
ςερεινσ−Αρβειτ . . .
ιστ ειν Γεµεινσχηαφτσωερκ.

Αλσ ωιρ ϖορ ετωασ µεηρ αλσ 10 ϑαηρεν δεν Ακτιονσκρεισ
Λεβενσωερτε Αλτσταδτ γρνδετεν, δαχητεν ωιρ ειγεντλιχη
αλλε νυρ δαραν, ποσιτιϖε ςερνδερυνγεν ζυµ Ωοηλε υνσερερ
Σταδτ υνδ σπεζιελλ δερ Αλτσταδτ Κρονβεργσ ζυ ερρειχηεν
υνδ δαφρ εινζυτρετεν. Ωιρ ωαρεν υνσ αλλε δερ
ςεραντωορτυνγ βεωυσστ υνδ ωολλτεν δαµιτ εντσπρεχηενδ
υµγεηεν, ωασ υνσ ηοφφεντλιχη βισ ηευτε αυχη γεγλχκτ ιστ.
Ιχη γλαυβε ϕεδοχη, δασσ καυµ εινερ υνσερερ Γρνδυνγσ−
Μιτγλιεδερ δαµαλσ αυχη ερκανντε, ωιε ϖιελ Αρβειτ δαµιτ
ϖερβυνδεν σειν ωρδε.
ςερεινσαρβειτ ιστ − δα ωερδεν αλλε ζυστιµµεν, διε ιν δερ
γλειχηεν Σιτυατιον σινδ − εινε σεηρ ζειταυφωενδιγε,
µανχηµαλ νερϖεναυφρειβενδε υνδ οφτ αυχη υνδανκβαρε
Αυφγαβε, διε δανν αβερ δοχη ιµµερ ωιεδερ − ζυµ ειγενεν
Ερσταυνεν − Φρευδε µαχητ!
Αλλερδινγσ µερκτ µαν γεραδε βει ςερεινσαρβειτ, δασσ
αλλεινε νιχητσ ζυ βεωερκστελλιγεν υνδ νυρ µιτ �Μιτστρειτερν
υνδ �Υντερσττζερν� διε Αρβειτ φρ δεν ςερειν ζυ σχηαφφεν
ιστ. Ηυφιγ ηρε ιχη βει Μιτγλιεδερν διε ⇐βερρασχηυνγ
ηεραυσ, ωενν διε Μενγε δερ σογενανντεν Κλεινιγκειτεν δερ
ςερεινσαρβειτ ζυρ Σπραχηε κοµµτ. Ινζωισχηεν γιβτ εσ
δανν δοχη εινιγε, διε σιχη σπονταν βερειτ ερκλρεν,
ςερεινσαρβειτ µιτ ζυ βερνεηµεν υνδ βερειτ σινδ, διε
�Λαστ� γλειχηµ⇓ιγερ ζυ ϖερτειλεν.
Γεραδε ναχη υνσερεµ Γεβυρτσταγ ερηητε σιχη νιχητ νυρ
διε Ζαηλ υνσερερ Μιτγλιεδερ σονδερν αυχη δερϕενιγεν, διε
ςερεινσαρβειτ αβγενοµµεν ηαβεν.
Τροτζδεµ σινδ ηελφενδε Ηνδε νοχη ιµµερ δανκβαρ
ωιλλκοµµεν − σχηευεν Σιε σιχη δεσηαλβ νιχητ ανζυρυφεν
οδερ ζυµ µονατλιχηεν Τρεφφεν ιν δεν Κρονβεργερ Ηοφ ζυ
κοµµεν υνδ ακτιϖε ςερεινσ−Αρβειτ ζυ λειστεν.

ηερζλιχηστ Ιηρ

Ινφο φρ διε Μιτγλιεδερ
δεσ Ακτιονσκρεισεσ
Λεβενσωερτε Αλτσταδτ
Κρονβεργ ε.ς.

⋅⋅> Σεπτεµβερ 2003 <⋅⋅

Ρχκβλιχκε

Κυνστ− υνδ Ωεινµαρκτ
ϖον Χορνελια Τεµµεν

Αµ ερστεν Αυγυστωοχηενενδε φανδ δερ διεσϕηριγε 18.
Κυνστ− υνδ Ωεινµαρκτ σταττ, βει δεµ αυχη διε Φρευνδσχηαφτ
ζωισχηεν Γυλδενταλ υνδ Κρονβεργ γεφειερτ ωυρδε.

30 ϑαηρε βεστεητ διε Φρευνδσχηαφτ ζωισχηεν βειδεν
Γεµεινδεν νυν σχηον υνδ σο µανχηε Φειερν ωυρδεν
σοωοηλ δορτ ωιε αυχη βει υνσ σχηον γεµεινσαµ βεγανγεν
υνδ περσνλιχηε Φρευνδσχηαφτεν γεκνπφτ.
Τραδιτιον ιστ εσ αυχη, δασσ εινιγε Γυλδενταλερ Ωινζερ αµ
Κυνστ− υνδ Ωεινµαρκτ ιηρεν Ωειν πρσεντιερεν υνδ αυχη ιν
διεσεµ ϑαηρ ωιεδερυµ Πρεισε φρ δασ Θυιζ βερειτστελλτεν.
Ηαυπτγεωινν ωαρ ιν διεσεµ ϑαηρ εινε Ωεινπροβε µιτ βισ ζυ
30 Περσονεν ιν Γυλδενταλ, διε υνσερ Μιτγλιεδ Σιµονε Ηοττερ
γεωοννεν ηατ. Γλχκωυνσχη!
∆ιε κνιφφλιγεν Φραγεν κονντεν δοχη ϖον ζαηλρειχηεν Γστεν
βεαντωορτετ υνδ σο ϖιελε ωειτερε Σαχηπρεισε ϖερτειλτ ωερδεν.
Τροπισχηε Τεµπερατυρεν σοργτεν φρ εινε γελστε υνδ
φρηλιχηε Στιµµυνγ υνδ αλλε Κυνστωερκε ωυρδεν γεβηρενδ
βεσταυντ υνδ αυχη ϖερκαυφτ.

Φοτο αυσ δεµ Κρονβεργερ Βοτεν ϖοµ 7. Αυγυστ 2003

Ηαλλο, λιεβε

Αλτσταδτ−Φρευνδε!

Βεσυχηεν Σιε διε Βενεφιζϖερανσταλτυνγ

ΚΝΟΧΗΕΝΜΑΡΚΣΠΕΝ∆Ε

δεσ Μυσικϖερεινσ αµ 11.10.03  υντερ υνσερεµ Μοττο

Βργερ φρ Βργερ

ΗΕΛΦΕΝ ΑΥΧΗ ΣΙΕ ΜΙΤ ΗΙΛΦΕ ΖΥ ΛΕΙΣΤΕΝ !



Βργερ φρ Βργερ − ςερειν φρ ςερεινε
ϖον Κλαυσ Τεµµεν � 1. ςορσιτζενδερ ςερεινσρινγ

∆ασ βεκανντε Μοττο δεσ Αλτσταδτκρεισεσ ωυρδε ιµ
βισηεριγεν ςερλαυφ δεσ ϑαηρεσ 2003 ϖον δεν Κρονβεργερ
ςερεινεν ωιεδερ εινµαλ εινδρυχκσϖολλ υντερ Βεωεισ
γεστελλτ.

10 ϑαηρε Στδτεπαρτνερσχηαφτ Κρονβεργ − Πορτο
Ρεχανατι

Αµ Φεστωοχηενενδε Ανφανγ Μαι ιν Κρονβεργ ωαρ εσ
ωιεδερ εινµαλ µεηρ διε Αρβειτσγρυππε Σερϖιχε δεσ
Αλτσταδτκρεισεσ, ωελχηε δεµ Παρτνερσχηαφτσϖερειν
τατκρφτιγ ζυρ Σειτε στανδ. ∆ασ Μυσιχαλ−Σπεκτακελ δεσ
∀Ταυνυσ−Τανζσπορτχλυβ Κρονβεργ∀  φανδ ριεσιγεν
Ανκλανγ, αβερ αυχη αλλε ανδερεν µυσικαλισχηεν Βειτργε
δερ Κρονβεργερ ςερεινε ηαβεν φρ υνϖεργεσσλιχηε Ταγε
βει υνσερεν ιταλιενισχηεν Φρευνδεν αυσ Πορτο Ρεχανατι
γεσοργτ.

30 ϑαηρε Στδτεπαρτνερσχηαφτ Κρονβεργ − Λε
Λαϖανδου

Νυρ κυρζε Ζειτ σπτερ ωυρδε δανν δασ 30. ϑυβιλυµ δερ
ϑυµελαγε βει στραηλενδεµ Σοννενσχηειν ιν υνσερερ
φρανζσισχηεν Παρτνερσταδτ γεφειερτ.
Εινε δερ Ηηεπυνκτε ωαρ ηιερβει δερ Κρονβεργερ Μαρκτ
αµ Στρανδ, υντερσττζτ ϖον δερ Μετζγερει ϑοχηµανν,
δεµ Κρονβεργερ Βραυηαυσ, δερ Αλτκνιγσχηυλε υνδ ϖιελεν
Κρονβεργερ ςερεινεν, διε διε 1.100 κµ λανγε Ανρεισε
νιχητ γεσχηευτ ηαττεν, υµ υνσερε Σταδτ ιν Λε Λαϖανδου
ωρδιγ ζυ ϖερτρετεν.
∆ιε κστλιχηεν Καρτοφφελπυφφερ δερ Κωωερν ωαρεν βει
υνσερεν φρανζσισχηεν Φρευνδεν εβενσο γεφραγτ ωιε δερ
Ερδβεερωειν αµ Στανδ δεσ ΠΣς Βαλλενστεδτ. Αυχη διε
Στνδε δερ ανδερεν Κρονβεργερ ςερεινε ωαρεν δεν
γανζεν Ταγ υµλαγερτ.

⊗ππελωοι βειµ Τηλερ Κερβεϖερειν, δερ Ινφοστανδ δεσ
ςερκεηρσϖερεινσ, µυσικαλισχη υντερσττζτ ϖοµ Βυργτριο
δερ 1. Κρονβεργερ Λαιενσπιελσχηαρ. Εβενφαλλσ εινε
Αττρακτιον ωαρ διε Μνζπργεµασχηινε δεσ
Σταδτϕυγενδρινγ, υµραηµτ ϖον δεν Κρονβεργερ Ριττερν
δεσ Καππεν−Κλυβ µιτ Σχηµιεδ Ματτηιασ Σχηελλερ.
Εσ γαβ ιταλιενισχηε Ωυρστ, Ωειν υνδ Γεσανγ αµ Στανδ
δεσ ΠΣς Πορτο Ρεχανατι, Γυλδενταλερ Ωειν υνδ Βρεζελν
αµ Στανδ δεσ Αλτσταδτκρεισεσ, Ηαυσµαχηερ Ωυρστ αµ
Στανδ δεσ ΠΣς Λε Λαϖανδου. Αυχη εινε ∆ελεγατιον δεσ
ΠΣς Αβερψστωψτη ωαρ ανγερειστ. Αλλεσ δασ υνδ εινµαλ
µεηρ διε µυσικαλισχηε Υµραηµυνγ δυρχη δεν
Μυσικϖερειν Κρονβεργ στιε⇓εν βει δεν �Λαϖανδουριανερν�
αυχη αν δεν βριγεν Ταγεν αυφ Βεγειστερυνγ.
Ερωηνενσωερτ διε ηερϖορραγενδε Οργανισατιον δεσ
ΠΣς Κρονβεργ − Λε Λαϖανδου υντερ δερ Φεδερφηρυνγ
ϖον Μονσιευρ �πασ δε Προβλεµ� Αλφρεδ Ηελµ  σοωιε δερ
τατκρφτιγεν Υντερσττζυνγ δερ Σταδτ Κρονβεργ.

10 ϑαηρε Ακτιονσκρεισ Λεβενσωερτε Αλτσταδτ

Αµ 14. υνδ 15. ϑυνι ωαρ εσ ενδλιχη σο ωειτ: δερ
�Ακτιονσκρεισ Λεβενσωερτε Αλτσταδτ� κονντε σεινεν 10.
Γεβυρτσταγ φειερν. ∆ερ ρεγνερισχηε Βεγινν αµ
Σαµσταγναχηµιτταγ τατ δερ Στιµµυνγ ιν δερ φεστλιχη
γεσχηµχκτεν Ζεηντσχηευνε κεινεν Αββρυχη.
Ωιεδερυµ ωαρεν ζαηλρειχηε ςερεινε ζυρ Υντερσττζυνγ
δεσ ϑυβιλαρσ ανγετρετεν.

Τηλερ Κερβεϖερειν, Καππεν−Κλυβ, Ριττεργαρδε, διε
Παρτνερσχηαφτσϖερεινε Βαλλενστεδτ, Λε Λαϖανδου υνδ
Πορτο Ρεχανατι, δερ ΜΓς 1860 υνδ δερ Μυσικϖερειν
Κρονβεργ σοργτεν δαφρ, δασσ διε �Αλτστδτερ� ιηρ Φεστ
αυσγιεβιγ φειερν κονντεν.

Τηλερ Κερβ

Σχηον τραδιτιονελλ υντερσττζεν εινιγε
Κελτεργεµεινσχηαφτεν υνδ ζαηλρειχηε ςερεινε δεν
Φεστζυγ δεσ Τηλερ Κερβεϖερεινσ αµ Κερβε−∆ιενσταγ.
Ανγεφηρτ ϖοµ Φανφαρενζυγ βεγλειτετεν αυχη ιν διεσεµ
ϑαηρ δερ Μυσικϖερειν, διε Σχηερνβορνσχηωαλβεν ϖοµ
ΜΓς 1860, διε Λαιενσπιελσχηαρ υνδ διε Ριττεργαρδε δεσ
Καππεν−Κλυβ δασ αλτε υνδ δασ νευε �Τηλερ Πρχηε� ινσ
Τηαλ. Κοµπλεττιερτ ωυρδε δερ Υµζυγ ϖον δεν Ηεσσεκιττελ
υνδ δεν ⊗ππελσχηττλερν υνδ εινγελειτετ µιτ κρφτιγεν
Βλλερν δερ Χρονβεργερ Σχητζενγεσελλσχηαφτ.
∆ιεσε Ζειλεν ηαβε ιχη αυσ δερ Εριννερυνγ αν εινεν
ωυνδερϖολλεν διεσϕηριγεν Υρλαυβσορτ γεσχηριεβεν: δεµ
ΚΡΟΝΒΕΡΓΕΡ ΩΑΛ∆ΣΧΗΩΙΜΜΒΑ∆ � ωοραν µαν
σιεητ: Κρονβεργ ιστ εινε ωυνδερϖολλε υνδ ϖιελσειτιγε Σταδτ.
∆ιε Υντερσττζυνγ αλλερ ςερεινε ζωισχηεν δεν δρει
Σταδττειλεν ιστ εινφαχη Σπιτζε, δενν οηνε διε ϖιελεν κλεινε
Ηιλφελειστυνγεν υντερεινανδερ ωρε µανχηεσ νιχητ
µγλιχη γεωεσεν.

Σολλτε ιχη βει µεινεν Αυσφηρυνγεν ϕεµανδεν ϖεργεσσεν
ηαβεν, σο βιττε ιχη υµ Ναχησιχητ.  Αυχη ιηνεν δανκεν
ωιρ φρ διε γελειστετε Υντερσττζυνγ ανδερερ ςερεινε σεηρ
ηερζλιχη υνδ . . . ωειτερ σο!



Απφελµαρκτ − 2003
ϖον Κλαυσ Πφειφερ

Αυφγρυνδ ϖερσχηιεδενερ Υµστνδε ηαττεν ωιρ αυφ εινε
Τειλναηµε αµ Απφελµαρκτ 2002 ϖερζιχητετ. ςον ϖιελεν
Σειτεν ωυρδεν ωιρ αυφ υνσερ Φερνβλειβεν ανγεσπροχηεν,
δασ αλλγεµειν δοχη σεηρ βεδαυερτ ωυρδε, δα ωιρ σειτ
ϑαηρεν Βεστανδτειλ δεσ Απφελµαρκτεσ ωαρεν υνδ
Βαχκστυβε, Απφελωεινπρµιερυνγ υ.α. ζυµ γυτεν Γελινγεν
βειγετραγεν ηαβεν.
∆εσηαλβ ωολλεν ωιρ αυχη ωιεδερ ιν γεωοηντερ Ωεισε αµ
Απφελµαρκτ τειλνεηµεν, υµ µιτ Κυχηενϖερκαυφ υνδ
�υνσερερ� Βαχκστυβε, ϑοχηµαννσ Βρατωυρστστανδ υνδ
υνσερεµ Μιτγλιεδ Κλαυσ Τεµµεν, δερ φρ γυτε Στιµµυνγ
βει δερ Απφελωεινπρµιερυνγ σοργτ, βει Γστεν υνδ
Βεσυχηερν εινεν ποσιτιϖεν Εινδρυχκ δεσ Απφελµαρκτεσ ζυ
ηιντερλασσεν.
Υνσερε Βροτε υνδ δερ Απφελκυχηεν σινδ σχηον ριχητιγ
�βερηµτ� υνδ σεηρ γεφραγτ − ωιρ ωολλεν φρ ϕεδεν Ανστυρµ
γερστετ σειν!
∆αµιτ διε Βελαστυνγεν φρ δεν Εινζελνεν νιχητ ζυ γρο⇓
σινδ, βιττεν ωιρ − γετρευ δεµ Μοττο υνσερεσ 1.
ςορσιτζενδεν Η. Ω. Σχηµιδτ �ςιελε Ηνδε − ρασχηεσ Ενδε�
− υµ Ιηρε Υντερσττζυνγ.
Βιττε µιτµαχηεν! Ανσπρεχηπαρτνερ σινδ:
Μανφρεδ Βρεµεν / Τελ. 4241, Μανφρεδ Ενγελ / Τελ. 4836,
Κλαυσ Πφειφερ / Τελ. 2065.
ϑετζτ ηοφφεν ωιρ ναχη δεµ ϑαηρηυνδερτσοµµερ αυφ εινεν
Γολδενεν Ηερβστ υνδ εινεν σοννιγεν Απφελµαρκτ.

______________________________________________

Σιε   ηαβεν   σιχη   γετραυτ

Χαρινα Ωεβερ υνδ Παυλ ϑοχηµανν

Αλιχε Ωενγορζ υνδ Μιχηαελ Ζινκ

ςερονικα Χηρζιβεκ υνδ Ηεδι Χηκουνδαλι

ΗΕΡΖΛΙΧΗΕΝ   ΓΛ⇐ΧΚΩΥΝΣΧΗ

ϑΑΖΖ & ΩΕΙΝ − δερ Αλτσταδτκρεισ υνδ

δασ Ρεχεπτυρ−Τεαµ µαχηεν εσ µγλιχη
ϖον Ωολφγανγ Ηαασ

30 ϑαηρε Στδτεφρευνδσχηαφτ Κρονβεργ − Γυλδενταλ − 10
ϑαηρε �Ακτιονσκρεισ λεβενσωερτε Αλτσταδτ� − κεινε
�κλασσισχηεν Ανλσσε� ζυµ Φειερν, αβερ αυχη Ζειτρυµε,
διε µαν νιχητ εινφαχη ιγνοριερεν σολλτε, ωειλ ιν διεσερ Ζειτ
ϖιελε − γεραδε περσνλιχηε − ςερβινδυνγεν εντστανδεν
σινδ, διε εσ γεβιετεν, νιχητ εινφαχη ζυρ Ταγεσορδνυνγ
βερζυγεηεν.
∆εν Αλτσταδτκρεισ υνδ διε Γυλδενταλερ Ωινζερ Ωολφγανγ
Σχηνειδερ, Αξελ, Ηελµυτ υνδ Κυρτ Σχηµιττ σοωιε Ρολφ
Ηερρµανν ϖερβινδετ βερ διε �οφφιζιελλε Φρευνδσχηαφτ�
ηιναυσ νοχη ειν βεσονδερεσ Προϕεκτ: ∆ερ ΩΕΙΝΒΕΡΓ ιµ
Ρατηαυσγαρτεν.

Υνδ ωειλ δερ Ωεινβεργ ειν �λιεβγεωοννενεσ Κινδ� υνσερερ
Γεµεινσχηαφτ ιστ, ηαβεν ωιρ σχηον λανγε βερ
Μγλιχηκειτεν ναχηγεδαχητ, δεν Ωειν υνδ υνσερε
Ωινζερφρευνδε εινµαλ ιν δεν Μιττελπυνκτ εινερ
ςερανσταλτυνγ ζυ στελλεν. Νυν ιστ εσ βαλδ σο ωειτ.

Αµ Σαµσταγ, δεν 18. Οκτοβερ 2003 βιετεν ωιρ ειν
µυσικαλισχη υµρανδετεσ Φορυµ φρ Ωειν− υνδ
ϑαζζφρευνδε. Γεµεινσαµ µιτ δεµ Ρεχεπτυρτεαµ λαδεν ωιρ
αλλε, διε γυτε Μυσικ υνδ γυτεν Ωειν µγεν, αβ 19:00 Υηρ
υντερ δεµ Μοττο �ϑΑΖΖ & ΩΕΙΝ − δερ Αλτσταδτκρεισ υνδ δασ
Ρεχεπτυρτεαµ µαχηεν εσ µγλιχη� ιν δεν Ρεχεπτυρκελλερ
ειν. Ινσγεσαµτ 15 Ωεινε (υνδ αυχη εινεν Σεκτ) ωερδεν
υνσερε φνφ Ωινζερφρευνδε πρσεντιερεν. ςορ, ζωισχηεν
υνδ ναχη δερ Ωεινπροβε κοµµεν διε Ανηνγερ γεπφλεγτερ
ϑαζζµυσικ αυχη αυφ ιηρε Κοστεν, ωενν διε �Φρανκφυρτ
Μαινστρεαµερσ� µιτ ιηρεµ Βανδλεαδερ Γερηαρδ ϑοοσ
Προβεν ιηρεσ υνβεστριττενεν Κννενσ αβλιεφερν. Υνσερ
Μιτγλιεδ Υλλα Πηιλιππι �γαρνιερτ� δασ Γεσαµτπρογραµµ νοχη
µιτ κλεινεν �λιτεραρισχηεν Εινωρφεν� ρυνδ υµ δασ Τηεµα
Ωειν.

∆ιε ςερανσταλτυνγ ηατ νατρλιχη νιχητ νυρ εινε σιννλιχη−
µυσικαλισχηε, σονδερν αυχη εινε φινανζιελλε Σειτε. Ωιρ
µσσεν εινεν Τειλνεηµερβειτραγ ιν Ηηε ϖον � 10,00
νεηµεν.

∆α διε Καπαζιττ δεσ Ρεχεπτυρκελλερσ βεσχηρνκτ ιστ (αν
διεσεµ Αβενδ κεινε Στεηπλτζε), βιετεν ωιρ εινεν
Καρτενϖορϖερκαυφ αβ δεµ 5. Οκτοβερ βει υνσερ �ςιζε�
Χοννψ Τεµµεν αν. Ωιρ ηοφφεν, δασσ ϖιελε Αλτσταδτφρευνδε
αν διεσεµ Αβενδ υνσερε Γστε σινδ, ζυµαλ δερ �ϑαζζ &
Ωειν−Αβενδ� ιµ Οκτοβερ δερ Ερσατζ φρ δεν ανσονστεν
οβλιγατορισχηεν Αλτσταδτσταµµτισχη αµ λετζτεν Μονταγ ιµ
Μονατ ιστ.



Ιµπρεσσυµ:

Ηεραυσγεβερ: Ακτιονσκρεισ Λεβενσωερτε Αλτσταδτ ε.ς.
ςορσιτζενδε: Ηανσ−Ωιλλι Σχηµιδτ υ. Χορνελια Τεµµεν
Ρεδακτιον: Ηανσ−Ωιλλι Σχηµιδτ
Ποστανσχηριφτ: ∆οππεσστρ. 17

61476 Κρονβεργ
Τελεφον: 0 61 73 / 18 04
Φαξ: 0 61 73 / 6 08 48 35
εΜαιλ: ηωσκρονβεργ≅τ−ονλινε.δε
Αυφλαγε: 400 Στχκ
Λαψουτ υνδ ∆ρυχκ: ♥ ΩεΚο, ιµ ϑυλι 2003
Κρονβεργερ Αλτσταδτ Βλαττ ερσχηειντ … ϕηρλιχη

29. Σεπτεµβερ Αλτσταδττρεφφεν
20.00 Υηρ ιµ Κρονβεργερ Ηοφ

11. Οκτοβερ Απφελµαρκτ
Σταδτηαλλε, Βερλινερ Πλατζ

18. Οκτοβερ ϑαζζ υνδ Ωειν
Ρεχεπτυρκελλερ

25./26. Οκτοβερ Κρβισφεστ
Βυργ

24. Νοϖεµβερ Αλτσταδττρεφφεν
(λετζτεσ ιν 2003)
20.00 Υηρ ιµ Κρονβεργερ Ηοφ

13./14. ∆εζεµβερ 33. Ωειηναχητσµαρκτ
Αλτσταδτ, Βερλινερ Πλατζ υνδ Βυργ

Λιεβε Μιτγλιεδερ,

βιττε δενκεν Σιε δαραν δεν ϑαηρεσβειτραγ ϖον 10,00 Ευρο
ζυ βερωεισεν, φαλλσ εσ νιχητ σχηον γεσχηεηεν ιστ.
Γερνε κανν ιχη Ιηνεν αυχη εινε Εινζυγσερµχητιγυνγ
ζυσενδεν − ρυφεν Σιε µιχη εινφαχη αν.
Σπενδεν σινδ αβσετζβαρ, ωιρ φρευεν υνσ αυχη βερ κλεινε
Βετργε.

Ιηρε
Χηαρλοττε Ενγελ, Κασσιερεριν − Τελεφον: 48 36

Υνσερε Βανκϖερβινδυνγ:
Ταυνυσ−Σπαρκασσε Κρονβεργ
ΒΛΖ: 512 500 00
Κοντο−Νρ.: 55 001 510

______________________________________________

ΩΙΣΣΕΝ ΣΙΕ ΕΙΓΕΝΤΛΙΧΗ . . .

. . . δασσ Σιε Καρτεν φρ ϑΑΖΖ & ΩΕΙΝ αµ 18.10. ιµ

ΡΕΧΕΠΤΥΡΚΕΛΛΕΡ βει Χοννψσ ∆αµενµοδεν ζυµ

Πρεισ ϖον � 10,−− (φρ Μυσικ υνδ Ωεινπροβε) ερηαλτεν

κννεν?

. . . δασσ ωιρ υνσ µιτ εινερ Γρυππε αµ ΜΤς−ςολκσλαυφ

αµ 28.09. βετειλιγεν? Μαχηεν Σιε δοχη µιτ! Μελδεν

βει Ριχηαρδ ϑυνγ, Τελ. 79598

. . . δασσ ωιρ διε Βενεφιζϖερανσταλτυνγ ΚΝΟΧΗΕΝ−

ΜΑΡΚΣΠΕΝ∆Ε δεσ Μυσικϖερεινσ αµ 11.10.03  υντερ

υνσερεµ Μοττο Βργερ φρ Βργερ υντερσττζεν?

ΗΕΛΦΕΝ ΑΥΧΗ ΣΙΕ ΜΙΤ ΗΙΛΦΕ ΖΥ ΛΕΙΣΤΕΝ !

. . . δασσ ωιρ ιµµερ νοχη Υντερσττζερ υνδ Ηελφερ φρ δεν

Απφελµαρκτ αµ 11.10. συχηεν? Μελδεν Σιε σιχη βιττε

βει Κλαυσ Πφειφερ, Τελ. 2065, ωενν Σιε µιτµαχηεν

µχητεν.

. . . δασσ ωιρ υνσερε Ιντερνετσειτε λειδερ νοχη ιµµερ νιχητ

�στεητ�. Γιβτ εσ εινε Μγλιχηκειτ, υνσ ηιερβει ζυ

υντερσττζεν?

______________________________________________

ΗΕΡΖΛΙΧΗ ΩΙΛΛΚΟΜΜΕΝ

Αλσ νευε Μιτγλιεδερ βεγρ⇓εν ωιρ σεηρ ηερζλιχη

Γερτα Ωειδµανν

Εδωιν Ωειδµανν

! Σενδεν Σιε υνσ Ιηρε ςορσχηλγε ζυ!

Ηιερ τρεφφεν ωιρ υνσ ϕεδεν λετζτεν Μονταγ δεσ Μονατσ ζυ υνσερεµ
Αλτσταδττρεφφεν. ΚΟΜΜΕΝ ΣΙΕ!

Πλατζ φρ   Ι Η Ρ Ε   ςορσχηλγε:


