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JOURNALISTER
Alle klubbens medlemmer

Redaktøren
mener
På grunn av alvorlig sykdom i familien så er
desverre denne utgaven av Cruzinews kraftig
redusert.

NYE MEDLEMMER
Stein E. Tveter
KJØPT / SOLGT
Stein Tveter
MØTE REFERAT
Marita Frogner
FORMANN HAR ORDET
Stein E. Tveter
MØTEINNKALLELSE
Stein E. Tveter
TREFFREFERAT
Alle klubbens medlemmer
NYE MEDl/NYE BILER/
KARTOTEK
Kjell Ingar Olsen
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I skrivende stund er det slutten av november og
snøen glimrer også i år med sitt fravær. For min
egen del så har jeg ikke noe problem med at snøen
lar vente på seg, men det er sikkert en del som
synes at det er mørkt og trist uten snø.
Jeg har hørt via flere kanaler i det siste at folk er
litt tilbakeholdne med å melde seg inn som medlemmer i klubben vår på grunn av at de er ”redde”
for alle dugnadene. Tror helt sikkert at alle er enige
med meg når jeg påstår at de dugnadene vi har i løpet av året ikke kan sammenlignes med det som er
i idrett, musikk og lignende. Hører ofte at folk har
kjøpt seg fri fra PÅLAGTE dugnader som koster
mellom kr. 500-1000,- hver gang. Når det da kanskje er 2 – 3 dugnader som en må kjøpe seg fri fra
i året, så skjønner jeg skepsisen. Opplevde faktisk
noe tilsvarende i barnehagen når barna var små.
Når det gjelder dugnadene i Detroit Cars er det
stort sett like viktig med det sosiale som det som
arbeidet skal utføres. Det er jo en av grunnene til at
vi kjøpte containeren som nå er ”ferdig” innredet
til Østfoldmønstringen i mange år fremover.
Ellers så jobbes det med å få kjøpt inn alt som
trengs til å gjøre om toalettene på lokalet. Det
meste er i boks, men noe gjenstår. Selve arbeidet
vil ikke bli påbegynt før på nyåret.
På siste styremøte ble det også diskutert litt frem
og tilbake hva vi skal gjøre med det rommet oppe
hvor verktøyet og bøkene er i dag. Som tidligere
nevnt så skal kontoret ryddes slik at verktøy og
bøker vil overta det gamle kontoret. Dermed vil
det gamle ”verktøyrommet” bli tomt og vi ønsker
tilbakemeldinger og innspill fra våre juniormedlemmer om hva de ønsker å benytte dette rommet
til. Dette kan for eksempel bli ett tv / spillerom?
Andre forslag?

Videre så har vi bestilt både kalendere fra Oddmund og jakker / capser fra Roy. For å ”fylle opp”
minimumsbestillingene har vi bestilt noen ekstra
kalendere og noen tennisskjorter. Årets kalendere
fra Oddmund vil omhandle gamle bensinstasjoner
fra distriktet og vil være den perfekte julegaven til
alle som har vokst opp her i distriktet. Vi håper å
kunne levere ut alle forhåndsbestilte produkter, det
være seg kalendere og/eller klær på medlemsmøte
den 12. desember. Det som ikke er forhåndsbestilt
vil være til salgs, først til mølla…. Se mer info om
kalenderne i dette Cruzinews.
På medlemsmøtet 12. desember vil det bli gratis
kake, kaffe og gløgg til alle medlemmer. Det vil
også bli delt ut diplomer til alle som har blitt nye
juniormedlemmer i 2007 og til de medlemmene
som har 25 års sammenhengende medlemskap.
Invitasjon til disse et annet sted i dette CN.
Som det ble informert om på siste møte så er turen
til Ringstad ”brothers” utsatt til januar/februar
neste år. Regner med at jeg vil komme nærmere
tilbake med aktuelle datoer på medlemsmøtet i
januar.
Jeg jobber også videre med å planlegge en
medlemstur til M.U.S og Havnås Handel i løpet av
våren 2008.
I februar 2008 er det igjen tid for valg av styre i
Detroit Cars. I dette Cruzinews vil dere finne en
liste over de styrevervene som er på valg samt en
liste over alle medlemmer som kan nomineres til
å inneha ett av disse vervene. I dette Cruzinews er
det også en nominasjonsliste som ønskes returnert
SENEST på førstkommende medlemsmøte.
Håper at årets julebord ble vellykket og at alle
hadde en strålende kveld. Ettersom Stig skal på
julebordet blir det sikkert bilder derfra i ett senere
CN. Personlig så passet det dessverre ikke for meg
å delta denne gangen.

Ønsker alle medlemmer en riktig god
jul og et godt nytt år!
Stein E

Medlemsmøte
14. november 2007
Tilstede
31 seniorer og 3 juniorer.

Kalendere for salg
Oddmund Olsen er igjen ute med sine
praktfulle kalendere. Disse vil være til
salgs og de koster kr. 250,- pr. stk.
Motivene er hentet fra diverse
bensinstasjoner.

Danmark
Det er mulig at det blir et treff i
Danmark neste år. Det vil antakelig bli
14 dager etter Varberg. Det innhentes
informasjon om dette og det vil derfor
bli fyldigere dekning av dette etterhvert.

Østlandsforumet
Stig og Kjell-Ingar har vært på
samlingen som fant sted den
10.-11. november på Hamar. Det vil bli
masse arrangement fordelt utover
østlandet, og mye her i Østfold.

Klubbjakker
Det er tatt opp bestillingsliste på
klubbjakker med logo på. Det er
også mulighet for å kjøpe disse på
medlemsmøtene. Håper på levering før
jul.

Varberg
Vidar Aaserød tar nok en gang seg av
det praktiske rundt bestillinger til
Varberg.

Kiosk og loddsalg i pausen.

Marita

Styremøte
20.November 2007
Tilstede
Stein, Kjell-Ingar, Egil N, Stig, Kjell, Per, Bodil og Marita

Kommentar siste Cruisinews
Avisas innhold er veldig bra, men denne
gangen var det litt mørke bilder.
Kommentar siste klubbmøte
Det var gledelig mange som var tilstede
på denne kvelden. Og møtet var koselig
og bra.
Økonomiske bevegelser
Kasserer har full kontroll på disse bevegelsene.

Evaluering av igangsatte saker
Toaletter: Her er det snart bare arbeidsfolka som mangler, det meste av ting
som skal byttes ut eller gjøres noe med
er på plass.
“Loftet”: det ble luftet litt forskjellige
alternativer som dette kunne brukes til.

STYRET VIL HERVED ØNSKE
DERE ALLE EN RIKTIG GOD JUL
OG GODT NYTTÅR.

Marita

JUBILANTER
På vårt neste medlemsmøte vil vi i år hedre 5, 10 og 25 årsjubilanter.
I tillegg vil de nye juniormedlemmene få tildelt diplom.
Disse er følgende:

25 år
Sven Hilding Johansen
Ole Tronsen
Gorm Skjæklesæther
Tom Vidar Bjerknes
Henrik Pedersen
Øyvind Sørby
Renè Sjøberg
10 år
Gunnar Thon
John Sundby
Sven Svensen
Wencke Johansen
Jørn Harridsleff
Silje Haugen Gabestad Kjær
Tor-Inge Borgaas
5år
Kjell-Erik Frogner
Egil Grønn
May Holm
Irene Holmberg Holt
Knut Kåre Holt
Stine Kultorp
Marita Dahl Frogner
Juniorer
Marianne Johansen
Karoline Johansen
Martin Mikalsen
Anette Mikalsen
Jan Henrik Schonhowd
Katrine Anett Schonhowd
Ole Morten Fjeldberg
Jonas Pedersen

Medlemsmøte
Det inviteres til medlemsmøte på klubblokalet i Edv. Strandsvei 46

ONSDAG 12. DESEMBER KL. 18.30
Agenda
- Innkommende saker
- Diplomer til alle nye juniormedlemmer i 2007
- Diplomer til 25 års jubilanter
- Forhåpentligvis utlevering av kalendere, jakker etc.
- Eventuelt

Avslutter med gratis kake, kaffe og julegløgg.

VALG 2008
Vi er nå i gang med forberedelsene til valget i februar. Vedlagt vil
du finne valgregler, liste over medlemmene som er stemme/nominasjonsberettigede, samt nominasjonsliste.
Det du skal gjøre er å skrive opptil to forslag til kandidater til to
av vervene. På listen som du finner på neste side skal rives ut av
bladet og kan leveres til valgkomiteen (Per Gerhardt, Unni Blakestad eller Nina Karlsen). Listene kan også legges i postkassa på
lokalet eller sendes pr. post / e-post (57merc@online.no). De fleste
velger derimot å levere disse på medlemsmøtet i desember.

MEDLEMSMØTET 12. DESEMBER ER
SISTE FRIST FOR INNLEVERING!
NOEN PRAKTISKE OPPLYSNINGER :
**Du kan gjerne nominere de samme personene som sitter i styret
i dag (hvis de er på valg)
**Du kan gjerne nominere deg selv.
**Det er ikke nødvendig å skrive det samme navnet flere ganger
på det samme vervet. Det holder med en nominasjon pr verv for at
vedkommende skal bli forespurt om valgdeltakelse.
**Styremedlemmer og varamedlemmer vil bli nominert under ett.
**Alle nominasjonslister er anonyme.
VI HÅPER Å FÅ INN SÅ MANGE LISTER SOM MULIG.

FORSLAG TIL ÅRSMØTE
I FØLGE ÅRSMØTEVEDTEKTENE SKAL ALLE FORSLAG
TIL ÅRSMØTE VÆRE STYRET I HENDE INNEN STYREMØTE I NOVEMBER. ALLE FORSLAG KAN LEVERES
TIL EN I STYRET ELLER SENDES TIL KLUBBEN MERK
GJERNE KONVOLUTTEN MED ”FORSLAG TIL ÅRSMØTE”.

KJELL-INGAR OLSEN
ALF-GUNNAR NILSEN
ANETTE JANSEN
ANIKKEN NORD SCHANDER
ANITA JANSEN
ANITA MEYER MATHISEN
ANN MARI PETTERSEN
ANNE HAGLUND
ANNE KARIN SKJØRHOLM
ANNE SUNDLI
ARILD GUNDERSEN
ARILD OLAI SKAARAAS
ARILD SCHONHOWD
ARNE JOHAN HØLAAS
ARNE TORBJØRN GLOMSRUD
BEATA HØLAAS
BIRGER ANDERSEN
BJØRGE ANDREAS JANSEN
BJØRN VIDAR JOHANNESSEN
BJØRN WILHELMSEN
BJØRNAR BLAKKESTAD
BODIL HANSEN
BRITT A TVETER
CARL NICOLAI EDVARDSEN
CATO JANSEN
CHRISTIN ERIKSEN
DAG BORGE
DAG JOSTEIN HANSEN
DAGFINN LIND ANDERSEN
DONALD BALISZEWSKI
EDEL GRØNN
EGIL BERBY
EGIL GRØNN
EGIL GUTTORM NYGAARD
ERVIN WOGOWITCH
EVA JOHANSEN
FRANK ASBJØRNSEN
GEIR ERIK LARSEN
GERHARD STAMSÅS
GJERMUND JANSEN
GORM RICHARD SKJEKLESÆTHER
GRETHE NORD GERHARDT
GUNNAR MATHISEN
GUNNAR THON
GUTTORM FRISELL
HALVAR LYSAKER
HANS JØRGEN JOHANSEN
HARALD TRYGVE OLSEN
HEGE JØRGENSEN
HEIDI PETTERSEN
HEIDI SKAUG
HENNING BERHARD AASBERG
HENRIK PEDERSEN
INGER EDVARDSEN
INGER LISE LYSAKER
INGER-LISBETH ØSTLI AASERUD

INGUNN KRISTIN NYGÅRD
IRENE HOLMBERG HOLT
JAN ERIK BERGDAL
JAN ERIK LUNDE
JAN ERIK SCHRØDER
JAN F.GERHARDT
JAN GUNNAR LERDAHL
JAN THOMAS JOHANSEN
JOHAN MARTIN SUNDLI
JOHN EDGAR HANSEN
JOHN EILERT ERICHSEN
JOHN SUNDBY
JON AKSEL BERGER
JON ANDERS LØVÅSEN
JONAS PEDERSEN
JØRN HARRIDSLEFF
KARSTEN NORTUG
KATRINE BLAKKESTAD
KENN FREDDY OLAVESEN
KENNETH NOREN
KENNETH REINSMO NILSSEN
KENT CHARLES GERHARDT
KINE JOHANNESSEN
KJELL A IVERSEN
KJELL ERIK ROSSING
KJELL-ERIK FROGNER
KNUT KÅRE HOLT
LARS HOVDUM
LARS STENE
MAGNAR BODUM
MAGNE FOTLAND
MARCEL KJÆR
MARITA FROGNER
MARTE KRISTINE FINNESTAD
MAY HOLM
MERETE MATHISEN
METTE GRO WALTHER
NILS JANSSON
NINA IRENE KARLSEN
NINA SYNNØVE JØRGENSEN
ODD IVAR JØRGENSEN
OLE MORTEN FJELDBERG
OLE TRONDSEN
PEDER ODDVAR ERIKSEN
PER GERHARDT
PER GRINERUD
PER MIKAL MIKALSEN
PER WILLY MATHISEN
PER ÅGE BRENNE
PETTER WEBERG
PÅL MEIDELL
RENE SJØBERG
ROGER LØKKEBERG
RONNY INGAR MARCUSSEN
RONNY SJØBERG
RUNAR DEMMENE

RUNAR HALVORSEN
RUNE BECH
RUNE KULTORP
RUNE MARTINSEN
RUNE SKAMMELSRUD
SARA GERHARDT LANGSHOLT
SILJE HAUGEN GABESTAD KJÆR
STEIN ANDRE SPETAAS
STEIN ERIK TVETER
STEINAR ANDRE SCHONHOWD
STEINAR NORMAN JOHANSEN
STEINAR OLIVERSEN
STEINAR WESTGAARD
STIG T.LYKKEN MOLTEBERG
STINE ELISABETH KULTORP
SVEIN IVAR JENSEN
SVEIN RAGNAR STENBERG
SVEN HILDING JOHANSEN
SVEN SVENSEN
SØLVI LISBETH SPETAAS
TERJE BERG
TERJE HOLM
TERJE OLAF KARLSEN
TERJE OLSEN
TERJE STEEN
THOMAS EKBERG JOSEFSEN
THOR EGIL SIMENSEN
THOR JOHNNY TROMOP HANSEN
TOM EINAR KARSTENSEN
TOM VIDAR BJERKNES
TOMMY ANDRE SAND
TOMMY LERDAHL
TONE HAGEENGEN RINGDAL
TONE LØVÅSEN
TOR ARNE KOPPEGODT
TOR HALVORSEN
TOR INGE BORGAAS
TOR MOLTEBERG
TORMOD KROGSTAD
TORSTEIN LANGMO
TRINE JOHANSEN
TROND CARLSEN
TROND VIDAR HEIBERG
UNNI BLAKKESTAD
UNO STEEN
VIDAR ELVESTAD
VIDAR JANSEN
VIDAR AASERUD
VIGDIS RITA SCHNELL-LARSEN
WENCHE MAGNUSSEN
WENCHE SKJEKLESÆTHER
WENCKE JOHANSEN
ØIVIND MOE
ØYSTEIN HASLIEN
ØYVIND OLSEN
ØYVIND SØRBY

ÅGE KRISTENSEN

Det her er medlemslisten i
Detroit Cars, alle kan
nomineres til styreverv i
klubben.

Nyttårsmorro på lokalet

Hei alle sammen
I år vil klubblokalet være åpent for alle klubbens
medlemmer. Det vil være åpent fra 21.00 til siste
mann eller kvinne kryper ut.
Det fine er at også barna kan være med slik at det
blir en familiefest sammen med gode venner.
Det blir ingen servering her siden vi regner med at
de fleste vil spise god og deilig mat hjemme.
Det hadde vært hyggelig at så mange som mulig
tar turen innom klubben denne kvelden.
Klokka 24 så skyter vi opp fyrverkeri så klart, men
det må folk ha med seg selv

HAPPY NEW YEAR

Årets julegavetips
Sarpsborgkalenderen

Her er gaven til den bilintreserte eller
lokalpatrioten som varer hele året.
Oddmund Olsen og Hans Arild Jaksjø har
igjen laget en kvalitetskalender, og som i
fjor har Detroit Cars kjøpt inn et antall for
salg til medlemmer. Årets tema er gamle
bensinstajoner i Sarpsborg.
Kun 250.- pr stk
Du får kjøpt de lokalet, og vi har dem
forhåpentligvis klare til julemøtet. For
bestilling ta kontakt med Stein E. på
924 58184

JULE-EVANGELIET
Maria var fjortiss og temmelig
rocka,
men da engelen kom ble hun ganske
sjokka.
Han Gabriel smilte og hilste blidt:
“Hællæ Maria, kul’n litt”!
Jeg kommer på oppdrag fra han der
oppe,
men håper å få til litt tid å shoppe.
Så kom igjen la oss ta det kort,
du har ett kall av viktigste sort.
Et barn skal du få bære fram,
Guds sønn og verdens offerlam.
Den hellige Ånd har brukt sine
“viber”,
så gutten er av eget kaliber,
som kan gå både til lands og til
vanns.
Og Jesus skal være navnet hans.
Så vesla, du kan bare slapp’a,
selv om du snart får en kul under
kappa.
Gabriel gjorde seg klar til å lette.
- Stopp “Gæbben” jeg forstår ikke
dette”!
Josef Olsen har min kjærlighet,
men vi har ikke enda - du vet,,,,,?
- Maria!! En hjerne kunne du
trenge!
At du er jomfru er hele poenget.
Det er som jeg nevnte i sted,
Den Hellige Ånd ordner alt det.
Maria nikket fromt og sa:
Det får vel bli som du sier da.
Snart fikk Maria “boller i ovnen”
Men Josef følte seg som den
klovnen.
For bollene var jo ikke hans,
de måtte være en annen manns!
Takk og pris ga Gud beskjed:
La Maria være i fred.
Hun har jo ikke sviktet deg, må du
tro.
Hun skal jo føde Frelseren jo!
Så kunne bryllupsklokkene tone
og Josef og Maria ble mann og
kone.
Men nye problemer sto i kø
for Josef og hans unge mø.
I Roma satt Keiser’n i badestampen
(han badet i eselmelk - den slampen).
Han hadde nettopp fått enda et
nykke

etter å ha glidd på et såpestykke.
Han sutret: -Åh jeg har tannverk
og eselmelk, det er no’ herk!
Nå vil jeg søren ha boblebad!!!!
ropte han utover Romas stad.
Men å skaffe penger, det ble et styr
for alt var brukt opp på manikyr.
Augustus våknet opp midt på natten:
-Eureka! Vi setter opp eiendomsskatten!!
Og lager oss et skatteregister
hvor alle må komme å skrive på
lister.
Jeg utnytter alle det er klart.
Guri Malla - hvor jeg er smart!
Keiseren smilte: “Dett var dett”.
Nå har jeg vel nok til dusjkabinett.
Så vårt unge par var pokka nødt
til å reise til byen hvor Josef var
født.
På eselet sitt de humper avgårde.
Skal si Maria ble støl i låret.
Eselet det stakkars - det pustet og
peste,
mens Maria bare este og este!
Hun hadde en rimelig diger kropp
da Josef sa: “Betlehem neste
stopp”!!
Endelig så var de framme.
De ville inn på hotell med det
samme.
Aller helst et trestjerners ett,
for Maria var fryktelig trett.
Men akk - i Betlehem var det bare
rot,
alle var visst på reisefot.
Da ble det fullt over alt, kan du
skjønne.
De reisende lå som sild i tønne.
Alt de fant var en simpel stall.
Maria dumpet ned på en pall.
Nå kjente hun nemlig riene komme,
hun ville bli mor før natten var
omme.
Maria og Josef veklset blikk,
sistnevnte fikk nesten panikk.
Han skuffet vekk ruker og møl
og sopte unna det verste søl.
Med høy han innredet deres
“fødestue”
- godt at Maria ikke hadde høysnue.

Så styrtet han ut, for han holdt på å
tørne
til medlidende rauting fra Dagros i
hjørnet.
Vel ute pustet han dypt og lenge
og brått så han på himmelen henge!
- EN UFO!!! Josef skrek og datt,
mens eselet fikk seg en kraftig
skratt!
Det er en stjerne - det kan du vel se.
Sønnen er ankommet, det betyr det.
Da Josef igjen våknet til liv,
sjanglet han inn til stesønn og viv.
Noen gjetere var ute og hang
da de fikk høre englesang:
“Gloria! Ære være Gud”!
Hør! Vi har ett gledesbud!
Selve Jesus, Guds Sønn er født.
Nå ligger han og sover søtt,
i en krybbe av alle steder.
Han er en skikkelig gledesspreder.
En ekte helt det kan man vel si,
er her for å frelse og sette fri.
Og englene satte inn med refrenget:
“Gloria” - Jeg skal si det fenget.
Men gjeterne hadde ikke tid for
konsert.
De brøt opp og dro til Betlehem
tvert.
Josef var ikke alene om å stjerne se;
- tre smarte fyrer gjorde også det.
Skjønt med en annen reaksjon,
de vise menn gikk til aksjon.
- “Lederstjernen”!! De ropte i kor,
Kaspar, Baltasar og Melkior.
De spente på sine bukseseler
og raste avgårde på sine kameler.
Gaver hadde de med i bagasjen,
- men neppe en blomst i fra Plantasjen.
De lurte Herodes trill rundt
(det var ham sannelig vel forunt).
Etter denne strabasiøse ferd
- ikke verst for slike nerd.
Fikk de barnet i krybben se
- et virkelig rørende syn var nok det.
Så ble det fest i Betlehems by,
som varte til langt på morgengry.
Jesus han ble hyggelig fyr,
som var med på mange eventyr.
Det var alt, jeg hilser fra meg
og ønsker en gledelig jul til deg!!

Klubbinfo
Styret 2007
Formann
Viseformann
Kasserer
Sekretær
Hjelpesekretær
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem

Stein E. Tveter
Stig Molteberg
Kjell Ingar Olsen
Per Gerhardt
Marita Frogner
Vidar Aaserud
Nina Karlsen
Bodil Hansen
Kjell Frogner
Egil Nygaard
Anette Jansen
Egil Berby

buickowner@home.no
69 16 77 02
mopar56@online.no
69 97 09 00
kjell-io@online.no
57merc@online.no
69 14 00 75
marita-dahl@hotmail.com
vidar.aaserud@jbv.no
fjatlebrok@hotmail.com
frognerfam@hotmail.com
egil-gut@frisurf.no
fossengen.gaard@c2i.net

69 15 41 76
69 14 12 73
69 33 69 96
69 13 21 66

924 58 184
911 69 219
916 46 035
917 77 514
934 31 119
916 78 007
924 43 799
995 50 326
402 03 949
481 03 707
922 40 624
930 41 258

Utleie av klubblokale
Du kan leie våre utmerkede selskapslokaler til møter, konfirmasjon, bryllup eller bare en
fest. Nytt kjøkken, flott bar og plass til å dekke spiseplass til ca. 50 personer
Pris: 1700.-kr inkludert vasking
Det er også muligheter for barneselskaper på hverdager. Pris 500.- vasking etter avtale
Kontaktperson Bodil Hansen Mob 995 50 326
Obs! Lyd og projektor leies ikke ut, dette må leietager ordne selv.

Oljeboden
Jan Erik Bergdal selger Quaker State motor, gear og automatoljer til fordelaktige priser.
Kontakt Jan Erik for priser og utvalg, han har også filter fra Wix. Utleveres hjemme hos
Jan Erik i Skjebergveien 80 på Borgenhaugen eller på medlemsmøter.
Tlf: 69 16 59 89
Mob: 926 51 929
E-mail: jan-erik@aarnes.no

Utlån av verktøy
På klubbhuset så finnes det et stort utvalg av spesialverktøy som er til utlån for
medlemmer. Verktøy og lånelister finner
du oppe i andre etasje.
Nøkkel til klubbhuset kvitteres ut hos
formannen.

Detroit Cars
Edvard Strandsvei 46
1734 Hafslundsøy
Tlf; 69 15 05 00
Web; www.detroitcars.net
E-post; post@detroitcars.net
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Returadresse

Detroit Cars
Edvard Strandsv. 46
1734 Hafslundsøy
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01.12.2007
03.12.2007
12.12.2007
17.12.2007
18.12.2007

Lørdagskafé / Åpent hus
Avismøte klubblokalet
Medlemsmøte klubblokalet
Old Boys møte hos Ole Trondsen
Styremøte klubblokalet

Detroit Cars
Detroit Cars
Detroit Cars
Detroit Cars
Detroit Cars

Kl 11,00
Kl 18,30
Kl 18,30
Kl 19,00
Kl 18,00

Deadline neste Cruzinews er 23/12

