på ’den gode tapasbar’, ’det 

hvide hotel’ eller ude hos ’ham den søde 
tjener’. 

Hmmm … ja, kært barn har mange 
navne, men de kære børn – i dette tilfælde, 
yndlingsstederne – har jo hver især i virke-
ligheden kun ét enkelt navn. 

Jeg indrømmer, at min sted- og retnings-
sans er katastrofal, og jeg har ikke tal på, 
hvor mange jeg er gået for langt, for kort og 
forkert i min søgen efter et hav af steder, jeg 
har været mange gange. Selv med min gode 
ven, uundværlige Google Maps, i hånden er 
det sjældent den store, stilsikre og direkte 
succés. 

Og det er ikke kun min skyld. Mange af 
mine danske venner har for mange år siden 
omdøbt de forskellige steder til navne, der 
da ganske vist giver mening, hvis altså der 
ellers ER appelsiner på appelsintorvet, poli-
ti på Polititorvet og – bevar’s – tis på tistor-
vet. Det sidste er ikke tilfældet, om end der 
ganske rigtigt står en statue af en tissende 
dreng på dét, der til nøds kan kaldes ’Figen-
torvet’, hvis vi altså oversætter bare en lille 
smule – men så er vi jo lige vidt.

For selv om den søde tjener virkelig ER 
sød, og der muligvis en gang HAR været en 
græker hos ’grækeren’, kniber det lidt for 
de spanske taxachauffører at forstå sådan 
en omgang dansk, selv med Google Trans-
late som trofast hjælper. Ja, og det kniber så 

åbenbart også for mig.
Mange kilometer har jeg travet op og ned 

ad gader, smutveje (som viste sig at være 
omveje), og nu har jeg fået nok og lavet 
min egen stille revolution. Dens omfang 
er godt nok til at overse, men jeg insister-
er på at huske, hvad de forskellige pladser, 
torve, restauranter og barer hedder. Ja, selv 
’ginbaren’(som viser sig overhovedet ikke 
at være en ginbar – især fordi, der ikke er så 
meget gin) skal altså kaldes ved navn. For 
slet ikke at tale om tjeneren. 

Problemet er, at jeg så lige selv skal gen-
kalde mig de rigtige navne, hvis jeg ikke 
længere vil synge med på omkvædet, når ’de 
andre’ fordansker og finder på nye navne. 
For nu har jeg endelig fundet ud af at finde 
ned til ’de blå stole’ uden omveje, men 
hvad pokker er det nu, den rigtigt hedder? 

’Polititorvet’ finder jeg også – næsten – uden 
svinkeærinder og helt uden anholdelser. Ja, 
selv den gode tapasbar har jeg glemt navnet 
på, og det tjener heller intet formål, for hvis 
jeg aftaler med mine danske venner, at vi 
skal mødes på dén eller dén bar (altså, og 
nævner det rigtige navn), bliver det en lang 
aften. For de kommer ikke. Men aftaler du et 
møde på ’den gode’, så er de der fluks.

Jeg er bange for, at min revolution allere-
de er ved at gå i sig selv. Men jeg vil alligevel 
forsøge mig næste gang, jeg er dernede. Vil 
sørge for at meddele samtlige venner de rig-
tige navne, ikke være bleg for at irettesætte 
dem gentagne gange, når de husker fork-
ert, ikke dukker op eller ikke aner, hvad jeg 
snakker om … i kampen for at kalde tingene 
ved deres rette navn(e).

Jeg skal bare lige selv komme i tanke om 
det først. 

Mange kilometer har jeg travet 
op og ned ad gader, smutveje 

(som viste sig at være omveje), 
og nu har jeg fået nok og har 

lavet min egen stille revolution. 
Dens omfang er godt nok til at 

overse, men jeg insisterer på 
selv at huske, hvad de forskel-

lige pladser, torve, restauranter 
og barer hedder …”
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Lonnie Kjer er Solkystens klummeskribent
Hver måned skriver hun om stort og småt
Har du idéer eller forslag til emner, er  
du velkommen til at skrive til lonnie@
solkysten.eu

Lonnie Kjer
Sangskriver, musiker og journalist
Mor til to
Bor (endnu) i Danmark, men misser sjæl-
dent en måned uden en tur til det spanske.
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