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BE NATURAL 

2, 3 & 4
bedrooms

1.800 m2 sports
& wellness center

13.000 m2 
green areas

166
apartments
& penthouses

Social-gourmet room
Sala social gourmet

Padel Court
Pista de pádel

Gym
Gimnasio

Spa
Spa

Putting green
Green

In & outdoor pools
Piscinas interiores 

y exteriores

From
245.000 €
+VAT

Building license
in place

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

+34 900 10 20 80 
vittanature.com
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Marts måned betyder at vi byder foråret vel-
kommen. Og med foråret kommer der tid til 
udeliv, tid til at pynte terrasserne, haven, der 
skal måske byttes ud i de gamle havemøbler, 
eller du er lige flyttet herned og har brug for 
lidt inspiration til et hyggeligt udemiljø. Det 
kan vi hjælpe dig med, da vi i denne måned 
i vores What’s Hot sektion, har to sider med 
alt det du skal bruge til din oase hjemme i 
haven eller på terrassen. 
Men det er måske ikke kun boligen der 
skal have et nyt forårs outfit? måske også 
garderoben kunne trænge til et par nye 
forårskollektioner? Det kan vi også hjælpe 
dig med i vores What’s Hot sektion. Her giver 
vi dig forskellige bud på hvilke outfit der 
kommer til at passe ind i forårets tendenser.
Vi har også to rigtige gode bud på udflugter 
her til marts. Her tænker jeg på Fuente de 
Piedra og Castellar, som er nogle utrolige 
steder som bør besøges inden det bliver alt 
for varmt og som lige nu emmer af forår.
Som noget nyt og rigtig spændende kan I 
her læse om en af Danmarks største virk-
somheder fra feriehusbranchen, med 21 
lokalkontorer fordelt i hele Danmark og som 
administrerer 6.500 feriehuse. Dem har vi  
gået en aftale med, der kan være til gode for 
alle vores læsere ved at leje eller udleje via 
Sol og Strand. Så hvis det var noget for dig så 
tag kontakt til Sol og Strand (husk at nævne 
at du har læst om dem i Solkysten) eller skriv 
til os på info@solkysten.eu, så skal vi nok 
formidle kontakten.

Erik Berg Madsen
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PARADIS PÅ JORD
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Natur-reservatet ”Laguna de Fuente de Piedra” er et af Europas 
vigtigste vådområder for flamingoer og andre fuglearter

Et ynglende flamingo-par leder efter 
mad på bunden af saltvandsøen med 
deres krogede næb. Hannen hvivler 

mudderet op med den ene fod, så de begge 
to har nemmere ved at fange alger, krebsdyr 
og hvirveløse dyr i overfalden af vandet.

Store kolonier med hvide eller lyserøde 
flamingoer er et betagende syn på denne 
årstid. Flere tusinde eksemplarer nyder livet 
i natur-reservatet Fuente de Piedra’s våd-

område. Nogle flamingo-par har været der i 
flere måneder, andre er ankommet for nyligt 
efter en rejse langvejs fra.

De nyankomne vælger – ligesom deres 
artsfæller - saltvandssøen for at bo i trygge 
omgivelser og yngle. De kommende forældre 
venter i disse dage med tålmodighed på re-
sultaterne fra udklækning af kyllinger. 

Dette sker i udvalgte yngleområder midt 
på søen. Flamingoerne har her tid at yngle 
og tage sig af de nyfødte sammen.

I andre tilfælde har familien allerede fået et 
nyt medlem. De stolte forældre går rundt med 
”barnet” langs vandkanten og sørger for, at 
den ny generation får den bedste start på livet. 

”Vi er et jordisk paradis for flamingoer og 
andre fuglearter. Vådområdet er beskyttet og 
giver fuglene de bedste betingelser til at leve 
og yngle i fred og ro”, siger Manuel Rendón.  

Han er direktør for natur-reservatet og den 
mest oplagte person til at fortælle om dette 
succesrige natur- og fredningprojekt. Med 
35 års erfaringer som leder af reservatet ken-
der han området bedre en hans egen bukse-
lomme. 

Det fredede område er en mellemstation 
under fuglenes rejser frem og tilbage mellem 
Europa og Afrika. De følger flere ruter hen 
over den iberiske halvø og tager en nødven-
dig pause i saltvandssøen, forklarer han.      

BLINKLYS
Natur-reservatet, er opkaldt efter den nær-
meste landsby Fuente de Piedra som ligger 
12 kilometer vest for Antequera - en times 
kørsel fra provinshovedstaden Málaga  - i 
de bedst tænkelige omgivelser. I et bølget 
landsskab af lunde med oliventræer og korn-
marker er det beskyttede område et drøm-
meland for flamingoer.

Lagunen har den rette næring til flamengo-
erne og ligger tilstrækkelig afsides til at de kan 
lande og lette uden komplikationer. El-sel-
skabet Endesa er pålagt at sætte farvede kug-
ler på højspændingsledninger og  blinklys til 
at forhindre sammenstød mellem flamengoer 
og el-ledninger efter mørkets frembrud. 

Vådområdet havde gennem mange ge-
nerationer en helt anden funktion end den 
nuværende. De oprindelige ejere benyttede 

saltsøen til produktion af salt, indtil dette 
ikke længere var rentabelt. 

Myndighederne tilbød gennem 60erne og 
begyndelsen af 70erne ejerne at sælge fra, 
indtil området tilhørte staten.

Den nye ejer afsatte de følgende år flere 
ressourcer til at forberede området til den 
nye rolle og sikre den rige flora og fauna.

Projektet kulminerede i 1984. ”La Laguna 
de Fuente de Piedra” fik status som natur-re-
servat og er i dag underlagt den regionale ad-
ministration Junta de Andalucia. 

Manuel Rendón tiltrådte året efter stillin-
gen som direktør for natur-reservatet og er 
nu - 35 år senere – fortsat leder med ansvar 
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for den daglige drift med beføjeleser omkring 
beskyttelsen og fredning.

ET ARBEJDE, HAN GÅR OP  
I MED KROP OG SJÆL

”Jeg møder op på min arbejdsplads med de 
samme illusioner som den første arbejdsdag. 
Der venter hele tiden spændende opgaver og 
nye udfordringer forude”, fortæller Manuel 
Rendón med entusiasme i stemmen, mens han 
peger på en flamengo skulptur ved indgangen 
til besøgscenteret.

Han stammer selv fra Antequera, er uddan-
net biolog og er stolt over, at saltvandsøen og 
de tilstødende arealer fik status som beskyttet 
naturområde. Det har været en gevinst for alle 
parter, ikke mindst fuglene.

”Politikerne har i denne sag forstået, hvor 
vigtigt det er at skabe de bedste betingelser for 

Reportage

Foroven: Tusindvis af flamingoer spiser i den tætte tåge.
Til venstre: Solopgang i El Laguneto med landsbyen Fuente de 
Piedra i baggrunden
Forneden: Et flamingopar.
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flamingoer og andre fuglearter. De behøver i 
den grad et fristed i den sydlige del af Spani-
en, forklarer han om baggrunden for valget 
af netop denne saltvandssø frem for andre 
vådområder i Andalusien.

Regionen har tilsvarende vådområder i 
naturparken La Doñana (Huelva og Cadiz 
provinsen) og naturparken Cabo de Gata i Al-
mería provinsen med forskellige størrelser og 
omgivelser.

Alligevel trak ”Laguna de Fuente de Pie-
dra” det længste strål. Søen ligger perfekt i 
forhold til flamengoernes ruter under deres 
flyveture fra Nordafrika til den iberiske halvø 
og resten af Europa.  

VIDENBANK
Natur-reservatet har siden starten haft en 

fundamental rolle i beskyttelsen af flamin-
goer. Den er tilknyttet flere internationale 

samarbejdsaftaler på eksempelvis ”Ramsa 
traktaten” mellem 160 lande om beskyttelse 
og fredning af vådområder. Laguna de Fuen-
te de Piedra figurerer ligeledes på listen over 
udvalgte vådområder i Europa med særsta-
tus indenfor fredning og beskyttelse.

Det internationale samarbejde er en stor 
gevinst. Dette gør at ”Vi får hver år besøg af 
flere hundrede ornitiologer og biologer på 
studieophold fra hele verden. De benytter 
natur-reservatet til videnskabelige undersø-
gelser eller doktor-afhandlinger om flamen-
goer”, fortæller direktøren. 

I andre tilfælde besøger skoleklasser re-
servatet som en del af deres undervisning 
i biologi. Ældreklubber og medlemmer af 

Rundt om søen findes forskellige udsigtspunkter hvorfra 
fuglene kan observeres.

“ “”Jeg møder op på min  
arbejdsplads med de samme 
illusioner som den første 
arbejdsdag. Der venter hele 
tiden spændende opgaver 
og nye udfordringer forude”, 
fortæller Manuel Rendón 
med entusiasme i stemmen
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naturfredningsorganisationer får ligeledes 
rundvisninger.

Natur-reservatet støtter aktivt disse pro-
jekter. Den har med årene oparbejdet en 
masse viden i deres vidensbank hvorfra de 
deler deres egne erfaringer med de udveks-
lingstuderende. For deres konklusion viser 
sig mange gange at være nyttige til at løse 
konkrete problemer eller tage nye initiativer. 

Han nævner ringmærkningen af flamen-
go-fuglene som et godt eksempel på den 
målrettede indsats. Flere hundrede frivillige 
hjælper hver sommer med at samle ungfugle 
og give hvert eneste eksemplar en ring på fo-
den med deres identitetsnummer.

”Reservaterne kan på den måde følge fla-
mengoerne under deres rejser til andre lande 
eller kontinenter, da vi altid kan se, hvor de 
stammer fra. Det giver et præcist billede af fug-
lenes rejsevaner og muligheder for at tage høj-
de for deres specifikke behov”, siger Manuel.

BOFÆLLESSKAB
Laguna de Fuente de Piedra er ikke alene 

et interessant sted for fagfolk og studerende. 
Det er mindst lige så populært udflugtsmål 
for spaniere, fastboende udlændinge og turi-
ster på gennemrejse/naturelskere. 

Natur-reservatet har et besøgscenter med 
udlevering af information, souvenirbod, 
toiletter, og informationstavler.  Dertil en 
kortfilm om natur-reservatet med engelske 
undertekster for at have de bedste forudsæt-
ninger til at nyde området i sin helhed.

Udenfor venter et netværk af vandrestier 
med tilhørende udsigtsposter. Og den skøn-
ne natur.

”Vi ønsker at vise naturen frem sådan som 
den er uden at forstyrre fuglene for meget. 
Stierne ligger derfor i behørig afstand fra 
søen, men afstandene bliver reduceret ved 
at medbringe en kikkert eller en telelinse til 
kameraet”, forklarer Manuel.

Skulle den ligge derhjemme, har besøgs-
centeret også udlejning af kikkerter.

Gæster bør være opmærksomme på til-
stedeværelsen af andre fuglearter som tra-
ner, lappedykkere, klyder og stylteløbere. 
En svævende tårnfalk eller spurvehøg hører 
også med til oplevelsen af naturen i bedste 
velgående.

Så det er blot et spørgsmål om at give det 
en chance. Ingen af Solkystens læsere kom-
mer til at fortryde det. 

Foroven: Besøgscentret José Antonio Valverde.
Forneden: En flok traner spiser på marken ved siden af søen.

LAGUNA DE FUENTE DE PIEDRA

Cerro del Palo s/n 
29520 Fuente de Piedra
Telefon: 952 71 25 54
Mobil: 675 64 59 57
Hjemmesider:
en.visitasfuentepiedra.es
www.juntadeandalucia.es/medioambiente

Åbningstider (marts – april – maj)
Hver dag kl. 10:00 – 17:00

Status: Naturreservat
Areal: 164 hektarer   
Fredet område: 1364 hektarer
Længde (saltvandssøen): 6,5 km
Bredde: 2,5 km

Kørevejledning
Motortrafikvej A-92 (retming mod Sevilla) 
Frakørsel 132. Følg skiltene
Afstande
Málaga 73 km
Antequera – 24 km

Coordenadas GPS (DMS): 37° 7’ 56” N, 4° 44’ 
33” W
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AF PIA BRUUN

VÅR, VIN OG 
VIDUNDERLIG 

NATUR

Vi kører gennem grønne landskaber 
til den gamle “Hippie-by” El Castillo 
de Castellar, der ligger højt oppe på 

en klippe med en forrygende udsigt.
Fra den ene side kan man se til Gibraltar 

og på den anden side er der udsyn over van-
dreservoiret El Embalse de Guadarranque og 
de høje bjergtoppe i Naturparken Grazalema.

Byen emmer af middelalderhistorie. Vi 
bliver vist rundt og spiser frokost inde bag 
fæstningens gamle mure.

Bagefter skal vi besøge en af de største 
vinproducenter i den sydvestlige del af 
Málaga provinsen: Nilva som ligger i Ma-
nilva. Her har man sat sig for at producere 

tørre hvidvine – i modsætning til de klassis-
ke, søde Málaga vine!

HISTORISK GRÆNSEOMRÅDE
Den gamle borg i El Castillo de Castel-
lar er i lighed med flere andre placeret i et 
grænseområde, hvor alle nabobyerne hed-
der “de la Frontera” til efternavn.

Det var her kampene mellem kristne og 
muslimer stod på i flere århundreder, indtil 
muslimerne blev fordrevet fra den iberiske 
halvø.

Det gælder for eksempel Jimena de la Fron-
tera, Vejer de la Frontera, Arcos de la Fron-
tera, for nu at nævne nogle af de kendteste.

I 1434 blev området erobret fra de mus-
limske herskere af Juan de Saavedra og i 
midten af 1700-tallet underlagt hertugerne 
af Medinacelis, som Castellar hørte til frem 
til 1900-tallet, da en del af jorden blev ek-
sproprieret og overdraget beboerne som 
fælles ejendom.

I 1970 købte Ruiz-Mateos-familiens 
landsomspændende selskab Rumasa både 
landejendommen La Almoraima, El Cas-
tillo og Medinacelli-klosteret, der var en 
del af Castellar, og indbyggerne mistede 
derved deres marker og afgrøder. En stor 
del af produktionen i området er baseret på 
kork-egetræer.

El Castillo del Castellar er en af de yderst velbevarede bygningsværker fra Middelalderen.

SK_03-20_Pia Castellar.indd   10SK_03-20_Pia Castellar.indd   10 24/2/20   17:4624/2/20   17:46



Marts 2020  · SOLKYSTEN.EU 11

Reportage

Tag med på denne 
forårsudflugt til 

landskaber nordvest 
for Gibraltar.

KAN HUSE HELE SEVILLA
Hele området er på 16.000 hektar, og der er 
tale om den største privateejede landejen-
dom i Spanien.

Faktisk er området så stort, at man kan 
sige, at Castellar Kommune ligger i La Al-
moraina. Landejendommen optager hele 
78 procent af kommunens areal.

Almoraima er så stor at den andalusiske 
hovedstad Sevilla med sine 141 kvadratki-
lometer kunne passe ind. Arealet svarer til 
tyve gange Gibraltars størrelse.

HVEM VAR RUMASA?
Castellar blev som flere andre landejen-
domme opkøbt af en af datidens største 
spekulanter: José María Ruiz-Mateos y 
Jiménez de Tejada, som stod bag virksom-
hederne Rumasa og Nueva Rumasa.

Mateos gik over i historien som en af 
landets mest magtfulde virksomhedsledere 
men han endte som skurk i en af de største 
økonomiske skandaler i Spaniens historie.

Ruiz-Mateos nåede dog at blive indehav-
er af den noble titel ‘Marquis de Olivara’ og 
havde en overgang en plads i Europa-Parla-
mentet.

UNIK FÆSTNING
Når man går op til den gamle borg kan man 
ikke undgå at blive imponeret over de gi-
gantiske mure og gamle vagttårne.

Fæstningens uregelmæssige struktur vis-
er, at den havde en defensiv funktion, med 
en meter tyk ydermur og vinkeltårne, som 
skulle sikre indbyggerne mod fjender.

Inde i citadellet ligger de smalle gader 
afgrænset af hvidmalede huse hvis facader 
er pyntet med bougainvillaer, appelsiner 
og smukt dekorerede potter – et levn fra 
70’er-tallets hippier, som takket været et 
stort antal håndværkere og kunstnere gav 
liv og farver til byen.

UNIK LANDSBY
El Castillo de Castellar er en af de få spanske 
landsbyer, der endnu ligger klemt inde bag 
fæstningens mure. I de fleste andre tilfælde 
er de gamle mure blevet revet ned for at give 
plads til byudvikling.

Men sådan gik det ikke her.
Årsagen er formentlig, at fæstningen lig-

ger på toppen af en høj klippe, med stejle 
skrænter hele vejen rundt og det betyder at 
der ikke er nogen oplagt mulighed for byud-
vikling eller effektivt landbrug.

Så inde bag den intakte bymur ligger der 
stadig en lille by med cirka 200 indbyggere.

De fine små hvide huse er her stadig, 
men der er ikke mange familier tilbage af de 
oprindelige indbyggere.

INDBYGGERNE FORDREVET
I forbindelse med en landbrugsreform i 
slutningen af 1960’erne, blev det besluttet 
at bygge en helt ny by nede i dalen cirka 12 
km. sydøst for den gamle fæstning.

Samtidig blev der anlagt et vandreservoir 
som skulle forsyne indbyggerne med vand.Pia Bruun foran indgangen til den gastronomiske forening.
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Den nye by bestod af murstenshuse med 
bad og toilet, der blev anlagt brede gader, 
grønne parker, en skole og en kirke.

De indbyggere der valgte at flytte til byen, 
fik tilbudt et lille stykke jord eller en mark, 
så de havde noget at leve af.

Langt hovedparten af de 200 beboere fra 
den gamle fæstning valgte at flytte ud og det 
betød at de gamle huse bag fæstningen på 
toppen af bjerget begyndte at gå i forfald.

Fristet af de smukke omgivelser, nostalgi 
og udsigten til et frit liv fik mange hippier, 
især fra Tyskland, til at flytte ind i de tomme 
huse ved borgen.

Nogle af de gamle hippier, som nu langt 
oppe i 60’erne, bor her stadig.

De driver en restaurant, en bar eller en 
lille butik, arbejder som kunstnere eller er 
flygtet fra Costa del Sols masseturisme.

HVEM BOR HER?
I Castellar kan man endnu spotte Span-
iens eks-socialistiske regeringsleder Felipe 
González eller en af hans sønner, David, 
som er kunstmaler.

I 1999 fik González fra det socialistiske 
bystyre i Castellar en ’fri bolig’ i numrene 5 
og 7 i Calle Alta som tak for regeringens ek-
sproprieringer af Rumasa og nationaliser-
ing af La Almoraima og omkringliggende 
områder i starten af 1980’erne.

Men der er også andre kendte bohemer, 
såsom musikeren Ignacio Polavieja, og af-
døde Alfred Ratford, der forlod sit job som 
Coca-Cola-topchef i Latinamerika for at 
skrive digte bag fætstningens tykke mure.

Men der har også været danske kunstnere 
i byen.

RUNDVISNING BAG MURENE
Vi bliver sat af ved indgangen til den gam-
le borg, hvor vi bliver modtaget af engelske 
Kaja, der selv hører blandt de lokale i byen.

Hun fører os rundt i de smalle snoede 
gader og fortæller om livet inde bag murene.

Men vi hører også om byens historie, 
korkproduktion, naturparken og turismen 
i området.

SPIS OG BETAL HVAD DU VIL
Efter rundvisningen er der frokost. Vi 
besøger et helt specielt sted, La Asociación 
sitio de Stevie Jameson.

Bag det lange navn gemmer sig en lige så 
lang historie om en brite, der kom til Fuen-
girola i starten af 1980’erne, hvor han i flere 
år arbejdede som kok i restauranten hos 
tennisklubben Lew Hoad og senere drev bar 
og restaurant i Urbanización Los Naranjos 
i Mijas.

Men efterhånden som Solkysten forvan-
dlede sig til skyskrabere og derved mistede 
en del af sin oprindelige charme blev Stevie 
overtalt til at rykke teltpælene op og flytte 
til nye omgivelser i El Castillo de Castellar.

Her driver han en gastronomisk forening, 
som holder til bag de tykke mure i et af de 
gamle huse, der vender ud mod bjergene og 
vandreservoiret.

Her er der frokostpause. Deltagerne bes-
tiller selv hvad de har lyst til, og betaler hvad 
de mener er rimeligt!

COME-BACK
Et boom indenfor land- og kulturturismen 
betød af ejerne af de gamle huse pludselig 
fik øje for en ekstra indtægt, og når man i 
dag går rundt i gaderne, kan man se, at der 
er et stort antal ‘Casa Rurales’ til leje.

Også Stevie fik øjnene op for en ændring 
i turismen, som i højere grad har fokus på 
specielle oplevelser.

Det betyder at der hver weekend er en 
lang kø af turister både indenfor og udenfor 
borgen.

I området findes et utal af vandrestier, 
og indenfor murene oser de gamle gader af 
charme.

Stevies gastronomiske forening tilbyder 
let frokost til besøgende. Der er ikke meget 

plads i den lille restaurant, som dog også 
har en fin indretning med borde og stole 
oppe på øverste etage.

Og når vejret er til det, kan man sidde ude 
på terrassen og nyde den fantastiske udsigt.

VIN I MANILVA
Efter besøget i Castellar skal vi til den lille 
by Manilva, der ligger i udkanten Málaga 
provinsen.

Her finder vi et højst usædvanligt vin-pro-
jekt kaldet Nilva, skabt af spanieren Argi-
miro Martínez Moreno.

For Argimiro er vin hans helt store pas-
sion og han er den første til at vise verden, 
at der kan produceres tør hvidvin i Málaga 
- i modsætning til den søde vin, som ellers 
produceres af de fleste andre bodegaer.

Men Argimiro har også en anden passion 
og det er hans indsats for at bevare vin-
markerne i området.

Ellers frygter han at de forsvinder til for-
del for spekulation og bebyggelse.

Et at hans projekter går ud på at man kan 
adoptere en vin plante og derved være med 
til at bevare vinmarkerne i området.

De vine, der produceres hos Nilva, vinder 
stadigt stigende anerkendelse på både na-
tionalt og internationalt plan.

Under besøget i Manilva skal vi se et in-
teresant vinmuseum samt Nilvas produk-
tionsfaciliteter, som giver et fint et unikt 
indblik i fremstillingen af vine.

Vi slutter af i hans naturskønne vinmark-
er hvor vinene smages til lidt tapas.

Vinen kan købes med hjem. 

Argimiro Martínez Moreno viser os rundt i Manilvas lokale vinverden

Fantastisk udsigt over dalen og Gibraltar
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LIBERTYCASHBACK

Klip & Farve 60€

  Kjole 30€

Indtil
26. 

MARTS
2020

Brug det

som
DU
vil!

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

Tegn en ny bil-, bolig-, begravelses- eller livsforsikring NU og 
få adgang til vores Cashback-tilbud.

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

240€

Allerede kunde? Du kunne få…

 60€ Cashback for hver ny police!

Ny kunde? Du kunne spare...

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

af de forsikringer du tegner

Tilbuddet er gældende fra den 29. januar 2020 til den 26. marts 2020. Forsikringerne skal betales via betalingsservice. Tilbuddet omfatter ikke fornyelser eller udskiftninger. Tilbuddet er kun gældende 
for nye bil-, bolig-, begravelse- og livsforsikringer. Betingelser og minimumspræmier vil blive anvendt i alle tilfælde. Besøg vores hjemmeside, eller spørg din mægler/agent for at få detaljerede oplysninger.

#1
Udlændingenes 

førstevalg

          +                +               +                =               60€         60€    60€    60€           +                 +               +                =               30€            60€    60€    60€
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Helle Hollis Home Owners´ Club er en 
stor succes med over 15.000 medlem-
mer, der nyder godt af de mange klub-

fordele.  Klubben henvender sig til feriebolig 
ejere på Solkysten og fastboende som får besøg 
af venner og familie der har brug for billeje. 

Som medlem får man en masse fordele. 
F.eks. 15% rabat på billejen samt gratis ”Fast 
Lane Service” både for medlemmet og andre 
som lejer på medlemmets klubnummer. Der-
udover får man to ekstra førere gratis. Endelig 
opsparer medlemmer af klubben 10% bonus 
rabat til brug for næste års billeje m.v. Det er 
gratis og nemt at blive medlem.

”Nu får man endnu mere ud af medlemska-
bet. Vi introducerer ”Helle Hollis Ambassa-
dør” og ”Ambassadør Gold” status.”, fortæller 
administrerende direktør Hans Hugo From. 

”Som klubmedlem er du mere end velkom-
men til at lade dine venner og familie anven-
de dit klubnummer. Så får de også 15% rabat 
på billejen. Hver gang dit klubnummer bliver 

anvendt, opsparer du 10% bonus rabat til det 
følgende år. Denne bonus kan anvendes til 
betaling af billeje, forsikring og ekstras eller 
til betaling af indendørs parkering af din egen 
bil”, fortsætter Hans Hugo.

”Vi bliver altid glade, når kunder anbefaler 
os til venner og familie, og som et nyt tiltag 
kan man nu blive Helle Hollis Ambassadør 
eller Helle Hollis Ambassadør Gold medlem. 
Det sker automatisk når ens venner og familie 
har generet bonus rabat for hhv. 250 eller 500 
euros i et kalenderår.

Som Helle Hollis Ambassadør får du gratis 
natbetjeningsgebyr i et helt kalenderår, og 
med Gold status får du gratis natbetjenings-
gebyr i to kalenderår samt to år til at anvende 
din opsparede bonus. 

”Det nye tiltag kommer som et af resultater-
ne af en omfattende tilfredshedsundersøgelse 
som vi gennemførte blandt medlemmerne 
sidste år. Undersøgelsen viste at medlemmer-
ne generelt er glade for klubben, men også at 

mange er kede af natbetjeningsgebyret på 20€ 

- som ellers er et af de laveste i markedet.
Med det nye tiltag vil vi gerne belønne de 

medlemmer som mest aktivt anbefaler os til 
venner og bekendte.  

Helle Hollis hovedkontoret ved Málaga 
Lufthavn er åbent 24 timer alle ugens 7 dage, 
hvilket er særledes praktisk med de sene fly-
ankomster og tidlige flyafgange til og fra Dan-
mark. 

Helle Hollis har i højsæsonen en flåde på 
1500 nye biler og 49 ansatte. Flåden bliver for-
nyet konstant. Der er således netop ankom-
met den nye VW T-Cross SUV i både manuel 
og automatgear udgave.   

”Hos Helle Hollis står der intet med småt. 
Vi har gennemskuelige og retfærdige lejebe-
tingelser – og ofte dansktalende personale på 
arbejde. Det giver tryghed og en god start på 
ferien” afslutter Hans Hugo. 

Læs mere om Home Owners´ Club og dens 
fordele på www.hellehollis.com. 

PRESSEMEDDELELSE 
FRA HELLE HOLLIS

Publireportage

Helle Hollis præsenterer 
Ambassadør status i  
Home Owners´  
klubben! Anbefal  
Helle Hollis og  
få gratis nat- 
betjenings- 
gebyr!
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Tilmeld dig Home Owners’ Club GRATIS og book din lejebil på: www.hellehollis.com

Helle Hollis Car Rental  |  Málaga Lufthavn (åbent 24 timer)  |  Fuengirola  |  Tel.: +34 952 245 544  |  bookings@hellehollis.com

Få ambassadørfordele
hos Helle Hollis!
Jo oftere dine venner anvender dit Home Owners’ Club-nummer, 
des mere bonus til dig!

Ambassador (250 euros bonus opsparet fra dine venner)

        Få GRATIS natbetjeningsgebyr!

Ambassador Gold (500 euros bonus opsparet fra dine venner)

        Gem din bonus i op til to år

        Få to års GRATIS natbetjeningsgebyr!
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Velkommen til Paradis

AF FREDERIK AVENSTRUP

Costa del Sol er ikke uden grund et af 
mange turisters favorit destinationer.

Derfor vælger mange folk også at 
besøge den spanske solkyst igen og igen.

Udover de mange solskinstimer, lune 
temperaturer og vidunderlige strande har 
Andalusien også en charmerende kultur. 
Det er derfor ikke så underligt, at så mange 
drømmer om at bosætte sig hernede.

Her har vi de perfekte rammer for et liv 
væk fra det kolde nord.

Husk god rådgivning, når du køber bolig 
i Spanien.

Der er bestemt mange gode grunde til 
at købe et hus i Spanien, men et godt råd 
er at forberede sig godt og få professionel 
rådgivning, inden man købe en ejendom i 
Spanien.

Der er mange fælder at falde i, når du skal 
købe din bolig. Vælg derfor en advokat samt 
en ejendomsmægler, hvor man taler skan-
dinavisk eller engelsk, hvis du ikke taler godt 
spansk, så du undgår sproglige forviklinger.

ENOVA ESTATE
Find en bolig, der fungerer efter dine be-
hov, der er stor forskel fra storbyerne til de 
mindre kyst- eller bjergbyer. Går du efter en 
helårs bolig eller en feriebolig, foretrækker 
du nybyggeri eller brugte boliger.

Der er mange ting, man skal tage stilling 
til, når man skal vælge sit nye hjem, fortæller 
ejendomsmægler Björn Ingbrant Rubio 
som sammen med sin kone Tanja Ingbrant 
Rubio har Enova Estate i Manilva. I Manilva 
området finder mange det de drømmer om, 
skøn natur, golf, sandstrande, frisk luft samt 
en dejlig tilbagelænet og afslappet atmos-
fære, uddyber Björn.

Hos ejendomsfirmaet Enova Estate, 
lægger de vægt på en tryg handel, med en 
god rådgivning både før, under og efter en  

handel. Det giver en vigtig sikkerhed for 
kunden når der skal købes en ejendom i 
Spanien.

Som ejendomsmægler fortæller Tanja, 
”det betyder meget for mig, at vi har en 
god kemi med kunden, for mig bunder det 
i tillid og oprigtighed i salgsprocessen. At 
vi kommer med relevante og gode forslag 
til køber. Om du vil sælge eller købe bolig, 
vil vi være dig behjælpelige fra start til slut 
gennem hele handlen med rådgivning”.

Enova Estates hjælper med alt fra 
købsrådgivning, kontakt med advokat, eft-
ersalgsservice, internet, forsikring, møbler-
ing, vedligeholdelse og leje af dit hjem med 
mere.

Er du på udkig efter bolig i La Duquesa, 
Manilva, Casares, Sotogrande eller Estepo-
na, så tøv ikke med at kontakte dem eller 
hvis du har spørgsmål.

Du finder mere information her:
Enova Estates
Adresse: Manilva Beach II Local 7, 
29692 La Duquesa, Manilva.
Kontor: +34 951 273 680
E-mail: info@enovaestates.com
Facebook-side:
www.facebook.com/Ejendomsmegler-
CostaDelSolLaDuquesa/

• 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

SK_03-20_Sol&Skygge.indd   16SK_03-20_Sol&Skygge.indd   16 25/2/20   14:4325/2/20   14:43



Anuncios - MAQUETACION - MARZO 20.indd   17Anuncios - MAQUETACION - MARZO 20.indd   17 24/2/20   10:3224/2/20   10:32



18  SOLKYSTEN.EU · Marts 2020

Sol&Skygge

Her er de nyeste tal om virussen (20. feb-
ruar 2020):

• 2.129 er døde
• Over 75.700 er bekræftet smittede - det 

reelle tal kan dog være højere, da ikke alle 
smittede opsøger lægehjælp.

• 16.526 er blevet raske igen
Tallene bygger på data fra WHO, Centers for 

Disease Control and Prevention (CDC), Euro-
pean Centre for Disease Prevention and Con-
trol (ECDC), Den Kinesiske Sundhedsstyrelse 
(NHC) og siden ncov.dxy.cn.

HER HAR DEN NYE CORONAVI-
RUS SPREDT SIG TIL

Kilder: WHO, CDC, ECDC, NHC og DXY 
/ Senest opdateret 20. februar

Smittede i Europa: Belgien: 1, Finland: 1, 
Frankrig: 12, Italien: 3, Rusland: 2, Spanien: 
2, Storbritannien: 9, Sverige 1, Tyskland: 16

Smittede i Asien: Cambodia: 1, Filippin-
erne: 3, Hongkong: 65, Indien: 3, Japan: 84, 
Kina 74.578, Macao: 10, Malaysia: 22, Nepal: 
1, Singapore: 84, Sydkorea: 82, Sri Lanka: 1, 
Taiwan: 24, Thailand: 35, Vietnam: 16

Andre lande: Australien: 15, Canada: 8, 
De Forenede Arabiske Emirater: 9, Egypten: 
1, USA: 15 (Krydstogtskibet ‘Diamond Prin-
cess’ ud fra Japans kyst: 454)

HVAD ER CORONAVIRUS?
Den nye virus er en såkaldt coronavirus, 

der dækker over en stor familie af forskellige 
typer virusser, der varierer en smule.

Både SARS- og MERS-virusserne er også 
en del af coronavirus-familien, og den nye 
coronavirus - COVID-19 - er en slags fæt-
ter til SARS, som den er 79 procent genetisk 
identisk med.

SARS- OG MERS-VIRUSSEN
SARS og MERS går begge i luftvejene, til-

hører begge coronavirus-familien og er beg-
ge udbrudt som epidemier. 

SARS-epidemien opstod i Kina i 2002 og 
spredte sig til Sydøastasien, Europa og hele 
vejen til USA og Canada. Den dræbte 775 
mennesker - primært i Sydøstasien men også 
44 i Canada.

I 2014 udbrød en MERS-epidemi i Saudi 
Arabien og i 2015 skete det i Sydkorea. Siden 
2012 er 282 døde af MERS.

I sjældne tilfælde spredes coronavirussen 
fra pattedyr eller fugle til mennesker, og det er 
ofte her, vi oplever, at de bliver farlige.Det var 
tilfældet med SARS og MERS, der spredtes fra 
henholdsvis flagermus og kameler, og det kan 
også være tilfældet med den nye COVID-19.

HVOR FARLIG ER CORONAVIRUS-
SEN?

WHO understreger også, at man stadig 
mangler forståelse af virussen.

De kan dog fortælle, at de fleste smittetil-
fælde har været milde, og det ser ud til at 
være omkring 20 procent, der oplever alvor-
lig sygdom ved smitte.

I et studie, der blev publiceret i det vi-
denskabelige lægetidsskrift The Lancet 31. 
januar, viste det sig, at 11 ud af en kontrol-
gruppe på 99 patienter i Wuhan døde af den 
nye coronavirus. 

Det indikerer altså, at dødeligheden kunne 
være helt oppe på 11 procent. Til sammen-
ligning havde SARS en dødelighed på 9,5 
procent. Men det nye studie i The Lancet skal 
tages med et gran salt. Det er meget typisk i 
begyndelsen af en ny epidemi og hvor den er 
på sit højeste.

SYMPTOMER PÅ CORONAVIRUS 
OG COVID-19

Coronavirus helt generelt giver typisk 
forkølelses- eller influenzasymptomer i de 
øvre luftveje.

Det kan være snottet næse, hoste, ondt i 
halsen, vejrtrækningsbesvær, hovedpine og 
feber. Det er de samme symptomer, der ind-
til videre er beskrevet ved COVID-19.

For folk med et svagere immunforsvar, kan 
virussen ramme de nedre luftveje og give 
lungebetændelse eller bronkitis. 

Grunden til, at COVID-19 ser ud til at være 
farligere end de mere udbredte coronavirus, 
der kan give forkølelser, er, at den nye virus 
- ligesom SARS og MERS - angriber de nedre 
luftveje. 

Ligesom influenza er coronavirus en 
RNA-virus, hvilket vil sige, at den har evnen 
til at mutere og tilpasse sig, så den lettere 
smitter. Derfor kan den også sagtens have 
udviklet sig til at smitte mellem mennesker, 
som de kinesiske myndigheder meddeler.

Virussen ser ud til at smitte mest gennem 
nys og host eller gennem indirekte kontakt. 
Der er stadig tvivl om, hvordan den nye 
coronavirus præcis smitter.

HVORDAN ER CORONAVIRUSSEN 
OPSTÅET?

Meget tyder på, at COVID-19 har spredt sig 
til mennesker, på samme måde som SARS.

Lige nu taler man om, at COVID-19 har 
spredt sig fra et fiskemarked og dyremarked 
i Wuhan i Kina, hvor man med al sandsyn-
lighed har fået smitten fra en flagermus. Ge-
nerelt opstår virusudbrud, som det, der 
opleves i Kina nu, på steder, hvor der er 
meget tæt kontakt mellem vilde dyr og men-

Her får du overblik over udbruddet af den nye virus COVID-19. 
Artiklen opdateres løbende om smittede, døde, udbredelse, 

symptomer, behandling og ny forskning.

Coronavirus: Alt om udviklingen, symptomer og behandling
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nesker. Men det vil tage noget tid inden der 
vil komme et endeligt svar på hvor kilden til 
denne virus stammer fra.

HVORDAN BEHANDLES CORONA-
VIRUSSEN?

Der er endnu ingen medicin eller vaccine, 
der kan behandle den nye coronavirus.

Som udgangspunkt sættes folk i isolation, 
hvis de er smittede, så man undgår, at de 
smitter andre. 

Dog har man fundet ud af at en blanding 
af medicin mod hiv og influenza har forbe-
dret tilstanden hos en kinesisk patient. Fra 
at have være testet positiv i ti dage blev pa-
tienten testet negativ 48 timer efter behan-
dlingen.

»Der er ikke nok beviser til at kunne un-
derbygge effektiviteten endnu. Men vi deler 
vores resultater som et bidrag til det globale 
medicinske samfund. Resultaterne ser gode 
ud ind til videre,« siger Somkiat Lalitwong-
sa, direktør på Rajavithi Hospital i Bangkok, 
hvor behandlingen er foregået.

WHO: UDBRUDDET AF  
CORONAVIRUS ER EN  
MEGET ALVORLIG TRUSSEL
Generaldirektøren for WHO, Tedros Adha-
nom Ghebreyesus.

Udbruddet af coronavirus i Kina udgør en 
“meget alvorlig trussel mod resten af verden”.

Det siger WHO’s generaldirektør, Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, på det todages 
møde i Genève omkring krisen. Over 400 
læger og forskere deltog i det særlige forum.

- Det vigtigste er, at vi får stoppet udbrud-
det og redder liv. Med jeres støtte vil det være 
muligt for os at gøre det sammen, siger Tedros.

I sin indledende tale opfordrer Ghebreye-
sus, verdens lande til at udveksle data og vise 
“solidaritet” i bekæmpelsen af udbruddet.

- For at kunne bekæmpe dette udbrud, så 
er vi nødt til at have en åben udveksling på 
lige vilkår. Vi håber, at et af resultaterne ved 
dette forum vil være enighed om en overord-
net plan for den videre forskning.

VACCINE MOD CORONAVIRUS
Der kan formentlig gå op til 18 måneder, 

før en vaccine mod coronavirus er klar.
Det oplyser generaldirektøren for 

Verdenssundhedsorganisationen (WHO), 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, på et pres-
semøde.

- Den første vaccine kan være klar om 18 
måneder, så vi er nødt til at bruge alle til-
gængelige våben for at bekæmpe virussen, 
siger han.

I mellemtiden er det vigtigt, at verdensam-
fundet tager truslen alvorligt, og lande bør 
være “så aggressive som muligt” i bekæm-
pelsen af virussen, siger generaldirektøren.

- Hvis verden ikke vil åbne øjnene og be-
tragte denne virus som den største trussel, så 
tror jeg ikke, at vi vil lære af vores fejl, siger 
han ifølge Reuters.

Ghebreyesus sagde forud for konferencen, 
at smittetilfælde blandt personer, der ikke 
har været i Kina, skaber bekymring.

- Det lille antal tilfælde, vi har set, kan være 
den gnist, der bliver til en større brand. Men 
for nu er det kun en gnist. Vi opfordrer alle til 
at bruge de muligheder, de har, for at forhin-
dre en større brand, sagde Ghebreyesus.

Adskillige selskaber og institutter i Aus-
tralien, Kina, Frankrig, Tyskland og USA 
kæmper for at udvikle en vaccine, hvilket er 
en proces som normalt varer adskillige år.

- 99 procent af de rapporterede tilfælde 
er i Kina, og de fleste tilfælde er milde. Cirka 
to procent af tilfældene er dødelige, hvilket 
naturligvis stadig er for mange, sagde Ghe-
breyesus på pressemødet mandag.

Den 28. januar mødtes direktøren fra 
WHO, Tedros Adhanom Ghebreyessus, og 
den kinesiske præsident, Xi Jinping, for at 
udveksle den nyeste information om coro-
navirussen.

Til mødet blev det også aftalt, at WHO 
kunne sende internationale eksperter til Kina 
for at samarbejde med det lokale beredskab 
og derigennem få en bedre forståelse for vi-
rus-udbruddet. »At stoppe spredelsen af vi-
russen i Kina og globalt er WHO’s højeste pri-
oritet,« sagde Tedros Adhanom Ghebreyesus 
ifølge en pressemeddelelse fra WHO.

 

FORSKERE VIL UDVIKLE VACCINE 
PÅ REKORDTID

Forskere fra USA’s Nationale Institut for 
Allergi og Smitsomme Sygdomme (NIH) har 
meddelt, at de kan have en vaccine klar alle-
rede om tre måneder. 

Aldrig tidligere er det lykkedes at udvikle 
en vaccine så hurtigt, så hvis tidsplanen 
holder, er der tale om en ny verdensrekord. 

Den hidtidige rekord blev sat, da forskere 
på ni måneder udviklede en vaccine m od 
den meget dødelige ebola-virus. 

Det er slet ikke urealistisk, at det denne 
gang lykkes på tre måneder, vurderer den 
danske vaccine-forsker Anders Fomsgaard, 
der er overlæge på Statens Serum Institut. 

WUHAN LUKKES, ALLE  
FLYVNINGER AFLYST 

Togstationer, lufthavne, busser, metroer 
og færger er lukket i Wuhan fra 23. januar har 
de kinesiske myndigheder meddelt.

Wuhan, der huser 11 millioner indbyggere, 
er kilden og centrum for smitten, så man for-
byder byens indbyggere at forlade byen for at 
holde smitten på et minimum.

Også flere flyselskaber har indstillet alle 
deres flyvninger, som SAS, British Airways, 
KLM, Swiss Airlines, Austria Airways, Canada 
Airlines og Lufthansa.

Helle Hollis støtter Cudeca på tiende år

Den 4 februar kunne Christine 
Fleischer, marketingchef fra Helle 
Hollis, med stor glæde overrække 

en check på 1.000 euros til Cudeca Can-
cer Care Hospice som komunikations -og 
fundraising chef Ángel Krebbers tog imod.

Helle Hollis har siden 2010 støttet Cu-
deca Hospice med et ”Cudeca charity 

nummer C0001” som giver 15% rabat på 
billejen, og Helle Hollis donerer 10% af en 
gruppe C bils lejebeløb til Cudeca Hospice.

Det er takket været vores kunder, at vi 
kunne overrække dette beløb til Cudeca, 
udtaler Christine.  Beløbet er blevet ind-
samlet via kampagnen ”Cudeca charity 
nummer C0001”. I løbet af de ti år som 
kampagnen har været igangsat har Helle 
Hollis haft fornøjelsen til at kunne donere 
næsten 10.000 euros til Cudeca Hospice.

Alle kan hjælpe med at øge dette beløb 
til Cudeca Hospice ved at anvende charity 
nummer C0001.  Charity nummeret C0001 

indsættes i feltet ”Har du en rabatkupon, 
promotion eller charity kode” på Helle 
Hollis hjemmesiden www.hellehollis.com 
når man skal leje bil. 

Cudeca Cancer Care Hospice hjælper 
flere end 1500 patienter om året med kræft 
eller andre uhelbredelige sygdomme med 
palliativ pleje. Pleje og hjælpe programmer 
som hjemmebesøg, dagscenter, psykolo-
gisk hjælp til patienter og pårørende er gra-
tis. Cudeca Cancer Hospice vigtige arbejde 
er forudsat at de modtager donationer for 
at kunne blive ved med ”Tilføje dage til  
livet” til dem, der har mest brug for det.
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Endelig kom der en konkret dato på åbningen af det store outlet 
efter flere forskellige forsinkelser. Det er det første luksuscenter, 
som det engelske firma McArthurGlen åbner i Spanien, og som 

kaldes Malaga Designer Outlet, til at starte med vil der være hundre-
de butikker fordelt på et areal på 17.500 kvadratmeter, hvilket gør det 
til det største af sin art i den sydlige del af Spanien.

Området er bygget i typisk andalusisk stil. Anlægget er bygget i to 
etager, dog vil butikkerne være i den nederste etage og på den øverste 
etage vil der være placeret som rekvisitter, balkoner, blomster kruk-
ker og endda gardiner, i rigtig spansk stil.

Malaga Designer Outlet er placeret på et stort centralt torv som 
lokalt kaldes for den ovale plads. Centret har to hovedindgange og 
er direkte forbundet med den nuværende Plaza Mayor med fire in-
dgange (to ved shopping området, den ene med den nuværende 
udendørs parkering og den anden med aktivitetsbygningen). For at 
være mere præcise, så kan de besøgende komme over til outletom-
rådet via den gamle Plaza del Agua (hvor gourmetområdet er), ved 
pladsen tættest på Mercadona og ved den centrale adgang til ind-
købsbygningen (hvor statuen af tyren er).

På hovedtorvet er der en stor pergola, der bliver brugt af en af de 
fire restauranter i området. Denne store plads har markiser, der kan 
rulles ind og et springvand for at afhjælpe med varmen i de centrale 
timer af dagen.

Omkring dette torv er centerets vigtigste mode mærker placeret. 

Specifikt er området tættest på Plaza Mayor shopping bygning, til-
delt de største butikker, med et areal på omkring 1.200 kvadratmeter, 
med nogle af de mest eksklusive mærker, der vil tilbyde regelmæssige 
rabatter fra 30 og 70% hele året.

Lokalerne i den centrale del har en gennemsnitsstørrelse på 200 
kvadratmeter, afhængigt af hvilket brand eller mærke det drejer sig 
om er de mindre eller større. Blandt de mærker man kan finde her 
har vi de kendte mærker som Adidas, Adolfo Dominguez, Brooks 
Brothers, Calvin Klein, Diesel, Escada, Karl Lagerfeld, Lacoste, Levi’s, 
Maje, New Balance, Polo Ralph Lauren, Puma, Sandro, Scalpers, 
Tommy Hilfiger, Trussardi, Tumi og Under Armour, blandt andre. 
Selvom området er fokuseret på butikker, er der også plads til om-
råder hvor man tage en pause for alt det indkøb, få fyldt maverne og 
få noget drikkelse så man undgår dehydrering. Her kan vi finde: Café 
& Tapas, La Boutique, MasQMenos og Starbucks, som er fordelt på 
områdets forskellige pladser. 

Der er taget højde for ikke at ødelægge forretningen for alle de bu-
tikker i Plaza Mayor ved at, de ikke vil være til stede i ”outlet” delen.

Men projektet stopper ikke her, hvis nogen troede det. Dette luksus 
”outlet” vil komme til at vokse over de kommende år, og de ansvarlig 
for projektet hævder at de allerede er i fuld gang med arbejdet på 
projektets anden fase, der inkluderer en udvidelse af området med 
170 butikker og 30.000 kvadratmeter, med en international invester-
ing på 140 millioner.

Alt det du behøver at vide om det nye 
luksus ‘outlet’ i Plaza Mayor

Luksusoutlettet slog sine døre op den 13. februar i Málaga

Sol&Skygge
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What’s hot

De største tendenser 
i foråret 2020
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Her har vi sat nogle look sammen som inspiration til den kommende sæson.

Foråret banker på døren og det gør sæsonens nye tendenser også. 
Læs med her og få en kort gennemgang af hvilke farver, materialer 
og accessoires du skal have fat i, hvis du vil være helt opdateret på 
den nyeste mode. Og selvfølgelig hvilke specifikke items og print-
typer, som vi ikke kan komme udenom i foråret 2020. 

1. 90’ernes farvepalette, beige, pastellilla og limegrøn
2. Blazer, vest og den store kjole
3. Lak og læder
4. Dyreprint, polkaprikker og skandinaviske tern
5. Engelsk Country eller Outdoor Chick
6. Knæhøje støvler, bøllehat, minitasker og taljebælter

Sandaler 39,99€ 

fra Vero Moda

Sandaler 39,99€ 

fra Vero Moda

Cardigan 49,99€ 

fra Vero Moda

Trenchcoat 49,99€ 

fra Vero Moda

Bæltetaske 19,99€ 

fra Vero Moda

Lille taske 29,99€ 

fra Vero Moda

Skjorte uden ærmer 
29,99€ fra Vero Moda

Slå om kjole 
39,99€ fra Vero 

Moda

 Tørklæde 16,99€ fra Vero Moda

 Stoftaske 16,99€ 

fra Vero Moda

 Solbriller 6€ fra Tiger

Demin nederdel 
16,99€ +farver, 
fra Vero Moda

Kort Demin jakke 
29,99€ +farver, 
fra Vero Moda

Kort kjole 
39,99€ 

+farver, 
fra Vero 
Moda

 Solbriller 6€ 

fra Tiger

 Kjole med dyreprint 
36,99€ fra Vero Moda

AF DIANA GEORGINA SØRENSEN
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Trenchcoat 
59,99€ fra 
Vero Moda

Lille taske 29,99€ 

fra Vero Moda

Taske 29,99€ fra 
Vero Moda

Lille taske 34,99€ 

fra Vero Moda

Lille taske 29,99€ 

fra Vero Moda

Tynd sweaters 19,99€ 

+farver, fra Vero Moda

Løse Shorts 
21,99€ +farver, 
fra Vero Moda

Bluse 34,99€ 

+farver, fra 
Vero Moda

 Solbriller 6€ 

fra Tiger

Bermuda 
med bælte 
29,99€ fra 
Vero Moda

Nederdele 
34,99€ fra 
Vero Moda

Bluse 49,99€ 

fra Vero 
Moda

Bluse 26,99€ 

fra Vero Moda

Top 21,99€ 

fra Vero 
Moda

Kort jakke 
44,99€ fra 
Vero Moda

Ruskinds jakke 99,99€ 

+farver, fra Vero Moda

Kort læderjakke 
179,99€ fra 
Vero Moda

Kort nederdel 34,99€ 

fra Vero Moda

Tørklæde 9,99€ fra 
Vero Moda

Hat 19,99€ fra 
Vero Moda

 Solbriller 6€ 

fra Tiger

Slim Push-up bukser 
29,99€ +farver, fra 

Vero Moda

Slim Push-up 
bukser 29,99€ 

+farver, fra 
Vero Moda

Blazer jakke 
39,99€ +farver, 
fra Vero Moda

Taske 39,99€ 

fra Vero 
Moda
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What’s hot

Sådan får du det 
hyggeligste udeliv

Foråret er sprunget ud, og snart går vi den længe ventede sommertid i møde. Her kan du 
finde inspiration til, hvordan du skaber et dekorativt uderum på terrassen eller haven. 

Vi har fundet de bedste ting ud fra Muebles Pirámides, Jysk og Tiger. God fornøjelse.

Colby - Lænestol med skammel - 495€. Sidebord - 128€ 
fra Muebles Pirámides

Lanterne fra Jysk

AF DIANA GEORGINA SØRENSEN

Lysestage med fransk 
flet 4€ fra Tiger 

Skål 1€ fra Tiger 

Tepotte 8€ 
fra Tiger 

Terrarium 
3€ fra Tiger 

24  SOLKYSTEN.EU · Marts 2020

Ajaccio - Loungesofa hvidt aluminium og gråt flet i høj kvalitet, inklu-
sive sofabord - 1.595€ . Parasol Ø300 cm, kan drejes 360 grader med 
vippe-funktion. Inklusive parasolfod - 628€ fra Muebles Pirámides

Bakke med spisepinde 
4€ fra Tiger 

Skål med spisepinde 
1€ fra Tiger 

Havekrukker fra Jysk

Batterilampe fra Jysk

Lyskæde med ris lamper 8€ fra Tiger 
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Bellac - Udekøkken med vandhane og vask - 648€, 
kun med bordplade - 485€ fra Muebles Pirámides Skål 2€ fra Tiger 

Skål 2€ fra Tiger 

Servietter 1€ fra Tiger 

Servietter 1€ fra Tiger 

Skål 3€ 
fra Tiger 

Skål 3€ 
fra Tiger 

Kande 8€ 
fra Tiger 

Æggebæger 1€ 
fra Tiger 

Æggebæger 1€ 
fra Tiger 

Brødkurv 10€ 
fra Tiger 

Gjele - Sofasæt. 2 pers sofa, 2 lænestole og 2 sofaborde. 
Metalstel og imiteret bambus - 695€ fra Muebles Pirámides

Livorno - Havebord med 4 stole - 448€. Bordet findes også i 
90x90 cm, 70x142 cm og 95x200 cm fra Muebles Pirámides

Lanterne fra Jysk

Blomsterpotteholder 
fra Jysk

Batterilampe
fra Jysk

Plantekasse fra Jysk

Sidebord fra Jysk

Havekrukke med lys
fra Jysk

Plantekasse
fra Jysk

Batterilampe
fra Jysk

Havehynde 
stolesæde 

ass fra Jysk
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S ådan lød min kammerats kommen-
tar til et interview jeg gav på TV2, 
efter jeg var i Honduras, der, med 

20 mord om dagen, betegnes som et af 
verdens farligste lande. I forbindelse med 
min sidste bog, interviewede jeg blandt 
andet børn der er prostituerede, afhæn-
gige af narko, hjemløse, deres forældre var 
blevet myrdet med mere.

Nogle af disse skæbner beskrev jeg kort 
på TV, hvorefter det strømmede ind med 
kommentarer. Deriblandt også førnævnte 
besked fra min kammerat, der åbenbart 
ikke fandt forholdene for de mellema-
merikanske børn vigtige - implicit ud fra 
devisen, at vi er os selv nærmest, og at an-
dre menneskers problemer må klares i de 
lande, hvor de opstår.

Han følte sig provokeret ved opfattelsen 
af, at jeg forsøgte at pådutte ham en snert 
af dårlig samvittighed over, at leve en rela-
tiv sorgløs tilværelse i, hvad der netop var 
kåret til verdens lykkeligste land.

Han skrev videre: »Jeg kan da ikke 
fortælle min søn om forholdene for uden-
landske børn, for det gør ikke hans prob-
lem mindre.«

Jeg har en datter på samme alder som 
min kammerats søn. Uden at gå i detaljer, 
har jeg fortalt hende om de mennesker, 
jeg møder rundt i verden. Det føler jeg fak-
tisk, har gjort hende opmærksom på, hvor 
privilegeret et liv vi lever i Danmark.

Endvidere har vi en lille aftentradition, 
hvor vi skal folde hænderne, når jeg putter 
hende godnat. Ikke for at bede - nej, i ste-
det for at takke.

Hver aften skal vi takke for tre ting, der 
er sket i løbet af dagen, for dermed at 
fokusere på det positive. Det kan være små 
eller store ting, det bestemmer hun selv.

Den anden aften takkede hun for at:
1. Hendes ven Daniel havde leget med 

hende.
2. At hun havde lært at fløjte (hvilket er 

ret fedt når man er seks år, da luften nor-
malt bare fiser ud af munden uden lyd, da 
hun har tabt begge fortænder)

3. At hun ikke er syrisk krigsflygtning.

Så dagens værdsættelse kan gå fra at 
have lært at fløjte, til ikke at komme fra 
et land i krig. Børnetanker er noget af det 
smukkeste og mest enkle der findes!

Men jeg ved godt, at det kan føles pro-
vokerende, når man i Danmark beretter 
om skæbner i andre verdensdele.

Det vil også være langt nemmere, hvis vi 
blot kan lukke øjnene og håbe, at det løs-
er sig selv. Så kan vi give hundrede kroner 
næste gang Danmarks Radio har indsam-
lingsshow, og dermed have god samvit-
tighed et år mere.

Men til tider kommer virkeligheden så 
tæt på, at vi nødvendigvis må forholde os 
til den. Og det kan for nogen mennesker 
være irriterende. Så er det lige før man 
sender en klage til byens borgmester, for 
hvordan skal man kunne gå ned af Strøget 
og nyde sin franske hotdog, når man skal 
belemres med synet af en østeuropæisk 

tigger, der sulten ligger og fryser. Det er jo 
lige til at miste appetitten over!

Men skal vi have dårlig samvittighed 
over, hvor godt vi har det?

Nej, bestemt ikke. Vi skal bare være 
glade. Vi bor i et land, hvor de største 
problemer er når restauranten har for 
lidt salt på pomfritterne, når Facebook er 
langsom eller når butikkerne har udsolgt i 
deres tilbudsvarer. 

Med hensyn til min kammerat, så syn-
tes jeg slet ikke, det er forkert, at drengen 
græder, når han mangler en gul legoklods.

Dér hvor jeg til gengæld mener, vi har et 
problem, det er når drengen bliver voksen 
og stadig græder, når han ikke får, hvad 
han peger på.

Og til det syntes jeg egentlig godt, man 
kan bruge andres historie til at sætte tin-
gene og livet generelt i perspektiv.  

Skal vi have dårlig samvittighed 
over, hvor godt vi har det?

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

Tænkeboksen

Min søn på seks år græder, når han mangler en gul legoklods. Dermed 
kan jeg ikke bruge det til noget, når jeg hører om misbrugte børn, der 

lever under forfærdelige forhold i et fjernt land...

Fo
to

 B
irt

he
 V

em
by

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

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

www.dkhc.dk 

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

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

PROBLEMER MED HØRELSEN?
- prøv GRATIS vores MICRO høreapparat

Gratis  
høreunder

søgelse

Ring og bestil tid  
på +34 951 239 004

Conny Hundtofte Strauch
Selvstændig regnskabskonsulent
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Det startede med en sommerhus- 
grund i Nordjylland – i dag er Sol og 
Strand en af de største virksomhed-

er i den danske feriehusbranche. 
Kimen til virksomheden blev lagt i 1975. 

Her var grundlæggerne, Margit og Kjeld An-
dersen, draget på bryllupsrejse til Lapland 
i Finland og for at tjene lidt ekstra penge, 
fandt det nygifte par på at udleje deres nye 
sommerhus ved Sæby. Siden tog det fart, og 
i dag har virksomheden 21 lokalkontorer 
fordelt i hele Danmark og varetager udlej- 
ning af omkring 6.500 feriehuse.

Gennem årene har flere kapitalfonde 
udvist interesse for at købe Margit og Kjeld 
Andersens livsværk, men ægteparret lod 
muligheden for at lade millionerne rulle 
ind på deres private bankbog passere. I st-
edet har de nu overdraget aktiemajoriteten 
til en velgørende fond ”Sol og Strand Fon-
den ved Margit og Kjeld”, der fremover 
skal støtte velgørende organisationer og 
lokale formål. Det betyder, at man er med 
til at gøre noget godt for andre, når man 
enten udlejer eller lejer feriehus gennem 
Sol og Strand – uden at det koster ekstra. 
Det kalder virksomheden ”Ferie med det 
gode hjerte”. 

- Der findes ikke andre virksomheder, 
der, som Sol og Strand, har til hensigt at 
størstedelen af det årlige udloddede ud-
bytte går til velgørende organisationer. Det 
er en ledestjerne for både sommerhus- 
ejere, feriegæster og medarbejdere, og det 

vil helt sikkert få stor betydning for vores 
udvikling fremover, siger administrerende 
direktør, Per Dam.

- Derudover er der jo masser af andre 
fordele ved at være enten husejer eller 
feriegæst hos Sol og Strand, så vi oplever 
- også af de årsager - en fortsat vækst hos 
Sol og Strand, tilføjer Per Dam

Mediehuset Solkysten og Sol og Strand 
har netop indgået et større udvidet samar-
bejde, hvor der kan være fordele for Sol og 
Strands husejere i Danmark, når de kom-
mer på ferie på Solkysten. Tilsvarende er 
der også fordele for Solkystens læsere, hvis 
de vælger at leje eller udleje i et samarbej-

de med Sol og Strand.
- Vi har en stor og spændende husmasse 

og kan tilbyde feriehuse over hele landet, 
og mange udlandsdanskere har ofte behov 
for en midlertidig bopæl, når de kommer 
på besøg i Danmark i kortere eller læn-
gere tid, og her er der mange muligheder 
hos Sol og Strand. Derudover er vi altid 
på udkig efter nye sommerhuse, og er 
der blandt Solkystens læsere nogle, der 
har et feriehus i Danmark, som de gerne 
vil udleje, vil vi selvfølgelig gerne komme 
med et forslag til samarbejde. Derfor var 
det oplagt for os at sige ”ja-tak” til et sam- 
arbejde med Solkysten, siger Per Dam.  

Fra udlejning af et enkelt feriehus til 
en gedigen virksomhedssucces

Reportage

Per Dam, der tiltrådte som administrerende direktør 1. maj 2019, har mange spændende visioner for udviklingen af Sol og 
Strand. En af ambitionerne er skabe de bedste ferieoplevelser for gæsterne og den mest optimale udlejning for husejerne.

Margit og Kjeld Andersen grundlagde Sol og Strand i 1979, og startskuddet var et sommerhus i Nordjylland. Sommerhuset har de stadigvæk, og de nyder at benytte det.

AF LONE HEJLSKOV
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Skal du leje et feriehus, når du skal til 
Danmark og besøge familie og venner?

På www.sologstrand.dk finder du mere end 6.500 attraktive feriehuse  
– mange af dem med Spar Ferie, hvor der er rabat på længere ophold.

Har du et feriehus, du 
overvejer at leje ud? 
Så er Sol og Strand den rette samarbejdspartner!

Sol og Strand Feriehusudlejning . Ilsigvej 21, Hune . DK-9492 Blokhus . Tel: +45 9944 4444

 4 Vi passer godt på dit hus og sørger for optimal udlejning. 

 4 Det er gratis at komme i gang, og der er ingen bindinger på aftalen.

 4 De første 41.800 kroner af lejeindtægten er skattefrie.

 4 Du kan selv benytte dit hus i højsæsonen.

 4 Kvalitetssikret rengøring.

læs mere på 
sologstrand.dk



Plusvalía er den skat som man skal betale 
ved en værdistigning af den ejendom/
grund, hvor en ejendom er etableret 

på, ved salgsøjeblikket. Denne skat omfatter 
kun de ejendomme, der er klassificeret som 
“urbanos” (beliggende inden for byområ-
det), det vil sige, at ejendommene uden for 
byområdet ikke producerer plusvalía. 

For at beregne plusvalía tages der flere 
aspekter i betragtning, såsom:

• Matrikelværdien for grunden: som vi 
kan finde i IBI-kvitteringen (ejendomsskat-
ten) eller over internet gennem “Oficina Vir-
tual” eller på “Catastro Inmobiliario” hjem-
meside. 

• Antallet af år, der er gået, siden vi købte 
ejendommen indtil salgstidspunktet.

• Skatteforordningen, der regulerer skat-
ten for den kommune, hvor ejendommen 
ligger. Her tages der to ting i betragtning: 
stigningskoefficienten og skattesatsen (beg-
ge vil være baseret på de år, vi har ejet denne 
ejendom).

Disse er de data, som kommunen vil bru-
ge til at fastlægge skatten. Selv om det er 
sandt, at der findes en juridisk formel, der 
anvendes til at beregne plusvalía, anven-
der hver kommunes skatteforordning en 
stigningskoefficient og en anden skattesats, 
så det er undertiden næsten umuligt at be-

kræfte, om den er justeret eller ej efter skat-
teformlens parametre fra kommunens side. 

Den spanske forfatningsdomstol er den, 
der afgør, om en lov er i strid med den span-
ske forfatning eller ej. Allerede i 2017, hæv-
dede denne domstol, at den kommunale 
plusvalía ikke behøvede at blive betalt, hvis 
man ikke opnåede nogen fortjeneste ved 
salget af sin ejendom, men nu har den span-
ske forfatningsdomstol gået et skridt videre 
og har sagt, at kommunen ikke længere kan 
kræve betaling for plusvalía, selv hvis der 
er opnået en fortjeneste mellem købs- og 
salgsprisen for en ejendom, hvis denne skat 
udgør et større beløb end selve fortjenesten.

Domstolen hævder, at når der er en fortje-
neste i salget, men det gebyr man skal beta-
le, er større end den fortjeneste man opnår 
i forhold til forskellen mellem købsprisen 
og salgsprisen for en ejendom, ville der bli-
ve beskattet for en fortjeneste der i virke-
ligheden ikke eksisterer, hvilket ville være i 
strid med de forfatningsmæssige principper 
angående den økonomiske kapacitet og ik-
ke-konfiskation (art. 31, spansk forfatning). 
Med andre ord, i disse tilfælde er skatten 
klart konfiskatorisk, fordi betalingen af den-
ne skat ville betyde, at den eneste fortjeneste 
ville være til kommunens kasse.

Det er netop på grund af dette, at en dom-

stol i Madrid anlagde en anke for at være i 
strid med den spanske forfatning, da den 
behandlede en retssag, hvor skatteyderen 
var forpligtet til at betale mere skat end den 
fortjeneste han havde haft ved salget af sin 
ejendom. Anken har sin oprindelse i en 
skatteyders retssag mod rådhuset i en by i 
Madrid, der krævede at borgeren skulle be-
tale 3.560 euro i skat i anledning af salget af 
sin ejendom. I henhold til domstolens be-
regninger, var netto fortjenesten ved salget 
3.473 euro, så til sidst måtte borgeren betale 
en forskel på 86 euro. 

Med denne nylige beslutning vil kommu-
nerne ikke længere være i stand til at kræ-
ve denne skat, ikke kun når ejendommen 
er solgt eller overført med underskud, men 
også når det beløb, der skal betales - selv 
hvis der er en fortjeneste - er større end den 
fortjeneste, der opnås ved forskellen mellem 
købs- og salgsprisen for ejendommen. 

Denne afgørelse giver mulighed for at tage 
op til revision alle de situationer, der er ble-
vet anket rettidigt, og som ikke er endelige 
fordi der er blevet truffet en administrativ 
eller retslig beslutning. Derfor kan alle de 
borgere, der befinder sig i denne situation - 
forudsat at der ikke er gået fire år siden ejen-
dommen blev solgt - indsende deres krav til 
kommunen. 

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

KONSUL FOR DANMARK I ANDALUSIEN OG EXTREMADURA

Privatøkonomi

PLUSVALÍA: GODE NYHEDER  
FOR NOGLE SÆLGERE
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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!“

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

Solkysten 1/2 side - marts 2020

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!

Vilhelm Lundstrøm
Hammerslag: 1.000.000 kr.

Rolex
Hammerslag: 235.000 kr.

Michael Ancher
Hammerslag: 300.000 kr.

Cartier 
Hammerslag: 200.000 kr.
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Hvis du overvejer at købe en feriebolig 
i Spanien og samtidig ønsker at be-
nytte den til Turistudlejning er der to 

hovedområder som skal tjekkes på boligen 
du overvejer at købe. 

Efter der blev åbnet op for mulighed for 
at udleje sin feriebolig på uges- og dags-
basis har mange benyttet lejligheden til at 
udleje deres feriebolig og derved en økon-
omisk hjælp til at dække omkostningerne 
tilknyttet ferieboligen. For at kunne udleje 
ferieboligen til Turistudlejning skal boligen 
have registreringsnummer hos Junta de 
Andalucia som i sig selv er en ganske sim-
pel procedure. Det er dog vigtigt at man er 
opmærksom på at der er diverse krav Junta 
de Andalucia stiller til ferieboligen der ud-
lejes. Et af kravene er, at boligen har spansk 
Ibrugstagningstilladelse (Licencia de Pri-
mera Ocupación). Specielt boliger af ældre 
dato har ikke dette dokument, men i visse 

tilfælde kan det anskaffes. Ibrugstagning-
stilladelse er kommunens endeligt tjek af 
byggeriet når en Promotor har færdigbyg-
get et projekt. Via denne tilladelse giver 
kommunen deres godkendelse af bygger-
iet og bekræfter det er egnet til beboelse. 
Denne licens er som nævnt obligatorisk 
for at kunne benytte ferieboligen til Turis-
tudlejning og derfor, allerede i forbindelse 
med boligsøgning, skal man undersøge om 
boligen man overvejer at købe har denne 
licens. 

I kølvandet på den popularitet som 
denne type udlejning har haft i de seneste 
år, er der opstået problemstillinger i ejer-
foreningerne. I mange boligområder er 
boligejere begyndt at ferieudleje hvilket 
har givet problemer naboer imellem. I 
ellers rolige boligkvarterer med fastbo-
ende naboer kan naboerne ofte finde fe-
riegæster meget forstyrrende, de fester til 

langt ud på natten og ofte ikke overhold-
er ejerforeningens normer omkring brug 
af fælles faciliteter. Derfor blev der sidste 
forår indført ny lovgivning som har åbnet 
op for muligheden for at forbyde Turistud-
lejning i boligkomplekset hvis der på ejer-
foreningens møde besluttes forbud. Derfor 
er det vigtigt, forinden købet, at undersøge 
om der i ejerforeningen er besluttet at Tur-
istudlejning er forbudt. Hvis det er tilfæl-
det kan man ikke benytte den pågældende 
feriebolig til Turistudlejning.

Hvis man overvejer at købe feriebolig 
med det formål også at benytte den til Tur-
istudlejning er det derfor vigtigt at man 
allerede i starten af købsproceduren tager 
højde for ovennævnte. Hvis ikke oven-
nævnte undersøges allerede i starten af 
købsproceduren kan man risikere at købe 
en feriebolig som efterfølgende ikke kan 
benyttes til Turistudlejning. 

KØBER DU UDLEJNINGSBOLIG I SPANIEN?
To vigtige ting du skal tjekke inden du køber.

Privatøkonomi

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

INFO@GRON-ANDERSEN.ES ELLER  TELEFON 951910649 ELLER MOBIL 647911302
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Specialister i køb og salg af fast ejendom i Spanien

Danskernes foretrukne
rådgiver i Spanien

Specialister i køb og salg af fast ejendom i Spanien

Costa del Sol 7.258 boliger

specialistenspecialistenspecialistenSpanien

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

Specialister i køb og salg af fast ejendom i Spanien

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

Specialister i køb og salg af fast ejendom i SpanienSpecialister i køb og salg af fast ejendom i Spanien

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

Specialister i køb og salg af fast ejendom i SpanienSpecialister i køb og salg af fast ejendom i Spanien

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
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Ref. 2849 Torreblanca, Fuengirola
Design, kvalitet samt nogle helt ekstra ordinere detaler. 
Alle rum er lyse og store, hygge i hver krog af ejendom-
men, både udenfor og inde. Indeholder forskellige stuer, 
fem soveværelser samt fem badeværelser, have med egen 
pool og en garage til to biler. Den helt perfekte villa, med 
gulvvarme, moderne og minimalistisk. Pris 770.000€

Ref. 3048 La Aida, Mijas Golf
Skøn duplex penthouse med en utrolig udsigt og dejlig be-
liggenhed. Lejligheden består af en entré, stue / spisestue, 
fuldt udstyret køkken, et værelse, badeværelse samt en flot 
halvt overdækket terrasse. På den øverste etage er der tre 
soveværelser samt to badeværelser og en dejlig terrasse. I alt 
152m2 bolig og 25m2 terrasse. Ydermere er der privat under-
jordisk parkeing. Fællesområderne er fantastisk smukke med 3 
pools, tropiske planter og smukke blomster. Pris 398.000€

Ref. 3528 La Sierrezuela
Flot villa med dejlig hav- og bjergudsigt. Villaen er dejlig rummelig, med 
store værelser, flotte store terrasser og mange dejlig hyggekroge. Stort 
spisekøkken med seperat bryggers. Dejlig stue med pejs, masser af lys fra 
de mange vinduer og døre der fører ud til terrassen. Der er 2 soveværels-
er og 2 badeværelser i stueplan. Ydermere er der på 1. sal kontor med 
privat terraasse. Nedenunder finder man et meget stort værelse og op-
bevaringssrum, i samme plan som den meget store overdækkede ter-
rasse med bar, den flotte have og den lækre pool. Pris 595.000€

Ref. 3540 La Quinta Golf
Nydelig lejlighed, beliggende ud til La Quinta Golf, med 
flot åben udsigt. Dejlig 20m2 stor overdækket terrasse. 
Består af 3 soveværelser, 2 badeværelser, køkken og 
stue/spisestue. Integreret A/C. Fællesparkering. Flotte 
fællesområder med have og pool. Pris 230.000€

Ref. 3607 Benalamadena Costa
Flot penthouselejlighed beliggende i gå afstand til mid-
delhavet og indkøbsmuligheder. Lejligheden består af 
to soveværelser (oprindelig tre), to badeværelser, en stor 
stue og lækkert åbent køkken. Stor terrasse på mere end 
60m2 med havudsigt. Alt i et plan. Desuden er der garage 
og kælderrum med i prisen. Pris 395.000€

Ref. 3839 Torremuelle, Benalmadena
Skøn stor villa med en fantastisk udsigt ud over middelhavet. In-
deholder 4 soveværelser, 3 store badeværelser, fra spisestuen er 
der en stor terrasse hvor der er plads til at hygge og spise. Stor 
stue med pejs og en fantastisk udsigt ud over middelhavet. De-
suden et stort åben køkken. På næste etage er der 3 soveværels-
er, kontor samt et vaskerum. Stor terrasse hvor der er bygget bar i 
afrikansk stil med forskellige spil. Stor pool hvor der kan svømmes 
samt hyggelig haveanlæg. To lukkede garager. Pris 649.000€

Ref. 3796 Elviria
Flot villa beliggende i Elviria med herlig udsigt. Villaen in-
deholder 4 soveværelser, 4 badeværelser, stor stue samt 
meget stort køkken med spiseafdeling. Mange terrasser 
hvor man altid kan finde en plads i skyggen eller solen. 
Pool og have. Pris 695.000€

Ref. 3745 Campo Mijas
Meget charmerende villa belligende tæt ved Fuengirola i 
en urbanisation tæt på restauranter, indkøb, apotek, ect., 
med syd vent terrasse, åben udsigt og masser af sol. Til 
boligen er der en dejlig privat pool med have omkring. 
Huset er i meget pæn standard. Pris 699.000€

Ref. 3795 Mijas
Top lejlighed beliggende i det charmerende Puebla Tran-
quilla på vejen op til Mijas fra Fuengirola. Lejligheden 
består af 2 soveværelser, 2 badeværelser, stue samt køk-
ken. Desuden er der en overdækket terrasse samt dejlig 
tagterrasse. Fælles haveanlæg med pool samt fælles park-
ering. Pris 175.000€

GIPE NR. 3629

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

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

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

Andersen & Andersen Estates S.L.

Andersen & Andersen Estates S.L.

Ref 3386 Mijas Costa
Pragtfuld semi penthouse lejlighed, med suveræn udsigt, og 
en pragtfuld terrasse. Lejligheden ligger i et velholdt aflukket 
område med en lækker pool. Lejligheden havde oprindelig 
tre soveværelser, men er i dag lavet om til 2 soveværelser, 
2 bad (1 en-suite), stue/spisestue og nyt, meget stort og 
flot køkken - alt i et-plan. Den overdækkede terrassse har 
“glas-gardiner”. Ydermere er der tilhørende 2 parkeringsp-
ladser og et pulterrum. Fællespool og have. Pris 249.950€

Ref. 2270 Alhaurin Golf
Skøn lejlighed beliggende ved Alhaurin Golf med en fan-
tastisk udsigt til både golf og bjerge. Lejligheden består 
af 2 soveværelser, 2 badeværelser, fuldt monteret køk-
ken med alle hårde hvidevarer og en rummelig stue med 
adgang til en solrig terrasse. Privat parkering og en flot 
pool med have. Den dejlige møblering kan evt. købes 
med seperat. Pris 170.000€

Ref. 3639 Almogia
Rigtig hyggelig landsted med tilhørende rustik jord på 
70.000 M2, landejendommen er lige til at flytte ind i og 
med masser af muligheder for at lave en god forretning 
som f.eks. Bed & Breakfast eller Hotel Rural. Der er 12 
store soveværelser, et sted for naturelskere. Pris 275.000€
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GIPE NR. 3629

Andersen & Andersen Estates S.L.

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

Paseo Jesús Santos Rein 11 • Edif. Vega, local 4 • 29640 Fuengirola
Tel: 952 198 641 • Fax: 952 198 642
www.aaestates.com - email: info@aaestates.com

Andersen & Andersen Estates S.L.

Ref. 3885 La Cala Golf
Stor rummelig rækkehus beliggende med en fantastisk udsigt, stor lys stue/
spisestue med store vinduespartier og lige ud til en fantastisk terrasse, halv 
åben køkken som ligeledes er stor og rummelig, samt et vaskerum. Huset 
består af 3 store soveværelser (ud fra master sovev. er der en hel fantastisk 
terrasse med en vidunderlig udsigt) samt 3 badeværelser. I kælderen er der 
en stor garage med plads til andre ting. Havneområderne er helt fantastisk 
smukke, hvor der er et stort pool område tilhørende ejerforeningen. Bygget 
i en moderne og ren stil, lige til at flytte ind i. Pris 399.000€

Ref. 3945 Mijas/Fuengirola
Top lejlighed med helt vidunderlig terrasse. Lejligheden 
består af 3 soveværelser, 2 badeværelser, køkken med di-
rekte udgang til den skønne terrasse, stue og spisestue. 
Der er tilhørende pool til komplekset, derudover er der en 
garageplads i underetagen. Fint beliggende med masser 
af lys og sol, tæt på indkøb, restauranter samt skoler. Pris 
255.000€

Ref. 3996 La Capellania, Benalmadena
Villa i to plan med 4 soveværelser, 3 badeværelser, stor 
stue med nyt moderne åben køkken, beliggende i det 
eftertragtede område La Capellania. Der er en fantastisk 
udsigt til havet og Fuengirola. Velholdt have med egen 
pool og en dejlig carport. Stor terrasse foran villaen med 
skøn pool område, Denne villa bør ses. Pris 799.000€

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 ga-
rage og med mulighed for et opbevaringsrum, kun 100m fra havet.Der 
er 1, 2 eller 3 soveværelses lejligheder, og deres moderne og smarte 
design blandes harmonisk med de smukke omgivelser og store ter-
rasser. Rene linjer, køkkener, der er fuldt udstyret med Neff-apparater 
og Silvestone-bordplader, indbyggede skabe, komplette badeværelser 
med Gunni & Trentino-gulve og flisebelægning. Priser fra 314.000€

Ref. 4004 Pueblo Mirasol Torremar, Benalmadena
Fantastisk rækkehus med en hel uovertruffen udsigt og med 
masser af muligheder. Direkte fra indgangen kommer man til stue/
køkken areal, fra køkkenet er der en trappe der fører ned under 
terrassen, hvor der er påbegyndt en udbygning med et værelse 
samt badeværelse, da huset er et ende hus 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. 4036 Torreblanca del Sol, Fuengirola
Super ny lækker lejlighed beliggende i Monte Paraiso Torreb-
lanca, lejligheden består af 2 soveværelser, 2 badeværelser, stor 
stue med åben køkken og ud fra køkkenet en rum til vaskemas-
kine etc.. Direkte udgang fra stue samt det ene soveværelse 
til en skøn terrasse, med udsigt. Tilhørende ejerforeningen et 
fællesrum som ses på billederne med eget køkken, spisestue 
samt sofa etc.. Meget stor pool i haven. To parkeringspladser 
samt et pulterrum i kælderen. Pris 349.000€

Ref. 3738 La Mairena
Store flotte lejligheder i et roligt område tæt på Elviria 
Beach, med smuk udsigt over havet og bjergene. Ejen-
dommen er beliggende i storslåede omgivelser, som er 
blevet erklæret en naturlig biosfærereservat af UNESCO. 
Priser fra 228.000€

Ref. 3929 Capellania, Benalmadena
Et plans villa med flot havudsigt beliggende i det efter-
tragtede område Capellania, Benalmadena. Villaen inde-
holder 3 soveværelser, et stort pejserum der kan bruges 
som kontor, 2 badeværelser, åbent køkken samt stor stue. 
Flot have, egen pool samt stor garage. Pris 725.000€

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

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

Ref. 3876 Sierrazuela, Mijas
Flot villa i eftertragtet område kun 1 km fra Fuengiro-
la. stor bolig og en grund på 2.268 m2. Villaen indeh. 
5 soveværelser og 4 badeværelser. På første sal er der 
et studie med terrasse. En dejlig rummelig garage samt 
parkeringspladser til flere biler. Boligen har en dejlig have 
med stor pool og skønne terrasser. Pris 748.000€

Ref. 4034 El Mirador, Benalmadena Pueblo
Flot rækkehuse med havudsigt beliggende i den efter-
tragtede urbanizacion El Mirador tæt på Benalmade-
na Pueblo. Rækkehuset indeholder 4 soveværelser, 3 
badeværelser, stue samt åbent køkken. Der er carport 
til ejendommen. Desuden er der en flot fælles have med 
swimmingpool. Pris 449.000€
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Efter Thomas og familien have slæbt 
vand hjem i varmen i årevis og samtidig 
drukket det klorholdige vand fra hanen 

begyndte de, at undersøge markedet inden 
for vandfilter løsninger til eget forbrug. Til 
deres store overraskelse var 99% af alt der 
blev tilbudt på markedet produceret af billig 
plast og med få undtagelser ikke specielt ef-
fektive i deres filtrering af vandet. Skulle man 
have en effektiv løsning var den eneste reelle 
mulighed, et reverse osmosis system, hvilket 
både er kompliceret at servicere, bøvlet at 
montere og dyrt at købe hvis det skal være af 
en fornuftig up to date kvalitet og design.

Derfor begyndte de mere seriøst at un-
dersøge markedet og se hvilke muligheder 
der evt. ville være for at sammensætte et fil-
ter som de gerne ville have det. Deres krav 
til systemet var at det skulle være 100% fri 
for plastik, være med bionedbrydelige filter-
patroner, nemt at montere og ikke mindst 
diskret, samt være så effektivt som overho-
vedet muligt og bare for at gøre udfordrin-
gen perfekt, være billigt i de årlige udgifter.

De fandt forholdsvis hurtigt producenter 
der kunne producere hvad de ønskede, men 
hver gang landede udsalgsprisen mellem 
2-300 euro, hvilket de følte ikke ville være en 
realistisk pris på det spanske marked. Eft-
er lang tid søgen og utallige emails verden 

rundt, fandt de dog to producenter i Tysk-
land der faktisk havde hvad de søgte.

100% BIONEDBRYDELIGT
For 4 mdr. siden modtog de første filter 
som de nu har forhandlingen på og har til 
salg. Filteret er 100% fri for plast, bioned-
brydeligt, ekstremt effektivt og til under 
EUR 50,00 i årlige udgifter til filterpatroner.

I dag har de åbnet en webshop og en in-
ternetside som både forklarer om filteret og 
om vandet i Spanien, både fra hanen og på 
flaske.

Indtil videre servicerer de kunder fra både 
Danmark, Tyskland, Spanien og England og 
bor man mellem Torremolinos og Estepona 
tilbyder de også at montere filteret for kun-
den.

FILTER AF KOKOS
Filteret er produceret i højkvalitets, fødevar-
egodkendt aluminium af Blaufaktor og selve 

filteret er produceret af Carbonit i 100% bi-
onedbrydelige materialer, hvilket betyder 
man faktisk kan smide filterpatronen ud til 
kompost når det skal skiftes.

Det er fremstillet af kokos som er den 
mest effektive og samtidig eneste effektive 
miljøvenlige måde at filtrere vand på. Det er 
op til 20 gange mere effektivt end andre kul-
filtrer løsninger på markedet, såsom granul-
eret aktiveret kul (GAC).

Hvis du er nysgerrig, er der mere info om 
filteret her:

https://eco-puro.com/dansk 

Vores Planet

Det hele kommer sig af at vi blev trætte af at slæbe vand hjem flere gange om ugen i 
den spanske varme. For efterfølgende at skulle bære alle disse plastflasker den anden 

vej igen for at smide dem ud gjorde det kun være, fortæller Thomas fra firmaet EcoPuro.

AF FREDERIK AVENSTRUP

EFFEKTIV FILTRERING AF VAND 
UDEN BRUG AF PLAST
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Vithas Xanit
Internacional Hospital
Avda. de los Argonautas, s/n.
Benalmádena. 
Tel: 952 367 190

Costa del Sol
Vi har specialelæger og 
professionels som taler skandinavisk

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

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

Skandinavisk kontaktperson:
Marita Ekman, Tel: 696 981 372

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

Skandinavisk
kontaktperson:
Tel: 6 20650509

Costa Oriental
Vi har specialelæger og
professionels som taler skandinavisk

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

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

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

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

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

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

· Vi taler 16 forskellige sprog.

· Vi arbejder med de største internationale og 
nationale sygeforsikringer. 

Unik tur med besøg i den gamle “hippie-borg” El Castillo de Castellar” med rundvisning af en af de lokale, “betal hvad du mener 
det er værd frokost “ hos Jamies gastronomiske forening samt vinsmagning og tapas i Manilva. Begrænset deltagertal. Pris: 70 
Euro som dækker transport, rundvisning og lokalguide, vinmuseum, smagsprøver samt to rejseledere: Pia Bruun og vinekspert 
Frederik Avenstrup.
Den gamle hippie-borg El Castillo del Castellar blev i 1970’erne invaderet af tyske hippier som ønskede at etablere et nyt sam-
fund. 50 år efter besøger vi byen: Hvordan gik det med drømmene? Hvem holder til bag de tykke mure? Vi bliver vist rundt og 
der er mulighed for at spise frokost hos Jamies Gastronomiske Forening: Betal hvad du synes er rimeligt! Bagefter går vi ombord 
i lokale vine i Manilva sammen med vinekspert Frederik Avenstrup og hvis vejret tillader det smager vi på vine og lidt tapas og 
nyder en forrygende udsigt over kysten. Vil du med?

Obs: Smagningen gennemføres kun ved minimum 20 deltagere. Køb  
af billetter er ikke omfattet at fortrydelsesretten. Tilmelding er derfor 
bindende og købte billetter refunderes ikke ved afbud eller udeblivelse.

K O M  PÅ  T U R  M E D  S O L K Y S T E N

15. april: Historisk Hippie-borg og vinsmagning

Tilmelding & betaling senest den 1. april til Pia Bruun pia.bruun@gmail.com
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Golf

AALBORG GOLF KLUB

Aalborg Golf Klub i Restrup Enge er 
Danmarks næstældste golfklub. 

Det blev oprettet i 1908, oprinde-
ligt som en ni-hullers bane. 

Gennem årene har banen haft til huse et 
par andre steder, men den nuværende plac-
ering, ved Restrup Enge der ligger 10 km 
sydvest for Aalborg, i meget natursmukke 
omgivelser med skov og flere søer og tæt på 
Limfjorden, har i dag 27 huller. 

Her er der afholdt mange europæiske og 
danske mesterskaber såvel som European 
Challenge Tour i 2001. 

Det er også her du finder landsdelens bed-
ste faciliteter og en bane der altid fremstår 
i en meget god og attraktiv stand. Banens 
greenkeepere har flair for hvordan en golf-
bane skal plejes, et faktum man som gæst 
hurtigt kommer til at sætte pris på. 

Servicen i Aalborg Golf Klub er et kapitel 
for sig selv. Hele personalet har en eneste 
opgave og det er at servicere medlemmerne 
og ikke mindst de mange gæster der hvert år 
spiller en runde i Aalborg.

Faciliteterne tæller bl.a. stor driving range, 
puttebane med en flot green og ikke mindst 
den dejlige restaurant der serverer lækre ret-
ter. Til restauranten hører også en dejlig ter-
rasse hvor medlemmer og gæster kan nyde 
den hyggelige stemning.

Der er tre sløjfer på banen med blå, gul og 
den sidste tilkomne rød, hvor du som spiller 
kommer helt ud til de smukke Restrup Enge 
og flere søer som en del af sløjfen.

De tre sløjfer hænger naturligt sammen og 
du kan vælge at spille dem alle, da man skift-
er sløjfer hver dag. 

Aalborg Golf Klub har 1.600 medlemmer 
og er således også en af landets største.

Alle medlemmer vil fremover hver måned 
få mulighed for at modtage attraktive tilbud 
på greenfee og golfophold på Solkysten.

Golf Manager Christian Balsby håber at 
mange danskere på Solkysten i denne som-
mer vil gæste banen og ser frem til at byde 
alle velkommen til Aalborg.

Du kan læse meget mere om Aalborg Golf 
Klub på: www.aalborggolfklub.dk 

AF POUL ERIK AAGAARD · FOTO JENS MORTEN

Restauranten er beliggende direkte til de smukke omgivelser og opfylder dine ønsker om en hyggelig frokost eller middag samt et glas vin eller øl efter runden. Det er en fornøjelse at spille banen i 
Aalborg – det ene hul ligger smukkere end det andet. Glæd dig. Golfmanager Christian Alsby glæder sig til at byde gæsterne fra Costa del Sol velkommen på Aalborg Golf Bane.

38 SOLKYSTEN.EU · Marts 2020
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SPAR PENGE 
PÅ GREEN FEE

Kontakt os for priser på:
El Chaparral | Baviera | Lauro

La Noria | Miraflores
Cerrado del Águila | La Duquesa

Og mange flere

Skriv til golf@solkysten.eu eller ring på 952 47 22 48
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SANTANA GOLF

Banen er en 18-hullers golfbane (par 
72) på ca. 6207 meter i længden, 
beliggende i et 138 hektar maler-

isk parklandskab. Santana Golf, anlagt 
af arkitekten Cabell B. Robinson, ligger i 
en tidligere avocadoplantage, der gav en 
naturlig løsning på mange problemer. Det 
endelige resultat er en storslået bane med 
brede og veldefinerede fairways i jævnt ter-
ræn, og dermed let at gå, hvor vandet spiller 
en vigtig rolle, uden at være dominerende i 
det overordnede design.

På trods af områdets tidligere brug er Av-
ocado-træet ikke de eneste træer, man kan 
finde her, der er mange andre arter som 
f.eks. Eukalyptus, appelsin og citrontræer 
som udgør den varierede vegetation i denne 
smukke enklave. Korktræerne langs det 

femte hul fortjener særlig omtale, da de har 
været her i mere end 500 år.

Det smukke miljø med de naturlige om-
givelser giver golfspilleren et indtryk af 
modenhed i alle aspekter af banen. Omgiv-
et af floderne Ojén og Las Pasadas og meget 
tæt på Middelhavet ligger banen midt i 
den kende naturpark Sierra de Mijas, med 
en betagende udsigt over bjergene; måske 
er dette grunden til, at banen også kaldes 
“Banen med de syv bjerge”.

Santana Golf er teknisk set en krævende 
bane, da hvert hul har et unikt design, 
beregnet til at give en kontinuerlig udfor-
dring gennem hele banen, selv for den mere 
erfarne spiller. En af de mest fremragende 
egenskaber ved Santana Golf er uden tvivl 
variationen i banens design. Kombina-

tionen af det storslåede design, den fremra-
gende vedligeholdelse og de opmærksom-
heder rettet mod spillerne sammen med 
en konkurrencedygtig prisstrategi har gjort 
Santana Golf til et vartegn i Andalucía. 

Velkommen til Santana Golf, beliggende i hjertet af ”Mijas Golf”, halvvejs 
mellem Fuengirola, Marbella og La Cala, og kun 20 kilometer fra den 

internationale lufthavn i Málaga.

AF DIANA GEORGINA SØRENSEN

KONTAKT INFORMATIONER

Santana Golf
Carretera La Cala-Entrerríos, s/n 
“Valle del Golf de Mijas”
29649 Mijas Costa
Málaga - España 
Tel: (+34) 951 062 560 
Email:greenfees@santanagolf.com
Web: www.santanagolf.com/es

FACILITETER

Buggies, Trolleys, Putting Green, Pro 
Shop, Rental Clubs, Klubhus, Restau-
rant, Bar

BETINGELSER

Handicap Begrænsning: Mænd 26, 
Kvinder 34
Kun Soft Spikes

RUTE INFORMATION

18 huller, Par 72
6207-5986-5654-5258-4860
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24 timers total lægeservice 
inklusiv behandlinger i 

hjemmet

Ingen aldersbegrænsning eller 
sundhedsbetingelser

24 timer i døgnet og trygheden ved dit 
eget hjem

Bliv medlem nu!

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

Lægeassistance i hjemmet Kvalitet og
eksklusiv assistance på Costa del Sol 
fra Torremolinos til Sotogrande

Anuncios - MAQUETACION - MARZO 20.indd   41Anuncios - MAQUETACION - MARZO 20.indd   41 25/2/20   9:4725/2/20   9:47



Golf

42 SOLKYSTEN.EU · Marts 2020

CLUB de GOLF DINAMARCA ’s månedsmatch 
den 14. februar 2020 blev spillet på Torrequebrada 

Golf med BoConcept som sponsor. 

Der var linet buggies op til alle, og vi 
blev guidet ud til vores starthuller, 
så vi var klar til udfordringerne, da 

starten gik kl. 09:15. Det var en fantastisk 
morgen - en skyfri himmel, hvor solen al-
lerede varmede godt ned på banen. Der var 
kommet meget regn op til matchen, så der 
var køreforbud enkelte steder på banen, 
men det betød ikke de store problemer. 
Banen er en kørebane, så alle kørte i buggy 
i år. Det gjorde for mange, at man fik gået 
mange skridt i løbet af de små 5 timer, det 
tog at komme rundt. 

Matchledelsen havde valgt det flotte 
7.hul som matchen nærmest flaget i 2 
slag, det måtte desværre overgå til en klap-
pepræmie, da det ikke lykkedes nogen at 
ramme grenen i andet slag. 

Efter opgørelse af scorekort kørte alle 
hen til Finca Los Caballeros, som ligger tæt 
på golfbanen. Solen skinnede, og vi gjorde 

vores indtagelse af tabte eller vundne gen-
stande på terrassen, inden vi gik til bords. 
Her blev vi beværtet med forskellige tapas 
til forret og enten kød eller fisk til hovedret. 
Efter præmieoverrækkelsen blev der serv-
eret dessert og kaffe.

Dagens sponsor var BoConcept , som var 
repræsenteret af både Susanne og Jan, som 
også begge spillede med i matchen. Stor 
tak til dem begge for deres deltagelse.

Efter forret og hovedret foretog Bjarne 
og Claus  sammen med Susanne og Jan  
præmieoverrækkelsen.

Det blev til følgende resultater i de 3 kat-
egorier:

A-rækken 1.præmie Poul Christensen 
35p, 2.præmie Bjarne Dideriksen 30p, 
3.præmie Paul Sauerberg 30p, 4.præmie 
Michael Dreisler 27p.

B-rækken 1.præmie Hans Sandberg 32p, 
2.præmie Lars Hansen 30p, 3.præmie Kurt 

Andersen 25p, 4.præmie Bent Hugo Don-
ner 24p.

C-rækken 1.præmie Jane Sandberg 27p, 
2.præmie Jesper Agger 27p, 3.præmie Har-
ry Friberg 26p, 4.præmie Anne Mette Due-
holm 23p.

Da det var San Valentins dag, gav Su-
sanne og Jan et kræmmerhus med lidt sødt 
til alle damerne. Derudover blev de 3 mest 
”uheldige” damer begavet med en flot 
lampe fra BoConcept. Flot flot  initiativ.

Dagens match var 4. match i konkurren-
cen til Årets Golfer 2020. 

Claus og Bjarne takkede alle og ikke 
mindst BoConcept, Susanne og Jan for de-
res deltagelse med at få arrangementet til 
at fungere.

Næste match spilles på El PARAISO 
GOLF lørdag den 14. marts. Tilmelding 
åbnes den 22. februar.

Bestyrelsen. 
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Vin&Mad

OPSKRIFT: BEDSTES  
HJEMMELAVEDE 

TORSKEPANDEKAGER
AF DIANA SØRENSEN

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

De hjemmelavede torskepandekager 
er en typisk påske ret hernedefra, 
de laves for at udnytte de rester der 

kunne være fra torsken, som indtager en 
flot førsteplads i de fleste menukort og pri-
vate hjem i denne højtid.  

Her får du opskriften, trin for trin.

Ingredienser:
• 200 gram kogt og smuldret torsk
• 3 æg
• 2 spsk majsstivelse eller hvedemel
• ½ hakket lille løg
• 3 fed hakket hvidløg
• ½ kop olivenolie
• Sort peber efter smag
• Salt
• 1 håndfuld hakket persille (valgfrit)
• Citron (valgfrit)

Fremgangsmåde:
Æggene piskes sammen med melet eller 
majsstivelsen til blandingen har konsis-
tensen som tyk fløde. 

Tilsæt de hakkede løg og hvidløg, samt 
det kogte og smuldret torsk. Krydre efter 
smag med salt og peber. På dette tidspunkt 
kan du også tilføje hakket persille for at 
få lidt mere smag til torskepandekagerne, 
hvis du ønsker det.

Bland dejen indtil ingredienserne er 
blandet godt sammen.

Tænd for ilden, og anbring en gryde med 
olivenolie. Når olien er godt varm steges de 
små tortillas.

Efter stegning skal du placere dem på en 
plade med noget absorberende papir for at 
fjerne det overskydende olie. De skal ser-
veres    varme, eventuelt med et par citron-
skiver, hvis du vil. 
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Åben alle dage: 8:30-16:00 · Køkkenet lukker 15:30. Søndage lukket
Telefon: 659 726 743

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

Dansk smørrebrød.

Kokken er på vej

NYT
Pandestegt stjerneskud med friske rejer, dressing og citron

 
ALT UDSOLGT 

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

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

Café La Vida holder et super arrange-
ment her i marts måned, hvor de får 
fint besøg af en gæstekok fra Danmark 

og hans navn er Lars. Erik og Lars kender 
faktisk hinanden fra deres fælles tid på Svo-
gerslev Kro i Roskilde.

Lars er for nyligt flyttet ned til Spanien med 
sin familie. Restaurationsbranchen er som 
mange ved en hård branche og er et foreta-
gende der kan være svær at få til at hænge 

sammen med familielivet. Derfor besluttede 
familien at rive teltpælene op hjemme i det 
kolde nord og flytte ned til de mere behage-
lige temperaturer i Benalmádena.

Børnene er kommet på Bifrostskolen 
og Lars kører sit cateringfirma i Danmark 
hernedefra. Han tager dog op og hjælper til 
de weekender der er ekstra travlt, ellers la-
ver han det administrative arbejde for virk-
somheden, nede fra sin spanske adresse. 

Det er en af fordelene der er ved den digitale 
verden i dag, at den giver også mulighed for 
at hjælpe folk som Lars til at komme væk fra 
en travl hverdag og kunne prioritere famil-
ien.

Men Lars kan ikke helt holde fingrene 
væk fra kødgryderne og har derfor sagt ja til 
at holde dette arrangement sammen med 
Erik fra Café La Vida. Det bliver ikke mindre  
end en lækker buffet med Helstegt Pattegris, 
ledsaget af Vinsmagning med La Cuenta  
vinos. 

Ja det er blevet så populært, at datoen blev 
udsolgt på utrolig kort tid, så de blev nødt til 
at åbne op for endnu en dag. Så I kan stadig 
nå at være med.

Torsdag den 12. marts kl. 18.30
Fredag den 13. marts kl. 18:30, helt 
udsolgt!!
Pattegris og sangria på Solkysten
Cafe La Vida i Fuengiola har inviteret 
Kok Med Kul På som gæstekok
Tilmelding på tlf. 0034 659 726 743
Spis alt hvad du kan for - 24.95€

Vinsmagning La Cuenta Vinos
Vi glæder os til at lave en lækker buffet 
til jer.

OLÉ…! CAFÉ LA VIDA
Pattegris, Vinsmagning… Så kan det da heller ikke blive bedre, vel?  

Alt dette kan du være med til et og samme sted, nemlig på Café La Vida, som med  
deres gæstekok KOK MED KUL PÅ, håber på at det bliver en uforglemmelig oplevelse.

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

AF DIANA SØRENSEN
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Når man forlader motorvejen fra 
Málaga mod Øst ved afkørsel 272 
kommer man lige ned til en af de 

mange hyggelige byer, som faktisk findes 
øst for Málaga, - nemlig Torre del Mar.

På vej ned til selve byen bliver man 
straks budt velkommen til TORRE DEL 
MAR af et stort skilt på tværs af vejen, og få 
hundrede meter længere fremme dukker 
LEGENDS BAR op.

Torre del Mar er en by på ca. 15.000 ind-
byggere, hvoraf der er mange udlændinge, 
og byen ligger på den sydlige side af mo-
torvejen og lige ned til Middelhavet. 
Blandt de mange udlændinge i byen bor 
der formentlig ca. 400 danskere, men der 
har ikke rigtigt været en dansk cafe i byen 
i mange år.

Det er der nu.
Med en lille grøn græsplæne til højre for 

cafeen og med front mod syd, triller man 
næsten lige ind i LEGENDS BAR, når man 
kommer ned af bakken. 

Det er faktisk en gammel 
kending af Cos-
ta Del Sol, -- 
eller Solkysten, 
som i december 
overtog cafeen. 

Som mange 
andre dans-
kere blev Johnny 
Lundby forelsket 
i Sydkysten i 
firserne. Han blev 
også fanget af var-
men, miljøet og 
den gode stemn-
ing, så i midten af 
firserne investerede 
han i en restaurant i 
Torremolinos. 

Virkeligheden kaldte dog på Johnny i 
Danmark og efter et par år vendte han 
næsen mod de nordlige og koldere him-
melstrøg igen.

Tanken om Solkysten lurede dog hele 
tiden i baghovedet på Johnny. Han er født 
med et iværksættergen i kroppen, og da 
han nu i en alder af 65 år fik muligheden 
for igen at komme til syden, sprang han 
til, og forpagtede Legends Bar, denne gang 
på den anden side af Málaga, så nu er han 
vendt tilbage til de gode forhold her på 
Solkysten. 

 Hvor LEGENDS BAR ligger var der tid-
ligere, en bar med udpræget engelsk mil-
jø, nu er der kommet et helt andet liv her. 
Heldigvis ligger LEGENDS BAR i et åbent 
område i byen, hvor der ikke er så mange 
konkurrenter, så der er gode muligheder 
for at udvide kundegrundlaget.

Johnny ønsker at LEGENDS BAR skal 
være mere internationalt, og dermed til-
trække flere forskellige nationaliteter. 
Johnnys udgangspunkt er, at naturligvis 
skal der være plads til danskere, og dansk 
er en naturlig ingrediens i hverdagen, men 
der fortsat langt flere englændere i områ-
det, som også skal plejes. 

Heldigvis er kulturforskellen mellem 
englændere og danskere meget lille. Begge 
nationaliteter har den samme humor og 
den samme opfattelse af kultur (læs musik 
og sang), så Johnny har valgt at tilføje det 
gamle miljø en portion af danskhed, - kry-
dret med andre nationaliteters bidrag, når 
det gælder mad og musik.

Navnet LEGENDS BAR kommer virkelig 
til udtryk, når man kommer ind i lokalet. 
På væggene hænger billeder af mange mu-
siske legender gennem tiden.

 
MENUKORTET ER INTERNATIONAL
LEGENDS BAR er åben hver dag fra 10 
morgen til midnat. Dog ikke tirsdag og 
onsdag.

Når man ser på menukortet, ser man 
straks, at Johnny Lundby mener hvad han 

siger, og ønsker det ført ud i praksis.
Morgenen starter med kaffe og danske 

rundstykker med ost eller rullepølse til 
næsten ingen penge, og så fortsætter det 
med de traditionelle tapas, dog fortsat 
med et touch af Danmark. Flere gange om 
ugen serveres der også middagsretter med 
mad fra Italien, Marokko, Ungarn, USA og 
så videre. Hver uge en ny ret fra et nyt land.

Jeg må naturligvis ikke glemme, at dan-
ske frikadeller, medisterpølser, ungarsk 
gullasch også er på programmet. Eller 
hvad med boller i karry!!!

Jeg venter personligt på flæskestegs-
sandwichen. Det må en dag være på 
menuen!

Når man er lidt engelsk inspireret, - 
som Johnny Lundby, kan han naturligvis 
ikke udlade, at servere traditionel engelsk 
søndagsmenu, nemlig ”ROAST DINNER” 
hver eneste søndag.

Der er naturligvis musik, - og ligeledes 
billige Cocktails dagen lang. 

Hver lørdag kan man ovenikøbet nyde 
det med levende musik til stor glæde for 
alle.

Den første fredag i måneden gennem-
føres der et erhvervsmøde for virksom-
hedsledere i og omkring Torre del Mar. 
Med stor interesse, (18 deltagere på sidste 
møde) får lokale ledere mulighed for at 
udveksle erfaringer og drøfte forskellige 
emner. De har her mulighed for, under 
afslappede forhold, at oprette nye kontakt 
til mulige ny samarbejdspartnere etc.   

Man må naturligvis ikke glemme, at det 
fortsat også er en bar, hvor man bare 
kan falde ind og få en svalende øl eller 
drinks med en tapas.

BESTEMT ET BESØG VÆRD.

TORRE DEL MAR HAR FÅET NY DANSK CAFE
Johnny Lundby åbner Legends Bar

Navn: Legends Bar
Ejer: Johnny Lundby
Adresse: Calle Don Cipriano  
Maldonado Jiménez, 
29740 Torre del Mar, Málaga 
Åbningstid:  10.00 til 24.00
Lukket tirsdag-onsdag

Veltilberedt og  
velsmagende mad.

Altid mange kunde i cafeen.

Udover at være iværksætter er Johnny og konen 
også store dyreelskere, så tag bare hunden med.

AF BENT BRØNSBJERG
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Sherry fremstilles i regionen Anda-
lusien i den sydvestlige del af Spanien. 
Jerez de la Fronterra danner sammen 

med kystbyerne Sanlucar de Barrameda og 
El Puerto de Santa Maria den famøse “Sher-
ry-trekant”, der nogenlunde dækker dis-
triktet for produktion af denne historiske 
hedvin. At DO’en ofte skrives på tre sprog - 
spansk, fransk og engelsk, understreger den 
lange historie og store popularitet, vinene 
har nydt gennem århundreder. Hoveddruen 
er Palomino Fino, mens Pedro Ximénez 
og Moscatel anvendes i mindre omfang til 
særlige søde versioner.

I den nordlige del af Andalusien dyrkes 
hovedsageligt den grønne drue Airen, der 
anvendes til brandy og som blandingsdrue. 

PRODUCENT
Sherryhuset Domecq blev kendt 
for deres berømte Manzanilla 
Macarena, Fino la Ina, Amontillado 
Botaina, Oloroso Río Viejo, Cream 
Candela og Pedro Ximénez Viña 25.

I 1994 fusionerer de med Allied 
Lyons, på grund af deres dårlige 

økonomi, derved blev de til Al-
lied Domecq, som i 2005 bliv-
er opkøbt af Pernod Ricard. 
Men desværre så de nye ejere 
ikke det store vækstpotentiale 
i Sherry og det oprindelige 
Domecq bliver derfor solgt 
videre til Luis Caballero, som 
allerede i 1990 havde profil-
eret sin port folio med Emilio 
Lustau.

Lustau’s chefønolog Man-
uel Lozano, som med stor 
respekt sørgede for at disse 
klassiske hedvine blev pro-
duceret i den stil og kvalitet, 

som gjorde vinene verdensberømte.
Manuel Lozano blev i forbindelse med 

“The International Wine & Spirit Compe-
tition 2009” i London hædret som årets 
spanske vinmager samtidig med, at vinene 
fra Emilio Lustau stak af med flest priser 
blandt alle spanske vinproducenter.

Efterfølgende har Manuel Lozano indtag-
et en særlig plads i London, idet han hvert 
år er blevet kåret som “Best Fortified Wine-
maker of the Year” lige indtil han pludselig 
døde i april 2016 bare 61 år gammel. Hans 
efterfølger blev Sergio Martínez, der havde 
været Manuel’s højre hånd i 14 år, og fo-
runderligt nok kunne Sergio Martínez i juli 
2017 lade sig fejre som “Best Fortified Wine-
maker of the Year 2016”.

BESKRIVELSE
I udkanten af Jerez, helt præcist Sanlucar de 
Barrameda, en superhyggelig typisk kystby, 
hvor de fleste turister er spaniere, er San-
lucar en by der emmer af det spanierne, 
er bedste til nemlig nyde livet. Her er der 
masser af fyldte barer, god og billig mad og 
masser af liv i deres gader. Her har Lustau 
overtaget én stor sammenhængende velek-
sponeret vinmark på 25 ”aranzadas” (svar-

ende til lidt mere end 10 ha.) fra Domecq, og 
her har de ellers vanskelige Pedro Ximénez 
vinstokke fået lov til at overleve.

Altså noget så sjældent som en 100 % PX 
Sherry, hvor druerne efter høsten som tra-
ditionen byder lægges til tørring på jorden 
udenfor Bodegaen (nej det bliver ikke reg-
nvejr) forud for gæringen og det lange op-
hold i de amerikanske egefade i solara sys-
temet.

Resultatet er en Sherry med smuk mørk 
ravgylden farve, og en inciterende, dyb og 
nuanceret duft, der bliver fulgt af en sød-
mefuld og intens, men stadig frisk smag rig 
på figner, rosiner, valnødder og chokolade.

Et historisk og traditionsrigt glas til des-
serter, til gode chokolader og sandelig også 
fremragende til selv de pikante blå oste.

Kan opbevares op til en uge i køleskab 
efter åbningen.

Druer: Pedro Ximénez (100 %)
Alkoholprocent: 17,0 %
Indeholder sulfitter: Ja
Fadlagret: Ja
Lagring: I gennemsnit minimum 10 år 
på gamle primært amerikanske fade.
Forventet holdbarhed:  Udvikles 
ikke på flaske, men holder 3-4 år fra 
aftapningen.
Serveringstemperatur: 12 - 13 °C
Nøgleord: Citrus, Bergamotte, 
Abrikos, Honning, Græs
Passer godt til:  Aperitif, Blåskimmel- 
oste 
Karakteristika: Blød, Sød, Intens, Lang 
eftersmag
Flaskelagring: Figen, Rosin, Choko-
lade, Valnød
Vinifikation:Røg      

SHERRY PEDRO XIMÉNEZ VIÑA 25
AF DIANA GEORGINA SØRENSEN
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KOM OG OPLEV VÆRKER AF

ARNE HAUGEN 
SØRENSEN

SAMT DEN NYE OPHÆNGNING 
LØRDAG DEN 28. MARTS

NYE ÅBNINGSTIDER I MARTS 
Galleriet har åbent tirsdage, torsdage og lørdage 

fra 12.00 til 14.00 eller efter aftale. 

DATTERGALLERI I DANMARK 
Læs om galleriet i Lynæs på:  

www.haugengalleri.com

C/ Rosarico la Joaquín 12 · ES-29788 Frigiliana (Málaga)
M: 609 511 195 · galeriakrabbe@gmail.com 

www.galeriakrabbe.com
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BENALMÁDENA

8. marts
2 UDGAVE AF HALV MARATON HOLIDAY 
WORLD AF BENALMADENA

Den 8. marts, sammenfaldende 
med kvindedagen, fejres den 
5. udgave af Litoral Holiday 
World Race, en begivenhed, 
der arrangeres til fordel for 
den non-profit forening kaldet 
Proyecto Hombre, og det vil 
også betyde den 2. udgave af 
Benalmádena Holiday World 
Half Marathon-udgave

 
8. 

10. marts 
LYDHEALING MED KRYSTALSKÅLE 
KONCERT
Niña Bonita i Benalmádena Costa. kl.19
Min gode ven Alex Young kommer 
til Spanien med forskellige healings 
instrumenter krystalskåle, små harper mm. 
Det bliver en oplevelse i særklasse med skøn 
helende musik.
Alex Young er en talentfuld musiker og 
lyd-alkymist med base i Californien, USA. 
Inspireret af sin far, Dr. Robert O Young, 

den verdenskendte førende mikrobiolog 
inden for cellesundhed, er han dedikeret til 
at hjælpe på rejsen med at finde balance i 
kroppen og velvære i livet.
Alex er lyd- og energi-alkymist og faciliterer 
lydterapi sessioner bl.a. med unikke og 
kraftfulde krystalskåle, der understøtter 
jordforbindelse, centrering og acceleration 
for at afbalancere vores energicentre. Hans 
tilgang bringer utrolige harmonier frem, 
som hjælper med at invitere krop og sind til 
et sted med afslapning og ”tomhed”. Alex 
udtaler: ”Når du ser på en krystalskål, ser du 
det tomme rum indeni, så når du arbejder 
med et værktøj som dette, understøtter det 
dig i at give slip, at blive ”tom” og skabe 
indre rum og plads til vækst.”
Vel mødt tirsdag den 10.3 kl. 19
Koncerten foregår på Niña Bonita, 
Benalmádena Costa. 
Pris 30 € inkl. et glas vin og tapas.
Tilmelding nødvendig på telefon/whats 
app: 678253510 eller mail: vitafakta@
vitafakta.es
   
17. marts
SAINT PATRICK’S DAY
Under denne typiske 
irske festlighed 
afholdes der 
aktiviteter og fester 
i de irske barer og 
generelt det irske 
samfund, der vil være messe, dans, musik, 
Guinness og meget mere i byens centrum og 
i nærheden af Paloma Park-området. Den 
officielle festdag er den 17. marts, men da 
det falder på en tirsdag kan det godt være at 
de rykker festlighederne. Hold øje i lokale 
medier for mere information.

ALGATOCÍN

7. og 8. marts
ALGATOCÍN GASTRONOMISK OG 
KULTUREL MESSE - HINOJÁ

Hinojá de Algatocín begynder lørdag 
den 7. marts kl. 11:00 med åbningen 
af   boderne på Plaza Alameda de 
Andalucía, hvor du kan købe regionens 
typiske gastronomiske produkter. 
Åbningstiderne for markedstanderne vil 
være fra kl. 11:00 til 20:00 uafbrudt begge 
dage i weekenden.
Hovedattraktionen ved denne messe er, 
at det er en begivenhed, der er dedikeret 

til byens gastronomi og traditioner, 
og hvor de gastronomiske produkter 
i området kam smages og købes. 
Derudover afholdes lørdag den 7. marts 
”fennikelkonkurrencen”, og søndag den 
8. marts vil der være en smagning af den 
”største skive brød”, cirka 300 meter, 
tilberedt af en Algatocín-bager, Juan 
Manuel Moreno, fra Bageri Pan Piña de 
Algatocín.
For at lave denne store skive brød vil Juan 
Manuel Moreno have hjælp fra mere 
end 150 bagerier fra hele provinsen, da 
meningen er at alle kommuner i Málaga 
vil være repræsenteret, med hver deres 
del af skiven. Den gigantiske skive vil 
blive skåret op så alle de tilstedeværende 
kan smage den med skinke der er 
blevet skåret af professionelle skærere. 
Smagningen vil ske via en rundtur i byens 
gader (som starter fra Vor Frue Kirke af 
rosenkransen).

5. marts
DARIO PÅ RESTAURANT DÖSS
Kl. 18:00
Pris: 60€

Bestilling og betaling af billetter hos 
arrangøren, La Peña de Dinamarca, 
info@malaga-support.dk 
tlf. +34 617 700 424
Den legendariske dansk/italienske 
sanger Dario Campeotto, vinder af 
Dansk Melodi Grand Prix, fejrer også sit 
imponerende 60 års jubilæum på Costa 
Del Sol.
Med Mickey Pless, direktør for Nykøbing 
Falster Revyen, som pianist. De to 
samlede i 2019 fulde huse ved 55 
arrangementer i Danmark.
Restaurant DÖSS, hvor det flotte dinner-
show finder sted, ligger i Cabopino 
mellem Fuengirola og Marbella.
Pris inkluderer underholdning og tre 
retters menu med vin og velkomst-cava.
Gratis busafgang fra Feriapladsen i Los 
Boliches kl. 17:15. Ellers er der gode 
P-forhold i kælderen på DôSS.

MIJAS
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FUENGIROLA

20. marts til 7. maj
Fernisering: 20. Marts - kl. 20.00
DEN SPANSKE KUNSTNER JOSÉ 
MARÍA CÓRDOBA PÆSENTERER SIT 
NYE KUNST PROJEKT “ODISEO” PÅ 
FUENGIROLAS MUSEUM 
Museo de la ciudad de Fuengirola
Calle María Josefa Larrucea, 3, 29640 
Fuengirola, Málaga
Tirsdag – Fredag: 17:00-21:00
Lørdag, søndag og helligdage: 10:00-14:00 
/ 17:00-21:00
Mere information på: jmcordoba.com
ODISEO er det nye projekt, som den 
spanske kunstner, José María Córdoba 
præsenterer fra den 20. marts på 
Fuengirola’s Museum beliggende ved 
siden af Rådhuset. Her udstiller JMC 40 
værker i mellem- og store formater: 20 
olie-malerier og 20 værker på papir med 
mixet medier.
JMC er uddannet billedkunstner fra 
Kunst Akademiet i Sevilla, hvor han fik 
de højeste karakterer af alle eleverne, 
senere modtog han en National Pris for 
sine studier, blandt sine priser er også 1º 
Prisen for tegning fra Kunst Akademiet 
og første præmier for gravering, som 
han vandt ved den Andalusiske Kunst 
konkurrence, El Atheneo og Universitetet 
i Málaga. Gravering, er en af hans andre 
egenskaber som kunstner og lærer, på 
Casa de la Cultura de Fuengirola, hvor han 
har undervist i mere end tredive år og hvor 
mange nye er blevet uddannet til gravører.
JMC har udstillet sine værker i Paris, 

København, Berlin, Amsterdam, 
Barcelona, Sevilla, og en antologisk 
udstilling på Málagas Kommunes 
Museum.
Jose Maria Córdoba udtrykker sig ikke 
kun igennem sine malerier og hans grafik 
kunst, han udfører også bronzeskulpturer 
og by projekter, som monumentet af Hans 
Christian Andersen i Málaga og landskabs 
skulpturen Rainbow Forest i Parken : 
Parque del Sol i Fuengirola.
Efter at have læst Odyssey af Homer og 
Ulysses af James Joyce og flere rejser 
til Dublin udfører han værkerne, der 
udstilles i Fuengirola, ikke som en 
illustration af teksterne, men som et 
parallelt værk.
På den anden side skjules det på ingen 
måde at JMCs malerier er et repertoire 
af forskellige registre, som om det 
var en collage af teknikker, temaer og 
stilarter: kubisme, pop, surrealisme, 
uformel og geometrisk abstraktion, 

naturalisme og realisme, maleri af 
historien, malerihistorie, dekonstruktion, 
tegneserier og reklame, etc. Alt sammen 
grundet nuancernes rigdomme og 
heterogenitet, kombineret med den 
komplekse mangfoldighed, som nævnes i 
Joyces tekster. 
En tekst, der er symptomatisk af den 
overtrædende og moderne ånd i de 
første årtier i det forrige århundrede. 
Ulysses, en mester for moderniteten, en 
personlighed, der allerede da opførte sig 
mere som en antihelt end en helt.
Vi er flere, der spørger os selv om 
betydningen af JMC sidste nye malerier. 
Fra en genlæsning til en tilegenhed, fra 
æstetik til politik, JMC’s arbejde fortsætter 
fremad i de kompromitterede territorier 
i et maleri, der ser i spejlet for at undre 
sig over, hvad der er meningen med 
kunst i en dehumaniseret verden som 
vores. Og det er meget muligt, at svaret 
er i kunstnerens behov for at holde liv 
i illusionen fra rejsen, fortsætte med at 
skabe udfordringer ved skabelsen, at 
erkende frygt, grænser og erobringer, der 
stadig er mulige. 
Uden frygt for at begå fejltagelser, 
ingen indvendinger af nogen art, 
eksperimentere og kombinere det som 
er lært og det som mangler at blive 
løst.  Det er også normalt at henvise til 
dekonstruktionens æstetik i hans værker, 
en filiation, der i hans tilfælde ikke 
kommer til at forudse en bestemt stilart, 
men en tidligere strategi, der rapporterer 
konsistens af udvidelsen af   poster, som 
hans maleri manifesterer sig med.

2. april 
PHANTOMS OF VENICE
Magrethekriken
Optræden af Torben Goldin og Laura 
Lehaff - i den danske kirke i Fuengirola, 
Margrethekirken, under deres pseudonym 
”Phantoms of Venice”.

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.

TORROXESTEPONA

13, 14 og 15. marts 
XI TAPAS RUTE I BYENS CENTRUM 
Kl. 21:00-24:00 
Der bliver afholdt stor 
Tapas konkurence “La 
Mejor Tapa” for de barer 
og restauranter beliggende 
i det centrale Estepona. 
Og det skal da komme 
alle gæsterne til gode, 
der vil blive tilbudt den 
valgte tapas+drikkevarer 
(øl, sodavand eller vand) 

for 2 euros. Tapas+drikkevarer(vin) for 
3 euros. Efter man har fået muligheden 

for at smage på den tapas 
der er med i konkurrencen, 
kan du være med til at vælge 
den bedste i byen. Hvis man 
har fået min. 5 stempler (det 
modtager man ved de barer 
man besøger og er med i 
konkurrencen), så kan man 
være med i lodtrækningen af 
forskellige præmier.
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MÁLAGA

21. februar – 7. juni
TOULOUSE-LAUTREC OG CIRKUSET
Museum Carmen Thyssen
Kl. 10:00-20:00 fra tirsdag til søndag
Pris: 10€

Bestilles på:www.ventaonline.
carmenthyssenmalaga.org

Under et kort ophold i et 
sanatorium, i 1899, lavede 
Henri de Toulouse-Lautrec 
(1864-1901) 39 tegninger om 
cirkusset, emnet for nogle 
af hans bedste malerier i 
de foregående år, og som 
han derefter husker ved 
at komponere en serie af 
billeder, hvor akrobater, 
klovne og dressører øver 
og udfører deres nummer 
foran tilskuerne, der bliver 
en privilegeret assistent til 

cirkusfunktionen. Oprindeligt lavet med 
farveblyanter, blev disse tegninger bevaret 
efter Lautrecs død af hans ven Maurice 
Joyant, og redigeret på hans anmodning 
i 1905 (af Adolphe Goupil) og i 1931 (af 
Librairie de France), i to mapper med titlen 
Au cirque (I cirkus).
Disse billeder er fulde af Lautrecs 
personlighed og hans fascinerede 
blik på dette populære show og hans 
hovedpersoner, ledsages i udstillingen af 
andre illustrationer omkring samme tema 
nemlig cirkuset, der blev offentliggjort i 
tidens presse eller i andre porteføljer, alle 
fra Jean Pierre Gimbergues-samlingen.
 
27. februar - 31. maj
KUNSTHISTORIEN SOM VISUEL KUNST
Museo Picasso
Kl. 10:00-19:00
Pris: 8€

Bestilles på: www.museopicassomalaga.org/
exposiciones-temporales

Kunsthistorien som visuel 
kunst, er en udstilling 
om hvordan man visuelt 
kan fortælle en historie 
(kunstens). På denne 
udstilling vil man få 
muligheden for at se 
værker fra blandt andre 
Pablo Picasso, Constantin 
Brancusi, Paul Cézanne, 
Robert Delaunay, Alberto 
Giacometti, Juan Gris, Vasily 
Kandinsky, Fernand Léger, 

El Lissitzky, Kazimir Malevich, Franz Marc, 
Henri Matisse, Joan Miró, Piet Mondrian, 
Georges Braque, Paul Klee eller Henry. 
Udstillingen er et samarbejde mellem 
organisationen Juan March Foundation og 
Picasso Málaga Museum, som vil bringe 
os igennem kunsthistoriens visuelle 
fortællinger set ud fra et specifikt synspunkt, 
nemlig museer og udstillingernes.

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

13-15. marts
MOMA20 – V UDGAVE AF MOTORCYKEL 
UDSTILLING MALAGA 2020
El Palacio de Ferias y Congresos
Fredag den 13: Fra 16:00 til 21:00
Lørdag den 14: Fra 10:00 til 21:00
Søndag den 15: Fra 10:00 til 20:00
Pris: 6€

Bestilles på:www.eventbrite.es
Malaga kongrescenter er vært for den 
femte udgave af Malaga-motorcykelshowet 
(MOMA), der vil samle alle slags produkter 
og tjenester, der er knyttet til motorcyklen. 

De besøgende vil få muligheden for at se 
et stort udvalg af modeller til salg fra de 
seneste nyheder til ekstra gode tilbud samt 
alle former for tilbehør til den nye sæson 
og outlet, mens du kan nyde udstillinger, 
konkurrencer og koncentrationer i løbet af 
disse tre dage.
For at fuldende messen designet af og 
for motorcykelelskere vil besøgende og 
købere have et testområde hvor man vil 
have mulighed for at afprøve den model 
der lige passer bedst til den enkeltes 
behov og så vil der være gratis parkering 
for motorcykler. Som en nyhed i denne 
udgave vil privatpersoner/besøgende have 
mulighed for at sælge deres motorcykel i 
parkeringsområdet helt gratis.

21. marts
MÁLAGA FURNITURE FAIR
El Palacio de Ferias y Congresos
Kl. 10:00-19:00
Pris: 10€

Bestilles på: www.malagafurniturefair.com
Málaga Furniture Fair er en ny årlig 
eksklusiv professionel messe inden for 
møbel- og designsektoren i Costa del Sol, 
hvor en række producenter af de mest 
anerkendte nationale og internationale 
mærker vil være til stede med deres 
nyeste tendenser, der i løbet af dagene 
vil præsentere deres innovative design til 
specialiserede fagfolk.

7. marts
FOTOKURSUS I NATURFOTOGRAFERING
Sted: El Torcal de Antequera (Málaga)
Varighed: 1 dag
Dette kursus i naturfotografering bliver 
afholdt i El Torcal de Antequera, her vil 
vi besøge et af de mest spektakulære og 
unikke naturområder på den iberiske halvø. 
Dette er et sted fyldt med overraskelser, selv 
for dem der har været her op til flere gange. 
Dagen vil byde på et kursus i de 
fototeknikker der bliver anvendt på 
landskabsfotografering, og hvis vi er 
heldige, og leder lidt, kan vi måske være 
heldige at fotografere den emblematiske 
bjergged.
Velegnet til alle niveauer.
Begrænset antal pladser.
Sprog: Spansk og engelsk
instagram.com/danielblancophoto
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15. februar til 7. marts
KARNEVAL I MARBELLA
Karneval i Marbella fejres med mange 
rekreative og festlige aktiviteter, 
karnevalsgrupper, børnefest, 
kostumekonkurrence, parader, 
karnevalsfest i Parque de la Represa, hvor 
den traditionelle begravelse af sardinen 
også finder sted.

30. marts til 5. april
MARBELLA TENNIS OPEN
Club de tenis Puente Romano
Bestilles på:www.marbellachallenger.com
Program:
Mandag den 30. marts kl.10:00
Singles Qualifying- First Round Singler Main 
Draw
Tirsdag den 31. marts kl.10:00
Singles Main Draw, Doubles Main Draw
Onsdag den 1. april kl.11:00
Singles Main Draw, Doubles Main Draw
Torsdag den 2. april kl.11:00

Singles Main Draw, Doubles Main Draw 
Round of 16
Fredag den 3. april kl.11:00 - Kvart Finale
Lørdag den 4. april kl.14:00 - Semifinale
Søndag den 5. april kl. 12:00 - Finale

VIP Experience:
Torsdag den 2. april
OPERA EXOTICA STRANGERS IN 
PARADISE
Rodrigo Orrego & Friends hylder den store 
Monserrat Caballé.
Tenoren Rodrigo Orrego vil blive ledsaget af 
den lyriske sanger Montse Martí.

Fredag den 3. april kl.11:00
FALCO MEETS FREDY MERCURY
Den succesrige koncert blev født ud fra en 
tilfældighed!
SASCHA LIEN og AXEL HERRIG sad ved 
en bar på et hotel efter et show, som de var 
blevet ansat til at optræde i uafhængigt 
af hinanden. De talte om deres interesser 
og dere musikalske liv, og så blev et nyt 
projektet født, nemlig at bringe pop-
ikonerne FREDDIE MERCURY og FALCO 
tilbage til livet og på scenen.
Begge kunstnere kendte ikke hinanden før 
den dag, hvor de mødtes til dette show. 
Begge blev booket som de tidligere FALCO 
MØDER AMADEUS (Falco Show) og WE 

WILL ROCK YOU (The Mercury Show). De 
fandt ud af deres mange fælles interesser, og 
en af dem var at sammensætte et nyt show. 
Så det gjorde de, og det funkede!
Et år senere startede de projektet som et 
glamourøst show og deres turné gennem 
Tyskland og Østrig var helt udsolgt i flere 
måneder. Støttet af et stort orkester og 
dansere, har FALCO MEETS MERCURY vist 
sig at være kæmpe succes siden 2014, som 
har gjort stort indtryk på de fleste fans fra to 
største stjerner fra 80erne.

Lørdag den 4. april
ABBA CHIQUITA REVIVAL BAND
Med alt respekt mod denne tidløse musik 
blev dette revival-band grundlagt i 2004 
for at holde liv i den store musik og 
vidunderlige show. Siden da er showet 
forbedret hvert år og har vist sig at være en 
stor succes for publikum i forskellige aldre.
De uforglemmelige hits som „Waterloo“, 
„Chiquitita“, „Mamma Mia“, „Fernando“ 
og mange flere præsenteres i forskellige 
kostumer i samme stil som den berømte 
gruppe fra tresserne.
Hundredvis af forestillinger i Tyskland, 
Østrig, Ungarn, Polen og Slovakiet gør 
denne meget specielle hyldest gruppe til 
en af de mest succesrige, der bringer den 
berømte musik til nye generationer.

TORREMOLINOS

4. marts
BIOGRAFKLUBBEN: “EL HOMBRE 
ELEFANTE” / “THE ELEFANT MAN”
Biblioteca Municipal Pablo Ruiz Picasso 
Sala de Cine - Kl. 20:00
Film instrueret af David Lynch. EE.UU. 
(1980). Varighed 125 min.
6. marts
ANDALUCISK ROCK: ‘HOMENAJE A 
TRIANA’
Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso - Kl. 20:00 
Fremført af gruppen Ziryab.
6-8. marts
KONKURRENCE MED KARNEVALS 
GRUPPER: SEMIFINALE
Auditorio Municipal Príncipe de Asturias 
Kl. 20:30-02:00
7. marzo
KAMMERKONCERT: ’KVINDESYMFONI’
Palacio de Congresos - Kl. 19:00
Fremført af det Ungdoms Provins 
Orkesteret fra Málaga
7-8. marts
INTERNATIONAL KVINDEDAG: ’SPILLER 
AT VÆRE LIGE’
Palacio de Congresos de Torremolinos 
Lørdag den 7: kl. 11:00-19:00 / søndag den 
8: kl. 11:00-14:00
8. marts
III TRAIL VELGØRENHEDSLØB I 
TORREMOLINOS
Estadio Municipal ‘Ciudad de Torremolinos’ 
Kl. 10:00 -14:00 

11. marts 
BIOGRAFKLUBBEN: “LA SOMBRA DE 
UNA DUDA” / “SHADOW OF A DOUBT”
Biblioteca Municipal Pablo Ruiz Picasso 
Sala de Cine - Kl. 20:00
Instrueret af Alfred Hitchcock. EE.UU. 
(1943). Varighed 108 min.
13. marts
KONCERT: “VINDE FRA BAROKEN”
Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso - Kl. 20:00
Pedro Cuadrado (tenor), Noelia Sierra 
(clave), Raquel García (violín), Francisco 
Rosado (chelo) og Sergio Rosado (oboe).
13. marts
KONKURRENCE MED KARNEVALS 
GRUPPER: FINALEN
Auditorio Municipal Príncipe de Asturias
Kl. 21:00
14. marts
KARNELVANSFEJRING I BYENS GADER
Centro Urbano
Kl. 10:00-14.00 og 18:00-00:00
15, marts
KARNELVANSFEJRING I BYENS GADER
La Carihuela - Kl. 12:00
17. marts
IV SAINT PATRICK’A DAY
Centro de Torremolinos
Tider og programmet er ikke fastlagt, 
dog kan det siges at der vil være flere 
spændene ting på programmet denne dag.
18. marts
BIOGRAFKLUBBEN: “NEW YORK, NEW YORK”  

Biblioteca Municipal Pablo Ruiz Picasso 
Sala de Cine - Kl. 20:00
Instrueret af Martin Scorsese. EE.UU. 
(1977). Varighed 163 min.
21. marts
BIOGRAFKLUBBEN BØRN: “GRU 3: MI 
VILLANO FAVORITO” / “DESPICABLE 
ME 3”
Biblioteca Municipal Pablo Ruiz Picasso 
Sala de Cine
Kl. 11:00
Med Kyle Balda, Pierre Coffin, Eric Guillon. 
EE.UU. (2017). Varighed 90 min. 
22. marts
BØRNE MUSIKAL “DISNEYMANÍA”
Auditorio Municipal Príncipe de Asturias
Kl. 12:30
Bestilles på: www.tickentradas.com
Kom og hør nogle af Disneys klassiker.
25. marts 
BIOGRAFKLUBBEN: ”REBELDE SIN 
CAUSA” / ” REBEL WITHOUT A CAUSE”
Biblioteca Municipal Pablo Ruiz Picasso 
Sala de Cine 
Kl. 20:00
Instrueret af Nicholas Ray. EE.UU. (1955). 
Varighed 111 min.
29. marts
FROZEN – ISENS OPRINDELSE
Auditorio Municipal Príncipe de Asturias 
- Kl. 12:30
Pris: 10€-12€

Bestilles på: tickentradas.com/eventos

MARBELLA
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Søndag den 1. Engelsk “ Roast 
Dinner” pris 8.95€ mellem kl. 13.00-
16.00
Mandag den 2. Hele dagen øl til 90 
cent. Tapa & Øl 1.50€. Dansk aftens-
mad lyder på flæskesteg med rødkål, 
sovs og kartofler mellem kl. 18.00-
20.00 pris 6.50€
Tirsdag den 3.  Lukket
Onsdag den 4. Lukket
Torsdag den 5.  Happy hour mellem 
kl. 17.00 og 19.00
Fredag den 6. Forretnings netværk 
fra kl. 17.00-19.00. International 
aften. RUSLAND, 2 retter mad for 
7.95€ mellem kl. 19.30-21.00 
Lørdag den 7. Cava Brunch platte 
mellem kl. 10.00-13.00, pris 6.95€. & 
Happy Hour mellem kl. 17.00-19.00
Søndag den 8. Engelsk “Roast din-
ner” pris 8.95€ mellem kl. 13.00-
16.00.  
Mandag den 9. Hele dagen øl 90 cent. 
Tapa & Øl 1.50€. Dansk aftensmad 
lyder på koteletter i fad mellem kl. 
18.00-20.00 pris 6.50€
Tirsdag den 10. Lukket
Onsdag den 11. Lukket

Torsdag den 12. Happy hour mellem 
kl. 17.00-19.00
Fredag den 13. International aften. 
IRLAND 2 retter mad for 7.95€ me-
llem kl. 19.30-21.00
Lørdag den 14. Cava Brunch platte 
mellem kl. 10.00-13.00 pris 6.95€. 
LIVE musik med ACATEAM fra kl. 
17.00-20.00
Søndag den 15. Engelsk “Roast 
Dinner” pris 8.95€ mellem kl. 13.00-
16.00
Mandag den 16. Hele dagen øl 90 
cent. Tapa & Øl 1.50€. Dansk aftens-
mad byder på frikadeller med sovs & 
kartofler mellem kl. 18.00-20.00 pris 
6.50€
Tirsdag den 17. Lukket
Onsdag den 18. Lukket
Torsdag den 19.  Happy Hour me-
llem kl. 17.00-19.00
Fredag den 20. International aften. 
MALTA 2 retter mad for 7.95€ me-
llem kl. 19.30-21.00
Lørdag den 21. Cava Brunch platte 
mellem kl 10.00-13.00 pris 6-95€. 
LIVE MUSIK med Colin Jeffrey fra 
kl. 14.00-17.00 og Happy Hour me-

llem kl. 17.00 og 19.00
Søndag den 22. Engelsk “Roast 
Dinner” pris 8.95€ mellem kl. 13.00-
16.00
Mandag den 23. Hele dagen øl 90 
cent. Tapa & Øl 1.50€. Dansk aftens-
mad lyder på stegt flæsk med persille 
sovs & Kartofler mellem kl. 18.00-
20.00 pris 6.50€
Tirsdag den 24. Lukket 
Onsdag den 25. Lukket
Torsdag den 26. Happy Hour mellem 
kl. 17.00-19.00
Fredag den 27. International aften. 
TYRKIET 2 retter mad for 7.95€ 
mellem kl. 19.30-21.00
Lørdag den 28. Privat fest. Baren 
åbner kl. 18.00 LEVENDE MUSIK 
mellem kl. 18.00-21.00
Søndag den 29. Engelsk “Roast 
Dinner” pris 8.95€ mellem kl. 13.00-
16.00
Mandag den 30. Hele dagen øl 90 
cent. Tapa & Øl 1.50€. Dansk aftens-
mad lyder på revelsben & sovs/kar-
tofler mellem kl. 18.00-20.00
Tirsdag den 31. Lukket

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

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

Til mad er bordbestilling er foretrukken på tlf. +34 952 54 00 80
Eller på vores facebook side Legends Bar Torre del Mar
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Helse

Hvordan mixer du din trivsels-cocktail?

PERNILLE KNUDTZON, SPECIALLÆGE I ALMEN MEDICIN, VITAFAKTA HEALTH CLINIC

….”lige meget hvor fyldt dit liv synes at være, så er der altid plads til et par 
kopper kaffe sammen med en ven”

For livsnyderen Peter Plys er livet 
enkelt. Han elsker livet med sine 
skønne venner i 100 meter skoven 

og slubrer vellysteligt honning i sig. 
Her inspiration til alle livsnydere, 

eventyrere og andre med hang til at 
opleve livets mysterier udfolde sig:

Syltetøjskrukken og to kopper kaffe
Dagens filosofi lektion var klar til at 

begynde. Uden at sige noget stillede 
læreren et tomt syltetøjsglas foran elev-
erne og begyndte at fylde det med golf-
bolde. Da der ikke kunne være flere bol-
de i glasset, spurgte han klassen, om de 
var enige i, at det var fyldt. Det var elev-
erne enige i.

Men så begyndte læreren at hælde 
småsten ned mellem golfboldene og 
spurgte igen klassen, om de syntes, glas-
set var fuldt. Det gjorde de. Så fandt lære-
ren en pose sand frem, som han hældte 
ned mellem boldene og stenene. Igen 
mente klassen, at nu var glasset proppet.

Bagefter tog læreren to kopper kaffe 
og hældte i glasset, således at alle hul-
rum forsvandt. Imens grinede eleverne, 
hvortil læreren sagde:

”Forestil jer, at dette glas repræsenter-
er livet. Golfboldene er de vigtige ting: 
familie, børn, et godt helbred, venner 
og fritidsinteresser. Simple ting, som 
hvis alt andet forsvandt, ville de stadig 
give dig et lykkeligt liv. Småstenene er 
andre ting af betydning: job, hus og din 
bil etc. Sandet repræsenterer alle andre 

gøremål”.
Efter en lille pause tilføjede læreren:
”Hvis du hælder sandet ned i glas-

set først, er der ikke plads til hverken 
småsten eller golfboldene. Det samme 
gælder for livet i almindelighed. Hvis 
du bruger al tid og energi på de små 
ubetydelige ting, bliver der aldrig plads 
til de ting, der er vigtige. Derfor - vær op-
mærksom på de ting, der er vigtige for 
din lykke: plej dine relationer, leg med 
børnene, tag vare på dit helbred, inviter 
dine kære ud på middag og brug tid på 
din hobby. For der vil altid være tid til at 
gøre huset rent. Prioriter golfbolde, rest-
en er bare sand”.

Da en elev spurgte, hvad kaffen 
repræsenterede, smilede læreren og 
svarede:

”Jeg er glad for at du spørger. Det er 
blot for at vise, at lige meget hvor fyldt 
dit liv synes at være, så er der altid plads 
til et par kopper kaffe sammen med en 
ven”.

God fornøjelse i livets cocktail-bar. 
Først de vigtigste ingredienser.  
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Mona Elisabeth Davidsen
Abogados

Ben      
ved     
øko   

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

Medlem af Advokatsamfundet i Danmark samt
Colegio de Abogados i Málaga

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

Telefon- og åbningstider:
Mandag - torsdag kl. 9-17
Fredag kl. 9-14.30
advokat@monadavidsen.com
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De færreste ved, at cancer i tyktarmen 
er den næst hyppigste cancerform - 
både hos mænd og kvinder. Den op-

står så godt som altid i slimhinden. Man 
ved ikke præcist, hvorfor den er så ud-
bredt. Man har gennem årene antaget, at 
der har noget med vores kost at gøre, fordi 
tyktarmscancer er hyppigere i den vestlige 
verden end i resten af verden. Desuden 
stiger hyppigheden med alderen. 

Den kan i princippet sidde overalt i  
tyktarmen, men er langt hyppigst i den 
sidste del af tarmen - der, hvor afføringen 
bevæger sig langsomst, og derfor udsæt-
ter slimhinden for evt. farlige stoffer. 
Dette faktum er med til at styrke formod-
ningen om, at det er noget i fødens af-
faldsstoffer, der er ansvarlig for udviklin-
gen af canceren.

På den anden side er der i de seneste 
år kommet viden om en vis arvelighed - 
måske ikke af canceren som sådan, men af 
de faktorer, der skal til for at udvikle can-
ceren.

Vi ved også, at det har noget med den 
samlede overflade af slimhinden at gøre, 
fordi polypper, der i sig selv ikke har noget 
med cancer at gøre, kan udvikle sig til can-
cer. F.eks. udvikler de familier, der har rig-
tig mange polypper i tyktarmen (familiær 
polypose), næsten med sikkerhed cancer i 
løbet af livet. Det er så galt, at de bliver til-
budt operativ fjernelse af hele tyktarmen 
inden en vis alder.

SYMPTOMER
Da canceren som anført oftest sidder i sid-
ste del tarmen, er det afføringen, man skal 
holde øje med. Den blotte tilstedeværelse 
af noget, der fylder i tarmen, kan give an-
ledning til afføringstrang, og det faktum, 
at canceren kan vokse sig ganske stor, kan 

give anledning til passagehindring. Så 
ændring i afføringsmønsteret er et vigtigt 
tegn. Den øgede overflade og den øgede 
celleaktivitet i canceren giver også ofte an-
ledning til blødning. 

Hvis canceren sidder tæt på endetar-
men, vil blødningen oftest være at se 
som rent blod. Hvis canceren sidder i 
begyndelse af tyktarmen, vil blodet blive 
omdannet og vise sig som sort afføring. 
Endelig er smerter i nederste del af ma-
ven (måske højre side af maven) ofte det 
eneste symptom fra en cancer i første del 
af tyktarmen. Uforklarligt vægttab er også 
et advarselstegn.

Polypper kan give lignende symptomer 
- på nær vægttab og kun sjældent smerter.

UNDERSØGELSE
Røntgenundersøgelse er i dag stort set er-
stattet af kikkertundersøgelser af den sim-
ple grund, at man ikke kan få vævsprøver 
med ud ved hjælp af et røntgenbillede. Ki-
kkertundersøgelsen kan så være et relativt 
kort stift rør (et rectoskop), hvor man med 
lidt held kan se de første 25 cm op i ende-
tarmen. Det er ofte nok, idet godt en tredie-
del af alle cancerne sidder så langt nede! 

Ellers må man længere op med en bø-
jelig kikkert (colonoscop). Er der tale om 
en polyp, kan man oftest fjerne den med 
det samme, og hvis der er tale om en 
cancer, kan man få en prøve (biopsi), der 
sendes til mikroskopi, hvorved cancerdi-
agnosen kan bekræftes eller afkræftes. 

 
BEHANDLING
Behandlingen af cancer og polypper er 
altid kirurgisk, nogle gange efter en kort 
stråleterapi seance, for at gøre opera-
tionen lettere. Det kan næsten altid lade 
sig gøre at sætte tarmen sammen igen, på 

nær, hvis den sidder meget tæt på selve 
endetarmsåbningen (mindre end syv-otte 
cm derfra) eller, hvis den er groet ind i an-
dre organer. Så er man tvunget til colos-
tomi (afføringen ud gennem siden). 

Endelig vil man i nogle tilfælde have ef-
fekt af kemoterapi, men det er sjældent, 
idet kemoterapi ikke helbreder, men i 
bedste fald kun dæmper cancerudviklin-
gen/-spredningen.

KONTROL
Er der tale om en tyktarm/endetarms-can-
cer bør man sikre sig at der ikke er tale om 
spredning til lever og lunger (det gøres of-
test før operationen) og man skal sikre sig 
at der ikke er andre cancere i tarmen – oft-
est også inden operationen. 

Derefter tilses patienten ca. en måned 
efter operationen og hvis alt er ok, fore-
tages der blot colonoscopi igen tre år se-
nere. Hvis der er tale om endetarmscancer 
foretages dog en kort-kikkertkontrol hver 
sjette måned de første to år og en fuld 
colonoscopi det tredie år.

Hvis der bliver givet kemoterapi, er 
kontrolpakken selvfølgelig en helt anden, 
hvilket fører for vidt at gennemgå her. 

Er der blot tale om fredelige polypper er 
der ingen grund til yderligere kontrol.

Er der tale om aggressive polypper er 
det afgørende for de videre kontroller hvor 
mange der er og hvor store de er. Hvis der 
findes mere end tre-fire stykker og/eller 
en af polypperne er mere end to cm stor, 
tilrådes kontrol allerede efter et år. Dette 
fortsættes til der er ”fred og ro”, hvorefter 
man går over til tre-fem års kontroller. 

Hvis der blot findes et par polypper og 
den største tilmed er mindre end to cm, så 
kan man nøjes med kontroller hvert femte 
år. 

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

Helse

Polypper og cancer i tyktarmen
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Sundhedsformidling

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

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

  Mit mål og hjerte ligger i
forebyggelse og selv-reparation

Dr. O
tto

 Warburg 1931 Nobel Prize Winner  ·  “The Root Cause of C ancer”

Sundhedskonsultationer & Undervisning
Mikroskopi af Levende Blod & Stress Test

Akupunktur, Foredrag & Workshops, Retreats

JA
. 2

91
94

OBS Medinsk Thermografi er åbnet igen - hør nærmere

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

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

Speciallæge 
Bo Rosenkilde
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Undgå plastflasker fremover
Oplev drikkevand af høj kvalitet direkte fra hanen
Filterløsning fri for plast og 100% bionedbrydelig
Diskret og pladsbesparende montering under vasken
Filtrering af: klor, kloramin, THMs, mikroplast, 
tungmetaller, pesticider og organisk materiale.
Stor besparelse på udgifter til vand fremover

ECO-PURO

www.eco-puro.com · info@eco-puro.com · 691 49 61 78

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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H ar du ømme spændte muskler eller 
har du nedsat bevægelighed med 
stivhed og ømhed i området, så er 

denne artikel lige til dig. 
For at kunne udføre denne form for 

selvhjælp kræver det, at du har en ten-
nisbold til rådighed. En lille massagebold 
med dutter eller lignende kan også bru-
ges. Jeg foretrækker en brugt tennisbold, 
da den giver sig lidt og derved ikke gør så 
ondt. Hvis du har en hård bold af en slags 
og du synes, at det gør for ondt at bruge 
den, så prøv med et lag tøj mere. Brug den 
aldrig på bar hud.

Find dit fokusområde og arbejd med 
det. Har du spørgsmål eller tvivl så kon-
takt en fysioterapeut.

Lænden:  Har du tendens til en øm og 
stiv lænderyg, især om morgenen eller 
når den bliver kold, så brug tennisbold-
en. Placer den der hvor du har ondt – al-
drig lige på rygsøjlen! – men gerne lige ved 
siden af og læn dig derefter op ad en væg. 
Du bestemmer selv, hvor meget vægt du vil 
lægge på men jo mere des bedre. Derefter 
bevæg bolden, mens du læner dig op ad 
bolden, op/ned, fra side til side eller rundt. 
Du kan også holde trykket på et punkt, in-
dtil smerten aftager. Der må ALDRIG opstå 
udstrålende smerter ned i benet. Flyt da 
bolden lidt. Flyt bolden tværs over lænden 
så du får taget hele lændeområdet. 

Skuldrene: Har du smerter omkring 
skuldrene, så placer bolden der, hvor 
smerten er lokaliseret og læn dig op ad 
en væg. Det kan fx være på skulderbla-
det, rundt om skulderbladet eller på selve 
skulderrundingen. Måske du skal stå 
med siden mod væggen. Bolden kan også 
placeres på forsiden på brystmusklen og 
enten brug hånden eller væggen til at 
trykke på bolden. 

Nakken: Placer bolden i nakken, un-
dgå direkte på rygsøjlen, og læn dig mod 
en væg. Bevæg derefter bolden op/ned, 
rundt eller fra side til side. Der må AL-
DRIG opstå udstrålende smerter fx ud 
i armene - flyt da bolden lidt! Med hån-
den kan du også massere vha. bolden på 
fx siden af nakken og på skuldernakker-
undingen.

Albuerne: Problemer med albuerne 
efter fx tennis eller golf.  Placer bolden 
rundt ved albuen og brug den modsatte 
hånd til at massere bolden godt rundt i 
hele området. Især de områder hvor der 
er smerter. Start evt. blødt og derefter 
hårdere og hårdere.

Hofte og bækken: Placer bolden mel-
lem ydersiden af hoften og væggen og 
masser stille og roligt. Flyt bolden så du 
når hele regionen rundt eller som mini-
mum der, hvor du har smerter eller hvor 
det føles stramt. Masser gerne begge bald-

er overalt. Ved smerter i balden og især 
dybt i balden sid da evt. på bolden, så du 
får endnu mere vægt på bolden. Hvis du 
gerne vil fange musklen piriformis, som 
sidder dybt i balden, så læg da foden på 
modsatte knæ og sid på bolden på denne 
balde og masser. Der må ikke opstå ud-
strålende smerter i benet. Flyt da bolden.

Knæ: ved smerter i og omkring knæ 
brug da bolden til at massere primært 
den nederste del af den forreste lår-
muskel. Du må også gerne massere hele 
lårmusklen. Desuden kan du forsøge at 
massere den bagerste lårmuskel, haserne 
og lægmusklen. Undgå selve knæhasen.  
På benet kan du føre bolden med hånden 
eller op ad væggen eller gulvet. Gør som 
du bedst kan få det stillet an. 

Fødder: tennisbolden under fødderne 
og masser stille og roligt. Først lidt vægt 
og derefter mere og mere. Tril bolden 
frem og tilbage fra tæerne til hælen. Det 
må gerne gøre lidt ondt og hvis det begy-
nder at klø, er det fordi der kommer rigtig 
meget blod i området. Det er godt. 

Ved alle øvelser gælder; brug din sun-
de fornuft. Hvis noget gør for ondt eller 
mærkes forkert, så lad være. Er du i tvivl 
så kontakt en fysioterapeut. Drik masser 
af vand når du har brugt tennisbolden. 
God træning/behandling 

Hjælp til selvhjælp
med en tennisbold!

AF FYSIOTERAPEUT RIKKE MARKUSSEN, CENTRO SANUM

Helse
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Spørg Eksperterne

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.

TILSKUD FRA DANMARK TIL BEHANDLING I 
SPANIEN
Kære Centro Sanum
Jeg har mange problematikker i hele mit bevægeapparat pga. en 
arbejdsulykke for mange år siden og har nok brug for en masse 
forskellige behandlinger. Jeg er lige flyttet herned og tænkte på, om 
man kan få tilskud til behandling her.
Hilsen Line

Hej Line
Tak for dit spørgsmål. Du har vundet en gang massage.
Hvis du stadig er resident i Danmark, så kan du få de samme tilskud 
her, som du ville få i Danmark. Både fra den offentlige sygesikring og 
hvis du er medlem af Danmark, så også derfra. Sørg for at få en hen-
visning til fysioterapi inden du kommer, så er det ikke noget problem 
overhovedet.
Og hvis du har privat forsikring, så dækker den sandsynligvis også, 
men tjek altid med forsikringsselskabet først.
Med venlig hilsen Rikke Markussen, fysioterapeut.

PRIS PÅ BEHANDLING
Hej Rikke
Hvad koster jeres behandlinger? Altså fysioterapi. Jeg lider af sklero-
se og har brug for behandling hver uge.
Venlig hilsen Else.

Hej Else
Tak for dit spørgsmål. Du har vundet en gang massage.
Priser for fysioterapi er følgende: 65 € for den første behandling, 
som er 60 min. Og 60 € for de efterfølgende behandlinger, som er 50 
min. Hvis du har vederlagsfri fysioterapi fra Danmark, får du både 
behandling og holdtræning dækket. Holdtræning koster 100 € for 10 
gange. 
Med venlig hilsen Rikke Markussen, fysioterapeut.

 

Rikke 
Markussen, 
fysioterapeut

Henrik P. Lindberg, 
Statsautoriseret
fodterapeut

Eugen Roth MD, 
kiropraktor

Rachel Cohen, 
akupunktør og  
zoneterapeut

Send dine spørgsmål til info@centrosanum.es

Friederich Damore 
Bruun, ND, Master 
Health Mentor og 
naturlæge

Essi Martela,  
osteopat

SVAMP MELLEM TÆERNE
Hej fodterapeut i Centro Sanum
Jeg har ondt imellem tæerne. Kan det være svamp?
Hilsen Jens

Hej Jens. 
Tak for dit spørgsmål. Du har vundet en gang massage.
Det er måske kun en revne efter at nogle dråber vand har ligget der 
i en hel dag. Hvis det klør meget, kan det være svamp. Lad mig se på 
det.
Hilsen Henrik Lindberg, statsautoriseret fodterapeut. 

Helse

ANNONCÉR 
DIN KLINIK 
HER!

952 668 027

Dansk psykolog

Pernille Thilker
cand. psych

Terapi/rådgivning 
individuelt og grupper

Konsultation i Benalmádena
Pueblo efter aftale

Telefon: 
952 56 97 54 • 686 58 72 98

E-mail:
pernille.thilker@icloud.com
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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

...................................................
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MARGRETHEKIRKEN

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

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

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

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

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

margrethekirken@margrethekirken.com

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

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

GUDSTJENESTER   
Søndag   1/3 kl. 11.00:  1. søndag i fasten. 
Iben Snell
Søndag   8/3 kl. 11.00:  2. søndag i fasten. 
Iben Snell
Søndag 15/3 kl. 11.00:  3. søndag i fasten. 
Christen Væver        
Søndag 22/3 kl. 11.00:  Midfaste. 
Iben Snell kl. 12.30:  Margrethekir-
kens årsmøde med generalforsam-
ling                                                                                                                                                                                                                                               
Søndag 29/3 kl. 11.00:  Mariæ Bebudel-
se. Iben Snell

ARRANGEMENTER 
Udflugt med Pia Bruun til ”Et andet 
Malaga” tirsdag den 10. marts kl. 9.30
Denne dag skal vi se nærmere på et par 
steder, vi normalt ikke kommer. Første 
stop er den historiske kirkegård, San 
Miguel, hvor nogle af Málagas mest ind-
flydelsesrige betydningsfulde personer 
ligger begravet. San Miguel kirkegård er 
Málagas autentiske begravelsesmuse-
um, og vores lokale guide vil fortælle os 
om trekantsdynastiet Larios, Livermore 
og Heredias, den svenske konsul Bolin 
og 1800-tallets liberale helt, José María 
Torrijos.
Senere vil vi tage ud og se El Jardín Botá-
nico, der i de lune sommernætter lagde 
de smukkeste rammer om selskabelige 
sammenkomster blandt Málagas ari-
stokrater. Vel mødt til en spændende 
tidsrejse!
Pris for hele herligheden inkl. frokost: 45 
€ for medlemmer af Margrethekirken / 
50 € for ikke-medlemmer

Tirsdagsaften med fællesspisning i Sol-
kystens Ungdomshus tirsdag den 10. 
marts kl. 19.00
Læs nærmere på facebook www.face-
book.com/groups/solkystensungdoms-
hus eller kontakt
Elisa på whatsApp + 45 20 64 46 37 
Generalforsamling i Margrethekirkens 
Venner torsdag den 12. marts kl. 12 
Dagsorden kan læses i februar numme-

ret af dette blad. Efter generalforsam-
lingen fortæller Hans Hugo From om at 
starte og drive selvstændig virksomhed 
i Spanien, hvorefter Margrethekirkens 
Venner serverer en let anretning. Del-
tagelse er gratis for medlemmer. For 
ikke-medlemmer er prisen: 25 €. Tilmel-
ding til Judith Lynne jlypet@gmail.com

Jazzkoncert med Bourbon Street Jazz-
band søndag den 15. marts kl. 19.00
Har du lyst til at høre et dejligt jazzband 
med en af Danmarks allerbedste sa-
xofonister? Så er der hattrick med det 
populære Bourbon Street jazzband fra 
Silkeborg! Saxofonisten Finn Odderskov 
har spillet med en række udenlandske 
jazzmusikere og betragtes som en af 
DK’s bedste. I 2019 fik han overrakt Benn 
Webster prisen.
Glæd jer til et dejligt gensyn og genhør, 
når vi får besøg af det hæderkronede or-
kester, som nu i flere år har underholdt 
os med god, gedigen traditionel jazz, 
boogie-woogie og swing i deres meget 
udadvendte og dansevenlige stil. Der 
venter os som sædvanlig en herlig aften, 
så husk danseskoene! 
NB! Vi har desværre været nødt til at 
ændre datoen, i forhold til annonceret i 
kirkebladet, så det nu er søndag den 15. 
marts kl. 19. Billetter á 35 € inkl. vin og 
sandwich kan købes i Margrethekirken 
og hos UniOptica eller bestilles på tlf. 
952 587 481 / margrethekirken@mar-
grethekirken.com og hos Helle Tychsen 
tlf. + 45 25 96 29 49 

Samtalesalon om gudstjeneste og litur-
gi torsdag den 19. marts kl. 19.00
Hvordan skal gudstjenesterne i folke-
kirken og de danske kirker i udlandet 
foregå? Er ordene ved dåb og nadver og 
kirkens øvrige ritualer til at forstå – eller 
kunne du tænke dig dem anderledes? 
Denne aften samtaler vi om gudstjene-
ste, dåb og nadver – og om hvem der skal 
bestemme og hvilken betydning det har, 
at gudstjenesterne i Skagen, Skælskør og 
Sydspanien ligner hinanden. 

Kirkens årsmøde med generalforsam-
ling for kirkens medlemmer søndag 
den 22. marts kl. 12.30 
Se indkaldelse med udførlig dagsorden i 
bladets februar nummer. 

Solkystens Ungdomshus holder tirs-
dagsaften med fællesspisning tirsdag 
den 24. marts kl. 19.00
Læs nærmere på facebook www.face-
book.com/groups/solkystensungdoms-
hus eller kontakt
Elisa på whatsApp + 45 20 64 46 37 

Litteraturkreds i præsteboligen onsdag 
den 25. marts kl. 10.00
På programmet står ”Vi kunne alt” af 
Merete Pryds Helle. Omtale af bogen 
findes i kirkebladet. Nye læsere er vel-
komne.

Sang- og fortælleaften med Christen 
Væver torsdag den 26. marts kl. 19.00 
En munter og tankevækkende aften 
om den formidable filosof, humorist 
og foredragsholder, John Engelbrecht. 
Da John for nogle år siden besøgte Mar-
grethekirken, dryssede han guldkorn og 
popkorn om livet ud over os i et forry-
gende tempo, mens han fortalte om den 
humor, der frigør, forløser og afvæbner. 
Desværre er John blevet syg, han kan 
ikke længere hvælve en regnbue af be-
gejstring over vores liv. Gennem mange 
år har Christen Væver imidlertid lært 
af ham om livet og humoren, og som 
Christen siger: ”Sidste gang, jeg besøgte 
ham, repeterede vi nogle af de allerbed-
ste historier, vi begge kender. Det blev 
til øjeblikke, som gav os både glæde, 
munterhed, smil, latter, alvor og vidun-
derlig genkendelse.” Dem har Christen 
nu lovet at fortælle videre til os. Vi kan 
med andre ord se frem til et festligt fyr-
værkeri!  
Entré: 15 € inkluderer en bolle med på-
læg og ost og en drink. Billetter kan kø-
bes i Margrethekirken eller bestilles på 
tlf. 952 587 481 margrethekirken@mar-
grethekirken.com

     
CLUB DANÉS

FUENGIROLA - MIJAS

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

clubdanes@gmail.com  - www.clubdanes.dk

KALENDER:
Marts måned
03. Info- personlige træning
17. Info – elselskab
21. Hippie og Beatles fest
23. Filmaften – Dronningen
24. Info – Investering
April måned
4. Fernisering
11. Påske Jazz
Benny afløser Bent
Herregymnastikken har fået ny formand 
i Benny Olsen, idet Bent Krone, der var 
med til at etablere denne underforening i 
Club Danés i 2001, nu træder tilbage som 
formand – den post har Krone haft siden 

2009. Vi takker Bent Krone for den store 
indsats han har gjort for klubben.

FOREDRAG OG INFORMATIONSMØ-
DER
Personlig træning:
Tirsdag d. 3. marts kl 12.00 vil du kunne 
møde Izabella Aparicio, som er uddannet 
personlig træner fra At Work i Køben-
havn. Hør hvad hun har at tilbyde dig for 
at du kan komme i bedre form. Deltagel-
se gratis.
Elforsyning:
Tirsdag d. 17. marts kl 11.00 vil Ener-
gy Nordic fortælle om fordelene ved at 
bruge dem som dit el-selskab i Spanien. 
Kunne du tænke dig at få din elregning og 
kundeservice på dansk fra et danskejet, 
spansk elselskab, som går ind for miljø-
venlig strøm og god service - uden at det 
skal koste ekstra? Deltagelse gratis og der 
vil være kaffe og kage til alle fremmødte.

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
Marts måned, som er vinterkirken Øst for 
Malaga´s sidste åbningsmåned i denne 
omgang byder naturligvis også på speciel-
le oplevelser. Fredag den 6. marts har vi 
entreret med Venta Luciano i Almuñecar 
om en Flamenco-aften indeholdende flg. 
Professionel dans af en Flamenco-gruppe 
fra Granada med sanger og levende mu-
sik efter en dejlig Barbecue-middag med 
frie drikkevarer under spisningen. Uden 
tvivl en meget speciel og fin oplevelse. 
Der arrangeres bustransport fra Benaja-
rafe langs kysten til Almuñecar. Prisen for 
dette spændende arrangement er 38 € + 
10 € for ud- og hjemkørsel. Der er tilmel-
ding i de danske klubber i Torre del Mar og 
Almuñecar eller til præsten.
Derudover afholder vi naturligvis vores lør-
dagsgudstjenester, som slutter med guds-
tjeneste i Maro kirke den 28. marts med 
afslutningsmiddag på Hotel Al Andalus.
Efter aftale med menighedsrådet har præ-
steparret Annalise Bager & Jacques Borg-
gild besluttet, at man gerne vil fortsætte 
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Med mere end 300m2 bebygget, 270m2 bolig og en grund på 1.300m2. Boligen er fordelt på 3 etager: stueetage, første sal og kælder. Stueetagen: 
stue, separat køkken, 1 soveværelse, 1 komplet badeværelse og et spisekammer. Første sal: soveværelse med walk in closset og eget badeværelse, 
en privat terrasse med en fremragende udsigt, et andet soveværelse, et andet badeværelse og et åbent område, der bruges som kontor. Kælder: 
er der et chillout-område, et fitnesscenter, en bar og et lege område med ping pong og dart, plus et komplet badeværelse. Udendørs: Veranda, 
overdækket terrasse med fantastisk udsigt, Grill med bar og opholdsområde, pool med jacuzzi, udendørs parkering med plads til 3 biler og et 
lagerrum på 18 m2. Stor have med træer og selvfølgelig en fantastisk udsigt. Tæt på Fuengirola centrum og stranden (5 minutter), 3 minutter 
fra “El Corte Inglés” eller Miramar indkøbscenter og 5 minutter væk fra fritidsaktiviteter, barer og restauranter.

Pris: 695.000 Euros

STORSLÅET VILLA I “LA SIERREZUELA” VED MIJAS

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

Elizabeth Dover Petersen
Col. núm. 7.772

ADVOKAT 
(LL.M. Eur)

DOVER PETERSEN

SPANSK - DANSK

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

Elizabeth
Col. núm. 7. 772 

edp@isconsul.com
www.advokatspansk.com

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

Udlejning
- med ro i sindet

(0034) 952 472 429
info@rinconrent.com
www.rinconrent.com
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samarbejdet med den Danske Kirke Øst for 
Málaga 1-2 år endnu.
Marts
Fredag den 6. kl. 19 - Flamenco-aften på 
Venta Luciano i Almuñecar (Fælles kørsel 
i bus)
Lørdag den 7. kl. 13 - Gudstjeneste i Lux 
Mundi. Torre del Mar
Lørdag den 14. kl. 13 - Gudstjeneste i Fi-
skerkapellet i Almuñecar
Lørdag den 21. kl. 13 - Gudstjeneste i Lux 
Mundi, Torre del Mar
Lørdag den 28. kl. 13 - Afslutningsgudstje-
neste i Maro kirke 
 

DSS - DANSK 
SPANSK SAMVIRKE

Asociación Deportivo Gastronómico  
Hispano Danesa

Avenida de Europa 30 – 18690 Almuñecar
NIF: G18545699 

Foreningens generalforsamling blev af-
holdt søndag d. 2 februar.
Generalforsamlingen forløb, stille og rolig, 
uden de store diskutioner, så vi må jo kon-
kludere at årets arrangementer og emner, 
må være i medlemmernes interesse.
Valgene kunne desværre ikke gennemfø-
res, da der ikke var nogen der ønskede at 
stille op til de to pladser som opstod, da 
to ikke ønskede genvalg.
Heldigvis beskriver lovene at bestyrelsen 
skal bestå af, fra 3 til 6 medlemmer.
Bestyrelsen konstituerede sig bagefter 
således.
Formand.            Mogens Suanning
Næstformand.   Vivi Caspersen
Sekretær.              Jette Zimmer
Kasserer.              Frank Strøjer
Kontingentet blev fastholdt på 50 euro 
for året 2021.
Februar måned er forløbet med mange 
aktiviteter:
Filmaften fra Malawi, som efterfølgen-
de blev fulgt op med et foredrag af Jette 
Zimmer, som har boet i Malawi.
Bingo  aften med fuld hus og mange gla-
de vindere, som startede med spisning 
og det gentages i marts.
Spændende portvins smagning med John-
ny Kristensen som førte os gennem de for-
skellige distrikter og dertil hørende tapas.
Foredrag ved Jan, fra Fuengirola, som har 

udviklet en creme indeholdende cannabis, 
som fjerner smerter ved optagelse gennem 
huden, Jan er selv Sclerose ramt og får selv 
utrolig, meget hjælp fra hans forskellige 
præparater, som han har udviklet
Interesserede Danske personer, som op-
holder sig i Almuñécar er velkommen til 
at besøge os til vores fredagstræf, hvor 
der serveres dansk smørrebrød og til ti-
der en lun ret.
Fredag kl. 12.00 til kl. 15.00
Mødested: Avenida de Europa 30,  over-
for majuelo park
Mogens Suanning
MARTS MÅNEDS PROGRAM
UD OVER DE DAGLIGE AKTIVITETER!
Onsdag d.4-3 kl. 11.00. Vandretur. Se 
mere på. “almu.dk”
Torsdag. d. 5-3 kl. 18.30. Filmaften.
Fredag. d. 6-3 kl. 12.00. Fredagstræf.
Mandag. d. 9-3 kl. 19.00. Foredrag Jacqu-
es Borggild “Normandiet.”
Onsdag. d. 11-3 kl. 11.00. Vandretur. se 
mere på. “almu.dk
Torsdag d. 12-3 kl. 18.30. Bingo
Fredag d. 13-3 kl. 12.00. Fredagstræf.
Mandag. d. 16-3 kl.17.00. Foredrag. 
Ar v-testamente-fremtidsfuldmag-
ter-mm
Onsdag. d.18-3 Kl.11.00. Vandretur. se 
mere på. “almu.dk”
Torsdag. d. 19-3 kl. 18.30. Filmaften. se 
mere på. “almu.dk”
Fredag. d. 20-3 kl. 12.00. Fredagstræf.
Onsdag. d 25-3 kl. 11.00 Vandretur. se 
mere på. “ almu.dk”
Fredag. d. 27-3 kl. 12.00. Fredagstræf. 
sidste dag med Køkkenet
 
Vel mødt til marts arrangementer. Æn-
dringer kan forekomme!
Se opslag i klubben!

DEN DANSKE KLUB 
I TORRE DEL MAR

Paseo Marítimo Levante 21
29740 Torre del Mar

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

Klubnyt fra Den Danske Klub i Torre 
del Mar
Vi har nydt det fantastiske gode vejr fe-
bruar har budt på. Ligesom vi har haft 

nogle velbesøgte Torsdagsåbent.
Derudover har vi haft deltagerrekord 
med 42 deltagere til Syng Sammen Aften. 
Vi har også haft foredrag ved Scandina-
vian Computers & TV-boks, som mødte 
deres brugere i øjenhøjde, og hvor vi fik 
fortalt noget om hvordan deres TV-pak-
ker og -bokse fungerer.
I forbindelse med en Grillsøndag kom 
Mette & Jan fra TAKEACHOICE og fortal-
te om Jans Multilotion, som er en smer-
testillende lotion med CBD.
Midt på måneden afholdt Costa-Events 
den første af tre Intimkoncerter i Klub-
bens lokaler. Her underholdt Mark Con-
nor & Laura Elen efter medlemmerne 
havde nydt en lækker platte, som køkke-
net havde fremtryllet.

HUSK GENERALFORSAMLING d. 22. 
marts kl. 14.
Arrangementskalender 
Marts
Onsdag d. 4. marts
Syng Sammen Aften
Spisning starter kl. 19.00
Forloren hare m. tyttebær & asier
Vi synger fra ca. 19.45
Tilmelding til spisning, senest 27. februar
Søndag d. 8. marts
Red Mick fortolker Simply Red 
Kl. 18 serveres Mørbradgryde for 10 € 

(Gæster +2 €)
Tilmelding til spisning senest 5. marts
Underholdning starter kl. 19.30
Billetter 15  € maddie@costa-events.com
Tirsdag d. 10. marts
Foredrag 
Karen Margrethe fortæller om sine rejser
Hakkebøf m. gulerods/æblesalat
Spisning starter kl. 19.00
Foredraget starter ca. kl. 20
Tilmelding til spisning, senest 5. marts
Onsdag d. 11.  marts
Banko 
Spisning kl. 18.30
Gammeldags oksesteg m. rodfrugter & 
waldorfsalat
Spillet starter ca. kl. 19.15
Tilmelding til spisning, senest 5. marts
Onsdag d. 18. marts
Syng Sammen Aften 
Spisning starter kl. 19.00
Farserede Porrer m. mikset salat
Vi synger fra ca. 19.45
Tilmelding til spisning, senest 12. marts
Søndag d. 22. marts
Generalforsamling kl. 14
Menuen står på stegt flæsk m. persille-
sovs.
Tilmelding til spisning, senest 19. marts
Mandag d. 23. marts
An Evening with Dave Parker
Tribute til Neil Diamond kl. 19-22
Billetter 12 € maddie@costa-events.com
Kl. 18 serveres Stjerneskud for 10 € (Gæ-
ster +2 €)
Tilmelding til spisning, senest 19. marts
Tirsdag d. 24. marts
Vandrernes Paellatur
Onsdag d. 25. marts
Banko 
Spisning kl. 18.30
Gullash m. kartoffelmos & gulerodssalat

Spillet starter ca. kl. 19.15
Tilmelding til spisning, senest 19. marts
Søndag 29. marts
Grillsøndag
Spisning kl. 13
Tilmelding senest 26. marts

April
Onsdag d. 1. april
Syng Sammen Aften 
Spisning starter kl. 19.00
Brændende kærlighed m gulerodssalat
Vi synger fra ca. 19.45
Tilmelding til spisning, senest 26. marts
Søndag d. 5. april
Påskefrokost
Buffet 20 €
Tilmelding senest 2. april
Tirsdag d. 7. april
Foredrag
Spisning starter kl. 19.00
Foredraget starter ca. kl. 20
Tilmelding til spisning, senest 2. april
Onsdag d. 8. april
Banko 
Spisning kl. 18.30
Medister m. blomkålsstuvning
Spillet starter ca. kl. 19.15
Tilmelding til spisning, senest 2. april
Onsdag d. 15. april
Syng Sammen Aften 
Spisning starter kl. 19.00
Bankekød m. gulerødder
Vi synger fra ca. 19.45
Tilmelding til spisning, senest 9. april
Onsdag d. 22. april
Banko 
Spisning kl. 18.30
Hvidvinsdampet fisk m. citronsovs & 
mikset salat
Spillet starter ca. kl. 19.15
Tilmelding til spisning, senest 16. april
Søndag d. 26. april
Grillsøndag
Spisning kl. 13
Tilmelding senest 23. april
Se mere på danskeklub.dk

ASOCIACIÓN
PARA TODOS

Formand: Eigil Rasmussen,
670 659 931

www.paratodos.dk

Søndagsmøder:
Paratodos har faste ugentlige møder 
hver søndag på rest. Casa Italia som lig-
ger på Havnen i Fuengirola.
I dette tidsrum kan man møde medlem-
mer af Paratodos.
 
Arrangement oversigt:

Arrangementer:
22/2- Forårsfest på Rest. Lucia med 3 
retters mad og livemusik.
27/2- Generalforsamling på Casa Italia 
kl. 12.00
21/3- Månedsfest på rest. Seaview med 
Cava – Buffet – Musik kl. 20.00
Hold dig opdateret på vores hjemmeside 
www.paratodos.dk
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Bestilling af  rubrikannonce:
Prisen er 0,70 e/6 kr. pr. ord - dog min. 14 euro  Billet
mrk. + 1,50 euro. 
Rubrikannoncer betales forud og afleveringsfristen er
den 15. i hver måned. 

Rengøring af ferieboliger
Christensen Service

Momsregistreret
Belinda 670908811

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

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

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

Aircon., varmepumper og
pool-heating

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

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

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

personale. Hjælpemidler udlejes

Tryghedsopkald
Ring eller skriv til DANIA CARE, 

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

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

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

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

Trivelig leilighet til utleie
i Benalmádena 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

info@rinconrent.com
www.rinconrent.dk

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

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

Pris 169.000 euro
Skriv og jeg sender link

med 32 billeder.
ehusted@pc.dk

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

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

Henvendelse
Tel. 670 700 852

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

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

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

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

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

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

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

Kim ELEKTRIKER
El-arbejde & satellit TV

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

Andersen Ruiz 
Consulting

Christian Andersen

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

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

www.andersenruizconsulting.com

Insurance
&

Legal advice

Den sikreste løsning
Alt indenfor: Elarbejde

Malerarbejde • VVS-arbejde
Murerarbejde • Snedkerarbejde

Per Larsen Service
FUENGIROLA

Tel. 670 767 989 • Fax. 952 471 612
  

w

FAGUDDANNET
DANSK MALER
Per Leonhard Hansen

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

Mobiltelefon 607 52 02 57

25 år på kysten!

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

Vi laver gitre i jern og 
aluminium

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

LÅSESMED

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

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

www.spanskbil.com

BIL REGISTRERING

v/ Forsikringsmægler 
Helle Haugaard Eriksen

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

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

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

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

DAN
ForSIKRING
CAN

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

Forskellige former for flise- og gulvbelægning
Nyt badeværelse og køkken

Alt arbejde indenfor:

Murer  |  Elektricitet  |  Maler
Tømrer  | VVS  |  Gulvpolering

Nye aluminiumsdøre og -vinduer

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

dansk  engelsk  spansk
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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 

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

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

Ring til Julian på 655825931

Rubrikannoncer

Bestilling af  rubrikannonce:
Prisen er 0,70 e/6 kr. pr. ord - dog min. 14 euro  Billet
mrk. + 1,50 euro. 
Rubrikannoncer betales forud og afleveringsfristen er
den 15. i hver måned. 

Rengøring af ferieboliger
Christensen Service

Momsregistreret
Belinda 670908811

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

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

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

Aircon., varmepumper og
pool-heating

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

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

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

personale. Hjælpemidler udlejes

Tryghedsopkald
Ring eller skriv til DANIA CARE, 

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

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

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

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

Trivelig leilighet til utleie
i Benalmádena 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

info@rinconrent.com
www.rinconrent.dk

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

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

Pris 169.000 euro
Skriv og jeg sender link

med 32 billeder.
ehusted@pc.dk

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

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

Henvendelse
Tel. 670 700 852

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

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

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

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

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

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

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

Kim ELEKTRIKER
El-arbejde & satellit TV

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

Andersen Ruiz 
Consulting

Christian Andersen

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

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

www.andersenruizconsulting.com

Insurance
&

Legal advice

Den sikreste løsning
Alt indenfor: Elarbejde

Malerarbejde • VVS-arbejde
Murerarbejde • Snedkerarbejde

Per Larsen Service
FUENGIROLA

Tel. 670 767 989 • Fax. 952 471 612
  

w

FAGUDDANNET
DANSK MALER
Per Leonhard Hansen

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

Mobiltelefon 607 52 02 57

25 år på kysten!

<RUBRIKANNONCER>

SOLKYSTEN.EU MAJ 201866

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

Vi laver gitre i jern og 
aluminium

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

LÅSESMED

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

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

www.spanskbil.com

BIL REGISTRERING

v/ Forsikringsmægler 
Helle Haugaard Eriksen

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

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

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

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

DAN
ForSIKRING
CAN

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

Forskellige former for flise- og gulvbelægning
Nyt badeværelse og køkken

Alt arbejde indenfor:

Murer  |  Elektricitet  |  Maler
Tømrer  | VVS  |  Gulvpolering

Nye aluminiumsdøre og -vinduer

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

dansk  engelsk  spansk
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Bestilling af  rubrikannonce:
Prisen er 0,70 e/6 kr. pr. ord - dog min. 14 euro  Billet
mrk. + 1,50 euro. 
Rubrikannoncer betales forud og afleveringsfristen er
den 15. i hver måned. 

Rengøring af ferieboliger
Christensen Service

Momsregistreret
Belinda 670908811

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

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

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

Aircon., varmepumper og
pool-heating

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

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

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

personale. Hjælpemidler udlejes

Tryghedsopkald
Ring eller skriv til DANIA CARE, 

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

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

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

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

Trivelig leilighet til utleie
i Benalmádena 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

info@rinconrent.com
www.rinconrent.dk

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

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

Pris 169.000 euro
Skriv og jeg sender link

med 32 billeder.
ehusted@pc.dk

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

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

Henvendelse
Tel. 670 700 852

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

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

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

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

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

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

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

Kim ELEKTRIKER
El-arbejde & satellit TV

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

Andersen Ruiz 
Consulting

Christian Andersen

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

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

www.andersenruizconsulting.com

Insurance
&

Legal advice

Den sikreste løsning
Alt indenfor: Elarbejde

Malerarbejde • VVS-arbejde
Murerarbejde • Snedkerarbejde

Per Larsen Service
FUENGIROLA

Tel. 670 767 989 • Fax. 952 471 612
  

w

FAGUDDANNET
DANSK MALER
Per Leonhard Hansen

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

Mobiltelefon 607 52 02 57

25 år på kysten!

<RUBRIKANNONCER>

SOLKYSTEN.EU MAJ 201866

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

Vi laver gitre i jern og 
aluminium

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

LÅSESMED

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

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

www.spanskbil.com

BIL REGISTRERING

v/ Forsikringsmægler 
Helle Haugaard Eriksen

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

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

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

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

DAN
ForSIKRING
CAN

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

Forskellige former for flise- og gulvbelægning
Nyt badeværelse og køkken

Alt arbejde indenfor:

Murer  |  Elektricitet  |  Maler
Tømrer  | VVS  |  Gulvpolering

Nye aluminiumsdøre og -vinduer

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

dansk  engelsk  spansk
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Bestilling af  rubrikannonce:
Prisen er 0,70 e/6 kr. pr. ord - dog min. 14 euro  Billet
mrk. + 1,50 euro. 
Rubrikannoncer betales forud og afleveringsfristen er
den 15. i hver måned. 

Rengøring af ferieboliger
Christensen Service

Momsregistreret
Belinda 670908811

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

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

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

Aircon., varmepumper og
pool-heating

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

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

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

personale. Hjælpemidler udlejes

Tryghedsopkald
Ring eller skriv til DANIA CARE, 

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

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

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

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

Trivelig leilighet til utleie
i Benalmádena 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

info@rinconrent.com
www.rinconrent.dk

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

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

Pris 169.000 euro
Skriv og jeg sender link

med 32 billeder.
ehusted@pc.dk

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

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

Henvendelse
Tel. 670 700 852

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

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

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

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

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

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

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

Kim ELEKTRIKER
El-arbejde & satellit TV

Tel. 952 47 95 39 
Mobil. 607 83 12 11
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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
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Vi laver gitre i jern og 
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Recinto Ferial
Tel. 952 580 512
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(bedst kl. 14-18)
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• BILSYN - ITV & HOMOLOGERING
• ALT PAPIRARBEJDE FOR BIL REGISTRERING
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Tel: 671 204 824 • Fax: 952 821 302
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Tlf. 952 66 03 87
Mob. 607 59 59 60

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

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

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

DAN
ForSIKRING
CAN

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

Forskellige former for flise- og gulvbelægning
Nyt badeværelse og køkken

Alt arbejde indenfor:

Murer  |  Elektricitet  |  Maler
Tømrer  | VVS  |  Gulvpolering

Nye aluminiumsdøre og -vinduer

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

dansk  engelsk  spansk
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Ferie boliger på Solkysten
Til leje kontakt

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

Bestilling af  rubrikannonce:
Prisen er 0,70 e/6 kr. pr. ord - dog min. 14 euro  Billet
mrk. + 1,50 euro. 
Rubrikannoncer betales forud og afleveringsfristen er
den 15. i hver måned. 

Rengøring af ferieboliger
Christensen Service

Momsregistreret
Belinda 670908811

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

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

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

Aircon., varmepumper og
pool-heating

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

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

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

personale. Hjælpemidler udlejes

Tryghedsopkald
Ring eller skriv til DANIA CARE, 

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

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

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

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

Trivelig leilighet til utleie
i Benalmádena 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

info@rinconrent.com
www.rinconrent.dk

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

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

Pris 169.000 euro
Skriv og jeg sender link

med 32 billeder.
ehusted@pc.dk

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

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

Henvendelse
Tel. 670 700 852

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

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

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

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

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

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

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

Kim ELEKTRIKER
El-arbejde & satellit TV

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

Andersen Ruiz 
Consulting

Christian Andersen

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

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

www.andersenruizconsulting.com

Insurance
&

Legal advice

Den sikreste løsning
Alt indenfor: Elarbejde

Malerarbejde • VVS-arbejde
Murerarbejde • Snedkerarbejde

Per Larsen Service
FUENGIROLA

Tel. 670 767 989 • Fax. 952 471 612
  

w

FAGUDDANNET
DANSK MALER
Per Leonhard Hansen

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

Mobiltelefon 607 52 02 57

25 år på kysten!
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Åbning, ændring og
salg af kombinations-
låse og sikkerheds-
døre.

Vi laver gitre i jern og 
aluminium

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

LÅSESMED

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

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

www.spanskbil.com

BIL REGISTRERING

v/ Forsikringsmægler 
Helle Haugaard Eriksen

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

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

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

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

DAN
ForSIKRING
CAN

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

Forskellige former for flise- og gulvbelægning
Nyt badeværelse og køkken

Alt arbejde indenfor:

Murer  |  Elektricitet  |  Maler
Tømrer  | VVS  |  Gulvpolering

Nye aluminiumsdøre og -vinduer

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

dansk  engelsk  spansk
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Kvinde, kæmp! 
Seneste nyt! Der går mindst 100 år, før der er ligestilling

Så skal vi til det igen. Demonstrationer, 
tv-debatter, radioprogrammer, artikler 
og småbitre kronikker fra utilfredse 

kvinder. For mor er ikke vred. Næ, hun er 
skuffet. Dét er hun nu ikke kun hvert år 
d. 8. marts på Kvinderens Internationale 
Kampdag, men lige dér er hun altså ekstra 
skuffet, og det er ekstra oplagt at lufte util-
fredsheden - ikke nødvendigvis rettet mod 
mændene (selvom det bestemt også find-
es), men mod den ligestilling, der stadigvæk 
ikke eksisterer – ikke engang i vores del af 
verden.

Sådan kunne det ellers godt se ud her 
fra mit vindue. Jeg ser mange kvinder i 
lederstillinger og med topløn, mens lille-
far passer sit almindelige arbejde, hiver 
en gennemsnitsløn hjem til husstanden, 
mens han henter unger, kokkererer, går til 
babysvømning og forsøger at mande sig op 
til at være mand nok for sin kvinde. Og dét 
kan altså ikke være lige nemt.

For det kan godt være, der stadigvæk sid-
der alt for mange mænd i lederstillingerne, 
på ministertaburetterne og i bestyrelserne, 
men jeg kan nu af og til skænke de kære 
mænd en øm tanke, når jeg ser, hvordan 
vi kvinder er blevet ret gode (måske lidt 
for gode?) til at fortælle dem, hvor skabet 
skal stå. Ja, faktisk banker vi det bare selv 
op, skabet, hvis det er dét, vi vil, og hvis vi 
i øvrigt kan finde tiden til det mellem kvin-
denetværksgrupper, halvmarathons, venin-
derejser og det gode job. Selv børnene får vi 

bare selv, hvis vi synes. Men når så vi VIL ha’ 
den maskuline mand, har han altså bare at 
lægge viskestykket og kagerullen fra sig og 
være noget mere mand end ham, vi selv 
kom til at forvandle fra uregerlig, levende, 
spontan og dragende mandsperson … til 
noget helt andet. Og her skal man passe på 
med at udbryde et lille ’hurra for den lille 
forskel’, som vi ellers brugte så meget en-
gang.

Men nu skal det være løgn. I 2030 skal der 
være ligestilling mellem kønnene, har FN’s 
femte verdensmål for bæredygtig udvikling 
længe sagt. Som en anden DSB- eller Post-
Nord-forretning er der dog dømt forsinkelse 
på projektet. Bare sølle 100 år, men så skulle 
alting også være i orden, viser en rapport fra 
World Economic Forum. Og hvis man tager 

ja-hatten på, er dét selvfølgelig bedre end de 
108 år, forrige rapport spåede, det ville ta’ at 
opnå ligestilling på verdensplan.

Godt ord igen. Idéen om en kampdag for 
kvinder blev ikke overraskende født i 1910 
på en socialistisk kvindekongres i Køben-
havn, og vi har meget at takke de feminine 
kampe for, siden man i 1975 besluttede at 
gøre 8. marts til den officielle kvindernes 
kampdag. Retten til at stemme, til uddan-
nelse, til medbestemmelse og arbejde og 
retten til at bestemme over egen krop (ikke 
ét ord om #metoo).

Men når vi nu alligevel skal vente 100 
år på ligestilling mellem kønnene, kunne 
vi godt lige gi’ vores mænd en krammer 
midt i bollebagningen og gulvasken (de-
res, selvfølgelig) og vælge vores kampe med 
omhu. Bare en gang i mellem.. 

”For det kan godt være,  
der stadigvæk sidder alt for 

mange mænd i lederstill-
ingerne, på ministertaburet-
terne og i bestyrelserne, men 
jeg kan nu af og til skænke 

de kære mænd en øm tanke, 
når jeg ser, hvordan vi kvin-
der er blevet ret gode (måske 
for gode?) til at fortælle dem, 

hvor skabet skal stå …”
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Lonnie Kjer er Solkystens klummeskribent
Hver måned skriver hun om stort og småt
Har du idéer eller forslag til emner, er  
du velkommen til at skrive til lonnie@
solkysten.eu

Lonnie Kjer
Sangskriver, musiker og journalist
Mor til to
Bor (endnu) i Danmark, men misser sjæl-
dent en måned uden en tur til det spanske.
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ØNSKER DU EN FERIEBOLIG 
ELLER EN PERMANENT BOLIG 
PÅ COSTA DEL SOL?
VI DÆKKER OMRÅDET FRA ALMUÑECAR I ØST, 
TIL SOTOGRANDE I VEST.
Vi er et professionelt team af skandinaviske 
ejendomsmæglere med mere end ti års erfaring 
inden for ejendomshandel på Costa del Sol.

WWW.KAARSBERGESTATE.COM      I          KAARSBERG ESTATE

0034 666 777 016      I           INFO@KAARSBERGESTATE.COM
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