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Bestyrelse: 
Allan Cocks 42 16 24 00 
John Christensen 24 25 38 50 
Stig Larsen 29 49 89 50 
Kirsten M. Nielsen 98 18 38 81 
Bjarne Jensen 25 20 41 05 
 
Sejladsudvalget: 
Allan Cocks 42 16 24 00 
Svenning Nielsen 98 25 22 42 
Gorm Holdt Madsen 98 25 70 00 
 
Aktivitetsudvalg:  
John Christensen 24 25 38 50 
Inger Kristensen 98 25 17 15 
Rita Herberg 74 66 18 22 
Lene Jensen  98 25 69 61 
Eva Brix 30 71 70 24 
Birgit Bøgsted 98 25 12 20  
Bodil Nielsen 22 39 38 40 
  
Revisorer: 
Henrik Eske Jensen 40 60 06 89 
Flemming Midtgaard 98 34 26 03 
Bjarne Jensen suppl.  25 20 41 05 
 
PR-bladudvalg: 
Bjarne Jensen 25 20 41 05 

Anne Louise Pedersen  25 66 43 66 
Chr. ”Bové” Simonsen 40 76 23 89 
Henrik Eske Jensen  40 60 06 89 

Driftsudvalget: 
Stig Larsen 29 49 89 50 
Orla Bøgsted 98 25 12 20 
Thomas Cocks 96 20 78 52 
Jens Sund Laursen 41 62 08 32 
Erik Ryborg 61 71 65 39 
Jørgen Pedersen 21 90 75 45 
 
Havnemyndigheder: 
Fritidsfartøjer      -   Hals Bådelaug 
Erhvervsfartøjer  -  Aalborg Kommune 
 
Mailadresse: 
post@halsbaadelaug.dk 
Hjemmeside:  
www.halsbaadelaug.dk 
 
Havnemestre 
Linda og Ove 51 52 66 24 
 
Kasserer 
Kirsten Nielsen 98 18 38 81 
 41 15 62 08 

Hals Bådelaug 
Udvalgs– og bestyrelsesmedlemmer  

Bladudgivelse nr. 3 i 2014 
Ansvarshavende redaktør : 

  
 Bjarne Jensen   
 (Bestyrelsesmedlem og 
 formand for PR-udvalget) 
 Udgivet i 200 eksemplarer 

HUSK DET NU ! 
 

Der skal navn og pladsnum-
mer og tlf.nummer på 
stativerne på vinteropbeva-
ringspladsen og på 
masterne i masteskuret. 
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Som alle jo har bemærket, har vi haft formidable vejrforhold 
hele sommeren helt hen til august måned, så jeg håber alle 
har nydt ferien og de dejlige varmegrader på vandet, da der 
har været rig lejlighed til dette i sommer. 
 
Tirsdagssejladserne er nu slut, men i år har været en rigtig 
god sæson og der har været mellem 8 og 10 både med i sej-
ladsen hver uge. Vi har plads til flere og det er en rigtig god måde at lære at 
sejle sin båd på, da der er mange vendinger hver gang og meget forskellige 
vindforhold at navigere under. Jeg er sikker på, at såfremt der er nye, der ger-
ne vil med, og ikke mener de har erfaring nok, kan der helt sikkert findes en 
gast der har sejlet, som vil tage med. 
 
Vores musikaftener er igen i år gået over al forventning, der har været fulde 
huse og klubben får meget ros for disse arrangementer, så vi håber at Lis 
igen til næste år, vil sørge for at der er godt musik om torsdagen. 
 
Vi har her for nyligt igen taget kontakten op med kommunen vedr. leje af 
vandarealet på Hals havn. Dette vil jeg tro, næsten er på plads, vi mangler 
kun at få teksten lavet, så alle kan acceptere denne, og samtidigt håber jeg at 
vi kan bibeholde den aftale om lejens størrelse, som vi har brugt de foregåen-
de år. Det regner vi dog stadig på. 
 
Lejekontrakten er for eftertiden kun på 10 år ad gangen, så vi er ved at under-
søge, hvordan vores investeringer skal nedskrives og hvad tid dette skal fore-
gå, da nogle investeringer har lang nedskrivningstid og andre er på ret kort 
åremål, men fælles for alle er, at det er ret så store beløb vi snakker om, så 
snart vi rører ved en bro.  
 
Vi har ikke i år lavet nogle store investeringer, ikke fordi vi ikke har planer om 
nogle investeringer, men har villet vente med dette, indtil vi har en underskre-
vet lejekontrakt.  
 
Der er rigtig mange visioner for Hals Havn i årene fremover, her er alle med-
lemmer også velkomne til at komme med forslag og ideer, til hvordan vi kan 
forbedre forholdene for os alle og gæstesejlere, da gæstesejlere er vores ind-
tægtskilde. Forslag og gode ideer fra medlemmerne er meget velkomne. 
 
En af de gode ting der foreslået i kontrakten er, at det vandareal vi får, bliver 
noget større end det er i dag, således at det inderste bassin, kommer under 

(Fortsættes på side 4) 

Formandens side 
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os og vi får plads på ydersiden af 400 broen., samt helt over til og med bed-
dingsbroen. 
 
Året er som sådan gået godt, vi har haft ca. 5000 gæstesejlere i havnen i år, 
hvilket er en lille stigning i forhold til sidste år. 
Jeg synes det er gået fint i år, der har været pænt og rent og badeforholdene 
i vores klubhus har da også fået roser. 
 
Kritikken af kranen, som ikke kørte langsomt nok, er taget til følge. Der er for 
nylig lavet ny motor til mastekranen, som er omtalt på andet sted i bladet. 
 
Desværre har vi måtte sige farvel til 2 af vores medlemmer Max Strikert og 
Jens Poulstrup, som begge har forladt livet i en alt for tidlig alder, vi vil savne 
dem i klubben. Vi føler med deres familier for tabet. 
 
Landpladsen er ved at være fyldt op, og Christian arbejder hårdt på at få 
plads til alle både, men i år må de nok ligge lidt tættere end de plejer. Husk at 
sætte tydeligt navn og bådplads nr. på stativet, da stativer uden navn, vil blive 
fjernet. 
 
Vi har i år fået gennemgået vores forsikringer. Dansk sejlunion har tegnet go-
de kollektive forsikringer for medlemmerne, hvilket giver os attraktive priser, 
som vi har sparet en del på. Disse forsikringer dækker os næsten ind.  
 
Vi har fået et meget kraftigt wifi anlæg sat op, efter et stort ønske fra vores 
gæstesejlere, dette måtte dog deles i en nord og syd havn for at vi kunne 
dække hele havnen, Koden til dette wifi er hals7316 
 
Drengeturen her i efteråret bestod i år af 5 sejlbåde og 3 motorbåde. Turen 
gik til Læsø i frisk vind ( tør siges) 4,5 time i sejlbåd, godt klaret. Og hjem 
godt 7 timer i modvind. Men en frisk tur og vi havde det rigtigt hyggelig i Læs-
øs klubhus. Glæder mig allerede til næste års ture. 
 
Til slut vil jeg bare sige, at jeg håber vi ses til afriggerfest og den årlige jule-
frokost på sejlerloftet. 
 
          Allan Cocks 
          Formand 

(Fortsat fra side 3) 
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Familie Journalen 
Willis første båd byggede han selv. Den blev 
købt som et byggesæt i Familie Journalen. 
1675 kr. inklusiv mast.  
Det varede en sommer at bygge båden. Dog med en lille 

ekstraudgift på 150 kr. til en anden mast, da en firkantet stolpe udgjorde ma-
sten, der fulgte med byggesættet. Båden blev søsat i Sydhavnen og Willi sej-
lede i den et par år. 

Præstekutter 
Derefter købte Willi  - på afbetaling  -  
en brugt præstekutter for 1000 kr. og 
gav vist nok 100 kr. i udbetaling. Fin 
båd men uden luksus og man sov på 
dørken i sovepose. Båden lå i Svane-
møllen havn. Den fik sin ilddåb på vej 

hjem fra Ven. Turen hertil foregik i flot 
vejr, men hjemturen blev i blæsevejr 
og selvom Willi have rebet, kom der 
alligevel vand indenbords og Willi og 
hans gast måtte øse med plastikdunk. 
(Willi retter det med plastikdunken til 
en zinkspand, da der nok ikke fandtes 
plastikdunke først i tresserne…)  
Båden havde Willi i 2 sæsoner og den 
blev solgt til samme pris, som den 
blev anskaffet til.  
 
Katamaran 
Herefter blev Willi interesseret i katamaraner. På en bådudstilling i det gamle 
Bellacenter på Bellahøj købte han et byggesæt til en Sheerwater. Willi boede 
nu i Rødovre og havde fået have, hvor den engelske katamaran skulle byg-
ges. Han fik hjælp af en kammerat til at bygge den nye båd. Nu med glasfi-

(Fortsættes på side 6) 

Willi, et langt sejlerliv 

med mange både - 1961-67 
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berskrog. En 3 måneders 
tid gik der med det. Kata-
maranen kostede 5000-
6000 kr. i 1962. Mange 
penge dengang. Også den 
blev hjemmehørende i Sva-
nemøllen. Båden kunne 
sejle stærkt og er nok den 
hurtigste båd, Willi har haft. 
En enkelt sommer var den 
med på sejlferie i Hals. Dog 
klarede ”Aalborgbåden” 
transporten det meste af 
vejen.  
I 1967 flyttede Willi til Hals. Katamaranen kom med, men blev kort efter solgt. 
Lidt for sporty var den måske blevet.  
 
Scarpsnog 
I 1968 blev næste båd købt. Denne gang en Scarpsnog fundet i Oslo. Efter 
en tur med færgen til Frederikshavn, kunne Willi selv sejle båden hjem herfra. 
Den lå selvfølgelig i Hals havn. Som den eneste sejlbåd ved cementbroen. 
Dengang var der ikke noget, som hed Hals Bådelaug, så man betalte til da-
værende havnefoged Niels Bergman. Også denne båd var i Willis eje et par 
år. Derefter blev den solgt til Aalborg, men kom senere tilbage til Hals havn. 
Blandt andre har Svenning haft båden. Måske eksisterer den stadig.  
År senere blev den givet til Aalborg Søsport og de har sejlet i båden i mange 
år og gør det måske endnu…… 
 
Læs også i næste nummer fra 1967  - ??    Louise 

(Fortsat fra side 5) 

 
Jørgen Christensen 
 
Brian Jerup 
 
Jim Hougaard 
 
Michael W Geertsen 

Velkommen til nye medlemmer  
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Lørdag den 20. september markerede 
afslutningen året sejladser. 
Da vi ankom til havnen, var vi lidt be-
tænkelige, der var flot vejr, men ingen 
vind. 
Det blev dog besluttet: ”at sejles skulle 
der”. 

Der blev aftalt en meget kort bane, 
nemlig én gang rundt i Vejdybet. 
Men ikke så snart vi var kommet ud 
af havnen øgede vinden, og Sven-
ning proklamerede ud over vandet, 
at vi skulle tage 2 omgange Vejdy-
bet. 

Det blev en rigtig lækker sejlads, med en fornuftig vind, og hvor der også blev 
mulighed for spilersejlads.  Rigtigt dejlig sejlads. 
 
Traditionen tro var der efterfølgende den 
lækreste biksemad på Sejlerloftet, 
”bikset” sammen af Lissy og Bodil. Og 
det smagte virkelig godt, så godt, at det 
desværre slap hurtigt op. 
 

 

(Fortsættes på side 8) 

Afslutningssejlads 

Billeder: Christian Simonsen 
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Svenning kunne på sejladsudvalgets vegne udnævne årets vindende både, 
som modtog præmier i form af flydende ekstrakt  af druer. 

Der blev, meget fortjent, også uddelt druer og en lille gave 
til Bodil som tak for årets indsats som dommer m.m. 

Vinen blev overrakt af Svenning og han fik lov 
at give et lille kys med på vejen. Formanden 
overrakte bestyrelsens tak for Bodils indsats, 
og var bestemt også opsat på, at få lov at ud-
dele et lille kys, men fik en ”kurv” . Ja det er ik-
ke altid nemt at være høflig og galant. 
  
    /Henrik  - Triske 

(Fortsat fra side 7) 

1. præmie hurtige både  
Michael fra White Lady 

Præmie 

familiebåde  
Thomas fra 
Chatarsis 

2. præmie familiebåde  
Viggo fra Viti 

2. præmie hurtige både 
Gorm fra J80 
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Gæsteoplevelse fra Sæbybåd 

Musikaften på Sejlerloftet i Hals, arrangeret af Hals Bådelaug 
 
Efter vores forårstur i Limfjor-
den med s/y Scoop af Sæby, 
havde vi vores sidste overnat-
ning i Hals. Her fik vi en hyg-
gelig snak med havnefogeden Ove, som kunne 
fortælle at Hals Bådelaug havde forskellige mu-
sikarrangementer i sommerens løb, blandt an-
det med The Kajlænders og The Irish Water-
falls.  
 
Da vi, Marianne og Bent er meget musikinte-
resserede - spiller selv i orkester – fortalte vi 
Ove, at han kunne regne med at se os til beg-
ge Irish orienterede grupper. 
 
Vi blev ikke skuffede. Det var 2 dejlige aftener, 
først den 3. juli 
The Kajlæn-
ders og den 
10. juli til The 
Irish Water-

falls. Vi synes, det er et fantastisk godt initia-
tiv og kan kun frygte lokalet bliver for småt, 
når det går op for flere og flere, hvor godt et 
arrangement, det er. 
 
At det så er gratis, at komme og opleve, er jo 
helt fantastisk. Som vi kan forstå det, så får 
de optrædende del i overskuddet fra salg af 
øl, vin og kaffe til meget rimelige priser. 
 
Forbliver det en tradition i årene fremover, 
kan Hals Bådelaug regne med at se os fra 
Sæby. 
 
Marianne Lykke og Bent Christensen, Sæby 
 
      Louise 
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Endnu en sommer med Musik på Sejlerlof-
tet med the Kajlænders, Mike Santis og 
The Irish Waterfalls, er nu ovre. 
 
Det må siges at være en succes, eftersom 
folk fra nær og fjern vender 
tilbage år efter år og nye 
stadig kommer til. Heldigvis 
har det været en fantastisk 
sommer, hvor folk kunne 
sidde udendørs, for ellers 
havde der ikke været plads 
nok. 
 

Stor TAK til alle jer, der ville bruge tid og kræfter på at hjælpe til. 
Det er dejligt, at vi kan byde ind med nogle tiltag, så gæsterne kan føle sig 
godt tilpas og velkomne i vores dejlige havn.     Lis 

Musikaftener 2014 

Irsk Aften 
”Har en ny tradition set dagens lys? Der er vi mange, der 
håber på.” 
Sådan startede jeg et indlæg om Irsk Aften i Hals Bådelaug i bladet sidste efterår. 
… Og meget tyder på, en tradition har set dagens lys. 
 
Der var atter inviteret til Irsk Aften på Serjlerloftet, og det blev en rigtig hyggelig 
aften. 
Irsk stuvning, irsk kaffe og irsk folkemusik – så kan det jo ikke blive meget bedre. 
Aktivitetsudvalget havde haft gang i de store gryder, og der var Irsk stuvning 
ledsaget af rugbrød, sennep og rødbeder til alle. Det smagte dejligt. 
The Irish Waterfalls spillede efterfølgende alle de dejlige folkemelodier vi kender. 
Der var rig mulighed for at få rørt benene, men der var også muligt at sidde og 
snakke med sidemanden. The Irish Waterfalls spillede nemlig ikke højere, end man 
rundt om ved bordene let kunne snakke om sommerens sejladser og efterårets 
bådoptagning osv. 
På baren blev der dækket op med kaffe, whisky, sukker og flødeskum, så det var 
bare med at forsyne sig, - og det er jo noget af det, vi er gode til. 
Før vi fik set os om, var aftenen omme. Sådan er det jo, når man er i godt selskab.  
Nu ved jeg ikke lige, hvor mange gange noget skal gentages for at være en 
tradition ?? … men hvis vi nu siger, det er to gange, J så har vi jo fået en ny 
tradition i Hals Bådelaug. Og tak til initiativtagerne for det.   Inger 

http://www.google.dk/imgres?sa=X&hl=da&rlz=1T4ADRA_daDK447DK541&biw=1078&bih=572&tbm=isch&tbnid=XhsOWNkUCQKBVM:&imgrefurl=http://www.colourbox.dk/browse/ferie-og-fejring/st-patricks-day/irsk-flag/720-4&docid=262fvGdhM0oROM&itg=1&imgurl=http://billeder.colourb
http://www.google.dk/imgres?sa=X&hl=da&rlz=1T4ADRA_daDK447DK541&biw=1078&bih=572&tbm=isch&tbnid=XhsOWNkUCQKBVM:&imgrefurl=http://www.colourbox.dk/browse/ferie-og-fejring/st-patricks-day/irsk-flag/720-4&docid=262fvGdhM0oROM&itg=1&imgurl=http://billeder.colourb
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”Efterårstur” til Læsø 26.-28. september  

Denne gang var vi 8 både der tog på drengetur. 

3 motorbåde der tyvstartede  -  jeg tror de var bange for de 
sejlførende både ville sejle fra dem, for der var en lille kuling 
fra sydvest i vente i løbet af eftermiddagen. Og man kan da 
også sige at den kom.  

Den hurtigste båd anløb da Læsø i løbet af 4timer og 10 mi-
nutter, og man kan vel godt udtrykke at: ”Det var da ik’ så ring’ endda”.  

Vi kom godt derover alle mand, og der var da kun 2 mand, der var lidt på 
slankekur i løbet af turen. Men de blev hurtig friske igen, da de fik fast grund 
under fødderne og fik lidt flydende føde. 

vi blev på øen om lørdagen der var ikke vejr til at sejle i, men søndag sejlede 
vi hjem. Det gik på hårdt bidevind. Hans mente han havde sparet rigtig man-
ge penge på en tur i tivoli, for han mente at turen svarede til en hel dag i rut-
chebanen men ellers gik det godt.  

(Fortsættes på side 12) 
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Alt i alt en god weekend, hvor der blev byttet mange gode ”løvnhistorier” 

 Med sejlerhilsen 

 BOVE´  

(Fortsat fra side 11) 

Billeder: Christian Simonsen 
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Bestyrelsen konstituerede sig således efter generalfor-
samlingen: 
 
Allan Cocks:  Formand og medlem af Sejladsudvalget 
Kirsten M. Nielsen:  Kasserer 
Bjarne Jensen: Sekretær og formand for PR-udvalget 
John Christensen: Medlem og formand for Aktivitetsudvalget 
Stig Larsen:  Medlem og formand for Driftudvalget. 
 
Fra bestyrelsesmødet den 25. juni 2014: 
Periodens kontobevægelser blev gennemgået 
Forsikringforhold undersøges 
Formanden orienterede bl.a. om spande til cigaretskodder, forbedret netfor-
bindelse, reparation og maling af klubhuset og ansættelse af havnemedhjæl-
per. 
Stig orienterede om diverse praktiske problemer bl.a. problemer med maste-
kranen i forbindelse med påsætning af master i foråret. 
Klubbladet er trykt og omdelt. 
Der afholdes Irsk aften den 10/10-14. 
Der afholdes Hals Barre Cup lørdag den 28/6-14. 
 

Fra bestyrelsesmødet den 27. august 2014: 
Periodens kontobevægelser blev gennemgået 
Forsikringer omlægges hvorved dobbeltdækning til et beløb svarende til 
7.444 kr. spares. 
Formanden orienterede bl.a. om problemer med strøm på broerne hvilket 
skal bringes til orden i vinter og om henvendelse til Aalborg Kommune. 
Stig blev pålagt, at udvalget bringer Mastekranen i orden hurtigst muligt. 
Bladudvalget holder møde cirka 1. oktober. Aflevering af indlæg senest den 
1. oktober. 
Grisefest afholdt. 
Det overvejes at inddrage Aalborg Universitet i forhold til projektering af broer 
m.m. 
 

Fra bestyrelsesmøde den 24. september 2014: 
Kirsten orienterede om salg af optaget båd efter samråd med advokat. Den 
sættes til salg i Hals Avis. 
Der er vedtaget en formulering i forhold til medlemmer, der ønsker flere båd-
pladser. 
 

(Fortsættes på side 14) 

Fra bestyrelsesprotokollen 
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Allan, Stig og Bjarne deltager i møde med Aalborg Kommune mandag den 
6/10. 
 
Mastekranen er nu ved at blive ordnet. 
Pr. udvalget holder møde den 30/9 og indlæg skal afleveres senest den 1. 
oktober. 
Kapsejlladsudvalget har afholdt den afsluttende sejllads. 

 

         Bjarne Jensen 

(Fortsat fra side 13) 

Mastekran 
 
Mastekranen har pr. 01-10-2014 fået monteret nyt spil. Spillet 
har lavere hastighed, så det i fremtiden er lettere at betjene, 
men der er forsat to hastigheder, høj og lav. 1-4 meter i minut-
tet. 
 
Bådpladser/Pæle 
 
Der er pt. 5 ansøgninger fra nye medlemmer, der ønsker bådplads, samt et 
par ansøgninger fra nuværende medlemmer, som ønsker ny plads grundet 
køb af ny båd m.m. Vi vil bestræbe os på at tilgodese alles ønsker. 
 
For at få plads til alle medlemmer, er vi nødsaget til at flytte på pælene pga. 
bådenes størrelser. Der er få pladser i havnen, der ikke er udlejet, da pladser-
ne er for små, dette problem vil blive løst efter flytning af pælene.  
 
Dieselsalg 
 
Tiltaget med dieselsalg på Hals Havn er blevet modtaget med meget positiv 
respons, både fra lokale samt gæstesejlere der har været forbi Hals Havn. 
 
Det vil forsat være muligt at købe diesel frem til næste sæson, men i vinter-
halvåret ser vi gerne man ringer i god tid/eller bestiller en tid, så køber undgår 
evt. ventetid. Stig 29 49 89 50. Det er hele året rundt muligt, at betale med 
dankort. 
 

Vi ser frem til sæsonen  2015.       /Stig 

Nyt fra driftsudvalget 
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Som de fleste ved, har der denne sommer været afholdt 
VM i fodbold.  
 
Selv om man er inkarneret sejler, kan man godt være inte-
resseret i fodbold.  
 
En sommeraften havde Hals havn en del tyske gæstesejlere i den kategori. 
De ville frygtelig gerne se aftenens kvartfinale med Tysklands deltagelse. 
Frankrig var modstanderen.  Vores dejlige sejlerloft var og er jo et perfekt 
sted til storskærm og fodboldhygge. At indtage sejlerloftet krævede bare, at 
et par medlemmer var tilstede under kampen. Henrik og Brian var ikke se-
ne til at melde sig til den tjans. Mange andre medlemmer gjorde dem sel-
skab og pludselig var vi rigtig mange gæstesejlere og medlemmer samlet 
til fodboldaften.  
 
Det blev en super hyggelig aften og sejlerloftet var fyldt med glade menne-
sker. Ikke kun tyskere og danskere, men alle gæstesejlere, som gerne ville 
se kampen. En tysk sejler havde indkøbt en brandy til de medlemmer, der 
så kampen. Vi kunne have valgt at drikke den selv, men i stedet serverede 
Brian en brandy til alle, når tyskerne scorede. Det blev til en enkelt brandy, 
da tyskerne kun fik scoret det ene mål. Dog fejrede vi den tyske sejr med 
en brandy mere efter kampen. 
 
Sjældent har der været så mange og så glade mennesker samlet på sejler-
loftet. Alle fik en god oplevelse og aldrig har vi på én gang, haft så mange 
glade og taknemmelige gæstesejlere i Hals 
havn. Rigtig god reklame for havnen og helt 
sikkert en aften sejlerne vil huske i lang tid.  
 
PS. Tyskland vandt 1-0 og som bekendt, endte 
tyskerne senere med at bliveverdensmestre.  
 
 
      Louise 

Fodboldaften og glade 
gæstesejlere 
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Aktivitetskalender  
25. oktober Ariggerfest 
 
29. november Julefrokost 
 
14. marts 2015 Generalforsamling 

FØLG ALLE AKTIVITETER PÅ WWW.HALSBAADEALUG.DK 

ÅRETS AFRIGGERFEST¨ 

Lørdag den 25 oktober 
på sejlerloftet 

 

Der bliver serveret god mad, efterfulgt af dans til levende musik 

Drikkevarer kan købes til sædvanlige rimelige priser 

Tilmelding sker på liste på sejlerloftetSenest den 19 oktober  

Menu 
Forret:  Spinatroulade (med røget laks,rejer og dressingbrød og smør) 

Hovedret: Glaseret skinkesteg og Helstegt 
svinemørbrad (med vesterhavssovs,roucola og bacon) 

Krydret bønnesalat Årstidens mix-salat (samt dressing) 

Glaseret gulerødder (med timian) 

Flødekartofler 

Desser: Fromage 

Natmad: Suppe 

Pris: 150,-pr.couvert 


