
Ωιρ ενγαγιερεν υνσ ωειτερ . . . 
 

ωιε εσ σιχη φρ ειν Γεβυρτσταγσκινδ γεηρτ, δασ 10 ϑαηρε αλτ 

ωυρδε: εσ βεδανκτ σιχη φρ διε ϖιελεν ηερρλιχηεν Γεσχηενκε, 

διε Ανωεσενηειτ νεττερ Γστε υνδ διε ωυνδερϖολλε 

Γεβυρτσταγσφειερ � υνδ φρευτ σιχη αυφ δεν νχηστεν 

Γεβυρτσταγ! Φρ δασ νχηστε ϑαηρ νιµµτ εσ σιχη ϖιελ ϖορ . . . 

 

Σο αυχη δερ Αλτσταδτκρεισ!  

∆ιε Φειερ ζυ υνσερεµ 10−ϕηριγεν Βεστεηεν ηατ υνσ ωειτερηιν 

δαριν βεστρκτ, διε ϖορ ϑαηρεν βεγοννενε Αρβειτ 

φορτζυσετζεν. Ερφρευλιχη, δασσ ωιρ εινεν σολχηεν Ζυωαχησ αν 

Μιτγλιεδερν ϖερζειχηνεν κονντεν, διε νυν νατρλιχη ειν 

ωειτερερ Ανσπορν σινδ, αυχη ζυκνφτιγ φρ εινε λεβενσ− υνδ 

λιεβενσωερτε Κρονβεργερ Αλτσταδτ εινζυτρετεν υνδ � ωιε µαν 

ηρτ � µχητεν σιχη αυχη εινιγε υνσερερ �Νευεν� αν υνσερερ 

ακτιϖεν Αρβειτ βετειλιγεν. 

 

Υνσερ Γεβυρτσταγ υνδ δερεν Γστε γαβεν εινε Ανζαηλ ϖον 

Ηινωεισεν αυφ Ακτιϖιττεν διε ανγεγανγεν ωερδεν σολλτεν υνδ 

διε ωιρ ιν ναηερ Ζυκυνφτ δισκυτιερεν ωολλεν. 

Ωιρ σινδ υνσ δυρχηαυσ βεωυσστ, δασσ ωιρ γεραδε δυρχη διε 

υντερσχηιεδλιχηεν πολιτισχηεν Στανδπυνκτε υνσερερ Μιτγλιεδερ 

µανχηε Τηεµεν ανστο⇓εν κννεν υνδ µσσεν, υνδ σεηεν 

υνσερε Ακζεπτανζ αλσ εινεν γρο⇓εν Ερφολγ δεσ 

Αλτσταδτκρεισεσ. 

Εινεσ υνσερερ Μιτγλιεδερ σαγτε ανλσσλιχη δεσ Γεβυρτσταγεσ 

�ωενν εσ δεν Αλτσταδτκρεισ νιχητ σχηον γβε, µσστε ερ 

ερφυνδεν ωερδεν� υνδ δασ εσ ιην γιβτ, ιστ δερ Ερφολγ σο ϖιελερ 

Ηελφερ, Φρευνδε υνδ Μιτγλιεδερ βει δενεν ιχη µιχη αν διεσερ 

Στελλε εβενφαλλσ νοχηµαλσ ρεχητ, ρεχητ ηερζλιχη βεδανκεν 

µχητε. 

Λασσεν Σιε υνσ δεν εινγεσχηλαγενεν Ωεγ ωειτεργεηεν  

 

ηερζλιχηστ Ιηρ 

 

 

 

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

!!> ϑυλι 2003 <!! 

Ρχκβλιχκε 
 

Ζυρ 30 ϑαηρ−Φειερ δερ Παρτνερστδτε Λε Λαϖανδου − 

Κρονβεργ ωαρ δερ Αλτσταδτκρεισ αυχη ιν Λε Λαϖανδου βειµ 

δορτιγεν Μαρκττρειβεν ϖερτρετεν. 

Μιτ εινεµ Στανδ αν δεµ σελβστγεβαχκενε Βρεζελ − δερ Οφεν 

ωυρδε ειγενσ αυσ Κρονβεργ µιτγενοµµεν � υνδ Γυλδενταλερ 

Ωειν ϖερκαυφτ ωυρδε, ωαρεν ωιρ ακτιϖ. 

Μαν µυσστε δορτ δεν Εινδρυχκ γεωιννεν, δασσ Κρονβεργ ιν 

διεσεν Ταγεν ναχη ΛεΛα υµγεζογεν ωαρ. 

∆ιε ςερβυνδενηειτ δερ βειδεν Παρτνερστδτε ωαρ αυφ 

Σχηριττ υνδ Τριττ ζυ σπρεν υνδ εσ ωαρεν σχηνε Ταγε, ϖον 

Πετρυσ µιτ Σοννε υντερσττζτ. 

 
Ζυρ γλειχηεν Ζειτ σταρτετε αµ �ςατερταγ� διε ϖον Ωολφγανγ 

Ηαασ ινιτιιερτε Φαηρτ ϖον Κρονβεργ ναχη Ηοχηηειµ αµ Μαιν. 

Ηιερ ωυρδε γεραδελτ ωασ διε Ρειφεν ηεργαβεν υνδ βει ριχητιγ 

σχηνεν Ραδφαηρωεττερ ωαρεν σιχη αλλε εινιγ: δασ ωαρ νιχητ 

δασ λετζτε Μαλ! 

Ηαλλο, λιεβε

Αλτσταδτ−Φρευνδε!



 

Ωαλτερ Αλβαιρ 

Πετρα Αυµλλερ 

ϑενσ Βεχκερ 

ϑργεν Βενδερ 

Ανδρεασ Βλοχηινγ 

ςερονιχα Χηρζιβεκ 

Μαρια ∆ορφερ 

Ελισαβετη Ερβ 

Ηενριεττε Φαψ 

Ευγεν Φριεδε 

Καριν Φροναπφελ 

Ωολφ−Υωε Γερνηαρδτ 

Βριγιττε Γιρολδ 

Ωιλλι Γιρολδ 

Ερικα Γρνερ 

Ηανσ Ηαρτµανν 

Βερνδ Ηεσσ 

∆ορισ Ηεσσ 

Κορνελια Ηιννινγηοφεν−Γερνηαρδτ 

Χλαυσ Ηοττερ 

Σιµονε Ηοττερ 

Αννα−Βαρβαρα ϑαεσχηκε 

Ωολφγανγ ϑαεσχηκε 

Πετρα Κελλερ 

Ραινερ Κελλερ 

Ορλανδο Κιεσερ 

∆ρ. Εδιτη Κοχη 

Ωερνερ Κοµπ 

Χηριστινε Λενζ 

Σιλϖια Λενζ 

Σιγριδ Μαϕδαλανι 

Ιρισ−Ελλεν Μεενκεν 

Ματτηιασ Μεενκεν 

Ανδρεασ Πυχκ 

ΗΕΡΖΛΙΧΗ ΩΙΛΛΚΟΜΜΕΝ 
 

Αλσ νευε Μιτγλιεδερ βεγρ⇓εν ωιρ σεηρ ηερζλιχη 

ΩΙΣΣΕΝ ΣΙΕ ΕΙΓΕΝΤΛΙΧΗ . . . 
 
. . . δασσ δερ Τηλερ Κερβεϖερειν εινεν ηερϖορραγενδεν 

Σερϖιχε ανλσσλιχη υνσερεσ Γεβυρτσταγεσ γελειστετ 

ηατ? 

 

. . . δασσ δερ Μννεργεσανγϖερειν ειν Γριλλφεστ ιµ 

Ρεχεπτυρηοφ ϖερανσταλτετ ηατ? 

 

. . . δασσ εσ διε Παρτνερσχηαφτ Βαλλενστεδτ − Κρονβεργ 

βερειτσ σειτ 15 ϑαηρεν γιβτ? 

 

. . . δασσ αµ 30./31. Αυγυστ δασ Σεκτ− υνδ Ωεινφεστιϖαλ 

ιν Γυλδενταλ σταττφινδετ? 

 

. . . δασσ διε Τηλερ Κερβ ειν Ριεσενερφολγ ωαρ? 

 

. . . δασσ νοχη Υντερσττζερ φρ δεν Κρονβεργερ 

Απφελµαρκτ αµ 11.10. γεσυχητ ωερδεν? 

 

. . . δασσ ωιρ ιµµερ νοχη εινεν Ιντερεσσιερτεν συχηεν, δερ 

διε ΑΛΑ−Ιντερνετσειτε γεσταλτετ? 

Υνσερ 300. Μιτγλιεδ 
ϖον Χορνελια Τεµµεν 

 
Υνσερ Γεβυρτσταγ βεσχηερτε υνσ νιχητ νυρ ϖιελ Σπα⇓ υνδ 
ςεργνγεν, σονδερν αυχη ϖιελε νευε Μιτγλιεδερ. 
Ανλσσλιχη υνσερεσ Αλτσταδττρεφφενσ αµ 30.06. κονντεν 
ωιρ δανν αυχη υνσερ 300. Μιτγλιεδ − Μιχηαελ Στραβελ −
βεγρ⇓εν. 
∆ιε ⇐βερρασχηυνγ ωαρ γρο⇓ − δαµιτ ηαττε ερ νυν ωιρκλιχη 
νιχητ γερεχηνετ. 
Μιχηαελ Στραβελ, Μιτινηαβερ δερ Φα. Βεχκ & Στραβελ, διε 
δεν Αλτσταδτκρεισ σχηον ιµµερ σεηρ υντερσττζτ ηαβεν, 
λιε⇓ σιχη ϖον Ωινφριεδ Βεχκ ανστεχκεν υνδ φλλτε αυχη διε 
Ειντριττσερκλρυνγ αυσ, νιχητ αηνενδ, δασσ ερ γλειχη µιτ 
εινεµ Γεσχηενκ βεδαχητ ωερδεν ωρδε. 
Ερ ωοηντ ιν Βαδ Σοδεν, φηλτ σιχη ϕεδοχη δυρχη δεν 
Φιρµενσιτζ Κρονβεργ σεηρ ϖερβυνδεν υνδ κενντ δεν 
Αλτσταδτκρεισ νατρλιχη γυτ. 
 

Σηειλα Ροσσβαχη 

Αλεξανδρα Σχηαυερ 

Ματτηιασ Σχηαυερ 

Ωολφγανγ Σχηερερ 

Ερνστ Σχηµιττ 

Μαργριτ Σχηυλτε 

Μιχηαελ Στραβελ 

∆ιετριχη Συχηαν 

Ελφριεδε Τεµµεν 

Ροβερτο ςαζθυεσ 

Αννελιεσε ςογλ 

Γρεγορ ϖον Οπελ 

Γερδα Ωιττστοχκ 

Ηεινζ Ωιττστοχκ 

Ελιανε Ψαµουτ 

Ελισαβετη Ζιττωιτζ 

Γερηαρδ Ζιττωιτζ 



 

Φριστ−Βετζ υνδ Ηανσ Ωιλλι Σχηµοττ αλσ 

Κρνυνγ δεσ �Γεβυρτσταγσ−Σκετχηεσ� 
ϖον Ωολφγανγ Ηαασ 

 

Ωερ Ερφαηρυνγεν αυφ υνγεωοηντεν Φελδερν µαχηεν 
µχητε � δερ Αλτσταδτκρεισ βιετετ ηιερζυ ϖιελε 
Μγλιχηκειτεν. Οβ αλσ Ηοββψωινζερ οδερ � Πφλαστερερ, 
�Αλτσταδτµαυλωυρφ� οδερ Κεηρµασχηινενσοζιυσ � δασ 
Σπεκτρυµ ιστ ωαηρηαφτ βρειτ. Σειτ υνσερεν Φειερλιχηκειτεν 
ζυµ 10. Γεβυρτσταγ ιστ ειν ωειτερεσ Βεττιγυνγσφελδ 
ηινζυγεκοµµεν: Φρ δεν Αλτσταδτκρεισ αυφ δερ Βηνε 
στεηεν. 
 

∆ιε Ιδεε ωαρ σχηνελλ γεβορεν: Ωιρ σπιελεν εινεν Σκετχη. 
∆ανν ωαρ λανγε Ρυηε υνδ γυτ ϖιερ Ωοχηεν ϖορ δεµ Φεστ 
τραφεν σιχη διε Μιτγλιεδερ δερ �Κερνγρυππε� ζυµ 
νευδευτσχη �Βραινστορµινγ� γενανντεν Γεδανκεν−
αυσταυσχη. Εσ καµ εινε Φλλε ϖον Ιδεεν ζυσαµµεν υνδ 
εσ γαβ νυρ εινεν, δερ δαραυσ εινε ρυνδε �Στορψ� µαχηεν 
κονντε: Κλαυσ Τεµµεν. Ερ εντωιχκελτε αυσ υνγεορδνετεν 
Γεδανκεν εινε Σταµµτισχηρυνδε υνδ στελλτε δαφρ εινε 
τολλε �Λαιεντρυππε� ζυσαµµεν. Βιργιτ Ριτσχηελ, Χλαυδια 
Σχηιεσε, Πετρα Ναυηειµ υνδ ιχη δυρφτεν σεινε Γστε σειν. 
Κλαυσ ωαρ νιχητ νυρ ειν ζυµ Ηψποχηονδερ νειγενδερ Ωιρτ, 
σονδερν αυχη �στρενγερ Ρεγισσευρ� υνδ �Μυτµαχηερ�, 
ωενν εσ βει δεν Προβεν παρτουτ νιχητ κλαππεν ωολλτε. Υνδ 
σο στειγερτεν ωιρ υνσ ϖον Προβε ζυ Προβε, αµσιερτεν υνσ 
βερ υνσερε ςερσπρεχηερ οδερ ειγενωιλλιγε ςαριαντεν βει 
δερ Βετονυνγ (Απροποσ Βιργιτ, γελλε!). Ειν �Φλυχη� λαγ βερ 
δεµ Ναµενσγεβερ δεσ φρηερεν �Κλιχκερπλτζχηενσ� ιν δερ 
Γραβενστρα⇓ε. Φριστ Βετζ ωρε, ωενν ερ δενν κνντε, 
σιχηερ ϖον σεινεµ Σοχκελ ηεραβ γεστιεγεν, υµ δεν 
νορµαλερωεισε πολιτισιερενδεν Λαιεν δερ Τεµµενσχηεν 
Σκετχη−Ρυνδε ζυρ Ρσον ζυ ρυφεν. Σο αβερ σοργτε νιχητ 
νυρ διεσερ ςερσπρεχηερ φρ Ερηειτερυνγ δεσ Πυβλικυµσ υνδ 
αλσ ωιρ δανν αµ Σοννταγ αυ⇓ερ δερ Ρειηε νοχη εινµαλ 
σπονταν αυφ δεµ Τανζηαυσπλατζ αυφτρατεν, ερωισχητε εσ 
αυχη υνσερεν �Προφι�. Κλαυσ ωαρ εσ ϖορβεηαλτεν, Ηανσ Ωιλλι 
ζυ Ηερρν Σχηµοττ ζυ µαχηεν. Ερ ηατ υνσ βισ ηευτε νιχητ 
ϖερρατεν, ωασ ιηµ δα γεραδε δυρχη δεν Κοπφ γινγ.... Αβερ 
σειτ δεµ Σκετχη ωισσεν ωιρ ϕα νυν, δασσ ερ ειν ϖον 
Κρανκηειτεν γεπλαγτερ Ζειτγενοσσε ιστ, σο δασσ ωιρ ιηµ 
διεσ γερνε ναχησεηεν ωολλεν. 
 

 

∆ασ Πυβλικυµ, σο σχηιεν εσ, ηαττε βει βειδεν Αυφτριττεν 
σεινεν Σπα⇓. ∆εν Λαιεν αυφ δερ Βηνε γινγ εσ ηνλιχη �
ινσβεσονδερε αµ Σοννταγ, αλσ δανν αυχη δασ 
�Λαµπενφιεβερ� νιχητ µεηρ σο γρο⇓ ωαρ. Υνδ δασσ Ηανσ 
Ωιλλισ Αρµ ωειτ βερ διε Αλτσταδτ ηιναυσ ρειχητ, δυρφτε ιχη 
αυχη νοχη ερφαηρεν. ∆ιρεκτ ϖοµ Σπορτπλατζ ωεγ ωυρδε ιχη 
αµ Σοννταγ αυφ διε Βηνε ζιτιερτ � Γεγενρεδε ζωεχκλοσ. 
 
∆ανκε αν αλλε φρ διεσε νευε Ερφαηρυνγ υνδ διε Γεδυλδ. 
Ιχη ωρδε ετωασ ϖερµισσεν, ωενν ιχη νιχητ µιτγεσπιελτ 
ηττε. 
 

∆ερ �Ηαασεβεργ� βεκοµµτ σεινε 

Σχηιλδερ 
ϖον Η.Ω. Σχηµιδτ 

 
∆ερ �Ηαασεβεργ�, ειν �Σειτεναστ� δερ Στεινστρα⇓ε ιστ δασ 
Ζεντρυµ δερ Τηλερ Κερβ. Ηιερ στεητ δερ Κερβεβαυµ υνδ 
ϖον δορτ ηατ µαν δεν βεστεν Βλιχκ αυφ διε �Μυσικγαραγε�. 
Σεινεν ϖολκστµλιχηεν Ναµεν ηατ ερ ϖον δεν φρηερεν 
Ωιρτσλευτεν δεσ τραδιτιονσρειχηεν Γαστηαυσεσ �Ζυµ 
Ωεινβεργ�, Αννι υνδ Φριτζ Ηαασ.  
∆ιε �Ηαασε Αννι� ιστ φρ ϖιελε ινζωισχηεν ιν Εηρεν Εργραυτε 
εινε �Λεγενδε�, ειν Στχκ ιηρερ ϑυγενδ. Εσ βεδυρφτε 
λανγωιεριγερ ⇐βερζευγυνγσαρβειτ υνσερεσ Μιτγλιεδεσ υνδ 
ιηρεσ Ενκελσ Ωολφγανγ Ηαασ, βισ διε κλεινεν 
Ζυσατζσχηιλδερ υντερ δεµ Στρα⇓ενναµεν δεν �Σεγεν� δερ 
Πολιτικ φανδεν. Ειγεντλιχη ωαρ διε �φειερλιχηε Εντηλλυνγ� 
ωηρενδ δερ �Τηλερ Κερβ� ϖοργεσεηεν. ∆ερ ιδεαλε 
Ραηµεν, αβερ λειδερ ηατ διε Σταδτϖερωαλτυνγ εσ ϖερσυµτ, 
ηιερφρ διε ςοραυσσετζυνγεν ζυ σχηαφφεν. ∆ιε �Εντηλλυνγ� 
σολλ νυν ϖορ δερ νχηστεν Ορτσβειρατσσιτζυνγ αµ 17. 
Σεπτεµβερ ναχηγεηολτ ωερδεν, ϖοραυσγεσετζτ, δασσ δερ 
Ορτσϖορστεηερ σεινε Ζυστιµµυνγ δαζυ γιβτ.  
Εινγελαδεν υνδ τειλνεηµεν σολλτεν ϖιελε Μιτγλιεδερ δεσ 
Αλτσταδτκρεισεσ, δενν  αυχη διε Βεωαηρυνγ ϖον Τραδιτιον 
ιστ ειν Ανλιεγεν υνσερεσ ςερεινεσ. Αννι Ηαασ ιστ ειν Στχκ 
δερ Κρονβεργερ Αλτσταδτγεσχηιχητε. 
______________________________________________ 
 

Υνικατ 
ϖον Η.Ω. Σχηµιδτ 

 
Γεβυρτσταγσγεσχηενκε σινδ ιµµερ ετωασ Βεσονδερεσ −
σιε ωερδεν µιτ ϖιελ ςορφρευδε γεκαυφτ, ηβσχη ϖερπαχκτ 
υνδ µαν ηοφφτ, δασσ δερ Βεσχηενκτε σιχη φρευτ υνδ δασ 
Γεσχηενκ ζυ ωρδιγεν ωει⇓. 
Υνσερ Αλτσταδττρεφφεν αµ 30. ϑυνι, αλσ Ναχηλεσε γεδαχητ, 
ωυρδε φρ µιχη βερρασχηενδ ζυµ Ηιγηλιγητ, δενν ιχη 
ερηιελτ ειν ΥΝΙΚΑΤ. 
Μαν βερρειχητε µιρ ειν Βυχη βερ δεν Αλτσταδτκρεισ 1993 
− 2003, δασ σοωοηλ ϖον δερ Ιδεε αλσ ϖορ αλλεµ αυχη ϖον 
δερ Αρβειτ ηερ σο σχην ιστ, δασσ ιχη εσ ηιερ νιχητ 
βεσχηρειβεν κανν. 
Εσ εντηλτ διε Γεσχηιχητε δεσ ΑΛΑ ιν Προσα, 
ωυνδερσχηνε Ζειχηνυνγεν υνδ ιστ ιν λιεβεϖολλερ 
Βυχηβινδεραρβειτ ιν Λεδερ γεβυνδεν ωορδεν. 
ςιελε Μενσχηεν ωαρεν αν διεσεµ Γεσχηενκ βετειλιγτ, 
δενεν ιχη ηιερµιτ σεηρ ηερζλιχη δανκεν µχητε.  
Μειν γανζ βεσονδερσ ηερζλιχηερ ∆ανκ γιλτ ϕεδοχη Υλλα υνδ 
Ροβερτ Πηιλιππι σοωιε Γντερ Βυδελσκι, διε µιτ διεσεµ 
Βυχη ετωασ ωιρκλιχη Εινµαλιγεσ γεσχηαφφεν ηαβεν. 
Ιχη ηαβε µιχη ριεσιγ δαρβερ γεφρευτ. 
 

 

Βει δεν νχηστεν Αλτσταδττρεφφεν ωιρδ δασ Βυχη ανζυσεηεν 
σειν. ςοργεσεηεν ιστ αυχη, δασσ σιχη µγλιχηστ αλλε 
Μιτγλιεδερ υντερσχηριφτλιχη �ϖερεωιγεν� − βιττε τυν Σιε εσ, 
φαλλσ νιχητ σχηον γεσχηεηεν, βει υνσερεν Τρεφφεν. 



 

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 

28. ϑυλι  Αλτσταδττρεφφεν 
20.00 Υηρ ιµ Κρονβεργερ Ηοφ 

 
02./03. Αυγυστ Κυνστ− υνδ Ωεινµαρκτ 
 
25. Αυγυστ Αλτσταδττρεφφεν 

20.00 Υηρ ιµ Κρονβεργερ Ηοφ 
 
13./14. Σεπτεµβερ Ηερβστµαρκτ 
 
20. Σεπτεµβερ ΜΤς ςολκσλαυφ 
 
28. Σεπτεµβερ Αλτκνιγ−ςολκσλαυφ 
 
29. Σεπτεµβερ Αλτσταδττρεφφεν 

20.00 Υηρ ιµ Κρονβεργερ Ηοφ 
 
11. Οκτοβερ Απφελµαρκτ 
 
18. Οκτοβερ Ωειν υνδ ϑαζζ ιµ Ρεχεπτυρκελλερ 
 
18. Οκτοβερ Οκτοβερφεστ ιν Οβερηχησταδτ 
 
27. Οκτοβερ Αλτσταδττρεφφεν 

20.00 Υηρ ιµ Κρονβεργερ Ηοφ 
 
 

 

Ναητλοσερ Ωεχησελ 
ϖον Χηαρλοττε Ενγελ 

 
Αµ 31.03. βεργαβ µιρ Χοννψ ϑυνγ διε Κασσενφηρυνγ 
δεσ Αλτσταδτκρεισεσ. 
Αυσ βερυφλιχηεν Γρνδεν ωαρ σιε αλσ Κασσιερεριν 
ζυρχκγετρετεν υνδ ιχη ηαττε µιχη ζυρ Ωαηλ γεστελλτ, ωειλ 
ιχη µιχη ιν δερ ςερεινσαρβειτ ετωασ στρκερ εινβρινγεν 
ωολλτε. 
Ινζωισχηεν ηαβε ιχη διε ερστεν Ωοχηεν υνδ Μονατε αλσ 
Κασσιερεριν ηιντερ µιρ, Εινναηµεν υνδ Αυσγαβεν αυχη 
ανλσσλιχη δερ Γεβυρτσταγσφειερ ϖερβυχητ υνδ µερκε, δασσ 
εσ µιρ ριχητιγ Σπα⇓ µαχητ. 
Βει διεσερ Γελεγενηειτ µχητε ιχη δανν αυχη γλειχη 
�οφφιζιελλ� ωερδεν: ηαβεν Σιε Ιηρεν ϑαηρεσβειτραγ βερειτσ 
βερωιεσεν? 
Σολλτεν Φραγεν βεστεηεν � Σιε κννεν µιχη γερνε 
ανρυφεν. 
Τελεφον: 48 36 
 
Υνσερε Βανκϖερβινδυνγ: 
Ταυνυσ−Σπαρκασσε Κρονβεργ 
ΒΛΖ:  512 500 00 
Κοντο−Νρ.: 55 001 510 

! Σενδεν Σιε υνσ Ιηρε ςορσχηλγε ζυ! 

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

Μιτγλιεδερ ωερβεν Μιτγλιεδερ 
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ϑα, ιχη µχητε Μιτγλιεδ ιµ Ακτιονσκρεισ Λεβενσωερτε Αλτσταδτ Κρονβεργ ε.ς. ωερδεν 
 
Ναµε:  __________________________________________________________ 
 
ςορναµε:  __________________________________________________________ 
 
Ανσχηριφτ:  ____________________________________________________________________________________________ 
 
Γεβ.−∆ατυµ: _________________________ Τελεφον: _________________________ 
 

∀ Ιχη ζαηλε δεν ϑαηρεσβειτραγ ϖον � 10,−− αυφ δασ Κοντο 55001510 βει δερ Ταυνυσ−Σπαρκασσε Κρονβεργ ειν 

 

∀ Ιχη µχητε δεν ϑαηρεσβειτραγ ϖον � 10,−− ϖον µεινεµ Κοντο: _________________________ Βλζ: _______________________ 

 
 βει: __________________________________________________ αββυχηεν λασσεν. 

 
 
∆ατυµ: ____________________  Υντερσχηριφτ: _______________________________________ 

Πλατζ φρ   Ι Η Ρ Ε   ςορσχηλγε: 

 


