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Dette er Cora Care

Det gode liv i Spania. Stig og Eli setter pris på besøk hjemmefra. Her sammen
med artikkelforfatteren og fru Tove.

Hans Petter Kleiven og Stig Hovdal i Radio Tri studio i 1993.

over sykkelstyret, syklende og
lesende:
- Hehehe, det stemmer nok det,
jeg har en tendens til å gjøre flere
ting samtidig. Kall det stress, eller
effektivitet, sier Stig, mens han
tenner en røyk, sjekker mailen og
tar en telefon…
Stig minnes med glede lokalradioens barndom på Vinstra. Han var
selv en viktig del av Radio Tris
suksess først på 90-tallet, og
mange
husker
sikkert
Bytteradioen med de to Stig’ene
Hovdal og Lunde som gikk hver
onsdag kveld.
- Kjempeartig, sier Stig med store
øyne.
- Og så hadde vi jo egen reiseavdeling i Radio Tri, Reiseklubben
Balder. Vi arrangerte turer for lytterne og var blant annet i St.
Petersburg og København. En
morsom tid som jeg husker med
glede.
Han husker også en sen søndag
kveld på Sødorp Gjestgivergård
for rundt 15 år siden:
- Det var karaokeaften, og jeg og
to kamerater meldte oss på. Vi var
vel strengt tatt ingen sangere noen
av oss. Og vet du hva vi kalte oss?
”The morning breads,” sier han og
ler så den store kroppen rister. Stig
har alltid vært en glad gutt, og det
vil han fortsette med:
- Jeg håper jeg dauer med et smil
om munnen, sier han.
Skryter av kommunen
Både Stig og kona Eli jobbet i
Nord-Fron kommune, og de har
bare godord å si om sin tidligere
arbeidsplass:
- Vi følger jo med på nett og via

venner på ting og tang i midtdalen, og vi mener fortsatt at NordFron er en mønsterkommune ledet
av Norges beste ordfører. Gunnar
Tore blir vanskelig å erstatte, men
jeg har tro på Tove Haugli som
hans etterfølger, sier Stig.
Han trekker også fram det gode
arbeidsmiljøet og de mange flinke
medarbeiderne:
- Utrolig mange dyktige folk, og
mange av dem har vi fortsatt kontakt med. Og det setter vi stor pris
på.
Ordfører Gunnar Tore Stenseng
husker godt Hovdal:
- Ingen glemmer vel Stig, sier
Stenseng med et smil.
- Jeg husker ham som en grepa kar
som sto på. Han var litt utradisjonell, ingen typisk byråkrat, men
en som sa og gjorde hva han
mente, noe som kanskje ikke alle
likte. Men en meget dyktig kar
som jeg kom godt overens med.
Vi rev mye kjeft og passet egentlig godt sammen. Du får hilse
både han og Eli, hyggelig å høre at
de har det bra i Spania, avslutter
ordfører Stenseng.
Myggen
Fotballspilleren Erik ”Myggen”
Mykland er en god venn av
Hovdal-familien. Sønnen Stig
Markus, som har studert digitale
media i Oslo, jobber på Torshov
Sport. I vår kom Myggen innom
for å kjøpe joggesko, og da fikk
Stig Markus følgende spørsmål:
- Skryter faren din fortsatt av den
gangen han finta meg ut på grusen
i Risør?
Dølens fotballinteresserte frilanser får ballfølelsen, og ber Stig

forklare bakgrunnen for spørsmålet:
- Hehe. Jeg trente Risør da de spilte i 3. divisjon. Erik var ofte med
på treningene da han var hjemme i
sommerferiene. Myggen spilte da
for Panathinaikos i Hellas. Jeg
slengte meg også med på en del av
treningene, og med mine 100 kg
pluss fintet jeg faktisk Myggen ut
på grusen på Risør stadion. Vi har
hatt mye moro av det i ettertid, at
det måtte en halvfeit hedmarking
til for å finte ut Norges beste fotballspiller!
Stig Markus spiller i dag 2. divisjonsfotball for Korsvoll i Oslo,
og gjorde seg bemerket da han
scoret mot Stabæk i cupen tidligere i sommer. En stolt far fulgte
oppgjøret via tekst-tv og mobiltelefon fra Spania:
- En blir jo litt kry av avkommet
når han scorer mot ett av Norges
beste lag. Men det verste var at jeg
hadde lovet ham 1000 euro dersom han scoret. Og så scoret han,
den tosken!
Framtida
Eli og Stig nærmer seg begge 50,
og har ikke bestemt seg for når de
flytter tilbake til Norge. Huset på
Nes ved Brumunddal har de fortsatt, og en gang i framtida vil nok
det igjen bli deres hjem.
- Så lenge det går bra med forretningene og vi liker oss her nede,
ser vi ingen grunn til å avslutte det
vi har bygd opp. Men vi blir jo
ikke yngre vi heller. Vi har i alle

fall en slags femårs plan, det vil si
at vi i første omgang blir til 2012,
sier Stig i kontorstolen i
Guardamar.
Rent økonomisk har familien klart
seg godt der nede:
- Men jaggu har vi jobba for det.
Vi har stått på fra dag en, vi har
lært oss spansk, og vi jobber lange
dager, sier han mens det ringer på
mobilen for n’te gang den siste
halvtimen.
Noe av fortjenesten er brukt til å
kjøpe et område der det allerede er
i gang utbygging av et stort leilighetskompleks. De kommer etter
hvert til å selge seg ut av dette.
- Fortjenesten vi sitter igjen med
kan du gjerne kalle pensjonen vår,
for vi får jo ingen pensjon fra
Norge ettersom vi jobber i utlandet, sier Stig.
Før vi avslutter samtalen over et
par kalde pils, sier han:
- Du må få med at vi svært gjerne
tar i mot gamle venner fra Vinstra.
Det synes vi er kjempekoselig.
Ring oss for et godt tilbud, ler forretningsmannen, halvt i spøk,
halvt i alvor…

Stig og kona Eli foran kontoret i
Guardamar.
Cora Care ble stiftet i 2001, og
er et selskap som er heleid av
Eli Gjelten og Stig Hovdal.
Oppkalt etter familiens avdøde
golden retriever, Cora.
Hovedkontoret ligger i
Guardamar del Segura, men de
har også kontakter fra La
Manga i sør til Alicante i nord.
Medarbeiderne snakker norsk,
svensk, finsk, engelsk, tysk og
spansk. Alle er enten helse-,
omsorg-, hotellfag-, økonomieller jusutdannet. Cora Care er
spesialister på problemløsning i
Spania, og samarbeidspartnerne er blant Spanias beste
bedrifter. Kvalitet i alle ledd er
selskapets mål.
I juni 2007 hadde Cora Care
kunder fra 27 nasjoner og disse
kundene er selskapets trygghet
for videre drift.
Blant Cora Cares mange tjenester kan nevnes:
• Utleie av boliger.
• Sykepleiertjenester,
hjemmehjelp som renhold,
matlaging og tilrettelegging.
• Alle typer innkjøp.
• Hjelp til banklån og
forsikringer/ skatt og
selvangivelser.
• Oversettelser.
• Reiseplanlegging og
aktiviteter med eget
turprogram.
Du kan lese mer på
www.coracare.com

