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SSF Vanderup-Jørl

Udflugt til  ”Christian Lassen’s 
Minde Museum”
Med SSF og Kvindeforeningen

9 glade mennesker mødtes den 
18. september på skolegården 
i Vanderup for at tage af sted 
til Jarlund. Her skulle vi kigge 
indenfor i ”Christian Lassen’s 
Minde Museum”. I museet findes 
ting, som vidner om, at alle 
familiemedlemmer måtte arbejde 
hårdt for at overstå 1. og 2. 
verdenskrig, 
inflation, 
verdenskrisen 
og hitlerstyret 
efter 
mandens 
alt for tidlige 
død i 1917. 
Han efterlod 
enken Lene 
Lassen og 8 
børn. Alle ting, der vises på gården, 
blev fundet i dødsboet.
Efter en lille introduktion ved Nis 
Hansen, kunne vi samlet eller på 
egen hånd gå rundt og beundre 
de mange ting. Der var både 
porcelæn, håndarbejde, klæder, 
legetøj og mange avisartikler at se 
og læse.
Som afslutning på en meget 
interresant eftermiddag nød vi alle 
den medbragte kaffe og kagen, 

som kvindeforeningens formand 
Angela Rahn havde med.
Tak for en hyggelig og interessant 
eftermiddag.

Fællesspisning i Vanderup

Også i år havde foreningerne 
i Vanderup sammen med 
børnehaven og skolen i Store Vi 
inviteret medlemmerne og deres 
familier til en hyggelig aften på 
Vanderup Danske Skole. Omkring 

60 personer fandt 
vejen. Vi startede 
med at synge en 
fællessang og så 
kunne man tage 
af bufetten, der 
var bygget op. 
I en lille pause, 
før vi skulle have 
dessert og kaffe, 
blev vi underholdt 

af Art Petit, som fortryllede alle med 
sæbebobler. Børnene havde svært 
ved at blive siddene, indtil de måtte 
prøve at fange boblerne, som steg 
op under loftet på gymnastiksalen. 
Inden alle havde fået drukket deres 
kaffe og spist deres kage, måtte 
vi ud at se ildshow, som Art Petit 
havde forberedt. Det skulle nemlig 
regne. Ildshowet var rigtig flot og 
han nåede lige at blive færdig, da 
det styrtregnede og folk skyndte sig 
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ind. Inden vi tog hjem, fik vi sunget 
en sidste sang.
Jeg siger mange tak for en rigtig 
hyggelig aften.

Venlig hilsen 
Carolin

Alle medlemmer og deres familier og venner ønskes en 

 

hyggelig adventstid, en glædelig jul samt et godt nytår 

 

 
Bestyrelsen 
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Vanderup Kvindeforening

Udflugt til Chrisitian Lassens 
Mindemuseum

Vi havde en dejlig udflugt i august til 
Christian Lassens Mindemuseum i 
Jarlund (Jardelund) med syv med-
lemmer.
Vi fik lov til også at se noget ny 
renoveret.

Vi mødes næste gang den 31. ok-
tober kl. 19.30 til en lille høstfest på 
skolen. Alle må, hvis de vil, med-
bringe noget, som vi kan spise om 
aftenen.

Kvindeforeningen ønsker alle en 
par dejlige efterårsdage!

På bestyrelsens vegne
Angela Rahn
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Indskoling i Store Vi - Vanderup

Efter en længere proces er 
de danske skoler i Store Vi og 
Vanderup blevet lagt sammen 
således, at alle elever nu benytter 
skolen i Store Vi. Skolen har lige 
indskolet 10 nye elever og ansat en 
ny skoleleder.

Af: Jens Ravnskjær, Skoleleder for 
Store Vi – Vanderup danske skole.

I processen omkring sammen-
lægningen har der været megen 
uro og en naturlig bekymring 
hos alle aktører i og omkring 
mindretallet i området. Således har 
man gennem længere tid været 
utrygge og man har længtes efter, 
at der kunne komme afklaring på 

alle de spørgsmål, der er opstået 
undervejs.

Nu er beslutningen truffet - og 
selvom nogle naturligvis er kede af, 
at det ikke blev som de ønskede 
og nogle sidder tilbage med en 
nervøsitet i forhold til hvordan 
fremtiden skal se ud - så er man 
nu endeligt afklarede og har 
muligheden for at skue fremad.

Jeg er blevet tiltrukket af denne 
situation af flere forskellige grunde. 
Blandt andet fordi jeg synes, at 
arbejdet med forandring er spæn-
dende og ved, at jeg med den 
erfaring jeg har opbygget, som 
skoleleder gennem over 10 år i 
vidt forskellige lande, kulturer og 
skoleformer, kan være med til 
at få noget fantastisk ud af den 

Store Vi-Vanderup Danske Skole
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omstilling, som det vil være for 
alle, der delta-ger i mindretalslivet i 
Vanderup og Store Vi.

Men også fordi jeg i begge lands-
byer ser mindretal med en stærk 
og levedygtig kultur, som kan få 
megen gavn af hinanden og vende 
situationen til noget positivt og 
udviklende i stedet for at anskue 
sammenlægningen som et tab. Et 
sted, hvor der ud af al denne uro vil 
opstå en oase for forældre og børn. 
Et sted, hvor man vil kunne holde 
fast i og videreudvikle en kultur for 
at finde ud af tingene sammen, hvor 
man er åbne for den forskellighed 
man lever i - og hvor man ikke lever 
på en ø, men netop i en selvskabt 
oase.

Ikke mindst glæder jeg mig over det 
kompetente og stærke personale 
jeg har mødt. Mennesker der i 
den grad er klar til at møde de nye 
udfordringer med gåpåmod - og et 
stort hjerte for de børn, de arbejder 
med.

I samme ånd er det forældrevalgte 
samarbejdsråd trukket i arbejdstøjet 
endnu en gang for at gå foran i det 
samarbejde, der også involverer 
foreningerne i begge lokalsamfund. 
Foreninger, som er opsatte på at 
finde nye veje til samarbejde, hvor 

man kan dele sol og vind lige uden 
at skulle konkurrere med hinanden. 
Første store fællesarrangement 
var fællesspisning den 21.9. i 
Vanderup.

Store Vi-Vanderup Danske Skole 
har i år indskolet 10 skønne nye 
elever og der er ventelister i såvel 
vuggestue som børnehave, så alt 
tegner godt for vores lille oase. 
Hermed en åben invitation til at 
komme og besøge os.
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ALLE BRUGERE AF HALLEN BEDES HURTIGST MULIGT MELDE SIG 
TIL SKOLELEDER JENS RAVNSKJÆR, HVIS MAN ER INTERESSERET 
I AT BEHOLDE TIDER I HALLEN. SKRIV EN MAIL TIL 

JENS.RAVNSKJAER@SKOLEFORENINGEN.ORG 

MED ANGIVELSE AF:

- HVILKE TIDER MAN ØNSKER
- HVAD AKTIVITETEN ER
- ANTAL DELTAGENDE
- KONTAKTINFORMATIONER

ELLER RING 04604 9872 18 MED SAMME OPLYSNINGER.

ALLE NUTZER DER TURNHALLE MÖCHTEN SICH BITTE SCHNELLST- 
MÖGLICH BEIM SCHULLEITER JENS RAVNSKJÆR MELDEN, WENN 
MAN AN ZEITEN IN DER HALLE INTERESSIERT IST. BITTE UM E-MAIL 
AN  

JENS.RAVNSKJAER@SKOLEFORENINGEN.ORG 
MIT ANGABE FOLGENDER INFORMATIONEN:

- GEWÜNSCHTER ZEITPUNKT
- WELCHE AKTIVITÄT
- ANZAHL TEILNEHMER
- KONTAKTDATEN

ODER 04604 9872 18 ANRUFEN.



 9

Store Vi-Vanderup Børnehave

Koloni, skole og nye børn

Kære allesammen

Sommeren er slut og efteråret 
kommer med regn og blæst. Men 
vi var utrolig heldig med vejret og vi 
kunne være ret meget ude.
I starten af september kørte 
børnehavebørn på koloni til 
Hjerpsted. Et lille sted ved 
vestkysten. Vi har hygget os i 5 
dage og har leget i naturområdet 
omkring huset. Der var skove og 
huler. Vi var nede ved stranden 
og fik mudderbad, da vandet var 
forsvundet. Vi gik en tur hen til 
vindmøllerne. De var ret store og 
høje. Vi kiggede op og nogle blev 
en smule søsyg. Fredag kørte vi 
så hjem og det blev med en stor 
gensynsglæde.

Før ferien holdt vi afsked med 9 
børn, som skulle i skolen efter 
sommerferien. Efter kaffe kage og 
sodavand og små lege, sluttede 

vi med at ”smide” børnene ud af 
vinduet, hvor de blev fanget af 
lærerne. 

Efter ferien sagde vi goddag til 5 
nye børn.

I oktober vil vi starte med en 
høstuge og i løbet af oktober går vi 
i gang med at lave lanterner, som 
vi vil bruge til vores lanternefest i 
november.

I må alle have hyggelig fterårsdage.

Hilsen Store Vi – Vanderup 
Børnehave
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VUF 2018 - Bestyrelse / Vorstand 
Formand Ingo Nielsen 04606 - 607 ichnielsen@t-online.de 
Næstformand Robert Lorenzen 01627363726 treborp@gmx.de 
Kasserer Sven Wamser 04639 - 7838313 s.wamser@web.de 
    
Bisidder Svenja Carstensen 04606 - 965666 familie@marcus-carstensen.de 
 H. J. Wenderhold 0461 – 94027871 wenderholdbu@yahoo.de 
    
Suppleanter Tom Nissen 0173 5389 714  tom_nissen@gmx.de 
 Ben Wenderhold 0174 933 0774 ben_cevin@yahoo.de 
 Carolin Methmann 04606 – 7014037 methi1963@gmail.com 
 
Kontaktpersoner ungdom / Jugend 
 
    
Kontaktperson Ben Wenderhold 0174 933 0774 ben_cevin@yahoo.de 
 Carolin Methmann 04606-7014037 methi1963@gmail.com 
 Tom Nissen 0173 5389 714  tom_nissen@gmx.de 
    
 

 

Vanderup UF
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Ingo’s
Fahrrad-Schmiede
Reparatur und Service  04606 - 965980

Ingo Andresen
Flensburger Str. 20a  -  24997 Wanderup

Her er plads til DIN annonce!

Kontakt: Redaktionsudvalget
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Mødekalender
Ret til ændringer forbeholdt

Dag Dato Emne Sted Tid

Søndag 21.10. Kirke - Gudstjeneste Vanderup kirke 11.00

Onsdag 24.10. SSF Fl. Amt - efterårsfest 60+ Flensborghus 14.30

Tirsdag 30.10.
SSF - filmaften, ”Karl Otto  
Meyer - i kamp for frihed,  
sandhed og ret”

Vanderup Skole 19.00

Onsdag 31.10. Kirke - Grevinde Danner Tarp præstegård 19.00

Onsdag 31.10. Kvindeforening - høstfest Skolen 19.30

Fredag 02.11. SSF - Lottoaften Westerkrug 19.30

Torsdag 08.11. Kirke - hyggeeftermiddag Tarp kirke 14.30

Lørdag 10.11. SSF - landsmøde Husumhus   9.00

Søndag 18.11.
Kirke - Gudstjeneste - Volks-
trauertag sammen med den 
tyske kirke

Vanderup kirke 11.00

Onsdag 28.11. Kvindeforening - julehygge Skolen 19.00

Fre-søn 30.11.-02.12. Weihnachtsdorf Wanderup

Lørdag 08.12. SSF Fl. Amt - Juletur til Kolding Fra Exe 13.30

Mandag 10.12.
Kirke - kirkekoncert med  
Helligåndskirkenskor og  
efterfølgende kaffebord

Vanderup kirke 20.00

Lørdag 15.12. SSF - Julefrokost 18.30

2019

Torsdag 24.01. SSF / SSW - generalforsamling 
med spisning Skolen 19.00

Onsdag 29.02. Kvindeforening - generalfor-
samling Skolen 19.00



 13

Indleveringsfrist til Vanderup Bladet nr. 1/2019 er
tirsdag, 05. februar 2019.

Venlig hilsen
Redaktionsudvalget, Ingo Nielsen og Peter Sindberg

Dag Dato Emne Sted Tid

Søndag 05.05. Konfirmation Tarp Kirke

Søndag 19.05. Konfirmation Vanderup Kirke

Søndag 30.05. Konfirmation Jaruplund Kirke

Mandag 31.05. Skolen - undervisningfri (efter 
Kristi Himmelfart)

Løsningen til gåderne: 1. Ved det døde hav / 2. En bi som flyver baglæns /  3. Vandhanen / 4. Næsen

Mødekalender
Ret til ændringer forbeholdt

Skolen 
Juleferie: Første feriedag - mandag den 24. december 2018
  Sidste feriedag - fredag den 04. januar 2019

Børnehaven 
Juleferie: Første lukkedag - torsdag den 27. december 2018
  Sidste lukkedag - onsdag den 02. januar 2019
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F I L M a f t e n
TIRSDAG 
30. oktober 2018 - 19.00
Vanderup Danske Skole
Bakkesand 1, 24997 Wanderup

SSF og SSW Vanderup/Jørl inviterer til filmaften.

Mogens Rostgaard Nissen, Dansk Centralbibliotekets forskningsafdeling, kommer og viser 
os dokumentarfilmen KARL OTTO MEYER - I KAMP FOR FRIHED, SANDHED OG 
RET. En film om Karl Otto Meyers liv, lavet af Jesper Clemmensen i samarbejde med Lars 
Feldballe Pedersen og Mogens Rostgaard Nissen.

Arrangør:

SSF og SSW

Vanderup/Jørl
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Arrangementet er gratis.
Vel mødt til en hyggelig aften!
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Motionsstævne 40plus  

Du skal være fyldt 40 år på stævnedagen  
 

Lørdag den 3. november 2018 kl. 13.00 
i skolehallen, Klaus-Groth-Str. 45, Husum 

                                                                                                           www.dgi.dk/201814104013 

Vi spiller dame double, herre double og mixed double. 
Startgebyr 6,- €, som betales på stedet. 
 
Herefter er der fællesspisning og hygge i Hatsted forsamlingshus 
kl. 17.00 (De Straat 17, 25856 Hattstedt). 
Spisning: 10,- €, drikkevarer kan købes. 
 
Tilmelding senest den 22. oktober 2018 til SdU, Norderstr. 76,  
24939 Flensburg eller pr. mail til christel.bonde@dgi.dk.  
Betaling sker ved ankomst til Ingo Nielsen. 
 
Er der spørgsmål, er du velkommen til at kontakte 
Ingo Nielsen, telefon 04606-607, ichnielsen@t-online.de eller 
Anders Schaltz Andersen e-mail: schaltz@freikom.net 

 
Efterfølgende motionsstævne 40+ er planlagt til  
lørdag den 16. marts 2019 samme sted! 
 

Med sportslig hilsen 
De To Gamle 
 
 
 
 
 
 
 

Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger

Flensborghus ⋅ Norderstr. 76 ⋅ 24939 Flensburg
Telefon: +49 461 14408 0 ⋅ Fax: +49 461 14408 222 ⋅ kontoret@sdu.de ⋅ www.sdu.de

Vanderup UF
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Vanderup Menighed

Nyt fra menighedsrådet

Efter at Theresia Treschow-Kühl 
pr. 1. september har overtaget et 
præsteembede nord for grænsen, 
er vi glade for at byde pastor 
Morten Mortensen velkommen. I 
første omgang vil Morten overtage 
vikariatet. Mange kender Morten, 
idet han før har vikarieret i vores 
pastorat og vi glæder os til 
gensynet.
Rolf-Dieter Lippert
Menighedsrådsformand.

Efteråret er over os. De 
mørkegrønne og gyldne farver 
pryder vores natur. Storm og 
regn forbereder os på den mørke 
vintertid. Men også dejlige solfyldte 
dage fylder vores depoter op for en 
sidste gang.
Vi holdt høstgudstjeneste i Tarp 
Kirke den 16.09.2018 sammen med 
de tyske menigheder fra Wanderup, 
Tarp og Sieverstedt. En god og 
moderne prædiken med dejlige 
efterårs salmer. Derefter havde vi 
arrangeret en overdådig og meget 
velsmagende brunch. Vi sad og 
hyggede os og fik også snakket 
med mennesker, som man ikke lige 
møder hver dag, eller som man slet 
ikke kendte.

Torsdag den 8. november klokken 
15.00 er der hyggeeftermiddag i 
Tarp Kirke. Lise Hojer vil sammen 
med os fremstille helligtrekongerlys 
som skal sælges på vores 
julemarked i Vanderup og komme 
kirken til gode.

Weihnachtsdorf Wanderup 2018
i weekenden 30. november + 1. 
og 2. december

Som allerede læst i det sidste 
kirkeblad og Vanderupblad er vi 
nu i fuld gang med planlægning 
og forberedelse. Der er sendt 
en invitation ud til alle udstillere, 
hjælpere og alle foreninger. Den 
kommer lige en gang her hvis du/i 
skulle få lyst til at være med.

Til alle udstillere, hjælpere og 
andre interesserede
Hermed inviteres du/i til et in-
formationsmøde angående jule-
markedet ved de danske foreninger, 
skolen og børnehaven i Vanderup.
Tirsdag den 23.10.2018 kl 17.00 i 
det tyske menighedshus, Tarper Str. 
6 i Vanderup.

Dagsorden:
Præsentation af lokaler og rammer.
Omkostninger – gave til den tyske 
kirke.
Planlægning – afvikling – forløbet.
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Hjælpere.
Hygiejne.
Risalamande.
Poser / etiketter.
Vekselpenge.
Udgifter.
Udsmykning.

Henvendelse kan ske til Hanne 
Schuch telefon 04606 1333 eller på 
e-mail hanneschuch@googlemail.
com

Mest for børn

Prøv og gætte gåderne. 
Løsningerne findes et andet sted i 
bladet.

Hvor holder skeletter ferie?

Hvad er lille, flyver gennem luften 
og siger mus-mus-mus?

Hvilken hane kan ikke sige 
kykeliky?

Hvad har ingen fødder og løber 
alligevel?

Må julen blive fin og give ro i sindet 
lad alle problemer blive små 
og forsvinde. Lad dagene, som 
kommer, blive gode og fine - 
god jul til dig og dine.

De bedste vinter-, jule- og 
nytårsønsker fra menighedsrådet i 
Vanderup
Peter, Rolf-Dieter og Hanne
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Der inviteres til 
Adventskoncert 

med Helligåndskirkens Kor 
Mandag, den 10. december 2018, kl.20.00 

i kirken i Vanderup 
 

Helligåndskirkens Kor fra Flensborg 
synger traditionen tro igen i Vanderup kirke. 

Korets leder Stephan Krueger spiller orgelstykker 
imellem sangene 

og der bliver lejlighed til at synge et par fællessalmer. 
Vi glæder os igen til en dejlig aften 

 

 
Arrangører: 
Den danske og den tyske menighed og SSF Vanderup/Jørl 
 

Ret til ændringer forbeholdes 

Der inviteres til 
Adventskoncert 

med Helligåndskirkens Kor 
Mandag, den 11. december 2017, kl.20.00 

i kirken i Vanderup 
 

Helligåndskirkens Kor fra Flensborg 
synger traditionen tro igen i Vanderup kirke. 

Korets leder Stephan Krueger spiller orgelstykker 
imellem sangene 

og der bliver lejlighed til at synge et par fællessalmer. 
Vi glæder os igen til en dejlig aften 

 

 
Arrangører: 
Den danske og den tyske menighed og SSF Vanderup/Jørl 
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 Nyttige Adresser

Sydslesvigsk Forening (SSF)
Formand 
Carolin Methmann
04606 7014037
methi1963@gmail.com

Sydslesvigsk Vælgerforening 
(SSW)
Formand
Bodil Meyer
04606 500
aagejensen@t-online.de

Kvindeforening
Formand
Angela Rahn
04630 1285
angelarahn@web.de

Vanderup Ungdomsforening 
(VUF)
Formand
Ingo Nielsen
04606 607
ichnielsen@t-online.de

Dansk Sundhedsstjeneste
Hjemmesygeplejersken fra Dansk 
Sunhedstjeneste kan kontaktes på 
tlf. 0461 570580

Kirken
Menighedsrådsformand
Rolf-Dieter Lippert
04606 544
0172 4106897
lippertRD@t-online.de

Sognepræst:
Vikar - pastor Morten Mortensen
0461 16098686 
Mobil 0162 2303333
morten.chr.mortensen@gmail.com

Børnehaven
Leder
Betina Wagner
04604 400
betina.wagner@skoleforeningen.
org

Samarbejdsrådsformand
Helene Jessen

Store Vi-Vanderup Danske Skole
Inspektør
Jens Ravnskjær 
04604 987218

Samarbejdsrådsformand
Mira Bang
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• Lottoannahmestelle
• Präsentkörbe 

• Getränke auf Kommission
• Lieferservice

• Wäscherei
• Druckerpatronen
• Ausschankwagen

• Partyservice
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Tel (04606) 96312
www.alteschulewanderup.de

Alte Schule Wanderup · Familie Michelsen
Flensburger Straße 19 · 24997 Wanderup
Fax (04606) 96360 · Mobil (0172) 4559905

info@alteschulewanderup.de

· KALTE PLATTEN
· BELEGTE BRÖTCHEN
· KALTE UND WARME BÜFFETS
· WARME SPEISEN
· COCKTAILMOBIL
· GRILLMOBIL
· PASTAMOBIL
· MITTAGSTISCH

· AUSSENVERANSTALTUNGEN
· JEGLICHER ART VON DER 
  PLANUNG BIS ZUR AUSFÜHRUNG
· DAS LEHRERZIMMER BIETET
  PLATZ FÜR BIS ZU 30 PERSONEN
· PARTYRAUMVERMIETUNG
· FESTZELTVERMITTLUNG

Was wir alles machen:
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Tal med os
- vi rådgiver dig gerne:

Union-Bank AG
Große Straße 2 / 24937 Flensburg

Telefon +49 461 8414-0 / Telefax +49 461 8414-290
info@unionbank.de / www. unionbank.de

Profiter også du af Union-Bankens
omfattende ydelser til din daglige økonomi: 

personlig service
faglig kompetence
målrettet rådgivning
individuelle finansieringskoncepter
teknisk komfort døgnet rundt





naturbelassenen

feinsten Rohgewürzen 
-

Fleisch und Wurstwaren

aus bestem Fleisch, Zusatzstoffen,

-
und sonst N I X !!

Räucherlachsspezialitäten

Wanderup
Husumer Straße 1

Thordsen
Fleisch-Wurst-Räucherlachs

Fleisch ● Wurst ● Partyservice  ● Räucherlachs

Unser Partyservice bietet Ihnen
- Kalte und warme Buffets
- Kalte Platten
- Smørrebrød  
- Original Wanderuper Räucherlachsspezialitäten
- Warme Gerichte und vieles mehr!

Husumer Straße 1                  
24977 Wanderup                         

0 46 06 / 96 55 96
Verkauf ab Produktion
8.00 Uhr bis 13.00 Uhr

Sie haben die Party 04606-96 55 96 wir den Service !

Bei uns erhalten Sie auch 
Bio und Bioland Fleisch- und Wurstwaren

Unsere Partyservice-Angebote sind selbstverständlich 
auch in Bio & Bioland Qualität lieferbar

DE-ÖKO-006

info@da-ist-die-sau-los.de


