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Så blev det januar, juleræset er ved at være ovre 
for de fleste danskere hernede, der er dog nogle 
som lige skal have de hellige tre konger overstået, 
før man kan få lagt julen bag sig.
Vi har nu budt det nye år 2020 velkommen og 
det gode ved årsskiftet, er at man kan reflektere 
over de forgange år og se frem til det nye, der skal 
komme og lægge masser af planer og projekter 
for den kommende tid.
Men årsskiftet er ikke kun en stund for selvkritik 
og refleksion. Det er også tid til at sige tak og 
sende varme hilsner og tanker ud til alle jer som 
følger os som læsere, på Facebook og nyhedsbre-
vet. Til alle jer annoncører, uden jer ville alt dette 
ikke være muligt. 
Tak til alle vores skribenter, Pia, Lonnie, Jesper, 
Heidi, Lena, Kent, Pernille, Bo, Rikke, Christian, 
Marisa, Claus og Frederik, for alle jeres interes-
sante og oplysende artikler, I er med til at løfte 
bladet og gøre at vi stadig i 2020 kan udgive 
Solkystens ældste skandinaviske magasin. Tak til 
alle de danske foreninger og klubber for jeres ind-
sats som er med til at gøre Solkysten til et sjovere 
sted at være for de mange danskere hernede. 
Og til sidst men ikke mindst, en stor tak, til jer der 
arbejder hårdt hver måned på at gøre bladet til 
en realitet.
I er ALLESAMMEN et uundværligt led i kæden, 
og det som gør at vi kan gå ind i 2020 med masser 
af gode ideer og et løfte om endnu mere, endnu 
bedre og endnu mere lækkert indhold og spæn-
dende tiltag. 
Jeg kan kun sige, det bliver supergodt.

Erik Berg Madsen

42
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Musiker. Sanger. Skuespiller.  
Entertainer. Thomas Eje har hele  
pakken, og snart kan han også  
opleves på Solkysten. Og det bliver  
nok ikke det sidste, vi ser til ham.  
Både han og fruen har nemlig allerede 
kastet deres kærlighed på Syd-Spanien.

Til hverdag kan du møde ham i  
det sønderjyske, hvor multikunst-
neren forlængst har slået sig ned - 

med en pensel i den ene hånd og en endnu 
større kærlighed i den anden. På Als passer 
han nemlig både pensler, instrumenter  
og kvinden i sit liv, mens han selvfølge-
lig også får tid til at turnere landet rundt  
med sine musikalske legekammerater i  
Linie 3.

Men bliv ikke overrasket, hvis du møder 
manden i det sydspanske fremover. Han 
og fruen er nemlig (også) faldet for Solky-
sten og planlægger at bruge en stor del af 
livet hernede. Foreløbigt giver Eje et show i 
Fuengirola, mens han ’sonderer terrænet’ i 
det sydspanske og finder det rigtige sted at 
slå sig ned.

”Vi blev bare forelsket i området, da vi var 
på ferie hernede, og nu forener vi altså ar-
bejde og fornøjelse og tjekker det spanske 
ud i januar måned, hvor jeg så skal optræ-
de i Fuengirola,” fortæller Thomas Eje i en 
pause fra juletravlheden med de to andre 
fra Danmarks elskede ’sporvogn’.

EJE PÅ SLAP LINE
Hverdagen i det sønderjyske står normalt 
på kunst sammen med fruen, kunstmaleren 
Katherine Scrivens Eje, og sammen udstil-
ler og sælger de værker fra Galleri Scrivens 
& Eje, ligesom de også arrangerer koncer-
ter. Men inden længe går turen altså sydpå, 
hvor Eje-fans kan få én på opleveren, når 
han besøger Peña Bolichera - feria-pladsen 
i Fuengirola d.18. januar. En oplevelse han 
selv ser frem til.

”Jeg glæder mig til at levere lidt blandet 
fra posen, når jeg kommer ned i varmen, 
og jeg samler selvfølgelig det bedste af det 

bedste til folk dernede,” fortæller Eje, der – 
udover et hav af instrumenter – slæber sin 
faste pianist og kapelmester, Mads Granum, 
med til syden.

”Jeg har simpelthen tvunget ham til også 
at lære at spille guitar, og jeg selv spiller på, 
hvad der lige er.”

INSTRUMENTER OG TALENTER
Og dét er ikke så lidt. Der står allerede fem-
syv instrumenter klar i Fuengirola, og ho-

vedpersonen har ikke tænkt sig at undgå et 
eneste af dem.

”Det bliver en aften proppet med musik, 
og jeg kan godt love, at der kommer noget for 
enhver smag. Vi vader rundt i forskellige gen-
rer og kombinerer en hel masse musik med 
humor,” garanterer manden, der selvfølgelig 
ikke snyder publikum for sin imponerende 
fortolkning af ’Still Got The Blues’, som samt-
lige danskere over tredive somre har stiftet 
bekendtskab med. Blandt meget andet.

AF LONNIE KJER · FOTOS: PR

Jeg glæder mig til at levere 
det bedste fra posen, når 
jeg kommer ned i varmen, 
og jeg samler selvfølgelig 
det bedste af det bedste til 
folk dernede …
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Jeg kommer ikke 
sovende til noget 
som helst. Men jeg 
har en dyb trang 
til at lære, og jeg 
er vildt stædig. 
Når jeg hører 
noget godt, er det 
ikke nok for mig 
bare at lytte …
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VERDENS STÆDIGSTE MAND
For Eje er ikke typen, der lader sig begræn-
se. Du kender ham både som ham den sjo-
ve, ham den dygtige sanger, ham den irrite-
rende dygtige musker, som mestrer så godt 
som alle instrumenter … og hvis ikke, så 
lærer han det ’bare lige’.

Eller, det er måske for meget sagt, for selv 
om talentet nok sneg sig ind helt fra begyn-
delsen i 1957, da Thomas Eje første gang så 

dagens lys, kommer selv han ikke udenom 
de mange tusinde timers øvning på dét 
hav af instrumenter, manden mestrer. Han 
kommer heller ikke udenom, at en god por-
tion stædighed har hjulpet lidt i sin iver ef-
ter at lære mere.

”Jeg kommer ikke sovende til noget som 
helst. Men jeg har en dyb trang til at lære, og 
jeg er vildt stædig. Når jeg hører noget godt, 
er det ikke nok for mig bare at lytte. Jeg vil 

opleve det selv, og jeg vil mærke, at det fun-
gerer mellem hænderne på mig. Så jeg øver 
mig, til det virker. Det er igen min stædig-
hed, der driver mig. Og havde jeg ikke væ-
ret så stædig, havde jeg da nok forladt mit 
amerikanske eventyr noget tidligere,”griner 
Eje og hentyder til sit Las Vegas-forsøg som 
Tom Dane i 2004, hvor hans begejstring for 
’Syndens by’ endte med at koste ham både 
både tid og penge.
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From 1st to 31st January

T H E  1 5 %  O F F  D E S I G N  S A L E 
S TA R T S  N O W *

BoConcept & PlusStore Mijas
Ctra. de Mijas km 3,5
29650 Mijas, Málaga
Tel. +34 951 242 092

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

ecibanus@boconcept.es

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

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

29602 Marbella, Málaga
Tel. +34 951 492 727

 BoConcept El Corte Inglés
Calle Ramón Areces S/N

29660 Puerto Banús, Málaga
Tel. +34 659 388 226 
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Og dét med stædigheden gør sig gæl-
dende i andre af Ejes ’projekter’. Alle, 
faktisk. F.eks. har manden også taget fly-
certifikat, men ville selvfølgelig ikke nøjes 
med dét og snuppede lige en kaptajnud-
dannelse og ikke bare en pilotuddannelse. 
Hvorfor dog?

HVOR ER DE TO ANDRE?
Oven i hatten er han uddannet skuespil-
ler, har studeret klassisk musik, medvir-
ket i et hav af forestillinger, musicals, og 
film og – nå ja – har været og er en vigtig 
tredjedel af hele Danmarks Linje 3. De to 
andre lader han dog blive hjemme, når 
han forlader vinter-Danmark og bliver 
dansk-spanier for en stund.

”Ja, de to andre kommer ikke med … 
men jeg tager min kone med, og vi har 
planer om finde et sted hernede, vi kan 
rejse til, når det passer os. Selvom vi har 
vores forretninger i Danmark, er det jo 
nemt lige at flyve til Spanien, og både vej-

ret og folk hernede passer os virkelig godt. 
Vi har allerede mødt en masse dejlige 
mennesker, og vi vil gerne ned og møde 
endnu flere og blive en del af det hele.”

EVIVA ESPAÑA
Og det er på ingen måde for at skrue ned 
for tempoet, at han og fruen inden længe 
udlever deres spanske eventyr … når de 
altså har fundet det ’helt rigtige sted’.

”Nej, da! Faktisk har vi tænkt os at skrue 
op. Vi forestiller os, at tiden i Spanien bli-
ver en ny gren på karrieren. Vi er hyper-
aktive begge to, og sådan trives vi bedst. 
Faktisk er det et mindre mirakel, at vi har 
boet det samme sted i elleve år, men vi har 
til gengæld også bygget om og bygget om 
og brugt en formue, som vi aldrig kommer 
til at se igen. Sådan er dét jo.  Samtidig er 
vi begge to kæmpe livsnydere, og nu vil vi 
altså ha’ lidt mere solskin og lidt mindre 
regn at være både hyperaktive og livsny-
dere i.”   

KØB DIN BILLET HER

Maddie@costa-events.com
Fuengirola: Boulevard cafeen & La Vida
Torremolinus: Pub Branigans
Torre del Mar: Legends Bar
Torrox Costa: La Pataleta
Almuñecar: DSS Almuñecar.
Dørene åbnes klokken 16.30
Showtime klokken 18
Pris 37 euro
Der kan købes mad og drikke
Efterfølgende dans og musik af Mark Connor

THOMAS EJE

Født i 1957
Gift med kunstmaler Katherine Scrivens Eje
Har turnéret med Linie 3 siden 1979
Skuespiller, sanger, musiker, entertainer, 
kunstmaler med mere.
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MORISKER I   
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La Alpujarra er et af de smukkeste områder der findes i Sydspanien. 
Med ryggen mod sneklædte tinder ligger omkring et halvt hundrede 
små landsbyer og glimter som perler klemt inde mellem kuperede 
skrænter og stejle bjergsider.

AF PIA BRUUN · FOTOS: DANIEL BLANCO

  LA ALPUJARRA

Men området byder på mere end 
smuk natur og charmerende 
landsbyer.

Historisk betragtes Alpujarra som det sid-
ste tilholdssted for de muslimer i Granada, 
der i 1500-tallet blev tvunget til at konverte-
re til kristendom og senere udvist fra deres 
hjem og jorde.

Denne artikel inviterer dig til en historisk 
vandring tilbage i tiden.

Hele området blev i Middelalderen karak-
teriseret for dets relative uafhængighed og 
modstand mod den etablerede magt, hvad 
enten det var inden for al-Andalus eller i den 
endelige konflikt, der konfronterede musli-
mer og kristne.

Det kuperede terræn med terrasse-base-
ret landbrugsjord har vand året rundt tak-
ket være smeltevand fra de høje bjergtoppe, 
hvilket giver området et aspekt af en slags 
alpin oase.

Det er derfor et ideelt terræn til vandreture.
Men kulturelt er området også fascineren-

de, fordi det blev skueplads for opgøret med 



de sidste muslimske ’andalusíes’, som blev 
tvunget til at konvertere til kristendom.

MEST POPULÆRE
Ryk et par dage ud af kalenderen og vælg en tur 
til nogle af de charmerende landsbyer i bjerge-
ne.

Blandt de kendteste er Trevélez, blandt de 
højestbeliggende i Spanien og berømt for sin 
Serrano-skinke, Pitres med sin unikke Alpu-
jarra-arkitektur og Capileira på kanten af 
Poqueira-dalen.

Og når du alligevel er i området, hvorfor så 
ikke besøge andre smukke landsbyer som Pam-
paneira og Bubión – og lægge vejen forbi Lan-
jarón – kendt for sit drikkevand og helbredende 
kilder.

Men der er også mindre kendte steder som 
Tahá de Pitres – byens navn er som så man-
ge andre af arabisk oprindelse, og henviser til 
de forskellige grupper af indbyggere, der delte 
vandløb og kunstvanding med hinanden – et 
unikt socialt system, som er bevaret indtil i dag.

Du kan også vælge at tage den lange vej som 
forbinder Almeria og Granada gennem Alpu-
jarras.

Det er en af de mest varierede og overrasken-
de ruter i Europa.

Her finder vi en arkæologisk arv uden side-
stykke med rester af gamle middelalderlige be-
fæstninger med vagttårne.

DEN ENDELIGE FORDRIVELSE
Ondskab er ikke kun en privatsag i ’Ildefonso 
Falcones’ 900 siders roman. Den foregår i An-

Reportage
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dalusien, i en periode i Spaniens historie, 
som var fuld af massakrer og endte med mo-
riskernes fordrivelse.

I flere hundreder år havde en muslimsk 
minoritet der kaldes for mudejarer en for-
holdsvis fredelig tilværelse under katolsk 
styre. I visse områder havde de for en tid 
lov til at beholde deres egne love, skikke og 
at udøve deres egen tro. De var dygtige han-
delsfolk og vidste hvorledes man skulle drive 
landbrug. Deres kunstneriske færdigheder 
resulterede i en helt special stilart kaldet for 
”mudéjar”.

Da de katolske monarker Ferdinand II og 
Isabella i 1492 erobrede den sidste del af Den 
Iberiske Halvø der stadig var under mus-
limsk kontrol, gav Kapitulationsaftalen den 
muslimske befolkning i Granada omtrent 
samme rettigheder, som mudéjarerne havde 
det andre steder.

Men løftet viste sig at være meget kortva-
rigt.

REN KRISTEN STAT
Hvordan man skulle håndtere den store be-
folkning af muslimer, var et langvarigt poli-
tisk spørgsmål.

Det spanske monarki ville have en kristen 
stat med ét sæt love. Moriskerne og jøderne 
– som i mange tilfælde var veluddannede og 
velhavende – var genstand for udbredt mis-
undelse.

Det er derfor nærliggende at antage, at der 
bag den religiøse iver også var tungtvejende 
økonomiske interesser.

Kardinal Cisneros valgte at gribe til hårde-
re metoder, hvilket ledte til det første oprør 
blandt moriskerne fra 1500 til 1502.

Oprøret blev slået ned, og der blev efter-
følgende indført meget strikse regler for mo-
riskernes adfærd og rettigheder.

Så efter århundreders mere eller mindre 
fredelig sameksistens blev der truffet en be-
slutning. Disse mennesker skulle fordrives 
og deres ejendom og deres formue skulle 
beslaglægges!

Det førte til en intensivering af den religiø-
se og kulturelle forfølgelse af den muslimske 

minoritet med tvangsdåb, forbud mod brug 
af de arabiske sprog og klædningsdragter.

Hensigten var at udslætte muslimernes 
identitet og assimilere dem i det øvrige krist-
ne Spanien.

Tolerance blev erstattet af tvang og enhver 
handling som halal slagtning, faste i Rama-

danen, hvile om fredagen og så videre var 
strafbart.

OPRØR MOD AFTALEBRUD
De muslimske indbyggere protesterede mod 
denne krænkelse af den indgåede Kapitulati-
onsaftale og gjorde oprør.
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Det lykkedes regeringstropper at slå op-
standen ned, og indbyggerne fik valget mel-
lem at konvertere til kristendom eller emig-
rere. De, der omvendte sig til katolicisme og 
forblev i Spanien, blev kaldt for morisker, 
og det er den betegnelse, der bruges om de 
spanske muslimer, der fra 1400 til 1600-tal-
let – ikke altid frivilligt – konverterede til kri-
stendommen.

Men mange nye morisker anede ikke en 
pind om hvad kristendom egentlig gik ud på, 
og fortsatte således i al hemmelighed med at 
praktisere deres egen tro.

Samtidig vægrede de sig mod en total as-
similering med fratagelse af deres kultur, 
sprog og identitet.

DET BLEV TIL ADSKILLIGE 
KONFLIKTER
I 1569 blev det for meget kong Filip II og han 
besluttede at forbyde moriskernes sprog, 
klædedragt, skikke og traditioner bekendt-
gjort. Dette fremkaldte nok en gang opstan-
de og blodsudgydelse.

Drevet af fordomme, misundelse og frygt 
for at moriskerne på et tidspunkt ville blive 
forrædere og støtte Det osmanniske Rige, fik 
Filip III i 1609 til at tage det endelige skridt:

Moriskerne skulle udvises, og i årene der-
efter blev alle, der var mistænkt for at være 

morisker, eller dække over dem, forfulgt. 
Ved hjælp af sådanne brutale metoder blev 
Spanien etnisk udrenset og helt igennem ka-
tolsk.

Dog skulle der i hver landsby være nogle få 
medgørlige morisker tilbage, for at de skulle 
lære deres færdigheder til de nye, kristne, ko-
lonisatorer, som blev hentet flere steder fra i 
Spanien.

Det drejede sig bl.a. om vedligeholdel-
sen af de terrasser, der var blevet bygget på 
bjergsiderne, og vandingsanlæggene, der 
forsynede dem med vand.

Den blomstrende silkeindustri krævede 
også oplæring.

Men der var nok ingen af disse oplærings-
forsøg, der lykkedes.

Konsekvenserne var tydelige: La Alpujarra 
mistede en stor del af sin produktive arbejds-
kraft.

De få morisker, der undslap fordrivelsen, 
søgte tilflugt hos sigøjnerne, hvor de indgik 
som en del af deres brogede kulturarv og var 
med til at sætte deres præg på udviklingen af 
flamencoen.

De fleste overlevende sejlede til Afrika, 
hvor de endte som datidens bådflygtninge.

Her blev moriskerne overfaldet, fanget, 
slået og mishandlet, fordi nordafrikanerne 
mente at de var kristne.

Nogle af dem drømmer stadig om at kom-
me tilbage til ”deres” Al-Andaluz og man si-
ger, at når muslimer drømmer om et jordisk 
paradis, tænker de på de mange århundre-
ders dominans i Andalusien.

Er du interesseret i historiske vandreture, så 
send mail til pia.bruun@gmail.com
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Denne  by er enestående - med den gamle bymur, bytårne, 
cirka 50 byhuse, smalle gyder uden biltrafik, en lille typisk 

Posada, kunstgallerier med lokalt håndværk...

CASTELLAR DE LA FRONTERA
En lille middelalderby i naturparken 

Los Alcornocales

Jeg besøgte for fem år siden Castel-
lar de la Frontera til søndagsfrokost 
med nogle venner. Det er åbenbart 

et velkendt udflugtsmål blandt spaniere fra 
kystegnen, desværre var byen den søndag 
overbesøgt og det var svært at danne sig et 
indtryk af byen indenfor bymurene.

For et par måneder siden fik jeg igen 
byen anbefalet af en nær ven. Et barnebarn 
af en fælles bekendt havde fornyligt åbnet 
en Posada i byen, som efter sigende var et 
besøg værd. En Posada var i gamle dage et 
gæstgiveri, hvor man kunne overnatte og få 
sine trækdyr fodret og i stald. Denne Posada 
i Castillo de Castellar kan føres tilbage til sin 
oprindelse i 1648.

JENNIE OG LEW HOAD
Da jeg gerne ville have lidt baggrundsviden 
om denne Posada besøgte jeg stedets ejer 
Jennie Hoad. Jennie og hendes mand Lew 

Hoad - internationalt tennisikon i 50-70’erne 
- åbnede i slutningen af halvfjerdserne ten-
nisklubben Lew Hoad på Mijasvejen, hvor 
Jennie stadig har sit hjem.

Ægteparret Hoad købte i 1978 et meget 
specielt byhus, som var en fuldstændig ruin, 
i middelalderbyen Castillo de Castellar. De 
brugte tolv år på at genopbygge og restaure-
re stedet og det har siden tjent som feriehus 
for hele familien. 

Lew Hoad gik alt for tidligt bort i 1995, men 
Jennie beholdt byhuset og hun har brugt me-
get tid på at finde specielle og originale møb-
ler, fliser, køkkenudstyr mm til deres hus, 
som faktisk er bygget ind i den oprindelige 
bymur med en uovertruffen udsigt over søen 
og naturparken samt Gibraltar sletten. Hun 
viste mig et album med fotos fra ombyg-
ningen, alt var ført ned til mindste detalje - 
det var nemt at fange hendes begejstring for 
huset og byen.

Jennie har i dag overgivet driften af La 
Posada til hendes barnebarn, Lucy Hoad, 
men kommer trods alderen stadig på besøg 
i hendes byhus.

Jennie Hoad med fotoalbum fra Posadaen.



Super-god service!

    
NIELSEN

Billeje hvor alle
fordele kan deles!

Tilmeld dig GRATIS og book din lejebil på: www.hellehollis.com

Bliv klubmedlem af Home Owners’ Club og del dine fordele med dine 

venner og familie.

15% rabat på billeje og GRATIS Fast Lane Service 
til dig og dine venner og familie

Opspar bonus til næste år - og din billeje kan blive 
gratis! Du kan også videregive din bonus
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AF PERNILLE JENSEN

LA POSADA
Da vi ankom til Castillo de Castellar fredag 
eftermiddag, var alle parkeringspladser al-
lerede optaget. Byen er et yndet sted til at 
mødes til fredagsøl blandt de fastboende, 
lokale fra omegnen og gennemrejsende fra 
hele verden. Vi parkerede bilen lidt udenfor 
byen og gik ind af byporten og La Posada var 
det første vi fik øje på.

Vi blev venligt modtaget af Lucy Cassano 
Hoad, som gav os en lille rundtur i Posadaen. 
Den er virkelig blev restaureret med omhu 
og respekt for det originale samt med en god 
sans for hygge og romantik. De har stadig 
nogle projekter som skal udføres, blandt an-
det en stor udendørsterrasse med en enestå-
ende udsigt over søen og naturparken samt 
de omkransende bjerge.

La Posada tilbyder overnatning, fuld for-
plejning, familiearrangementer, fødselsdage 
eller sammenkomster. Forplejningen omfat-
ter spanske og internationale retter herun-
der sild og gravad laks samt en fiskesuppe, 
som kun vikinger kan lave den.

Bestil overnatning og spisning hos Lucy Tel. 
+34 625 533 642

Facebook La Posada-travellers Inn.

ASOCIACIÓN SITIO DE  
STEVIE JAMESON
Efter vi var blevet installeret i værelserne, mød-
tes vi i Posadaens bar til en velkomst vin og lidt 
snak med de lokale om byen og området.

Vi var blevet anbefalet at spise hos Ste-
vie, som for nogle år siden åbnede en Aso-
ciación/Peña, dvs en klub hvor man bliver 
indskrevet i en bog som medlem, inden man 
kan få serveret mad og drikkevarer. Det ka-
rakteristiske ved en Asociación er blandt 
andet, at man kun betaler for drikkevarerne, 
men for maden betaler man, hvad man selv 
synes er rimelig.

Stevie’s er om fredagen mødested for for-
skellige lokale musikere fra kl 20 til sent, og 
det kan virkelig anbefales at opleve.

LIDT HISTORIE OM BYEN.
Landsbyens historie går helt tilbage til for-
historisk tid og bronzealderen, hvorefter 
stedet blev en middelalder fæstning. Den 
forhistoriske tilstedeværelse ses stadig i de 
mange huler omkring området, hvor entu-

siaster kan se de vidunderlige huletegninger 
som er et bevis på dens arv. Den spillede en 
vigtig rolle i krigene mellem spanierne og 
muslimerne. I en højt fordelagtig strategisk 
position ønskede folk fra mange kulturer at 
kontrollere dette stærke udsigtspunkt.

Landsbyen blev erobret og vundet tilba-
ge mellem Fernando III, maurerne og der-
efter Juan II, der beskrev den som ”sådan 
en vidunderlig, stærk by”. Efter de mange 
middelalderlige slag, tog Teresa María Arias 
de Saavedra, grevinde af Castellar, i okto-
ber 1650 besiddelse af byen og senere var 
den i hænderne på familien Medinaceli. I 
1960’erne blev der bygget en ny by 7 km væk 
på en mere bekvem beliggenhed ved siden af   
vejen og togstationen kendt som Almoraima. 
Den nye andalusiske by blev indviet i 1971.

To år senere erhvervede Rumasa-gruppen 
den gamle landsby, og i 1983 eksproprierede 
den spanske regering Castellar og erklærede 
den for et ’historisk og kunstnerisk monu-
ment’. På dette tidspunkt var stedet i en til-
stand af forsømmelse og opgivelse, og råd-
huset investerede ca. 150.000€ i restaurering 
til den gamle borg og landsby.

Meget af området i Castellar kommune er 
nu en del af Parque Natural Los Acornocales, 
og har en usædvanlig flora og fauna.

HIPPIE KOLONI
Efter at de resterende indbyggere i den gamle 
bydel fik tilbudt moderne faciliteter i Nuevo 
Castellar, blev den gamle bydel en hippie ko-
loni. I dag bor der stadig nogle bohemer, som 
lever i hyggeligt samvær med de lokale spa-
niere. Efter investeringen fra kommunen og 
Junta de Andalucia er det faktisk blevet en tu-
ristby. Der er huse til leje og en række butikker, 
barer og restauranter. Ved indgangen til den 
indmurede by er der hver dag om sommeren 
et middelaldermarked. Du kan køre næsten 
hele vejen, men rådes til at parkere bilen i en 
af de foreskrevne parkeringspladser og gå de 
sidste hundrede meter til slotsportene.

KØRSELSVEJLEDNINGER 
Den gamle landsby Castillo de Castellar ligger 
højt oppe på en bakketop i provinsen Cadiz 
med udsigt over Guadarranque reservoiret.

Landsbyen nås fra A-405-vejen, der forla-
der kysten ved San Roque, og forgrener sig 
til Castellar på (CA-P-5131) efter blot 10 ki-
lometer. 

Eller via afkørslen ved Valderrama på N340 
i Guadiaro afkørsel mod Valderrama/Castel-
lar de la Frontera, følg A2100 mod Castellar 
de la Frontera, drej ind på A405 mod Castel-
lar og ved første rundkørsel følg CA-P-5131 
mod Castillo de Castellar.

AKTIVITETER
De fleste kommer til området for at van-

dre i den utrolig smukke natur på de mange 
afmærkede ruter, men stedet er osse meget 
yndet blandt ornitologer.

Derudover tilbydes udlejning af heste med 
lokal guide, guidet tur i klosteret, diverse 
workshops i silkemaling, smykkefremstil-
ling, korkartikler mv. 

På det lille turistkontor overfor indgangen 
til byen kan man få brochurer og information.

Rigtig god tur!

Reportage
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Prislister på alle 
taxa-stoppesteder i Mijas

AF FREDERIK AVENSTRUP

Fra den 5. december har alle taxa-stop-
pestederne i Mijas fået opsat skilte 
med information omkring deres tje-

nester og priser: «Målet med dette er på 
den ene side at give endnu mere gennem-
sigtighed omkring den service, der leveres 

af Mijas-taxigruppen, og på den anden 
side at tilbyde mere information på ste-
det til alle deres brugere», forklarede den  
ansvarlige for transport og mobilitet i Mijas 
Kommune, Nicolás Cruz.

For at dette skal lykkes har man i decem-
ber måned været i gang med at installere 
informationstavler over de tjenester de 
udbyder, priser på ture til de forskellige 
nærliggende seværdigheder og til nabo-
kommunerne, tilføjede Cruz.

Cruz præciserede, at denne foranstalt-
ning «vil få borgerne til at se, at der ikke er 
den store forskel i priserne på taxaer og de 
andre offentlige transporttjenester, at pris-
erne ikke forekommer faste ved alle stop, 
da afstanden mellem opsamlingsstedet og 
destinationen varierer, og det er et omtren-
tligt prisestimat ».

Rafael Bonilla, præsident for Radio Taxi 
Mijas, tilføjede til dette at ”det er et stort 

fremskridt, da vi har efterlyst en godken-
delse af disse informationsskilte i ganske 
lang tid og brugt meget til på at udvikle 
designet, så alt hænger sammen. Det har 
været noget, som brugerne selv har efter-
spurgt i lang tid».

Initiativet sigter mod at give større gennemsigtighed over de tjenester og priser, 
taxachaufførerne i Mijas tilbyder

Cortidea åbner nyt Showroom i Marbella

For at komme tættere på og for at opretholde den gode service 
overfor deres kunder, har Cortidea nu åbnet deres nye Show-
room i Marbella.

Men hvem er Cortidea?
Cortidea er specialister i kvalitetsgardiner, tæpper, ompolstring, 
tapeter, betræk, persienner og markiser. Cortideas mission har 
altid været at levere stilfulde, attraktive kvalitetsprodukter, og vi 
er kendt for vores store udvalg af moderne, trendy mærker inden 
for indretning.

De giver deres kunder en uforlignelig og personlig service med 
et strejf af luksus og komfort til hjemmet. De har et utrolig bredt 
udbud af fabrikater, der lever op til moderne kvalitetsstandarder, 
og de følger med i tendenserne inden for nutidskunst ved hjælp 
af velkendte designermærker.
Nu også i Marbella
På grund af den stigende efterspørgsel ved Marbella området og 
for at komme tættere på deres kunder i Estepona, har Henrik 
Stæhr Jørgensen nu valgt at åbne et lækkert lille showroom i Mar-
bella. Henrik kommenterer til dette ”vi har mange kunder i om-
rådet og da vi ønsker at kunne tilbyde den samme gode service til 
alle vores kunder, har vi valgt at åbne dette Showroom i Marbella, 
så vores kunder uden at skulle bevæge sig alt for lang væk kan 
komme ned og blive inspireret og mærke på kvaliteterne”.

Adressen på det nye Showrrom er:
URB Marbella Real Local 3
Av. Bulevar Principe Alfonso de Hohenlohe, s/n,
Marbella



ALTING KUN 
20 €

KUN

€ 20€
 OUTLET

UDVALGT 
BRUGSKUNST 

Find os på
Facebook 

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

STYLE SENG 
180x200 cm 

Med 2 madrasser 
90x200 cm 
FØR 1.095€ 

NU 750€

SENGE OP TIL 
31%

RIO TEAKBORD 
180x90 cm

4 stole med hynder 
FØR 1.587€ 

NU 1.095€

HAVEMØBLER
op til 

47%

SILKEBORG 
HIGHBOARD
FØR 648€
NU 395€

MØBLER 

OP TIL 

39%

SUKI 
Lysebrun  
eller hvid
FØR 168€ 
NU 95€

SPAR 
op til 

50% 
på spisebordstole

MILLE
FØR 118€ 
NU 59€

LOUIS
FØR 2.895€ 
NU 1.995€

SOFAMARKED 
med op til 

50% RABAT
Sofaer fra 350€

SSSSSSS
20%

Udstillingsmøbler
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Lidt efter lidt kommer der nye afsløringer 
omkring Intu det fremtidige kommer-
cielle kompleks i Torremolinos. Byggear-

bejdet påbegyndte i midten af december. 
Komplekset, der vil have et samlet areal på 
235.000 kvadratmeter, vil have otte forskel-
lige kvarterer for at fremme mangfoldighed 
i et og samme indkøbscenter. Hvert kvarter 
har sin egen stil og karakteristika.

Kvartererne er The Lake, der tilbyder sjov 
for alle til enhver tid; The Arena, er en fan-
tastisk scene, der kommer til at være vært 
for de bedste forestillinger, fra nye kunst-
nere til verdensberømte stjerner; The Hills, 
der tilbyder en gastronomisk oplevelse på 
aller højeste niveau; The Hood, der bliver 
et område for en masse kreativ energi; The 
Boulevard, vil kombinere de mest kendte 
internationale mærker med middelhavsstil; 
Wonderland, et temaområde specielt rettet 
mod de små; The Gallery, som vil tilbyde en 
hel dags shopping med stil; og Central Park, 
er hjertet af dette globale resort.

Denne opdeling i forskellige kvarterer er 
kendetegnet bag designet af Intu Costa del 
Sol, “som giver de besøgende mulighed for 
at nyde et bredt sortiment af unikke oplev-
elser,” siger gruppen der står bag projektet. 
For Martin Breeden, udviklingsdirektør hos 
Intu, siger: ”Intu Costa del Sol, er desig-
net til at være et unikt resort som aldrig er 
set før, den bryder alle reglerne på mange 
måder. Disse kvarterer vil være vigtige for 
at sikre, at der vil være noget for hver enkelt 
person, hvilket vil give de besøgende en hel 
unik oplevelse, som vil forblive i deres erin-
dring hele livet. “

Ian Sandford, direktør for projektet Intu 
Costa del Sol, præsident for Eurofund og 
partner for intu i joint venture, tilføjer: “Det 
som gør dette projekt så bemærkelsesvær-
dig er vores tilgang, rodfæstet ud fra en filo-
sofi, som opstår ud fra behovet for en ny og 
anderledes tankegang. Begrebet kvarterer 
er grundlæggende, og vi tror, at det virkelig 
vil få projektet til at skille sig ud på den in-
ternationale scene. “

DE FORSKELLIGE KVARTERER
The Boulevard
Det er stedet for de mest dristige, her vil 
man få mulighed for at opdage de nyes-
te tendenser og finde de mest innovative 
mærker i verden. De besøgende skal hæve 
deres forventninger og forberede sig på at 
flyve gennem luften.
The Hood
Et kvarter til at udforske de mest ufor-
glemmelige oplevelser i et frisk, kreativt 
og kulturelt miljø. Her vil de besøgende 
finde en lang række mærker, iværksættere 
og kreative firmaer i det mest inspirerende 
miljø. Man ville kunne hænge ud, udtrykke 
sig og skabe i dette avantgarde og konstant 
skiftende scenarie.
The Hills
Dette eksklusive og udsøgte kvarter vil over-
raske og forføre. Gaderne vil være opførte i 
ægte middelhavsstil og vil blive mødestedet 
for klassiske luksusmærker og de mest ele-
gante stilarter. Det bliver en shoppingoplev-
else som ingen anden.
The Gallery
Luksusbutikkerne vil her dele plads med 

kreative pop-ups, som i sammenspil vil 
skabe en unik kombination af luksus og 
trendy mærker. De besøgende vil her få en 
premium shoppingoplevelse på det ele-
gante torv. Det er den ideelle destination for 
kultur, stil og kreativitet.
Wonderland
Perfekt til en sjov familiedag, hvor man vil 
kunne skabe minder og dele latter. De Besø-
gende vil kunne udforske storslåede åbne 
grønne områder. Derudover kan familier 
her nyde en dag som aldrig før, i Kids ‘Plaza.
Central park
Central Park er det område som vil forene 
og være det cetrale punkt i intu Costa del 
Sol. Her vil man kunne finde roen, samtidigt 
med at kunne deltage i nogle af de mange 
aktiviteter der vil være. Dette område vil 
være et åndedrag af frisk luft.
The Lake
Designet til at give det bedste inden for 
underholdning og sjov. Anlagte haver og 
designfaciliteter som vil være de perfek-
te omgivelser til at slappe af, tilbringe en 
behagelig stund med venner og familie og 
nyde et storslået show på søen. Samtidigt vil 
det være muligt at få testet ens evner og få 
et adrenalinsus i en af de mange aktiviteter 
området vil tilbyde. Enhver alder er god. Det 
er et sted, som kan garantere, at de besø-
gende vil ønske at vende tilbage til.
The Arena
Dette område er en destination i sig selv og 
vil være det perfekte sted at nyde de bedste 
forestillinger. Fra nye kunstnere til de mest 
berømte på verdensplan. Der vil være noget 
for alle.

Hvis alt skrider frem efter planerne, så 
kan vi forvente områdets indvielse engang 
i år 2023.

Fakta boks:
 • 20 forskellige turistattraktioner
 • Over 70 restauranter
 • 2 Hoteller
 • 1 Koncertsal med plads til 
      5000 tilskuere
 • Spaniens største Urban Gård 

Det fremtidige turist handels kompleks i Torremolinos 
vil have otte temaområder.

Intu Costa del Sol, et kommercielt resort 
opdelt i kvarterer
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Auschwitz-Birkenaus museum gjorde selv Amazon  
opmærksom på julepynten.

Amazon trækker Auschwitz-julepynt tilbage

Hvis man har brug for et eller andet, så 
kan man med sikkerhed finde det i 
verdens største netbutik Amazon. Alt 

fra tøj, skruer og tandbørster til bleer, banjo-
er og selvfølgelig julepynt.

Indtil den 2. december var det faktisk 
muligt at købe julepynt med meget lidt ju-
lede budskaber. Amazon solgte nemlig ju-
lepynt med billeder fra koncentrationsle-
jrene Auschwitz og Birkenau, hvor mindst én 
million mennesker blev dræbt af nazisterne.

Det skriver flere medier, heriblandt BBC.
Pynten kunne ses på Amazons hjemme-

side blandt julepynt med seværdigheder i 
Polen som katedralen i Krakow og den gamle 
by i Warszawa, hvilket Auschwitz-Birkenaus 
museum gjorde opmærksom på Twitter.

Amazon
Amazon blev grundlagt i 1995 og børsnoteret 
i 1997.

Grundlæggeren Jeff Bezos (f. 1964) er st-
adig administrerende direktør. Han blev 
uddannet fra det prestigefyldte universitet 
Princeton i 1986 og var en af Wall Streets suc-
cesrige investeringsrådgivere, inden Ama-
zon blev grundlagt.

I dag har Amazon over en halv million 
fuldtidsansatte, og logistikcentre mere end 
175 steder i verden.

Tyskland og Storbrittanien er blandt Ama-
zons største internationale markeder.
Trukket tilbage ad flere omgange
Det var ikke kun julepynt med Auschwitz- 
motiver, man kunne købe, men også ølopluk-
kere og musemåtter.

Omkring ti timer senere var de fjernet fra 
Amazons hjemmeside, men der gemte sig 
dog flere morbide dekorationer.

Kort efter skrev Auschwitz-Birkenaus mu-
seum nemlig, at man stadig kunne købe ju-
lepynt med et billede af en togvogn, der blev 
brugt til at transportere jøder til den visse 
død og en musemåtte med et billede af et 
vagttårn og pigtrådshegn i Birkenau-lejren.

- Desværre er det ikke slut, Amazon, skrev 
museet på Twitter.

Igen gik der omkring ti timer, hvorefter 
produkterne ikke længere var at finde hos 
Amazon.

- Tak til alle, som reagerede, rapportede og 
lagde pres på, skriver Auschwitz-Birkenaus 
museum.

Amazon selv meddeler også, at produk-
terne nu er blevet fjernet.

- Alle sælgere skal følge vores retningslin-
jer, og der vil være konsekvenser for dem, der 
ikke gør det, hvilket inkluderer risikoen for at 
få fjernet sin konto, oplyser Amazon.

https://twitter.com/AuschwitzMuseum/sta-
tus/1201069830553649153

Den danske kvinde var ifølge mediet bosiddende i området, hvor ulykken skete

Dansk kvinde dræbt i ulykke i Mijas

Ulykken skete den 8. december, kort før klokken 21.40 
søndag, her modtog alarmcentralen i Málaga en med-
delelse om en frontal kollision mellem to køretøjer på 

Coín-vejen A-7053 ved Km. 9 af i retning mod Coín.
De kvæstede var den 19-årige danske kvinde og en 53-årige 

dansk mand og 2 mænd på henholdsvis 37 og 71 år. Det 
bekræfter Guardia Civil.

Koordineringscentret sendte straks både ambulancer, bet-
jente fra Guardia Civil, lokalpolitiet og brandfolk fra Mijas til 
ulykkesstedet, skriver Juntadeandalucia.es i en pressemed-
delelse.

De kvæstede blev i al hast ført til Hospital Costa del Sol i 
Márbella.

To finner uskadt
Her kørte to biler frontalt sammen - i den ene bil sad danskerne, 
mens to finnere befandt sig i den anden bil. Den 54-årige kvin-
de sad på bilens passagersæde foran, mens hendes mand på 
53 år førte bilen og blev alvorligt kvæstet. Den 19-årige kvinde 
sad på bagsædet.

Laila Andersen er navnet på den omkomne, mens hendes 
mand, Jan Andersen, kørte bilen. Parret er ifølge mediet bosid-
dende i området, hvor ulykken skete. 

Ulykken skete nær en rundkørsel ved Entrerrios og bygge-
markedet Bigmat, men politiet i Málaga arbejder fortsat på at 

klarlægge omstændighederne ved kollisionen.
Ingen af de to finske mænd kom alvorligt til skade.

Bekræftelse fra de danske myndigheder
Dagen efter kom bekræftelsen på denne tragiske ulykke fra de 
danske myndigheder:

 “Udenrigsministeriets Borgerservice kan bekræfte, at en 
dansk statsborger er omkommet i Spanien. De pårørende 
er underrettet. Udenrigsministeriets Borgerservice har tav-
shedspligt i personsager og kan derfor ikke oplyse yderligere 
i sagen.”

Kilder: Spanien i Dag, Diario Sur, Málaga Hoy
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I midten af november valgte Marbella kom-
mune endeligt at mande sig op: den kom-
munale folketælling oversteg for første 

gang de 150.000 borgere, ca. 10.000 flere end 
året før. “Dette vil give os mulighed for at øge 
budgetterne,” sagde talsmanden i El Con-
sistorio, Felix Romero. Som Marbella har de 
andre store kommuner på Solkysten, valgt 
at lancere en kampagne for at tiltrække nye 
naboer - det vil sige, for at overbevise dem, 
der allerede bor i disse lokaliteter, de fleste 
udlændinge, til at blive registreret i El Pa-
dron – så de kan skaffe de midler der har brug 
for fra statskassen. Radioudsendelser, møder 
med foreninger, postomdelte brochure, dør-
til-dør-besøg, sociale medier ... Ethvert mid-
del er brugbart til at formidle de fordele der 
er ved at blive inkluderet i registret: for den 
enkelte borgere og for kommunen.

Registrering i el Padron er obligatorisk for 
alle, der bor i Spanien. Men den udenlandske 
befolkning gør det ikke altid. Derfor og i tråd 
med de positive resultater fra Marbella har 
provinsrådet i Málaga annonceret en kam-
pagne for at offentliggøre fordelene der er 

for de udenlandske borger ved deres regis-
trering. “At have et højere befolkningstal end 
det, der er registreret, er et alvorligt problem 
med hensyn til de tjenester og ressourcer 
kommunen skal stille til rådighed for deres 
borgere,” forklarer Aida Blanes, ansvarlig for 
turisme og udenlandske borgere i Torremoli-
nos Kommune.

“Det var tid, jeg forstår ikke, hvorfor det 
ikke er blevet gjort før,” siger Anne Fernandez, 
præsident for foreningen Brexpats in Spain, 
der mener, at der er mange udlændinge, der 
“ikke er opmærksomme på” vigtigheden i at 
blive registreret. Og administrationens første 
mål er at vide, hvor mange udlændinge der 
faktisk bor på Costa del Sol. På nuværende 
tidspunkt vides det ikke med sikkerhed. En 
undersøgelse udført af selve la Diputación 
i 2012 viste, at forskellen mellem den reelle 
befolkning og dem, der er registreret – hvor 
almindelige turister ikke er medregnet - 
oversteg en halv million mennesker. Mod de 
1,6 millioner registreret borgere, som figure-
rer i den officielle statistik, derved ville Mála-
ga provinsen, ifølge denne undersøgelse 

overstige de to millioner.
I Marbella har de analyseret forbruget af 

vand eller affald, i et forsøg på at finde det 
reelle befolkningstal, som de mener kan nå 
op på de 250.000 mennesker. Den samme 
operation udføres af Estepona kommune, 
der hævder, at der bor omkring 25.000, 
mere end 73.000, som er registeret i kom-
munen. “Disse tal fortæller os, at vi kunne 
komme over de 100.000,” siger Aleksandra 
Broch, leder for afdelingen af udenlandske 
residenter i el Consistorio.

I Málaga kommune er de opmærk-
somme på, at det ikke er let at overbevise 
udenlandske indbyggere om at registrere 
sig, selvom det kun er en fordel for dem. 
Mange udlændinge bor her “i ferietilstand” 
og ønsker ikke at høre om bureaukratiske 
procedurer. Andre mener, at det, der vises i 
registret, kan påvirke deres pensioner eller 
tvinge dem til at betale deres skat to gange, 
i Spanien og deres hjemland. “Og det er 
ikke sandt,” siger Arantxa López, rådgiver 
for udlændinge i Mijas, hvor 40% af deres 
35.000 indbyggere er udenlandske.

Jagten af spøgelsesborgere på Costa del Sol
Flere kommuner lancerer en kampagne for at få udenlandske 

indbyggere til at registrere sig

• 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

Sol&Skygge
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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



What’s hot

JANUAR = MOTI 
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ADIDAS OCEAN PLASTIC
Dette produkt er lavet med garn, der er fremstillet i samarbejde med Parley for the 
Oceans: Noget af garnet indeholder Parley Ocean Plastic™, som er lavet af genanvendt 
affald indhentet fra strande og kystområder, før det er endt i havet

Efter juelens mange måltider og lidt for meget fedtet mad,  
er der mange der har brug for at komme i træningstøjet og være  
lidt gode mod deres krop, med måske en løbetur, en tur på yoga 

måtten eller bare pleje din krop der hjemme.
Her får du nogle bud på hvad der kan hjælpe dig på vej.

25/7 Rise Up 
N Run Parley 
T-Shirt 39,95€ 

fra Adidas 

ULTRABOOST 20 Ny 
kollektion Spændstig 

støtte, åndbar overdel og 
unik stabilitet 179,95€ 

fra Adidas
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ON & VELVÆRE

Træningsboldt 
65cm 10€ fra Tiger

Genbrugelige isposer 
3€ fra Tiger

i b ld

Yoga måtte 20€ 

fra Tiger

Yoga blok 4€ 

fra Tiger

Håndledspung 2€ 

fra
 Tiger

Håndledspung 2€ 

fra
 Tiger

Vakum drikke flaske 
500ml 8€ fra Tiger

g p
TigerTiger

Drikkedunk 3€ 

fra Tiger

Januar 2020 · 0 SOLKYSTEN.EU 27 

Dags planlægnings blok 1€ fra Tiger

Sovemaske 
kan bruges På 
begge sider 3€ 

fra Tiger

Massage 
børste bad 3€ 

fra Tiger

Yoga

Badebørste 4€ 

fra Tiger

Vak
50

Roller til  
ansigts  

massage 2€ 

fra Tiger

Børste 2€ 

fra Tiger

Drikkedunk 7€ 

fra Tiger
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Efter næsten et årti med uafbrudt vækst 
ser det ud til, at den udenlandske efter-
spørgsel efter ejendom i Spanien måske 

har toppet for denne cyklus.
Udenlandske købere var involveret i 

15.379 spanske boligkøb i årets tredje kvar-
tal, ifølge den seneste rapport fra ”Associa-
tion of Spanish Lands Registrars”, baseret på 
en stikprøve af registrerede salg. 

Udenlandske køb faldt med 5% i 3. kvartal 
sammenlignet med samme periode sidste år, 
og det var tredje kvartal i træk at det faldt.
I betragtning af at den udenlandske efter-
spørgsel er faldet hvert kvartal indtil videre 
i år, kan vi dermed med sikkerhed sige at det 
samlede årsresultat viser, at den udenland-
ske efterspørgsel er faldende i 2019 for første 
gang siden 2009.

UDENLANDSK EFTERSPØRG-
SEL EFTER NATIONALITET I 3. 
KVARTAL 2019
Det største enkeltstående land var igen eng-
lænderne med 14% af markedet (2.193 køb), 
efterfulgt af franskmændene og tyskerne. 
Markedsandelen for lande, der tegner sig for 
mindre end 500 boligkøb pr kvartal - inklusi-
ve Danmark, Sverige og Norge, vokser fortsat 
støt og nåede 49% af det udenlandske mar-
ked i 3. kvartal. Dette viser os at den uden-
landske efterspørgsel efter spansk ejendom 
bliver stadig mere diversificeret, selvom den 
bliver mindre.

Efterspørgslen faldt i de fleste lande, anført 
af Sverige (-21%), og Storbritannien (-16%). 
Lande, hvor efterspørgslen steg i perioden 
var Rusland (+ 11%), Norge (+ 8%) og Frank-
rig (+ 4%). 

LOKAL EFTERSPØRGSEL  
FALDER OGSÅ
Lokal efterspørgsel (fra spaniere) faldt også 
i 3. kvartal med 8,5%, altså endnu mere end 

den udenlandske efterspørgsel. Som et re-
sultat af dette forblev markedsandelen for 
den udenlandske efterspørgsel næsten uæn-
dret på 12,6% i 3. kvartal.

Med både faldende udenlandsk og lokal 
efterspørgsel på samme tid ser det nu defi-
nitivt ud til, at det spanske ejendomsmarked 
går mod en ændring i cyklussen, efter en re-
lativt kort periode med vækst siden 2014.

KAN VI FORVENTE ET SAMMEN-
BRUD, LIGESOM SIDSTE GANG?
Ikke ifølge den seneste analyse fra Funcas, 
der er en fond der repræsenterer bankerne 
i Spanien. Væksten i det spanske ejendoms-
marked er ovre, men der er ingen tegn på 
sammenbrud undervejs, siger fonden i en ny 
rapport. 

Det spanske ejendomsmarked begyndte 
at komme sig tilbage i 2014, efter næsten syv 
hårde år med særdeles svære vilkår. Nu efter 
blot fem års stigning advarer Funcas om, at 
cyklussen vender tilbage.

Omkring 2008 forudsagde Funcas en blød 
landing for markedet efter boomet op igen-
nem årtiet, men det viste sig, som bekendt 
ikke at holde stik da markedet røg ud i histo-
riens værste nedtur. 

Denne gang ser deres prognose mere tro-
værdig ud, da de positive stigninger og salgs-
tal for udenlandsk efterspørgsel denne gang 
har været mildere og stort set begrænset til 
førsteklasses beliggenheder i hovedstæder 
og på bedste kystdele.

De seneste salgstal for hjemmemarkedet 
viser en konstant tendens i de sidste par 
måneder mod lavere eller endda en negativ 
vækst, selvom markedet er 30% mindre end 
det var tilbage i 2007.

Den nylige afmatning i markedet kan for-
klares med et lignende momentumtab i den 
spanske økonomi, argumenterer Funcas. 
”En undersøgelse af de sidste 50 år viser, at 

ejendomssektoren historisk set altid har be-
væget sig parallelt med økonomien,” forkla-
rer den seneste Funcas-rapport. Derfor kan 
vi i den nuværende decelerationsfase i den 
spanske økonomi forvente en afdæmpning 
af huspriserne i de kommende år.

Dog behøver vi ikke at bekymre os om 
et nedbrud som sidste gang, siger Funcas. 
”Virkningen af   denne slutning på cyklussen 
vil sandsynligvis være moderat, fordi vi i øje-
blikket ikke kan se nogen vigtige ubalancer 
på ejendomsmarkedet, som vi kunne se ved 
den forrige krise.”

For at bekræfte deres argument peger 
Funcas på data om priser, gæld samt den 
økonomiske byrde for familier, som alle i øje-
blikket er på moderat niveau. Funcas anslår, 
at huspriserne i Spanien nu kun ligger 8% 
over deres historiske gennemsnit sammen-
lignet med 10% for EU-gennemsnittet og at 
vi er omkring 40% fra toppen af   det sidste 
boom i 2008.

BOLIG-UDLAND.DK MENER…
En afmatning på boligmarkedet øger alt an-
det end lige salgspriserne og skifter styrke-
balancen fra sælger til køber. Hvor det i de 
sidste 5 år altså har været sælgers marked, 
går vi nu ind i en periode hvor det er købers 
marked. Dette er godt nyt for de danskere 
der overvejer at investere i fast ejendom (fe-
riebolig) i løbet af 2020 og selvfølgelig min-
dre godt nyt for dem der vil sælge.  
Men om du er køber eller sælger, så kontakt 
os for en analyse af dine muligheder. Vi er, 
som altid, klar med professionel hjælp, råd 
og vejledning til alle danskere.
Til sidst er blot at ønske alle et godt 2020. 
Jeg ser frem til fortsat at holde jer løbende 
opdateret på det spanske boligmarked igen-
nem hele året.
Mange kærlige hilsener, 
Christian Boesen  

ANALYSE AF BOLIGMARKEDET FOR 3. KVARTAL 
2019 - NEDADGÅENDE  TENDENS FORTSÆTTER

Sol Properties

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

BOLIG-UDLAND.DK - MAIL: CHRISTIAN@BOLIG-UDLAND.DK
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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. 



En af de mange fordele ved at bo i sydspa-
nien er det gode vejr, men også den stor-
slåede mulighed for at nyde skisporten, 

da vi kun 100 km fra kysten har det skisports-
sted som ligger længst syd på i Europa: Sierra 
Nevada.

Det er sandt, at mange vælger andre vin-
tersportssteder længere nord for den iberiske 
halvø også i Europa eller USA, men sandhe-
den er, at hvis du ønsker at nyde en skidag for 
en rimelig pris, er den bedste mulighed uden 
tvivl Sierra Nevada, hvis du bor på solkysten.

Jeg siger alt dette med absolut kendskab 
til Sierra Nevada-vintersportstedet, hvor jeg i 
mange år har tilbragt mange af mine fridage 
i skisæsonen, med at glide ned ad dens skrå-
ninger.

Sierra Nevada- vintersportstedet er sand-
synligvis det eneste i Europa, der kan prale af 
at holde åbent - nogle måneder - indtil begyn-
delsen af   maj, i sæsonens sidste weekend hol-
der stedet normalt åbnet med gratis adgang 
for alle dem der gerne vil have en sidste chance 
for at nyde den hvide sport inden næste vinter. 

Det er sandsynligvis også det eneste vinter-
sportssted i Europa, hvor du kan se skiløberne 
komme ned ad skråningerne i en kortærmet 
skjorte, og endda, som jeg mange gange har 
set, kan skiløberne være klædt med skibukser 
og bikinitop, og dermed tage solbad mens de 
står på ski. 

Hele mit liv har jeg kendt og boet tæt på men-
nesker, der er helt afhængige af at dyrke sport, 
næsten altid er det sejlsport, golf og skiløb. An-
dre sportsfolk kan endda klassificeres som ge-
nerøse med resten af   deres familiemedlemmer 
- bortset fra dem, der udøver de ovennævnte 
sportsgrene, som kun lever og tænker på at 
have et ledigt øjeblik til at flygte fra alt og udøve 
deres yndlingssport, der giver dem tilfredshed, 
beroliger deres sind og forbedrer deres humør.

Men denne sjove, ubekymrede og klart for-
friskende side, der gives af den sædvanlige 
praksis af skiløb og at nyde bjerget, har sin 
retslige modsætning, og det er sædvanligt, 
at hvis noget mislykkes, skal vi bruge den 
”brugskontrakt”, som vi har indgået med vin-
tersport stedet.

Men vi kan ikke ignorere, at skiløb er en ri-
sikosport, og ved mere end én lejlighed er der 
en kunde som har henvendt sig til vores kon-
tor med spørgsmål om vintersportsstedets 
ansvar i tilfælde af ulykke. 

Så vi kommer til at gribe fat i det «GRUND-
LÆGGENDE SKI-BEGREB» for at vide hvor-
dan vi står i forhold til en mulig klage. 

HVAD ER ET VINTERSPORTSSTED?
Et vintersportssted er et område, der er spe-
cielt forberedt til skiløb og snowboarding.

Sportsstedet i sig selv, er ejet af et firma (of-
fentlig eller privat), der udnytter et område, 
normalt et bjerg, og sætter det i stand til at det 
er optimalt til skiløb i alle dens former.

Således er ”vintersportsstedet” ansvarlig 
for installationen af skilifter, der gør det mu-
ligt for skiløberne let at bevæge sig gennem 
stedet (det gælder skilifter, stolelifte, svæ-
vebaner...), og med disse nå op til toppen af   
bjerget for derefter at udføre skiløbet ned.

Vintersportsstedet har også ansvaret for at 
udføre de nødvendige vedligeholdelsesopga-
ver, så skråningernes tilstand altid er optima-
le (at lave kunstig sne, træde på sneen med 
Retracks hver nat osv.), og selvfølgelig er de 
også ansvarlig for at signalere og markere ba-
nerne, så du kan løbe sikkert på ski.

Vintersportsstedet, hvis det er meget stort, 
er normalt opdelt i “sektorer”, og normalt har 
hver sektor et adgangspunkt for skiløbere, 
hvor vi finder “billetkontorer” til salg af lift-
kort, der er nødvendige for at nå toppen af 
bakkerne. Også hver sektor har normalt sine 
egne ekstra servicer (skiskole, børnehave, ak-
tivitetscenter, osv.)

Vintersportsstedet tilbyder normalt en ræk-
ke ekstra service, der ikke er inkluderet i pri-
sen på liftkortet eller endda, som det IKKE er 
nødvendigt at have et liftkort til (det afhænger 
af hver service), såsom skikurser, børnehaver 
til børn fra 2 til 4 år gamle og snehaver til børn 
fra 3 til 6 år, skiklubber, barer, restauranter osv.

Andre ekstra service kan normalt være 
”center for eventyraktiviteter”, hvor udendørs 
aktiviteter udføres for ikke-skiløbere, såsom 
snescooterkørsel, mushing eller hundeslæ-
de, udflugter med snesko, igloo-konstruktion 
osv. For at udføre disse aktiviteter er det IKKE 
nødvendigt at købe et liftkort.

HVAD ER ET LIFTKORT?
Grandvalira Forfait
Ordet ”Forfait” er af fransk oprindelse og be-
tyder ”Pass”.

”Ski Pass” eller ”Liftkort” er den billet, der 
er nødvendig for at bruge skilifterne.

Liftkortene har en variabel pris pr. dag i 

henhold til hvert vintersportssted. Mange 
steder har ½ dagskort for dem, der ønsker at 
starte skiløbet fra kl. 12: 30 eller kl. 13:00 og 
også rabatter for liftkort for mere end en dag 
i træk. 

Normalt er der forskellige priser for voksne, 
junior eller børn.

Derfor er kortet nødvendigt og vigtigt for 
at kunne bruge skilifterne. Uden liftkort kan 
du ikke komme op med stolelifte, svævebaner 
osv.

For at give dig en idé om priserne på vin-
tersportsstederne i Andorra, for eksempel, var 
vintersæsonen 2013-2014 Grandvalira liftkort 
prissat til 44 € / person-dag, og liftkortet i vin-
tersportsstedet  Vallnord var prissat til 39 € / 
person-dag i højsæsonen.

Kortene er personlige og kan ikke overdra-
ges.
Vallnord Forfait
Hvis stedets personale som er placeret ved 
skiliftene, beder dig om at vise dit liftkort, og 
du af en eller anden grund ikke har det, tilla-
der de ikke, at du står på deres skilifte.

Hvis din adfærd på vintersportsstedet  
ikke overholder de grundlæggende regler, 
kan enhver person underrette dig om dette 
faktum, og du kan få trukket liftkortet tilba-
ge, hvilket forhindrer dig i at fortsætte med 
at stå på ski (enten kun den dag eller hele 
sæsonen.)
Skiforsikring: prisen på liftkortet inkluderer 
normalt ikke en forsikring. Ski/sneaktiviteter 
betragtes normalt som ”risikosport”, og der-
for dækker mange af de normale forsikringer 
ikke de mulige hændelser, der kan forekom-
me i skiløb.

Vintersportsstedet tilbyder som regel en 
frivillig forsikring, der dækker for skidagen el-
ler dagene liftkortet varer. Den koster normalt 
4 eller 5 euro om dagen og den betales og ak-
tiveres direkte på billetkontoret. Forsikringen 
er personlig og kan ikke overdrages.

Vi finder det meget tilrådeligt at tegne den-
ne forsikring, især dem, der ikke er dækket af 
nogen anden bjergforsikring, eller som ikke 
tilhører bjergsportsforeningen. Således, er 
enhver hændelse, der tvinger os til at blive 
reddet, dækket af nævnte forsikring! (Tænk 
på, hvor nemt det er at vride om på en ankel, 
eller blot have en ledbåndssprængning eller 
et andet muskelproblem, der forhindrer os i 
at gå ned fra toppen på egen fod!) 

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

KONSUL FOR DANMARK I ANDALUSIEN OG EXTREMADURA

Privatøkonomi

LAD OS TAGE 
PÅ SKITUR!

30  SOLKYSTEN.EU · Januar 2020



Januar 2020 · SOLKYSTEN.EU 31 

Hos Bruun Rasmussen afholder vi Traditionelle Auktioner 
fire gange årligt og Netauktioner hver uge. Her opnår 
vi høje hammerslag på kunst, design, antikviteter, arm-
båndsure, smykker og samlerobjekter af høj kvalitet. 

Vi er altid på udkig efter kunstgenstande til vores  
auktioner. Ligger du inde med noget, som du overvejer  
at sælge, så kontakt os for en gratis og uforpligtende  
vurdering i dit private hjem. Vi tager rundt på hele  
Solkysten og arrangerer alt det praktiske omkring et  
auktionssalg.

Kontakt vores repræsentant i Spanien, seniorvurderings- 
sagkyndig Vagn Erik Krogsøe, for nærmere aftale på  
mail: vek@bruun-rasmussen.dk eller tlf.: +45 2445 1224.

Sælg
på

auktion!

Peter Ilsted
Hammerslag: 350.000 kr.

Per Kirkeby
Hammerslag: 900.000 kr.

Patek Philippe
Hammerslag: 330.000 kr.

Kinesiske cong vaser
Hammerslag: 300.000 kr.

Diamantring
Hammerslag: 620.000 kr.

Axel Salto
Hammerslag: 155.000 kr.

Málaga · Fuengirola · Marbella · info@justlaw.es
952 666 045 · 663 373 535 · www.justlaw.es

Dine advokater i Spanien

Vi taler dansk

just law
ABOGADOS

Diana Sørensen
  699 349 542

ONTHELAW 
DIT ADVOKATKONTOR I SPANIEN

Estela González & Pilar Cuevas Paz 

• KØB & SALG AF BOLIGER • LEJEKONTRAKTER • ARV & SKIFTE •

• TESTAMENTER • SKAT FOR RESIDENTE OG IKKE RESIDENTE •

• ETABLERING AF SELSKABER • RETSSAGER • FAMILIERET •

pilar@onthelaw.es · 951 35 22 13 · 680 81 70 00

Avda. Arias Maldonado, 2 · Edif. El Molino, 1º Oficina · 29601 Marbella

“Har du husket at indberette 

din skat som ikke-resident? 

Hvis ikke, kan vi gøre det for dig!“
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Når man i Spanien ønsker at bygge en 
ejendom eller foretage tilbygning på 
en allerede eksisterende bolig / ejen-

dom, skal man ansøge kommunen om byg-
getilladelse og opnå denne inden man påbe-
gynder byggeriet. I denne sammenhæng skal 
der præsenteres en del dokumentation og 
kommunen skal godkende det byggeri man 
ønsker at opføre. Når byggeriet er færdig-
gjort, skal kommunens tekniker gennemgå 
byggeriet og give den endelige godkendelse.

Men hvad gør man når ejendommen el-
ler tilbygning/ombygning allerede er opført 
uden denne tilladelse? En del boliger af æl-
dre dato har ikke denne byggetilladelse og 
ofte har tidligere ejere af ejendommen eller 
nuværende ejer selv udvidet boligen uden at 
være opmærksom på denne forpligtelse. 

Heldigvis kan mange af disse byggerier 
blive godkendt og korrekt registreret hos 
myndighederne via certifikat som arkitekt 
udarbejder som hedder “Certificado de An-
tigüedad”. Dog skal hver situation vurderes 
for sig, da det ikke altid er muligt at få god-
kendelse via dette certifikat, men i visse situ-
ationer skal benyttes anden procedure. Men 
i langt de fleste situationer kan byggeri eller 
tilbygning godkendes via dette certifikat. 
Det er et krav at byggeriet er opført og fær-
diggjort for mere end 6 år siden og dette kan 
bevises enten via dokumentation eller bille-

der. I Certifikatet skal arkitekt netop bevise 
og bekræfte at byggeriet blev opført for mere 
end 6 år siden (i Andalusien). Derudover skal 
i certifikatet fremgå beskrivelse af boligen i 
sin helhed som den er i øjeblikket (etager, 
antal kvadratmeter, materialer benyttet, 
GPS-koordinater, referencenummer i spansk 
ejendomsregister, m.m.). Det er ligeledes et 
krav at kunne udarbejde et certifikatet hvis 
kommunen ikke allerede har påstartet sag 
mod det ulovlige byggeri. 

Med ovenstående certifikat som arkitekt 
eller ingeniør får viseret hos arkitekt kollegi-
et, kan der hos notar udarbejdes skøde hvori 
deklareres at boligen / ejendommen er op-
ført / er udvidet og nu har den pågældende 
beskrivelse. Dette skøde, udarbejdet af notar 
med den nye beskrivelse af ejendommen, 
skal efterfølgende registreres hos spansk 
Ejendomsregister som skal rette boligens 
beskrivelse til den der fremgår i Certifikatet. 
Denne procedure har omkostninger men 
har den fordel, at når byggeriet er korrekt 
registreret og den fulde størrelse af boligen 
fremgår i spansk Ejendomsregister, så vil bo-
ligens værdi stige hvilket specielt er interes-
sant hvis man overvejer at sælge.

Specielt i landområder eller boliger af 
ældre dato kan beskrivelsen i spansk Ejen-
domsregister præsentere differencer i for-
hold til de reelle mål af ejendommen eller 

matriklen da man i de seneste år benytter 
elektroniske målingsteknikker som er langt 
mere præcise end de metoder man benytte-
de år tilbage. I visse situationer kan det blive 
nødvendigt også at inddrage landmåler for at 
udarbejde certifikatet.

Er der større difference mellem beskrivel-
sen i spansk Ejendomsregister og den reelle 
størrelse af matriklen / ejendommen skal 
man sørge for at få rettet denne beskrivelse 
i spansk Ejendomsregister. Er der mindre 
differencer, hvilket ofte er tilfældet, vil det 
normalt ikke have betydning eller give pro-
blemer ved eventuel overdragelse af ejen-
dommen. Hvis differencen i kvadratmeter 
er mindre end 10% vil det normalt ikke give 
problemer med myndighederne. 

Dog er det vigtigt når man overvejer at 
købe ejendom, at man kontrollerer at den 
bolig man ser rent fysisk, svarer til beskrivel-
sen i spansk ejendomsregister, ikke kun hvad 
antal kvadratmeter angår men også beskri-
velse af intern distribution af boligen (antal 
værelser, etager m.m.). Ifald der er differen-
cer, skal sælger påtage denne omkostning og 
få korrigeret beskrivelsen af ejendommen så 
den svarer til den reelle beskrivelse. 

Denne artikel er skrevet i samarbej-
de med arkitekt María del Carmen Pérez  
Castellanos. 

GODKENDELSE AF IKKE REGISTRERET BYGGERI

Privatøkonomi

LENA GRØN OG HEIDI S. ANDERSEN FRA GRØN & ANDERSEN KONSULENTBUREAU 

INFO@GRON-ANDERSEN.ES ELLER  TELEFON 951910649 ELLER MOBIL 647911302



Specialister i køb og salg af fast ejendom i Spanien

Danskernes foretrukne
rådgiver i Spanien

Costa del Sol 7.258 boliger

specialistenSpanien

www.bolig-udland.dk info@bolig-udland.dk+ 4 5  3 6  9 6  4 8  0 9

Casares Golf-boligkomplekset med 
ultramoderne lejligheder

€193.500 - €267.500

G O L F

R E F:  P RO C SW- Q UA0 0 1

Golfprojekt med 56 byhuse med 
banebrydende design

€270.000 - €480.000

G O L F

R E F:  P RO C SW- P I I 0 1 9

Horizon Golf-kompleks med 
panoramaudsigt over golfbanen

€435.000 - €470.000

G O L F

R E F:  P RO C SW-T Y W0 3 1

Jeg har netop overtaget min nye bolig på Costa del sol. 

Jeg har fået den bedste vejledning og støtte af Lotte 

Kristiansen fra bolig-udland.dk´s kontor i Fuengirola.

Heidi Bendstrup Brink Paul & Henriette Kjærsgaard

Efter 3 hektiske dage med bolig-udland og forskellige 

mæglere fra deres store netværk, kan vi kun give

bolig-udland vores absolutte anbefaling.

Find flere spændende golfprojekter inde på www.bolig-udland.dk



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. 4047 Las Lagunas, Fuengirola
Nye lejligheder under opførsel, beliggende i udkanten af 
Fuengirola, tæt på indkøb, restauranter, golfbaner m.m. 
Lejligheder med 1, 2 eller 3 soveværelser samt badeværels-
er, fra 40m2 til 240m2 med fantastiske terrasser med en 
dejlig udsigt. Tilhørende ejerforeningen er der en skøn 
stor swimmingpool, have samt legeplads til børnene. Der 
er kælderrum samt garage tilhørende lejlighederne. Priser 
fra 240.000€ på de lejligheder der er tilbage.

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, inde fra lejligeden har man ligeledes denne 
hel fantastiske udsigt. Lejligheden består at 2 soveværelser, 2 
badeværelser, dejligt stort åbent køkken ud til stuen hvor der 
er rigelig plads til spisestue samt stue og med adgang lige ud til 
den skønne terrasse, med den vidunderlige udsigt. Til lejligheden 
tilhører der en parkeringsplads samt et pulterrum. Pris 350.000€

Ref. 4036 Torreblanca del Sol, Fuengirola
Super ny lækker lejlighed beliggende i Monte Paraiso, Torre-
blanca. Lejligheden består af 2 soveværelser, 2 badeværels-
er, stor stue med åben køkken og ud fra køkkenet et rum 
til vaskemaskine ect. Direkte udgang fra stue samt det ene 
soveværelse til en skøn terrasse, med udsigt. Tilhørende ejer-
foreningen et fællesrum som ses på billederne med eget køk-
ken, spisestue samt sofa ect. Meget stor pool i haven. To park-
eringspladser samt et pulterrum i kælderen. Pris 349.000€

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. 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€

Ref. 4009 Benalmadena Pueblo
Dejlig lejlighed med 2 soveværelser og to badeværelser, 
stor swimmingpool tilhørende ejerforeningen. Udsigt til 
middelhavet og i gåafstand til den hyggelige by Benal-
madena Pueblo, hvor der er masser af indkøbsmuligheder 
samt spisesteder. Pris 180.000€

Ref. 4019 Centrum Fuengirola
Flot og dejlig lejlighed, meget centralt beliggende i Fuen-
girola. Lejligheden indeh. 3 soveværelser, 2 bad, stor stue 
med udgang til terrasse med flot åben udsigt til bjerge. 
Spise-køkken med alle hvidevarer og seperat vaskerum. 
Flot fælleshave og -pool. Privat underjordisk parkering. 
Pris 310.000€

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€

GIPE NR. 3629
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Paseo Jesús Santos Rein 11 • Edif. Vega, local 4 • 29640 Fuengirola
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www.aaestates.com - email: info@aaestates.com

Andersen & Andersen Estates S.L.

Andersen & Andersen Estates S.L.

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. 4050 Nye lejligheder under opførsel Mijas - Costa
De nye lejligheder kommer til at ligge tæt på middel-
havet ved området El Charparal, Mijas Costa. Lejlighed-
erne findes med 2, 3 eller 4 soværelser. Til fælles om-
råderne er der syv swimming pools samt padel tennis 
bane, endvidere er der en sal til at dyrke Yoga. Lejlighed-
erne bliver super moderne i lækre omgivelser. I gåafstand 
til middelhavet og meget andet. Priser fra 275.500€

Ref. 3970 Las Lomas de Mijas
Fantastisk villa, med en uovertruffen udsigt, med den helt 
rigtige beliggenhed. Alt er bygget i bedste kvalitet. Stor 
frodig have som er meget velholdt og hyggelig. Første sal 
består af hall med trappe ned til underetagen der har toilet, 
køkken, stue, spisestue og stor overdækket terrasse, med 
helt fantastisk udsigt. Garage forbindes direkte til første sal. 
Anden sal består af 3 store soveværelser, 2 store badeværels-
er med gulvvarme. Komplet  aircon. Pris 699.000€
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Ref. 4053 Nyt projekt af lejligheder i centrum af Fuengirola
Ekstraordinært boligkompleks med moderne arkitektur. Det omfatter i alt 116 pragtfulde luksuslejligheder og penthouselejligheder med garage og opbevaringsrum, kun 100m 
fra havet.
De har 1, 2 eller 3 værelses lejligheder, og deres moderne og smarte design blandes harmonisk med de smukke omgivelser og store terrasser. Rene linjer, køkkener, der er fuldt 
udstyret med Neff-apparater og Silestone-bordplader, indbyggede skabe, komplette badeværelser med Gunni & Trentino-gulve og flisebelægning. Priser fra 314.000€

Ref. 4052 Monte Alto Benalmadena
Villa beliggende i det eftertragtede område Monte Alto. Villaen består af tre soveværelser, hvoraf det ene ligger på første sal. To badeværelser. Dejlig køkken med udgang til et 
rum med vaksemaskine samt opbevaring. Det er muligt at åbne til stuen/spisestue. Skønne områder med terrasse rundt omkring huset, og så en dejlig privat pool. Ligeledes er der 
også en lukket garage til ejendommen. Pris 349.000€
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På FN’s klimatopmøde 23. september 
2019 skulle verdens lande, multilater-
ale udviklingsbanker, private virksom-

heder og investorer samt civilsamfundet 

komme med konkrete og realistiske planer 
for at reducere deres udledning af drivhus-
gasser og sikre en hurtigere grøn omstilling. 
Danmark skal lede indsatsen med at frem-

me global omstilling af energisektoren til 
bæredygtig energi.

De længste klimaforhandlinger, FN no-
gensinde har oplevet, er søndag endt med 

Vores Planet

AF PILAR CUEVAS

KLIMATOPMØDE I MADRID EN 
STOR SKUFFELSE

Desværre må vi almindelige mennesker her på vores  
elskede klode se i øjnene, at klimaforandringerne er noget  
vi må vænne os til. Og at stormagterne ikke har intentioner  

om at finde en løsning 
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Elizabeth Dover Petersen
Col. núm. 7.772

ADVOKAT 
(LL.M. Eur)

DOVER PETERSEN

SPANSK - DANSK

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

Elizabeth
Col. núm. 7. 772 

edp@isconsul.com
www.advokatspansk.com

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

Advokatrådgivning i 
Spanien og Danmark

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

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

• Køb og salg af boliger

• Ægteskab og samliv

• Arv og testamente 

• Dødsboer

• Leje og udleje af boliger

• Skatteopgørelser

• Civile retssager

• Selskabsret

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

Carme Pérez Cot
Abogada

Spansk advokat

Michel Pedersen
Partner
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Vores Planet

en kompromisaftale i den spanske hoved- 
stad, Madrid.

Det skriver flere internationale medier.
De delegerede ved FN’s klimakonference i 

Madrid, COP25, har besluttet at udskyde et 
vigtigt spørgsmål om regler for kvotehandel 
til næste år. Det skriver nyhedsbureauerne 
NTB og AP.

Kvotehandel er en ordning der gør det 
muligt at satse på CO2-nedskæringer, hvor 
det er billigt. Dermed kan fattige lande tjene 
penge på at sælge kvoter og skære ned på 
deres udledning af drivhusgasser, mens de 
rige lande kan betale sig fra det.

Forhandlingerne om dette skal i stedet 
drøftes ved næste klimamøde i Glasgow i 
Skotland i november 2020.

Klimatopmødet i Madrid skulle være slut-
tet fredag aften, men blev forlænget på gr-
und af uenigheder om, hvad der skulle stå i 
sluterklæringen.

Søndag er udsendinge fra 196 lande 
nået frem til en vag sluterklæring, der eft-
erlyser højere ambitioner, når det gælder 
nedskæringer i klimaskadelige udledninger, 
skriver NTB.

Landene er enige om at der skal laves 
detaljerede planer for, hvordan man skal 

skære ned på udledning af de klimaskade-
lige stoffer og der bliver nedsat en arbejds-
gruppe, der skal kigge på, hvordan man kan 
tilpasse sig klimaforandringer for at undgå 
klimakatastrofer, alt dette skal fremlægges 
når de mødes igen i Glasgow næste år.

EU var blandt fortalerne for at højne am-
bitionerne på klimaområdet, mens store 
lande som USA, Brasilien, Indien og Kina 
var imod.

Dette klimatopmøde har med al tydelighed  
slået fast, det som mange har tænkt efter de 
forhenværende topmøder, at der er to front-
er, der bliver trukket mere og mere klart op.

På den ene side har man nogle meget 
ambitiøse lande som Costa Rica og de skan-
dinaviske lande, som ønsker klare mål om 
reduktioner, der skal presse verdens lande 
til at levere.

På den anden side står de store lande og 
er mere tilbageholdende og venter på, at 
nogen skyder først.

»Resultatet af COP25 er virkelig en blan-
det omgang og meget langt fra, hvad vi-
denskaben fortæller os er nødvendigt«, siger  
Laurence Tubiana fra ngo’en European Cli-
mate Foundation til den britiske tv-station 
BBC.

»De store spillere, der skulle have leveret 
i Madrid, levede ikke op til forventnin-
gerne. Men takket være en progressiv alli-
ance af små østater, europæiske, afrikanske 
og latinamerikanske lande, har vi fået det 
bedst mulige resultat - mod de store forure-
neres vilje«, siger hun.

»Det er dybt skuffende«
FN’s generalsekretær, António Guterres, 

lægger ikke skjul på, at han er skuffet over 
udfaldet.

Verdenssamfundet har ladet en vig-
tig chance gå til spilde, mener gener-
alsekretæren.

En tredje stor knast undervejs har dre-
jet sig om, at ulandene har savnet flere 
penge, der skal kompensere for, hvordan de 
rammes af klimaforandringer.

Klimaforandringer, som de mener i høj 
grad skyldes de rige lande, der står for 
enorme drivhusgasudledninger.

Topmødet mundede dog ikke ud i en 
løsning, som ulandene havde håbet på. 
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Mona Elisabeth Davidsen
Abogados

• 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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Vin&Mad

HOT SHOTS TIL 
IMMUNFORSVARET

Januar måneden betyder for mange at nu begynder 
snotnæserne og hosten at melde sin snigende 
ankomst, men kan man selv gøre noget for at styrke 
sit immunforsvar og holde forkølelsen fra døren?
Det mener de fleste, der har prøvet nogle af de 
forskellige stærke opskrifter her.
Og hvis du allerede er blevet smittet, så er det 
bare med at komme i gang med de nedenstående 
opskrifter.

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
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Opskrift:
• Ca. 25 g ingefær
• 1 fed hvidløg (kan udelades)
• 1/4 æble
• 1 spsk. citronsaft (helst frisk)
• 7-8 chilikorn eller en knivsspids tørrede chiliflager
• 1 tsk. omega-3 olie (hørfrø eller fiskeolie)
• 8-10 friske mynteblade (eller 2 dr. pebermynteolie)
• Vand

Alle ingredienserne blendes, tilsættes vand efter behov 
og drikkes. Herefter er alle dine celler med garanti vækket 
og klar til at gå i arbejde!

Opskrift:
• 50 g ingefær
• 2 økologiske citroner
• 1,5 l vand
• 1 spsk honning

Ingefæren skrælles og hakkes i mindre stykker. Citro-
nerne skylles i varmt vand og skæres i skiver. Ingefæren 
og citronskiverne koges i vandet i 20 minutter. Til sidst 
tilsættes honningen, og så skal blandingen stå og trække et 
døgn. Derefter sigtes blandingen og er nu klar til at drikke 
i små shots.

Opskrift:
• 1 citron eller appelsin (begge dele kan også gøre det)

• 1 fed hvidløg
• Lidt chili

• 1 stykke ingefær  
• Honning

Alle ingredienserne blendes, tilsættes meres 
saft fra citroner eller appelsiner efter behov 

og drikkes.
Man kan også skifte citronen og appel-

sinjuicen ud med varm mælk. Her skal 
man bare varmen mælken op med de 

forskellige ingredienser og drikkes 
som en kop te med mælk.
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Vin&Mad

Baviera Golf har 2 områder, hver med 
sin egen personlighed og faciliteter, 
med kapacitet til mere end 250 per-

soner til større selskaber såsom banketar-
rangement, bryllupper, etc. og med plads 
til over 250 gæster udendørs. Begge plac-
eringer har imponerende terrasser med 

udsigt over Axarquía og de nærliggende 
enklaver, perfekte til at nyde en uforglem-
melig dag.

Restauranten har åbent alle dage og 
her kan man få alt fra en fantastisk kokke-
menu, til en næringsrig og let snackmenu, 
hvis det er det spillerne tænger til efter en 

tur på golfbanen, til de mest udsøgte de-
likatesser, fra deres gastronomiske menu, 
udført specielt af restaurantens køkken-
hold og deres Chef.

Doña Francisquita Catering med mere 
end 25 års erfaring i catering-sektoren 
i Málaga og i hele Andalusien, står for 
restauranten på Baviera Golf, efter en 
grundig renovering af køkkenet samt loka-
lerne.

Miguel Segui – indendørs arkitekt fra 
firmaet EMEALCUBO, har stået for alt de-
korationen. Så faciliteterne står nu med et 
elegant industrielt look, med fritstående 
træbjælker, rør og den flotte murstensvæg. 
Flot kombineret med den elegante bar og 
møblerne i lokalet.

Et besøg værd om du så er golfspiller 
eller ej.

Restauranten har åbent hver dag fra 
kl.11:00 – 17:00.
Private fester kan bookes både til 
frokost og til middage.
Der er store fordele at hente hvis man 
er medlem af Baviera Golf.

BAVIERA GOLF SLÅR DØRENE OP FOR DERES 
SUPERLÆKRE NYRENOVEREDE RESTAURANT.



Vin&Mad

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

Vi kan hjælpe dig med alt det du har brug for af  
marketings-materiale til din restaurant.
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MSpiritus 43 eller simpelthen 
Cuarenta Y Tres, hvilket er num-
meret 43 på spansk. Det er en 

spansk likør, gylden i farve og fremstillet 
ifølge legenden, af 43 forskellige naturlige 
ingredienser (heraf navnet), heriblandt 
citrusfrugter, vanilje og krydderier fra Mid-
delhavsområdet. Dens smag er mild, sød, 
let krydret og meget alsidig, let at bruge i 
drinks og varierer meget afhængigt af den 
blanding, som den bruges til.

Likøren 43 er Spaniens mest internatio-
nale likør da den eksporteres til over 50 
lande, såsom USA, Australien, Danmark, 
Tyskland, etc…

Stort set alle de gode klassikere har et 
eventyr bag sig, det har Likør 43 også. 
Legenden fortæller at da Romerne kom til 
Spanien og fik erobret det daværende Car-
thago Nova, som vi kender i dag som Car- 
tagena, tæt ved Murcia, forbød de denne 
gyldne elixir for at undgå fristelser. På dette 
tidspunkt var det en egns drink kaldet Li-
queur Mirabilis. Men det ville de lokale 
ikke finde sig i og bryggede derfor likøren 
videre i smug. I 1946 besluttede Diego 

Zamora og hans familiemedlemmer sig for 
alvor at producere likøren, da opskriften 
havde gået i arv i familien og kan dateres 
tilbage til år 209 f.kr.

Diego Zamora og hans brødre Ángel  
og Josefina, med støtte fra Emilio Restoy 
(Josefinas mand), samlede alt, hvad de  
havde, og begyndte det hårde arbejde og 
med utrættelig entusiasme at flaske likøren 
i hånden. Denne ydmyg begyndelse, dre-
vet af ren lidenskab, er begyndelsen af 
Diego Zamora-gruppens historie. Idag er 
Likør 43 en af de mest anerkendte likører 
i verden, og det er bestemt ikke uden god 
grund.

 Det gode ved denne likør er at den kan 
drikkes på mange måder, prøv den i cock-
tails, kaffen, teen, varmt, mælk, i kager, 
rent over is. Vi har samlet lidt opskrifter 
neden for her med inspiration til brug af 
Likør 43.
• 70 cl. 
• 31%
 
Spansk kaffe:
• 3 cl. Likør 43
• 12 cl. Varm Kaffe
• 2 spek. Flødeskum

TEE MED LIKØR:
• Mælk
• Kanel stænger
• Citronskal
• Sort tee
• Likør 43 efter smag

GINGER 43:
• 3 cl. Likør 43
• 10 cl. Ginger Ale
• 1 cl. Limesaft
• Isterninger

Koldskål:
• 4 cl. Likør 43
• 12 cl Ananas juice
• 2 cl. fløde
• Isterninger

LICOR 43
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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

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)
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UDST ILL INGER ·  TEATER ·  KONCERTER
SPORTSBEGIVENHEDER 
OPERA ·  MESSER
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AF DIANA GEORGINA SØRENSEN
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BENALMÁDENA

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

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

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

ESTEPONA

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

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

FRIGILIANA

20. januar
HYLDEST TIL SAN SEBASTIÁN
Festlig dag for at fejre byens beskytter San 
Sebastián. Festlighederne starter med 
en messe til ære for San Sebastián og 
processionen igennem byen, som finder 
sted til slut af messen. Her vil naboerne 
og især ”Sebastianerne” udføre hyldest 
til billederne af San Sebastián og San 
Antón med farverige fyrværkeri langs 
hele ruten.

MANILVA

5. januar
OPTOG MED DE HELLIGE TRE KONGER
Kl. 17:00
De omkringliggende gader ved el Castillo, 
Sabinillas og Manilva by.

18. januar
II TRAIL MANILVA - LØB
Kl. 9:30
Pris: 15-20€

Startskuddet går kl. 10:30. Der vil være to 
ture man kan melde sig til en kort på 14 
km og med en stigning 1100+/- og den 
lange tur på 25 km, med en stigning på 
1700+/-
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MÁLAGA

Til 1. marts 2020
KUNST: ARABISK FANTASI. ORIENTALSK 
KUNST I SPANIEN
Museo Carmen Thysen Malaga
Tirsdag-søndag kl. 10.00-20.00
Pris: 10€

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

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

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

FUENGIROLA

3. januar
SHOW MED DE HELLIGE TRE KONGER
17:00: Børneaktiviteter.
18:00: Show med de hellige tre konger af 
Fuengirola Tv.
Gratis adgang indtil fuld kapacitet er nået.
19:00 til 20:00: Børneaktiviteter og stor 
jule snefald.
Sted: Palacio de la Paz.

5. januar
OPTOG MED DE HELLIGE TRE 
KONGER
16:00: Ankomst af de hellige tre konger 
fra øst til Fuengirola.

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

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

Til den 5. januar
AKTIVITETER I NISSEBYEN
Alle weekender (fredag, lørdag og 
søndage, der er åbent), har børn 
mulighed for at kunne hjælpe nisserne 

med at lave dekorationer, traditionelle 
opskrifter fra det kolde Nord, lære at 
passe på naturen gennem spil eller få 
læst historie i Fru Julemands bibliotek.

Fra den. 26. december til den. 4. januar
BESØG DE HELLIGE TRE KONGER
Kan du besøge de Hellige tre Konger, 
som har slået deres telt op i Miramar 
og vil være der fast for at tage imod 
alle børnene og deres ønskelister. 

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

TORREMOLINOS

2-4. januar
DE HELLIGE TRE KONGERS 
OFFICIELLE POSTBUD
Av. Palma de Mallorca
Kl. 11:00-13:00 og 17:00-20:00
Kom og aflever din ønskeseddel til de 
Hellige tre Konger hos deres officielle 
postbud.

5. januar
OPTOG MED DE HELLIGE TRE KONGER
Kl. 17:00- ca. 20:00
Fejres med en af de største 
repræsentationer i provinsen, 5.000 
kilo slik og næsten et ton konfetti og 
serpentinruller.
Rute: Blas Infante og vil fortsætte ned ad 
Avda. Rafael Quintana, c/Europa, Avda. 

Isabel Manoja y de Los Manantiales,  
la plaza Costa del Sol, derfra videre 
ned ad las Avda. Palma de Mallorca y 
Joan Miró, c/Doctor Jiménez Encina, c/
García de la Serna y c/Rafael Quintana 
for derefter vende tilbage til plaza Blas 
Infante, hvor de slutter af med hilsen 
fra de hellige tre konger fra Rådhus 
balkonen.

2. februar
XXXI HALV MARATON
Pistas de Atletismo
Kl. 9:30
Pris: 15
Tilmelding på: www.pruebaspopulares.
pmdt.es/mediamaraton
Løb af halv maraton på 21.097m.

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
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vil overraske alle Michael Jackson fans. 
FOREVER er en unik mulighed for at 
nyde Michaels musik med et af årets mest 
succefulde shows.
”Det er for godt til at være sandt. Jeg troede, 
jeg så Michael,” sagde Joseph Jackson.
”Det er ikke bare et fantastisk show, min 
brors hjerte er på scenen. Jeg vil gerne se 
dette show på Broadway,” Latoya Jackson.
”Showet er fremragende, alle gør et 
ekstraordinært stykke arbejde,” Jermaine 
Jackson.

3. januar
NYTÅRSKONCERT
Teatro Cervantes
Kl. 20:00
Pris: A 36€ B 27€ C 20€ D 12€

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

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

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

5. januar
DE HELLIGE TRE KONGER
Kl. 17:00-21:00
Spanske børn må vente på julegaverne 
indtil Helligtrekongersdag den 6. januar. 
Aftenen forinden ser de med deres egne 
øjne, hvordan Melchor, Gaspar og Baltasar 
ankommer med de tunge gavesække og et 
stort følge, der kaster bolsjer i grams.
Ruten: Parkeringsområde overfor kirken 
og el mercado Municipal, Camino Nuevo, 
C/Teresa Blasco, C/Torremolinos, Avenida 

de San Javier, C/Enrique Van Dulken, 
C/Monsalvez, C/Vega og Plaza de la 
Inmaculada.
Turen slutter af med varm Chocolade i et 
kæmpe telt ved la Plaza de la Inmaculada, 
hvor de hellige tre konger vil tage imod 
børnene til fotografering og til aflevering af 
ønskesedlerne.

10-12. januar
CIRCLASSICA
Palacio de Deporte”Jose Maria Martin 
Carpena”
Den 10 kl 18:45
Den 11 kl. 16:30 og 19:30
Den 12 kl. 12:00 og 16:30
Pris: 19-61,50€

Bestilles på: www.entradas.circlassica.es
Emilio Aragón og Magic Circus vil med dette 
show hylde alle de kunstnere, som turnere 
rundt med deres drømme.
Et show, hvor funambulistaer, trapesartister 
og jonglørere med et liveorkester bringer 
tilskueren til den magiske verden af Nim og 
Margot, CIRCUS.
Drømmen om at leve. Leve for at drømme. 
Melodien fra et lille orgel spiller. Lysene 
slukkes. Nim, en ærlig, godmodig og naiv 
klovn, står midt på manegen, og drømmer 
og sukker for Margots hjerte. Margot, er 
danserinden y cirkusset.
Mine damer og herrer, velkommen til 
CIRCLASSICA!

16-19. januar
MUSICAL: DEN UNGE FRANKENSTEIN
Teatro Cervantes
16. januar kl. 20:00
17. januar kl. 18:00 og 21:30
18. januar kl. 18:00 og 21:30
19. januar kl. 17:00
Pris: A 54€ B 40€ C 29€ D 18€

Bestilles på:
Den skræmmende musikalske komedie 
Young Frankenstein er baseret på den 
ondsindede film, som Mel Brooks 
instruerede i 1974.
Transylvania i trediverne i det af det XX 
århundrede. Den unge neurokirurger 
Frederick Frankenstein vil følge hans 
berømte bedstefars fodspor med at prøve at 
give liv til et nyt væsen. Hans assistent Igor, 
Inga og hans forlovede Elizabeth hjælper 
ham for at gøre eksperimentet til en succes. 
Vil det lykkes for ham?
Med en fornyet humor og en spektakulær 
iscenesættelse er den unge Frankenstein 
i stand til at genoplive en død mand ... 
bogstaveligt talt.

 
24-28. januar
VII UDSTILLING AF RETRO BILER OG 
MOTORCYKLER
Palacio de Ferias y Congresos
En af de bedste messer i verden af klassiske 
biler i Spanien, er i Malaga, hvor der igen 
i år vil samle masser af fans af vintage- 
og kollektorkøretøjer. Organisationen 
planlægger at være vært for mere end 150 
udstillere og fylde hele kongrescenteret med 
klassiske biler og motorcykler.
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2. januar
BØRNEFEST
Xarblanca børne park 
Kl. 12.00
Der vil være forskellige aktiviteter for 
de små, Oppustelige Slotte, Workshops, 
mange overraskelser og besøg af det 
royale postbud fra de hellige tre konger.

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

4. januar
MØD DE HELLIGE TRE KONGER
Kl. 12:30 til 14:00
Lejer for de hellige tre konger i Plaza de 
San Bernabé (ved siden af C.C. María 
Auxiliadora I).
Kl. 16:00 Parade med de hellige tre 
kongers royale livgarde.
Rute: Plaza de San Bernabe, C/Carmen, 
C/Ortiz de Molinillo, C/Virgen de los 
Dolores, C/Remedios, Plaza Puente 
Ronda, C/Peral, C/Huerta Chica, 
Avenida Ramón y Cajal, Avenida Miguel 
Cano, Avenida Duque de Ahumada 

(Paseo Marítimo) og Puerto Deportivo 
Virgen del Carmen.
Kl. 17:00Ankommer de hellige tre konger 
ombord på skibet ”Fly Blue”.
Ledsaget af sin Livgarde, vil de komme 
rundt i byen.
Rute: Puerto Deportivo Virgen del 
Carmen, Avenida Duque de Ahumada 
(strand promenade, Avenida Severo 
Ochoa, Avenida Nabeul, Plaza Puente 
Malaga, C/Nuestro Padre Jesus 
Nazareno, C/Arte, C/Salinas, C/Trinidad 
og Plaza de la Iglesia).
Kl. 18:00 Modtagelse i Plaza de la Iglesia. 
Her vil de hellige tre konger få udleveret 
nøglerne til byen.
Derpå vil de hellige tre konger overnatte 
på borgen i Marbella og gøre deres 
parada klar til næste dag.

5. januar
OPTOG MED DE HELLIGE TRE 
KONGER
Kl. 18:00
Start på parade med de hellige tre 
konger.
Rute: Avenida Severo Ochoa (Bygning 
Zambomba), Avenida Ramón y Cajal, 
Avenida Ricardo Soriano og slutter ved, 
Plaza Monseñor Rodrigo Bocanegra 
(Piruli).

MARBELLA

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

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

KÆMPE VILLA TIL SALG I SIERREZUELA

NY REDUCERET PRIS - 395.000€ - 350.000€

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

17. januar 
FEJRING AF SAN ANTÓN 
Det er en tradition der går tilbage til 
middelalderen. Fejringen foregår i det 
lille kapel i grotten bygget i det attende 
århundrede, hvor folk medbringer kæledyr for 
at de skal velsignes af helgen. En festlig dag i 
kapellet, med gamle traditioner, smagsprøver, 
folkedanse og sange. 
En anden skik i Mijas Pueblo til San Anton 
er, at ugifte kvinder kaster sten mod figuren. 
Angiveligt siges det at den som rammer plet 
i skridtet af den hellige, kommer i parforhold 
samme år. En sjov tradition som stammer 
tilbage fra det XV århundrede.

MIJAS



Onsdag 1. Har vi åbent

Torsdag 2. Happy Hour mellem 17.00 og 19.00

Fredag 3. International aften Spanien. 2 retter mad for 

7.95 19.30-21.00

Lørdag 4. Cava Brunch platte mellem 10-13 pris 6.95 

LIVE MUSIK med Texas Kenn 14-17 

Søndag 5. Engelsk “ Roast Dinner”  8.95 13.00-16.-00

Mandag 6. Hele dagen øl 90 cent. Tapa & Øl 1.50 

Dansk aftensmad 18.00-20.00 Skibberlabskovs 6.50

Tirsdag 7.  Lukket

Onsdag  8. Lukket

Torsdag 9.  Happy hour mellem 17.00 og 19.00

Fredag 10. Forretnings netværk 17.00-19.00. Inter-

national aften, Morroko. 2 retter mad for 7.95  19.30-

21.00 

Lørdag 11. Cava Brunch platte mellem 10-13 pris 6.95 

& Happy Hour mellem 19.00-21.00

Søndag 12. Engelsk “Roast dinner”  8.95 13.00-16.00.  

LIVE musik 14.00-17.00 med Steve Stirzaker

Mandag 13. Hele dagen øl 90 cent. Tapa & Øl 1.50 

Dansk aftensmad Krebinetter med stuvet blomkål 6.50

 Tirsdag 14. Lukket

Onsdag 15. Lukket

Torsdag 16. Happy hour mellem 17-19

Fredag 17. International aften Thailand, 2 retter mad 

for 7.95 19.30-21.00

Lørdag 18. Cava Brunch platte mellem 10.00-13.00 

pris 6.95 LIVE musik med Laura Elen

Søndag 19. Engelsk “Roast Dinner”  8.95 13.00-16.00

Mandag 20. Hele dagen øl 90 cent. Tapa & Øl 1.50 

Dansk aftensmad 18.00-20.00 Tarteletter ad lib 7.- 

Bestilling er nødvendigt, 18.00-20.00

Tirsdag 21. Lukket

Onsdag 22. 

Torsdag 23.  Happy Hour mellem 17.00-19.00

Fredag 24. International aften Mexico, 2 retter mad for 

7.95 19.30-21.00

Lørdag 25. Cava Brunch platte 10-13 6-95 og Happy 

Hour mellem 17.00 og 19.00

Søndag 26. Engelsk “Roast Dinner” 8.95 13.00-16.00

Mandag 27. Hele dagen øl 90 cent. Tapa & Øl 1.50 

Dansk aftensmad 18.00-20.00 Medister m/sovs og 

kartolfler 6.50

Tirsdag 28. Lukket 

Onsdag 29. Lukket

Torsdag 30. Happy Hour mellem 17.00-19.00

Fredag 31. International aften Indien, 2 retter mad for 

7.95 19.30-21.00

Januar 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

Bordbestilling er foretrukken.  952 54 00 80 

eller facebook Legends Bar Torre del Mar



Fotografens øje
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Beliggende mellem Asturias, Cantabria og León, i det nordlige Spanien,  
finder vi Nationalparken, Picos de Europa, en af de mest besøgte i Spanien.  

Et paradis for bjergelskere, fuld af høje toppe og dybe dale, uden tvivl de mest  
fantastiske landskaber, som vil printe sig på vores nethinde.

FOTO: DANIEL BLANCO

NATIONALPARK
PICOS DE EUROPA
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Fotografens øje

OM BILLEDET.
Vi tilbragte et par dage i det nordlige Spanien, specifikt i Asturias, 
hvor vi kombinerede besøg til områdets kyst, fuld af vidunderlige 
strande og spektakulære klipper, med de barske bjerglandskaber 
i Picos de Europa Nationalparken, kun 15 kilometer fra kysten.

På trods af at det var september, er klimaet i dette område me-
get mere fugtigt og skiftende end her syd på.

De fleste dage stod på styrtregn efterfulgt af solrige dage.
Det var netop, hvad der skete denne dag, det regnede uafbrudt 

hele natten, og det regnede stadig ved daggry,
Så dilemmaet var, om man skulle forblive under den varme 

dyne eller vove sig gennem bjergene og håbe på at det ville holde 
op med at regne og  se, om jeg var så heldig at kunne nyde de 
vidunderlige landskaber.

Efter at have kørt i en halv times tid, lagde jeg mærke til, at reg-
nen lige så stille begyndte at stilne af, så jeg besluttede mig for at 

tage chancen og gå op til et område, jeg kendte fra en tidligere 
tur, et par år tilbage.

Her har du så resultatet, alle brikkerne faldt perfekt på plads, 
regnen stoppede, skyerne åbnede sig, så nogle generte solstrå-
ler kunne snige sig imellem dem, og bringe en smule varme til 
en kold og våd morgen. Hvad gør man så…, jeg skynder mig, i al 
hast at stille mit stativ op og indstille kameraet, for min erfaring 
sagde mig, at disse øjeblikke med dette lysindfald i bjergene kun 
vil være der for et par sekunder.

Kort sagt, som en talemåde her nede siger: ”Al mal tiempo, bu-
ena cara”, oversat ”I dårligt vejr, godt ansigt”, og i fotografernes 
tilfælde siger man: ”Dårligt vejr, gode fotos”, så havde jeg valgt 
den varme dyne, ville jeg have gået glip af dette imponerende 
show af billeder, naturen gav mig,  

Nikon D500 + NIKKOR 18-300mm @ 18mm. F11 / 1/125 seg. 
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Helse

Lytter du til dine 
”honningkrukker”?

PERNILLE KNUDTZON, SPECIALLÆGE I ALMEN MEDICIN, 
VITAFAKTA HEALTH CLINIC

Lad os tage en tur til 100 meter skoven, 
hvor Peter Plys og hans venner bor.
Plys, Ninus og Grisling er på tur i en 
meget tåget skov og har problemer 
med at finde hjem: 

“Det er altså en 
kendsgerning, 
at vi er gået 

vild!” sagde Ninus.
De sad og hvilede sig i 

en lille sandgrav inde i sk-
oven. Plys var ved at blive 
temmelig træt af denne 
lille sandgrav og havde en 
formodning om, at den fulgte efter dem, 
for i hvilken retning de end gik, så endte 
de altid op ved den, og hver gang de så 
den gennem tågen, sagde Ninus trium-
ferende: ”Nu ved jeg da, hvor vi er!” og 
Plys sagde bedrøvet: ”Det gør jeg også,” 
og Grislingen sagde ingenting. Han ha-
vde prøvet at finde på noget at sige, 
men det eneste han kunne finde på, var: 
”Hjælp! Hjælp!”, og det syntes han, var 
så dumt at sige, når Plys og Ninus var 
hos ham.

”Nå, ” sagde Ninus efter en lang pause, 
i hvilken ingen havde takket ham for den 
rare spadseretur, de havde, ”vi må vel 
hellere se at komme afsted. Hvilken vej 
skal vi nu prøve?”

”Hvordan ville det være,” spurgte Plys 
langsomt,” hvis vi så snart vi ikke kan 
finde denne sandgrav, så prøvede at 
finde den igen?”

”Hvad skulle det være godt for ?” 
spurgte Ninus.

”Jo,” sagde Plys ”vi bliver ved med at 
lede efter vores hjem og kan ikke finde 
det, så mente jeg, at hvis vi ledte efter 
denne sandgrav, så kunne vi være vis på 
ikke at kunne finde den, og det ville være 
så udemærket, og så kunne vi måske 
finde noget, som vi ikke ledte efter, og 
det ville måske så akkurat være det, som 
vi i øjeblikket virkelig ledte efter.”

Jeg synes ikke det lyder videre for-
nuftigt,” sagde Ninus.

”N-e-j.” sagde Plys spagt, ”det er det 
måske heller ikke, men jeg syntes, det lød 
sådan, da jeg begyndte på det, men i mel-
lemtiden så skete der noget med det.”

”Hvis jeg gik bort fra denne sand-
grav og så gik tilbage til den, så ville jeg 
naturligvis finde den.”

”Nå, jeg tænkte mig blot, at det ville 
du måske ikke,” sagde Plys, ”det var blot 
hvad jeg tænkte.”

”Prøv det,” sagde Grislingen pludselig, 
så venter vi her på dig.”

Ninus lo kort for at vise, hvor dum 
Grislingen var, og spadserede ud i tågen. 
Da han havde gået et hundrede meter, 
vendte han om og gik tilbage igen---- og 
da Plys og Grislingen havde ventet på 
ham i tyve minutter, rejste Plys sig op.

”Ja, det var hvad jeg tænkte,” sagde 
Plys. ”Skal vi så ikke gå hjem, Grisling?”

”Men Plys!” råbte Grislingen ivrigt. 
”Kender du da vejen?”

”Nej,” sagde Plys, ”men der er tolv 
honningkrukker i mit skab, og de har 
kaldt på mig i de sidste timer. Jeg kunne 
ikke høre dem tydeligt før, fordi Ninus 
blev ved med at tale, men hvis igen siger 
noget undtagen de tolv honningkrukker, 
så tror jeg, Grisling, at jeg kan finde ud 
af, hvorfra de kalder!”

Så spadserede de afsted, og Grislingen 
sagde længe ikke noget for ikke at for-

s t y r r e 
k r u k k e r n e , 

men pludseligt ud-
stødte han en lille, glad piben… for 

nu syntes han, at han begyndte at vide, 
hvor han var henne; men han turde st-
adigvæk ikke sige det højt, hvis han nu 
ikke var der alligevel. Og lige netop da 
han var ved at være så sikker i sin sag, 
at det begyndte at være lige meget, om 
krukkerne kaldte på ham eller ej, så lød 
der et råb lige for næsen af dem, - og ud 
af tågen kom Jakob spadserende.

Gode Plys måtte have ro til at lytte. 
Måske kender vi det? I en hverdag med 
travle gøremål er det nemt at lade sig 
opsluge af alt muligt – noget synes mere 
presserende end andet. Der kan være så 
meget støj og larm også i overført betyd-
ning på det mentale plan, at vi glemmer 
at lytte til os selv. 

Med Plys in mente må der være plads 
til det allervigtigste, de indre hon-
ningkrukkers kaldende sange og bud-
skaber, livets nektar og trivsels-pleje.

Vi kan pleje honningkrukke-kon-
takten, ved bevidst at skabe plads til 
at VÆRE og til at LYTTE og finde ud af, 
hvad der nærer os, f.eks naturen, musik, 
kunst, en stille stund foran pejsen eller 
i sofaen, godt og nærende selskab. Vi 
kunne kalde det trivsels-meditation, 
eller ganske Plys’sk noget så livsvig-
tigt som honningkrukkernes hverd-
ags-evangelium. 

Godt Nytår  
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Dr. Pernille Knudtzon, MD

no col. 29/08516

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

  Mit mål og hjerte ligger i
forebyggelse og selv-reparation

Sundhedskonsultationer & Undervisning

Mikroskopi af Levende Blod & Stress Test

Akupunktur, Foredrag & Workshops, Retreats

n

Undervisningg

OBS

Medicinsk

thermografi
er åbnet igen

Hør nærmere

JA
. 2

9
1

9
4

Godt nytår
· 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

TORSDAG 23.1.20 KL. 19 – 20.30 

I CENTRO SANUM V. PERNILLE KNUDTZON

Kom med til et arrangement om stamcelleplastret X39. Kort sagt 

virker plastret ved at aktivere kroppens egne stamceller uden brug 

af medicin eller injektioner, og fordi det er dine egne stamceller, der 

bliver boostet, er det risikofrit.

X39 har allerede hjulpet tusindvis af mennesker over hele verden med 

en bred vifte af fysiske problematikker som fx søvn, fysisk præstation 

og restitution, sårheling, smertelindring mm.

 

6 årig dreng, som fik skåret yderste del af fingeren af –med neglen.

Forældrene insisterede på at få fingeren lappet sammen, lægerne troe-

de ikke på at spidsen kunne overleve.

Det så sort ud, men efter stamcelle aktiverings plastret X 39 og andre 

plastre, så det sådan ud efter 2 måneder.

Torsdag den 23.1 kl. 19 – 20.30 hos Centro Sanum, Centro Idea
Ctra. De Mijas km. 3,6, 29650 Mijas
OBS Begrænset plads, tilmelding nødvendig på vitafakta@vitafakta.es 
eller 678253510.

FOREDRAG: VIL DU VIDE MERE OM STAMCELLER, 
REPARATION OG REGENERERING AF KROPPEN?
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Ved akut kirurgi er patientens valg 
oftest sat ude af spil, der må gøres 
hvad der skal gøres - og man følg-

er, hvad den modtagende læge siger. Men 
ved de planlagte operationer er der oftest 
mulighed for at vælge mellem forskellige 
behandlinger. Dette gælder for eksem-
pel behandlingen af åreknuder i benene, 
brokoperationer og brystcanceropera-
tioner. Operationer, som alle foretages i 
min klinik, hvorfor jeg finder det belejligt 
at sige noget generelt om disse ofte svære 
valg. For der er altid fordele og ulemper 
ved en hver behandling. 

LYSKEBROK
Problemet er i al sin korthed, at bugvæg-
gen har givet efter og bugindhold-
et, herunder tarmene kan trænge ud 
gennem en defekt i bugvæggen med 
smerter til følge; og som i værste fald kan 
blive klemt inde, en tarmslyngstilstand, 
der kræver akut operation. En akut op-
eration har altid flere komplikationer, og 
i dette tilfælde kan der blive tale om at 
fjerne et stykke af tarmen - en alvorlig op-
eration. Lyskebrok er derfor et typisk ek-
sempel på, at det er værd, at få foretaget 
operationen planlagt.

For år tilbage var der ikke andet at gøre 
end at få ”proppet” bugindholdet på 

plads inde i bughulen og se at få lukket 
defekten så godt som muligt. Da defekten 
som sagt skyldes en svaghed i bugvæggen 
var der ikke andet at gøre end at sy hullet 
til, men da svagheden ikke bare drejer sig 
om et hul men om selve bugvæggen, så 
kan man ikke påregne, at der er noget at 
sy i, der vil holde. Derfor har man gennem 
årene udviklet forskellige metoder til at 
bruge det omliggende væv til at forstærke 
syningen. Men overordnet set var der til-
bagefald i ca en fjerdedel af tilfældene!

Først inden for den sidste snes år er det 
blevet muligt at indsætte et kunststof-
net, som ikke var alt for vævsirriterende. 
Fordelen ved den metode er, at man kan 
forstærke det svage område uden at gøre 
et andet område svagere. Der var i begyn-
delse stor skepsis, fordi det var vanskeligt 
at forestille sig, at der ikke ville komme 
nogen vævsreaktion. 

I dag er der ikke længere tvivl, nettene 
giver langt færre tilbagefald end de gam-
le metoder. Ulempen er selvfølgelig, at 
mange kan mærke ”noget” i lang tid eft-
er. Men langt de fleste kommer sig hur-
tigere end tidligere. Nogle få får kroniske 
smerter. En yderligere ulempe er, at når 
først nettet har sat sig fast, er det ikke til 
at fjerne igen.

Efter kikkertkirurgiens indtog er det 

også blevet muligt at sætte net fast in-
defra, dvs via såkaldte laperoscoper, 
som føres ind i bughulen, hvor brokket 
kan ses indefra. Her kan man så trække 
brokket ind i bughulen og lægge nettet 
ind på bagsiden af bugvæggen. Fordelen 
er at man ikke kan mærke meget til det 
efterfølgende, men den store ulempe er, 
at man risikerer at beskadige tarmene 
under operationen, og ironisk nok kan 
man komme til at lave et brok, der hvor 
man har ført sine kikkerter ind. Endelig 
er der også beskrevet gener ved at lade 
hæfteklammerne side på indersiden af 
bughulen, hvor også de kan beskadige 
tarmen. Endelig kan denne procedure 
ikke foregå i lokalbedøvelse, og den tag-
er betydeligt længere tid end at indsætte 
nette udefra. 

HVAD SKAL MAN SÅ VÆLGE?
Indsættelse af nettet udefra virker hånd-
værksmæssigt rigtigst. Der er stort set 
ikke nogen risiko at løbe ved denne pro-
cedure. Infektionsrisikoen er der ved 
begge metoder, men man beskadiger 
ikke nær så let tarmen ved indsættelse 
udefra. Kun operation udefra kan lade sig 
gøre i lokalbedøvelse. Endelig er risikoen 
for tilbagefald stort set lige stor ved begge 
procedurer.  

AF BO ROSENKILDE, SPECIALLÆGE I ALM KIRURGI · WWW.DOCROSENKILDE.COM

Helse

Brok – specielt lyskebrok
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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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V elkommen til en ny diagnose, som 
overskriften afslører, Tech Neck. 
Dette er ikke et ny fænomen, men 

noget som vi har set i en årrække og nu 
ser hyppigere og hyppigere i klinikken. 
Det handler om smerter relateret til nak-
ken primært pga., brug af teknologiske 
hjælpemidler som fx mobiltelefoner og 
tablets. Deraf navnet. Ofte er det børn og 
unge, som kommer med store gener i nak-
keregionen og det er foruroligende, da det 
på sigt kan have alvorlige konsekvenser 
som fx diskusprolaps i nakken. 

Hvad laver dit hoved lige nu? Hvis du 
læser dette ved hjælp af din telefon, bær-
bare computer eller tablet, er chancerne 
gode for, at du er krummet sammen med 
hovedet vippet ned. Forskning har fundet, 
at denne holdning, kaldet tech neck, kan 
føre til dårlig holdning og forårsage smert-
er i din nakke, skuldre og rygsøjle.

Det gennemsnitlige menneskelige hoved 
vejer omkring 4,5 kg. Forestil dig at lægge 
en bowlingkugle på en pind og derefter 
langsomt læne den fremad. Pinden kunne 
sandsynligvis håndtere trykket ved at holde 
bowlingkuglen, mens den var lodret, men 
når du læner den frem, ville pinden begyn-
de at bøjes og derefter til sidst revne.

Dette skyldes, at når du læner en tung 
masse frem, der understøttes af en smal 
søjle, bliver kraften på søjlen større, jo 
længere massen vippes.

Ved meget computerarbejde, mobiltele-
fon etc. kan det føles som om du tilbringer 
hele dagen krænket over et skrivebord og 
stirrer på en skærm. Virkeligheden er fak-
tisk lige præcis sådan: Mange mennesker 
bruger næsten 6 timer dagligt på at inter-
agere med computere eller andre teknolo-
giske enheder.

Al den tid, der bruges ved brug af elek-
troniske enheder, kan have en uheldig kon-
sekvens: tech neck, en tilstand der er ken-
detegnet ved smerter, ømhed og stivhed i 
nakken. Over tid kan tech neck føre til en 
række sundhedsmæssige problemer fra 
muskeloverbelastning til nerveafklemning.

Vær på udkig efter nakkestivhed, 
følelsesløshed i dine arme og smerter 
mellem skulderbladene, mens du arbej-
der eller bare scroller i en uendelighed på 
Facebook eller hvad det nu måtte være. 
Følg derefter disse tips for at forhindre 
tech neck:

1. God holdning
Chancen er, at du ikke er meget op-

mærksom på din holdning, mens du skriv-
er på computeren. Der er dog et simpelt 
trick, du kan implementere for at sikre, at 
du forbliver lodret: placer et foldet hånd-
klæde eller sweatshirt mellem ryggen og 
stolen. Din korsryg får den støtte, den har 
brug for. Kip gerne sædet fremad også.

2. Download kropsapps
De fleste bruger smartphones til arbe-

jdsformål og meget andet og der er apps 
designet til at hjælpe med at opretholde 
en god kropsholdning, mens de gør det. 
Nogle apps sporer din holdning baseret på 
hældningsvinklen på din telefon og giver 
feedback i realtid, mens andre leder dig 
gennem strækninger for at styrke dine na-
kkemuskler.

3. Bær en Activity Tracker
”Aktivitetssporere” er et andet nyttigt 

middel til bekæmpelse af tech neck. De 
giver dig mulighed for at sætte øvelsesmål 
og spore dine fremskridt. Du kan nå dine 
mål ved at gå rundt mellem dine kolleger i 
stedet for at sende en email, tage trappen 
eller endda parkere længere væk fra byg-
ningen end normalt etc.

4. Stræk
Stræk er en hurtig og effektiv aktivitet, 

som du kan indarbejde hele dagen. En ef-
fektiv strækning til at forhindre tech neck 
er hjørnestrækket:

- Stå mod et hjørne med fødderne sam-
men cirka 2 meter fra væggen

Placer dine underarme på hver væg, og 
hold albuerne lige under skulderhøjden

Læn dig frem så langt som muligt og 
hold i 30 sekunder til et minut

5. Hold din skærm i øjenhøjde
Brug et skærmstativ til din computer 

for at reducere nakkefleksion. Indstil stan-
den, så skærmen er i øjenhøjde. Overvej 
også at investere i et stående skrivebord - 
ikke kun vil det hjælpe dig med at undgå 
tech neck, men at holde dig på dine fødder 
kan give en række sundhedsmæssige for-
dele, herunder reduceret risiko for fedme 
og hjerte-kar-sygdom.

6. Sid i en stol med nakkestøtte
Hvis du vælger et stående skrivebord, 

skal du sørge for at sidde i en stol med en 
nakkestøtte. Bagsiden af   dit hoved skal 
forblive i kontakt med nakkestøtten, mens 
du sidder. Dette vil hjælpe dig med at un-
dgå at bøje nakken fremad.

7. Spred din skærmtid ud
Nogle falder i et mønster med at vente, 

indtil dagens slutning med at proppe alle 
deres digitale opgaver ind, hvilket result-
erer i mange på hinanden følgende timer 
med skærmtid. For at undgå dette, skal du 
indstille påmindelser på din smartwatch 
eller smartphone for visse intervaller hele 
dagen. På den måde kan du håndtere dit 
elektroniske arbejde trinvist.

8. Hold dig hydreret – drik vand!
Du har måske så travlt med at arbejde 

eller andet vigtigt i dit liv, at du glemmer 
det grundlæggende, såsom at drikke nok 
vand. Da skiverne i rygsøjlen stort set er 
sammensat af vand, er hyppig hydrering 
nøglen til at forhindre tech neck og holde 
diskene sunde og fleksible.

9. Nedsæt din skærmtid
Er det egentlig nødvendigt at bruge så 

meget tid på din mobiltelefon eller andet. 
Forsøg at nedsætte dit skærmforbrug. Slet 
apps som er tidsslugere og som du sagtens 
kan undvære på telefonen fx Facebook og 
måske endda din email, så du kun kan se 
disse på din computer. Har du børn, så sæt 
en tidsbegrænsning på deres telefon, så 
den automatisk låser efter fx 30 min. Min 
datter har dette og det fungerer rigtig godt.

Godt nytår – nytårsforsæt kan være at 
minimere din skærmtid eller at undgå 
tech neck. 

Tech Neck
AF FYSIOTERAPEUT RIKKE MARKUSSEN, CENTRO SANUM

Helse
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Dansk psykolog

Pernille Thilker
cand. psych

Terapi/rådgivning 

individuelt og grupper

Konsultation i Benalmádena
Pueblo efter aftale

Telefon: 
952 56 97 54 • 686 58 72 98

E-mail:
pernille.thilker@icloud.com

FROSSEN SKULDER
Kære Rikke
Kan du hjælpe mig med en frossen skulder? Min læge siger, at jeg 
bare skal holde den i ro, men jeg synes ikke det virker, som den 
rigtige løsning.
Hilsen Kirsten.

Kære Kirsten.
Tak for dit spørgsmål. Husk du har en massage til gode.
Det kan jeg med stor sandsynlighed godt. Ofte er der ikke tale om en 
frossen skulder selvom mange får den diagnose. Men lad mig kigge 
på det og vi kan lave en plan sammen.
Med venlig hilsen Rikke Markussen, fysioterapeut.

BEDRE BALANCE
Hej Centro Sanum
Min gamle mor på 93 år har brug for at få lidt hjælp til at få en bed-
re balance. Kan I hjælpe med det?
Hilsen Christina, Fuengirola.

Hej Christina
Tak for dit spørgsmål. Husk du har en massage til gode.
Det er jeg da sikker på, at vi kan. Uanset alder og fysik så er der altid 
træningspotentiale.
Med venlig hilsen Rikke Markussen, fysioterapeut.

STÆRKE SMERTER I SKULDEREN
Hej Rikke
Min mand har fået meget ondt i skulderen af at løfte tunge 
flyttekasser. Han kan ikke løfte armen op til at barbere sig eller 
andet i den højde. Har du nogle gode råd eller hvad skal vi gøre?
Fra Kirsten J.

Hej Kirsten 
Tak for dit spørgsmål. Husk du har en massage til gode.
Det var da uheldigt. Jeg synes, at han skal komme her hurtigst 
muligt, så vi kan se på ham. Så kan han hjælpes på enten den ene 
eller anden måde.
Med venlig hilsen Rikke Markussen, fysioterapeut.

KOSTTILSKUD OG MADVARER TIL UTÆT TARM
 Spørgsmål til Friederich. 
Hvilket kosttilskud og madvarer et godt til en utæt tarm? 
Vh mette
 
Hej Mette
Ved utæt tarm kan glutamin anbefales. Det er pulver som  er en god 
aminiosyre at tage, som tætter tarmen og at tage igg test - en blood-
spoot test, som viser hvad du kan tåle af madvarer er en god ide også.
Venlig hilsen Friederich

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

Helse

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 5/1 kl. 11.00: Hellig 3 konger. 
Iben Snell
Søndag 12/1 kl. 11.00: 1. søndag efter 
Hellig 3 konger. Iben Snell
Søndag 19/1 kl. 11.00: 2. søndag efter 
Hellig 3 konger. Iben Snell
Onsdag 22/1 kl. 18.00: Spaghetti og 
gudstjeneste for børnefamilier
Søndag 26/1 kl. 11.00: 3. søndag efter 
Hellig 3 konger. Iben Snell

ARRANGEMENTER 
Tirsdagsaften i Solkystens Ungdoms-
hus tirsdag den 14. januar kl. 19.00
Aftenens program annonceres på face-
book
Kaj Normann Andersen aften torsdag 
med Egon Kjær den 9. januar kl. 19.00
Egon Kjær har tidligere spillet i Kjeld 
and the Donkeys og er et kendt ansigt i 
musiklivet hernede på Solkysten. Denne 
aften gæster han Margrethekirken med 
et Kaj Normann Andersen program.
Entré 15 € inkl. hjemmebagt bolle med 
pålæg og ost og en drink. Billetter kan 
købes i kirken

Bagedag for børnefamilier lørdag den 
11. januar kl. 11.00
Så bager vi kanelsnegle og laver kakao. 
Der bliver også tid til at høre en god histo-
rie. Tilmelding til Anni senest onsdag den 
8. januar på tlf. 611 392 700 eller til Iben på 
margrethekirken@margrethekirken.com 

Eventyr og viseaften torsdag den 16. ja-
nuar kl. 19.00 med eventyrfortæller og 
visesanger Eva Marie Ømark og pianist 
Carl Erik Byskov.
Med krop og stemme og et medriven-
de engagement levendegør duoen en 

perlerække af elskede eventyr og viser 
ledsaget af musik, der fortryller. De har 
talent og sans for både eventyrernes hu-
mor og stormfulde følelser. Der venter 
os en herlig aften for alle barnlige sjæle, 
store som små.
Spaghetti og gudstjeneste for børnefa-
milier onsdag den 22. januar kl. 18.00
Kom og få en fælles oplevelse i familien 
uden at skulle tænke på aftensmad og 
oprydning. Alt er tilrettelagt i børnehøj-
de med børnevenlige salmer og sange 
med fagter og levende bibelfortælling. 
Vi åbner kirken kl. 18, så der er tid til at 
slappe af og hygge sig sammen, inden 
gudstjenesten begynder kl. 19.00. Den 
varer en halv time, hvorefter der er af-
tensmad i salonen. Madpris: børn 2 €, 
voksne 3 €. 
Tirsdag den 28. januar i Solkystens 
Ungdomshus kl. 19.00
Læs nærmere på facebook.

Sangaften med Lars Jacobsen torsdag 
den 30. januar kl. 19.00 
Glæd jer til et genhør med nordjyske Lars 
Jakobsen. Han synger for til fællessange, 
vi alle sammen kender, og optræder 
med sang og guitarspil med iørefalden-
de melodier fra den danske sangskat. 
Sangene krydres med lune historier, 
der kæder det hele sammen. Hjemme 
i Danmark har Lars sin egen trio, som 
optræder med hans sange og historier i 
Niels Hausgaard-stilen. Lars har en evne 
til at skabe en afslappet stemning, hvor 
man hygger sig, får et grin og noget til ef-
tertanken. Det alvorlige og det sjove går 
hånd i hånd. Kom og nyd en aften med 
humor, eftertænksomhed og sangglæde. 
Entre på 15 € inkluderer en hjemmebagt 
bolle med pålæg og en drink.
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 in Warsaw 
og på Schola Cantorum de Paris. Maria 
Bundgaard har både udgivet CD´er og 
skrevet bøger om musik. Nu er vi så hel-
dige, at hun besøger Margrethekirken 
og giver os mulighed for at høre, hvor 
dejligt hun spiller og hvilke spændende 
ting, hun kan fortælle om musik.
Entré 20 € inkluderer en croissant og en 
drink.

MARGRETHEKIRKENS VENNER ind-
kalder til ordinær generalforsamling 
torsdag den 12. marts kl. 12 i Mar-
grethekirken 
Der er følgende dagsorden: 
1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af det reviderede regn-
skab
4. Fastlæggelse af kontingent for 2020
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af revisor
8. Eventuelt
Efter generalforsamlingen har vi den 
glæde at kunne præsentere Hans Hugo 
From, der vil fortælle om hvordan det er 
at starte og drive selvstændig virksom-
hed i Spanien, hvorefter Margrethekir-
kens Venner er værter ved en let anret-
ning incl. drikkevarer for foreningens 
medlemmer. Ønsker man at melde sig 
ind umiddelbart før generalforsam-
lingen, spiser man altså gratis. For ik-
ke-medlemmer koster deltagelse inkl. 
frokost: 25 €. Vi beder om tilmelding 
senest den 17. februar til sekretæren Ju-
dith Lynne jlypet@gmail.com
EN STOR OG HJERTELIG TAK til alle 
vore gavmilde sponsorer ved Margrethe-
kirkens ”Syng julen ind” arrangement 
d. 29.november: Advokatkontoret Javi-
er Leon, Andersen Ruiz Seguros, Annis 
Vitalshop, Café Boulevard, Café La Vida, 
Café Me Gusta, Cajamar, Casa Nordica, 
kiropraktor Mogens Dahl, Dancon Toshi-
ba, DanOptica, Dansk Hørecenter, Dan-
Scan forsikring, advokat Mona Davidsen, 
Ewalds dagligvarebutik, Flor Valentin, 
Grøn & Andersen konsulentbureau, Helle 
Hollis, Kaas & Kirkemann forsikring, La 
Peña de Dinamarca, Mojo Estates, Ulla 
Müller, Nordic Dentalcenter, Norrbom 
Marketing, Nykredit, restaurant Caballo 
Verde, restaurant Casa Danesa, restau-
rant Da Bruno Mijas,  restaurant El Sin 
Igual, restaurant Happy Days, restaurant 
La Calesa, restaurant La Farola, restau-
rant Meson el Candil, restaurant Mez-
zaNotte, Restaurant Natali, restaurant 
Not a Lot, restaurant Old Swiss House, 
restaurant Valparaiso, Smart Repair, fod-
terapeut Julio G. Sørensen, UniOptica, La 
Vega Viveros, VitaFacta Health Clinic ved 
læge Pernille Knudtzon, Wellness Corner 
ved massør Flemming Lockenwitz, Jette 
Aaboe Nielsen STØT SPONSORERNE  - 
DE STØTTER MARGRETHEKIRKEN

Også stor tak til alle vore frivillige samt 
Luciapigerne og –drengene og alle vore 
gæster, som var med til at gøre dagen 
hyggelig og vellykket.    
   

CLUB DANÉS
FUENGIROLA - MIJAS

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

clubdanes@gmail.com  - www.clubdanes.dk

KALENDER:
Januar:
7. Klubbens kontor og restauration åbner
18. Fernisering

Formanden har ordet
Årets sidste arrangement i Club Danés 
var vores store juletræsfest den første 
søndag i advent, der i år faldt den 1. de-
cember. 
Det var dejligt at se den store opbakning 
fra børn og voksne.
Festen startede kl. 14, hvor børnene 
hurtigt fandt frem til vores juledekorati-
onsbord, hvor der i den næste time blev 
lavet mange flotte juledekorationer. 
Julemanden kom også forbi, og børnene 
og mange voksne fik sig en lille dans om-
kring juletræet. 
Igen i år var der optog med Margrethe 
Kirkens dejlige Lucia børn - jo alt var ved 
det gamle!                                          
Vi sluttede eftermiddagen med vores 
store julelotteri, hvor der igen i år var 
mange flotte præmier. 
Jeg vil gerne på Club Danés vegne kom-
me med en stor tak de forretninger og 
firmaer, der igen i år støttede op om vo-
res julelotteri.
Advokatkontoret - Andersen Seguros 
-  Annis Vitalshop - Birdie Vino – Caja-
mar - Casa Carina Cort Idea - Centro 
Belleza - Centro Sanum - Clinica Dental 
Idea - Clinica Dental Escandinava - Dor-
the Kristoffersen - Dan Scan Forsikring 
– Delicatessen - Flora Valentin - Grøn og 
Andersen - Helle Hollis - Idea Data – Jette 
Aabo Nielsen - Kaas og Kirkemann - Mo-
gens Dahl - Mona  Davidsen - La Cuenta 
Vinos - La Pena De Dinamarca - Nordic 
Dental Center -  Norrbom Marketing 
- Café La Vida - Ruta Solar - Silkeborg 
Flytteforretning - Scan Transport - Sim-
zar Estates - Smartrepair - Tandlæge Pia 
Rosasco - Nordic Dental Center –Toshiba 
-Uni Optica - Viajes Ecuador Charlotte - 
Vitamina - Wellnes Corner.
Bent Silvester var på Kysten og det var vi 
glade for, for han kom også lige forbi og 
spillede dejlig julemusik.
Der skal også lyde en stor tak de mange 
hjælpere, der havde afsat en hel week-
end til at give et nap med - uden jeres 
hjælp kunne vi ikke holdes så vellykket 
en juletræsfest.
Til sidst vil jeg ønske jer alle et Godt 
Nytår
Formanden
Vi hylder The Beatles
I 2020 er det 60 år siden The Beatles blev 
dannet.
Det markerer vi med et brag af en fest 
lørdag den 21. marts 2020 – invitation 
kommer senere.
En Beatles - Hippie fest.
For de, der var for gamle, for de der 
havde for travlt, og for dem, der var for 
unge - giver festen mulighed for at høre 
musikken og opleve den løsslupne og 
sorgløse hippie stemning.
For de, der i 60’erne og 70’erne var med 
på bølgen, er der anledning til at finde 
det gamle tøj og frisuren frem.
Hvis man ikke har gemt tøjet, kan der 
købes tidstypisk tøj hos Thomas!
Fernisering
I januar er det den spanske kunstner 
Rafael Ferreruela Gabarre, der udstiller 
i klubben
Den 18. januar kl. 12.30 holder vi fernise-
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ring, hvor I kan møde kunstneren. Han er 
født i Santander i 1957 og har udstillet sine 
flotte oliemalerier i mange år.
 Gabarre har en helt speciel evne til at sam-
mensætte farver og opnå en særlig udtryk

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 €. Første spille-
dag er onsdag, d. 8. januar. 
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. Dagsorden, regnskab og 
yderligere oplysninger om Årsmødet fås 
i klubben fra medio januar. Forslag, som 
ønskes behandlet på Årsmødet, skal være 
bestyrelsen i hænde senest 1. januar, 2020.
Vores aktiviteter kan følges på hjemmesi-
den: www.clubdanes.dk/bridgeklubben/
Datoer som bør reserveres allerede nu:
Januar er er måske nok en relativ stille 
måned, da en del af ”trækfuglene” stadig 
ikke er vendt tilbage, til gengæld får den 
fuld skrue i februar:

Elvis aften   
Lørdag, d. 8. februar, 2020, byder vi 
”trækfuglene” velkommen tilbage med 
en festlig aften. Vi har arrangeret at 
Flemming ’Elvis’ Lind kommer og op-
træder med sit Elvis show, og vi får lidt 
godt at spise. De nærmere detaljer om 
arrangementet vil fremgå af plakater 
i klubben, og vil blive lagt op på vores 
hjemmeside: www.clubdanes.dk , men 
reserver datoen allerede nu. 

Foredrag og filmaften 
Vi har kombineret temaet for et fore-
drag ved Thomas Kvist Christiansen d. 
13. februar, kl. 17.00, og vores filmaften, 
mandag d. 24. februar kl. 17.45. Thomas 
er journalist og fotograf og har skrevet 
en bog: ”Vi er her for at dø”, som handler 
om en af de sidste overlevende fra Aus-
chwitz, Arlette Andersen. Dette fortæller 
han om d. 13. februar. Han har desuden 
instrueret filmen ”Arlette – en historie 
vi aldrig må glemme”. I modsætning til 
mange tidligere fanger, som ikke har øn-
sket at stå frem, har Arlette følt at det var 
vigtigt at undgå, at det hele gik i glem-
mebogen, når det sidste øjenvidne var 
borte.

Forårsprogram for Skydeklub Danes
Skydeklubben Danes har nu sit for-
årsprogram klar, og det ser således ud: 
11. januar Øvelsesskydning /nytårskur
18. januar Registreret skydning
25. januar   Øvelsesskydning
01. februar: 100 p. skydning med præmie
08. februar: Øvelsesskydning samt gene-
ralforsamling
15. februar: Øvelsesskydning
22. februar: Fastelavnsskydning med 
frokost

29. februar: Øvelsesskydning samt sid-
ste frist for tilmelding til skovturen
07. marts: Pokalskydning 
14. marts: Skovtur
21.  marts: Øvelsesskydning, 
28. marts: Reg. skydning
04. april: Superskydning samt sæsonaf-
slutning med hygge og knas

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
Udover vore gudstjenester i januar vil vi 
gerne fremhæve 2 arrangementer. Mandag 
den 13. januar vil vores nye organist Carl 
Erik Byskov sammen med kirkesanger og 
H.C.Andersen fortolker Eva Marie Ømark, 
synge, spille og fortælle om H.C. Andersens 
eventyr. Hovedbegivenheden i januar må-
ned er imidlertid Den Danske Kirke Øst for 
Malága´s 40-års Jubilæum, som fejres med 
en festgudstjeneste i kirken i La Herradura, 
samt en aftenfest på restaurant Cueva de 
Nerja med deltagelse af bl.a den danske 
konsul i Málaga, den danske ambassadør 
fra ambassaden i Madrid og generalse-
kretæren/udlandsprovsten i den Danske 
Sømands og udlandskirker (DSUK). Festaf-
tenen byder på velkomstdrinks og tapas, 
en dejlig 3-retters menu, Flamenco-under-
holdning og den velkendte danske musiker 
Egon Kjer, som spiller op til dans. Der vil 
i øvrigt være klassiske musikindslag såvel 
under festgudstjenesten i La Herradura 
kirke som under velkomstdrinken i restau-

rant Cueva de Nerja. Såvel gudstjenesten 
som festen er åben for alle, som ønsker at 
deltage. Tilmelding hos formand for me-
nighedsrådet Karen Margrethe Engelbreckt 
eller præst Annalise Bager senest den 5. 
januar 2020. Pris for deltagelse i festen er 
35 euro. Der arrangeres bustransport til 
arrangementet.

Program for Januar 2020
Lørdag den 4. kl. 13:00 - Gudstjeneste i 
Fiskerkapellet i Almuñecar  
Lørdag den 11. kl. 13:00 - Gudstjeneste i 
Lux Mundi, Torre del Mar  
Mandag den 13. kl. 19:00 - En aften i 
H.C.Andersens tegn i ORD & TONER 
med sanger Eva Marie Ømark og musi-
ker Carl Erik Byskov i ”Den danske Klub” 
i Torre del Mar. 
Lørdag den 18. kl. 13:00 - Gudstjeneste i 
Fiskerkapellet i Almuñecar  
Lørdag den 25. kl. 17:00 - Festgudstjene-
ste i St. Joseph kirken, Calle Barranquil-
lo, 20 i La Herradura med efterflg. Jubi-
læumsfest i Rest.  Cueva de Nerja (40-års 
jubilæum) (Fælles kørsel i bus) 

DSS - DANSK 
SPANSK SAMVIRKE

Asociación Deportivo Gastronómico  
Hispano Danesa

Avenida de Europa 30 – 18690 Almuñecar
NIF: G18545699 

Kære medlemmer.
December måned har været, godt besøgt 
til vores arrangementer, selv om det er 
måneden, hvor det nordlige atter træk-
ker til familie sammenkomster i Dan-
mark.
Kirken, havde en dag med julen synges 
ind, altid en hyggelig dag, med fælles-
sang.
Årets store begivenhed var foreningens 
julefrokost, søndag d. 8-12, en fantastisk 
dag, lokalerne var fyldt, med forvent-
nings fyldte medlemmer, som ikke gik 
skuffet hjem, sent på dagen efter en fan-

tastisk frokost, hvor der ikke manglede 
noget og stemmerne blev også brugt og 
hørt.
Så havde vi portvinssmagning, hvor vi 
blev ført gennem Portugals distrikter og 
smagte på 5 forskellige hvide og røde, 
skønne dråber med tilhørende tapas, 
som tilbehør.
Juleaften kunne desværre ikke annon-
ceres pga. vores gode køkkenfolk, ikke 
kunne være til stede denne aften. Med-
lem Leif ´bidesild` uddannet kok, trådte 
til og så blev det alligevel jul i den danske 
forening.  Stor tak til Leif.
Januar er jo en måned, hvor vi kommer 
tilbage godt mætte, men også godt kolde 
og trænger til lys og noget varme igen.
Vi starter op med fredagstræf d. 3-1-2020 
kl. 12:00 og samme dag kl. 15:00, vil der 
være underholdning og sang med bak-
kefolkene, dog ikke sangerinderne fra 
Danmark, den store succes fra små 2 år 
siden, ser vi frem til.
Fredag d. 10-1 er der atter fredagstræf kl. 
12:00
Filmaftener om torsdagen er udskudt til 
starten af februar.
Fredag d. 17-1. Fredagstræf kl. 12:00
Torsdag d. 23-1. Vil der være underhold-
ning med fællessang og spisning, un-
derholdning er med Lars Jacobsen, hvor 
han bringer os gennem hans liv i ord og 
toner, hvor vi skal synge med på sange af 
Elvis, Otto Brandenburg, Tommy Steel, 
Beatles, Anne Linnet og Kim Larsen, af-
tenen krydres med historier.
Så tilmeld jer og mød frem denne aften.
Fredag d. 24-1 atter fredagstræf kl. 12:00
Lørdag d. 25-1. Kirke jubilæum, med fest 
i restaurant Cueva de Nerja kl.18:00 
Fredag d. 31-1. Fredagstræf i foreningen 
kl. 12:00 
Foreningens generalforsamling afholdes 
i foreningens lokaler søndag d. 2. februar 
kl. 10:00 Indkaldelse udsendes. 
Foreningen inviterer stadig, herboende 
danske personer og familier, til at besø-
ge os til vores fredagstræf kl. 12:00, Avd. 
Europa 30, overfor El Majuelo Park

Foreningsnyt
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DEN DANSKE KLUB 
I TORRE DEL MAR

Paseo Marítimo Levante 21
29740 Torre del Mar

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

En hektisk og hyggelig december måned 
er fløjet afsted
Vi tog hul på julen med en velbesøgt Ju-
lefrokost den 30. november.
Her havde vi det traditionelle Julelotte-
ri med 38 flotte sponsorgaver fra vores 
Annoncører, se mere på Hjemmesiden.
Der var dækket smukke borde og lavet 
en lækker buffet.
Derudover har december budt på Jule-
banko, julesange og ikke mindst Juleaf-
ten. Her måtte vi allerede melde alt ud-
solgt i starten af December.
Endelig sluttedes året af med en forry-
gende Nytårsaften, som vi skulle prøve 
at arrangere for første gang.
Nu ser vi frem til det nye år, og har som 
sædvanlig et rigt og varieret program klar.

FORÅRETS ARRANGEMENTER
Søndag d. 5. Nytårstaffel kl. 15
Snitter & Canapéer & Cava
Tilmelding er ikke nødvendig
Mandag d. 13. januar
H.C. Andersen aften v. Kirken Øst for 
Málaga

Onsdag d. 15. januar
Banko
Spisning kl. 18.30
Hamburgerryg m. grøntsager & aspar-
gessovs
Spillet starter ca. kl. 19.15
Tilmelding til spisning, senest 9. januar
Tirsdag d. 21. januar
Foredrag
Onsdag d. 22. januar
Syng Sammen Aften
Spisning starter kl. 19.00
Høns i asparges m. rucolasalat
Vi synger fra ca. 19.45
Tilmelding til spisning, senest 16. januar
Den 26. januar
Grillsøndag
Spisning kl. 13
Tilmelding senest 23. januar
Onsdag d. 29. januar
Banko
Spisning kl. 18.30
Grydestegt kylling m. appelsinsalat
Spillet starter ca. kl. 19.15
Tilmelding til spisning, senest 23. januar
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
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
Den 23. februar
Grillsøndag
Spisning kl. 13
Tilmelding senest 20. februar
Den 25.-26. februar
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

ASOCIACIÓN
PARA TODOS

Formand: Eigil Rasmussen,
670 659 931

www.paratodos.dk

Indkaldelse til generalforsamling på 
rest. Casa Italia den 27/2-2020.kl. 12.00
 På generalforsamlingen skal der be-
handles mindst følgende punkter:
1 - Valg af dirigent

2 - bestyrelsens beretning
3 - forelæggelse og godkendelse af regn-
skab
4 - forelæggelse af buget for kommende år
5 - valg af stemmetællere
6 - valg af bestyrelse, revision og supple-
anter
7 - fastsættelse af årets kontingent
8 - forslag fra bestyrelse og medlemmer
9 - eventuelt
Vigtigt: For at kunne deltage i general-
forsamlingen SKAL kontingent for 2020 
være betalt.
Forslag eller spørgsmål der ønskes be-
handlet på generalforsamlingen skal 
være bestyrelsen i hænde senest to uger 
før generalforsamlingen afholdes.

Hilsen bestyrelsen.
 
Medlemskab:
Et medlemskab koster 25€ for et helt ka-
lenderår. Det kræver at man er medlem 
for at deltage i vores arrangementer. Til 
gengæld får man masser af hyggeligt sel-
skab, sjove timer og nye venskaber.
 
Arrangementer:
5/1         1.søndagsmøde 2020
25/1-20 Månedsfest Aguavit
22/2-      Månedsfest forårsfest
27/2        Generalforsamling
21/3        Månedsfest
 
Hold dig opdateret på vores hjemmeside  
www.paratodos.dk

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

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!

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.

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 

Rubrikannoncer

Ferie boliger på Solkysten
Til leje kontakt

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

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

ANNONCER DIN 
VIRKSOMHED 
HOS OS OG GIV 
DIG TIL KENDE

SOLKYSTEN.EU · 952 668 027
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Godt nytår – uden dårlig samvittighed!

Jeg har altid  lidt ondt i maven ved års-
skiftet. Jeg synes, det er så højtideligt, 
det hele, og en tid, hvor jeg – om jeg vil 

det eller ej – både savner, længes, mindes, 
glædes, krydser fingre og fortryder.

Jeg har også altid rygende tralvt inden 
nytårsaften. For levede jeg nu op til alle de 
løfter, jeg gav mig selv sidste år ved samme 
tid? Næ, men lidt har jo også ret, og jeg kan 
godt li’ at gi’ mig selv et eftersyn, udlevere 
en hammer i hovedet eller en enkelt rose til 
mig selv – afhængigt at resultatet. 

I år – eller sidste år - ser rimeligt ud. Jeg 
nåede det meste, holdt ord over for mig 
selv. Sådan, da. Men der er alligevel lige 
lidt, jeg ikke nåede. Det er derfor, jeg løber 
ekstra stærkt den sidste tid op til nytår-
saften. Man kan nemlig nå ret meget på 
kort tid, når man virkelig sætter det lange 
ben foran. Og sådan ét har jeg.

Jeg fandt min seneste ’nytårsliste’, så det 
var ret nemt at se, hvad jeg ikke nåede i 
mål med, og hvor jeg gjorde det godt. Nu 
er det jo bare en konkurrence med mig 
selv, så derfor synes jeg, det er okay at ha’ 
dommerhatten på, men du må selvfølgelig 
gerne mene noget andet.

Men 2019 blev rent faktisk året, hvor jeg 
kom i form. Hvor jeg rent faktisk fik brugt 
mit fitnesskort og ikke bare – som alle de 

andre år – var med til at betale for vedlige-
holdelsen af Fitness World i form af et helt 
uslidt kort, der aldrig har ligget andre ste-
det end i den lige så ubrugte sportstaske.

Jeg fik skrevet de sange, jeg lovede mig 
selv. Vovede at kaste mig over nye projek-
ter uden at vide, om jeg magtede dem … 
og nåede – om ikke i mål – så i hvert fald 
’på plads’ ift. til det. Noget blev lukket og 
slukket. Andet blev budt velkommen.

Og når champagnen er drukket, raket-
terne slukket, og den sidste nytårsfest luk-
ket, sidder jeg i Spanien og holder ’hver-
dag i januar’. En overskrift, jeg elsker. For 
jeg glæder mig. Til fordybelse, ro, gæster 
og projekter. Siesta, fiesta. Det hele. Og 
jeg har ikke tænkt mig at banke mig selv i 
oven i hovedet med nogen som helst ham-
mer. Det er vist første år, det ikke sker. For 
jeg nåede det faktisk. Også alt det vigtige. 

Nåede at se min familie, mine kære, at 
mødes med gamle venner, ringe glemte 
venner op, huske samtalerne og nærværet 
og grine højt og længe med yndlingsmen-
nesker. De sidste er der kommet et par nye 
til af i det gamle år. Hvor heldig kan man 
være. 

Nu er der jo ingen regel om, at man skal 
ha’ store tanker, bare fordi et år er gået, og 
et nyt kommer dumpende. Men sådan gør 
jeg. Og jo, jeg nåede det sgu. Gjorde du? 
Hvis ikke, er der et helt år til at kigge dig 
selv efter i sømmene, ændre kurs eller bev-
are den rette, hvis du allerede er der.

Rygestoppet? Hov, der er simpelthen 
ikke mere plads nu, så jeg bliver lige nødt 
til at smutte …

… jeg har ikke tænkt mig at 
banke mig selv i oven i hovedet 
med nogen som helst hammer. 

Det er vist første år, det ikke 
sker. For jeg nåede det faktisk. 

Også alt det vigtige … 

JA
N

U
A

R
 2

02
0 

 N
º 

4
9
1
 -

 Å
R

G
 4

0

so
lk
ys
te
n Udgiver / Edita - Ediciones Solkysten S.L.

Apartado de correos 2071 · 29640 Fuengirola, Málaga
Tel. +34 952 47 22 48 - info@solkysten.eu - www.solkysten.eu

Depósito Legal MA 436/81

Annoncer / Publicidad - sk printbroker
publicidad@printbroker.es - +34 952 47 22 48

Rubrikannoncer - info@solkysten.eu

Portada: Adobe Stock 

Skribenter / Escritores
Lonnie Kjer, Pia Bruun, Daniel Blanco, 

 Jannik Engen, Pernille Knudtzon, 
Rikke Markussen, Bo Rosenkilde

Distribution / Distribución
Solkysten distribueres fra mere end 250 steder på  

Costa del Sol, Alicante, Granada, Madrid og Barcelona.

Solkysten se distribuye desde más de 250 puntos en  
Costa del Sol, Alicante, Granada, Madrid y Barcelona.

Prohibida la reproducción de artículos o fotos sin autorización del editor. 
La dirección no se hace responsable de las fotos, textos y opiniones en 

Solkysten, ya que son responsabilidad de las fuentes firmantes.

Tryk / Imprenta sk printbroker - skprintbroker.com - 952 668 027

facebook.com/solkysten
Issuu.com/search?q=solkysten

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.






