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Sdr. Hygum Hjemstavnsgaard 1917.
Midt i den gode varmeste sommertid blev vi i Kolding

opfordret til at deltage i Sdr. Hygums årlige ”Landsbyen i

arbejde og fest”. Da Verner var rejst med Jens til Zürich

pakkede jeg Tømrer værktøjskassen og lavede en udstil-

ling af mit livs værktøj. Vi var 3 navere, Ole Bøwig fra

Odense, Flemming og Vibeke fra Viuf, Arne og Aase. Vi

blev godt modtaget, forplejningen var også god, middags-

maden var frikadeller med stuvet spidskål af egen avl.

Sdr. Hygum har et interessant Landbomuseum med en

udstilling Konge åen som land og statsgrænse fra tiden

1864 til 1920. Museet er åbent i juli og august måned.

Med naverhilsen Arne Brogaard
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FØDSELSDAGE

JUBILÆUM

TAK - TAK - TAK - TAK
D. 02.10.2014 Roman Pazdeki      Fredericia

80 år Vendersgade 43, lejl. 208, st.8

7000 Fredericia

D. 03.10.2014 Torben Jensen      Næstved

70 år Grimstrupvej 98  C, st. tv.

4700 Næstved

D. 13.10.2014 Arne Knud Hansen      Herning

75 år Hattensvej 11, Tvismark

6792 Rømø

D. 15.10.2014 Bent Askov Christiansen      Fredericia

80 år Wesselvej 12

7000 Fredericia

D. 15.10.2014 Ebbe Stofferegen      Samsø

75 år Tværvej 24, Langemark

8305 Samsø

D. 17.10.2014 Poul Vestergård      Stockholm

80 år Bjørkholmsvægen 36

S-132 52 Saltsjo-Boo

Sverige

D. 23.10.2014 Peter Skrydstrup      Silkeborg

70 år Langelinie 9, 1.D.

8600 Silkeborg

D. 25.10.2014 Finn Alfred Larsen      Hillerød

75 år Lodsstræde 6

2791 Dragør

D. 31.10.2014 Anita Bondy      Frederikssund

70 år Hjortespringparken 34

2730 Herlev

D. 06.10.2014 Solvejg Wetling      Fredericia

25 år Silkeborgvej 189, Lund

8700 Horsens

D. 10.10.2014 Lasse Nordmann      Hillerød

10 år Høveltsbjerg 9

3450 Allerød

Hermed en tak til alle, for de mange hilsner og telegrammer

i anledning af min 70 års fødselsdag, en særlig tak til Silke-

borg.

Med kno i bordet Peter „Ederkop“ Poulsen

Tak for opmærksomheden i anledningen af mit 25 års jubi-

læum som naverven til København, Vejle, Slagelse, Silke-

borg og Randers det varmede meget at i tænkte på mig.

Med naver hilsen

Nancy Zachariassen

Tusind tak for opmærksomheden på min 50-årsdag.

Med kno

Hanne Nissen-Petersen, Randers

Mindeord.

Vor trofaste naverven Arne Madsen er stille sovet ind

efter lang tids sygdom. Han vil blive savnet i hulen,

hvor han har haft sin gang i over 20 år.

Ære være hans minde.

Naverne i Odense

D. 13.10.2014 Karl Jensen      Hillerød

45 år Bygmarken 5

3540 Lynge

D. 30.10.2014 Knud Lundgreen      Hillerød

10 år Flensborggade 38, st. tv.

1669 København V
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Formandens Spalte.

Efter flere henvendelser ang. distribueringen af Den farende Svend, hvis og når den bliver digitaliseret, vil jeg hermed

på HB’s vegne endnu en gang fremkomme med følgende:

Hvis der er flertal for digitalisering af DfS. vil chefredaktøren tilsende DfS. til den person, som er
valgt i foreningerne til at modtage og videresende DfS. til medlemerne i foreningen. Det har ikke væ-
ret intentionen fra HB’s side, at chefredaktøren skal have flere hundrede e-mailadresser liggende, og
sende til hvert medlem.
Med kno
Kaj Jepsen
Formand HB.

Torsdag den 10.04.2014.
Vi var alle oppe mellem kl. 0700 og kl. 0730, hvor vi spiste til morgen sammen og blev enige om at vi ville køre til San

Diego og Mexico, så allerede kl. 0900 var vi klar og kørte så mod syd, og det gik fint i starten med vor GPS, men plud-

selig begyndte den at ville noget andet end det vi ville eller måske troede vi skulle, for vi havde ønsket at køre langs

kysten, men GPS´en ville længere ind i landet og køre på lidt større veje.

Vi kom dog til Lang Beach, og tankede her lidt benzin på bilen, det viste sig at vi ikke kunne betale med MasterCard

der, så det blev med 50 dollar kontant. Vi fik startet igen og efter lidt om kørsler kom vi ned langs med kysten, hvor det

viste sig at vi kun kunne se lidt, da det var ret så diset, og vi valgte at køre tilbage til freewayen, og så varede det ikke

længe inden vi kom til San Diego, her var der ikke parkeringspladser at se nogen steder, så vi valgte et parkeringshus,

hvor vi kunne holde medens vi tog til Mexico. Vi gik nu til „Santa Fe“ jernbanestation, for at orientere os, og besøge

toilettet, efter den lange køretur, og efter anvisning gik vi blot over på den anden side af gaden hvor „Santa Fe Trolley“

Dagbog fra Amerikarejsen april 2014. 2 del. Skrevet at Otto Westergaard. Århus

kørte vi diverse stop til Mexico, 45 minutters køretur, billetter blev købt i en automat,

hjulpet af en lokal, 5 dollar pr. billet. Ved ankomsten til grænsen, undersøgte vi mulighe-

den for at køre med bus over til Tijuana, eller hvordan vi nu skulle gøre, men det endte

med at vi gik til fods og blot efter ca. 10 minutter var vi i Mexico, og 10 til 15 minutters

gang var vi i de grænsehandelspladser vi kan sammenligne med herhjemme (grænseboder
- Kruså og Padborg). Vi handlede lidt og var

inde på en restauration og spise lidt „Taco“,

ligesom vi fik et par øl til maden, det hele var

godt, og efter en times tid der, fortsatte vi ud at

handle og gik tilbage mod grænsen til Amerika,

og det viste sig nu at der var en udfordring, for

Køen for at komme ind i Amerika var et par

kilometer lang til fods, og med køretøjer var der

flere kilometer kø, vi kunne ikke se enden fra

stedet hvor vi stod. Nogle mexicaner tilbød os at køre med til grænsen som passagerer i en minibus, 5 dollar pr, hoved,

påstod der kunne ville tage 15 minutter, og i vore naivitet sagde vi ja, og kom nu til at sidde ved grænsen i ca. 1 time og

svedte i bilen, inden vi ved grænsebygningen, var dog kommet tættere på, blev lukket ud i køen, og nu gik der endnu en

1/2 time køen inden vi nåede frem til paskontrollen, men herfra gik det stærkt, da pasmanden opdagede vi var dansk

selskab på 6 personer, blev vi lukket ind med lynets hast, en lille opmuntring oven på ventetiden.

I køen oplevede vi flere gangen personer og hele familier blive vist og vejledt med ekskorte tilbage til Mexico.

Tilbage i Amerika, var vi heldige at toget holdt ved perronen, og efter at have trukket billetter kom vi hurtig omborg og

efter 45 minutter var vi tilbage i San Diego, hvor vi fandt vor bil I parkeringskælderen, og betale med 28 dollar, og med

Richard som chauffør kørt vi mod L.A. Glendora og kl. 2100 var vi fremme ved vor supermarked, hvor vi handlede ind

og kørte til vor opholdsted, lavede kogte pølser og drak et krus øl dertil, og mens vi sad og sludrede kom Connie hjem,

og lidt mere snak om dagens begivenheder inden vi gik til sengs, kl. var vel omkring midnat.

Fredag den 11.04.2014.
Var tidligt oppe kl. 0700, og fik som sædvanlig marginal a la os selv.

Kent var også tidligt oppe og kom af sted før os andre, og Connie kom og sad og snakkede med ved bordet, og snakken

gik helt til efter kl. 1000, hvor vi drog på Shopping i diverse centre, da vi endelig fandt dem efter lidt omkørsel / fejl-

kørsel, igen fik GPS,s skylden. Vi fandt da de kendte steder „Ross“ og den del flere og alle skulle jo besøges og tøj med

videre skulle prøves og beundres, og lidt blev købt, inden vi igen var sultne og fandt et pizza sted, hvor vi kunne sidde
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udenfor og nyde en øl sammen med en pizza.

På vej hjem tankede vi endnu engang for 50 dollar benzin, og var hjemme kl. ca. 1500, der var tid til lidt afslapning,

men allerede kl. 1620 var der afgang igen, mod Naverhulen til hulemøde, og damerne skulle samles der, da de skulle ud

at spise i den nærliggende by. Vi var derude omkring kl. 1700, og traf her en del andre der allerede var kommet, og hilste

op de forskellige og nogen med gensynsglæden og andre for første gang, udover folk og naver fra L.A, var der fra Ca-

nada, Færøerne, Danmark og 4"Gesellen“ fra Tyskland, der havde været på valsen eller var på valsen og gjorde ophold

for nogle dage hos L.A. i Naverdalen, og gik til hånde der. Damerne drog nu sammen ud for at spise, for i L.A. er da-

merne ikke med ved hulemøderne, men må gerne slutte sig til senere, hvilket også var hensigten. Vi andre spiste så i

Naverhulen, hvor der blev serveret Aspargessuppe med øl og snaps til, kartoffelmos og mørbrad i brun sovs, og endelig

kaffe og is dessert for den beskedne sum af 15 dollar pr. næse. Herefter var der gaveoverrækning fra de tilrejsende for-

eninger, overeater damerne ankom fra deres fest, og nu almindelig hygge og snak, inden vi kl. 2300 drog tilbage til Glen-

dora og jeg tror alle var trætte, jeg var i seng kl. 2330.

Slut på endnu en dejlig og begivenhedsrig dag.

Lørdag den 12. 04.2014.
Vi var alle oppe tidligt, inden kl. 0730, for Kent havde lovet os at vi skulle

spise til morgen på travbanen, og han ville gerne være vært denne morgen, så

efter en enkelt kop kaffe, så vel ankommet til travbanen kunne vi se der var en

stor buffet, med både røræg, pølser, frugt, beans, og meget mere, the eller kaffe

og juice, det hele kunne man frit tage af 10 dollar pr. person og medens vi nød

dette måltid, var der træning på baneanlægget, så ryttere kom hele tiden forbi i

fuld fart og til tider også i luntetrav, det var meget interessant. En ældre rytter

solgte souvenir og jeg købte et par ting til mine børnebørn, inden vi drog til-

bage til Kent og Connies residens. Nu stod den på vasketøj, så damerne tog sig

af denne del, og ellers blev det til afslapning på terrassen og i poolen, indtil kl. 1630 hvor det var tid at tage til fest i

Naverhulen, hvortil vi ankom kl. ca. 1700, da var der allerede mange gæster ankommet, og der var nok at hilse på, og

der var „happy ouver“ i hulen, med billige drinks og øl. Men inden vi nåede så langt blev vi modtaget i teltåbningen og

blev udstyret med navneskilte, og kranse om halsen m.v. da der jo var „Hawai“ tema denne aften, så blev hvert enkelt

par fotograferet, inden der kl. 1845 endelig var bænket alle ved bordene, der blev budt welcome og nationalhymnerne

blev afsunget - Danmark - Canada - USA, nu blev der så serveret en 3 retters menu, med div. vine og til sidst kaffe. Un-

dervejs i aftenens program var det underholdning bl.a. af 3 Hawaipiger der sang og dansede for selskabet, og nogle

skulle også op at danse med, til stor moro for selskabet. Der var også diverse taler med gratulationer, til en af navnerne

Karl der netop denne dag blev 85 år.

Efter en dejlig aften og fest kørte vi hjemover kl. 2330 og hjemme kl.

ca. 0100, hvorefter de fleste af os straks fandt dynerne.

Søndag den 13.04.2014.
Var oppe allerede kl. 0700, fik en kop kaffe og et par stykker brød, før

Richard og jeg „lånte Kents computer og gik i gang med at bestille

værelser, Montery, San Fransisco, Bakersfield, og Las Vegas, hvortil vi

agtede at køre til i den kommende uge. Kl.. 0930 kørte vi til Naver-

hulen til „Champagnebrunch“ , hvor vi nu atter gjorde bekendt skab

med de dejlige mennesker vi de to sidste aftner havde været sammen

med, og her var der så det helt store bord med mad, div. brød, pålæg, frugter og kaffe, the, juice, og dertil kom snapsen

rundt, så a1t var skønt indtil vi omkring kl. 1200 drog tilbage til Glendora for afslapning inden vi skulle til kirke senere

på dagen. Vi skulle til den danske kirke Los Angeles og kørte kl. Ca. 1420, og ankom til stedet kl. 1455, og fik hilst på

mange mennesker, denne gang mange nye ansigter, for efter Kirkegang skulle vi til spisning og det var „Rebildselskabet“

der stod for dette arrangement, som Connie og Kent er meget involveret i. Vi var til gudstjeneste, som blev af den kvin-

delige præst der er tilknyttet kirken (glemt navnet), men der var et helt strygerorkester der underholdt og spillede til

salmerne, der var hele 5 damer der var oppe og læste tekster og skriftsteder, før præsten selv holdt en kort tale og nu
alter gang, efterfulgt af indsamling ved bænkerækkerne. Nu var der

så servering af øl, vand eller vin, der var snaks m.v. så man kunne

hilse på gæsterne der skulle deltage ved middagen, hvor vi var om-

kring 80 personer, og vi fik dansk hakkebøf og citronfromage, un-

der middagen blev der holdt taler og vist lysbilleder om Rebild-

festen. Vi trak os tilbage omkring kl. 2000 og kørte til Glendora,

hvor vi snakkede om morgendagens kørsel og blev enige om at

starte senest kl. 0900, mod Solvang, som første destination.
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FREDERIKSSUND
Huleaften d. 5.09.2014. Så blev det årets 9. Huleaften, hvor der mødte 8 Navere op og et potentielt nyt medlem. Poul og

Gunnar havde Hulevagten, og Bente diskede op med Husmands-koteletter, Hamburgerryg og hjemmelavet kold

kartoffelsalat, hvilket blev fortæret med stor begejstring. Kisser havde været så flink at medbringe hjemmebagt kage,

som var en sand nydelse. Poul slog på klokken i anledning af at han og Bente var blevet Oldeforældre. Et stort tillykke

herfra. Efter nogle hyggelige timer, blev det tid at synge ”Minderne”, og derefter drog vi hver til sit. I forbindelse med

”Åben Hus - arrangementet siger vi mange tak for opmærksomheden fra Samsø forening.

Med Kno, Kaare

HERNING
Hulemøde d.20/8 var jeg desværre ikke i stand til at deltage i, men jeg har hørt at der var stor tilfredshed med maden

denne aften for Ketty fra Holstebro havde lovet at komme med forsyninger – iflg. det oplyste havde hun med bragt dej-

lige fyldte pandekager og salat. Tusind tak Ketty. Søndagsmøde d.7/9 kunne jeg så være klar til, og som sædvanlig ville

borgmesteren diske op med lune rundstykker - men komfuret ville ikke noget som helst. Flere var inde på at det måske

kunne være gået i stykker efter det ekstreme vejr det havde været. Konklusionen var at vi måtte sende bud til Peter Lys -

vi mangler hjælp!! Så kom lige forbi hulen Peter. Borgmeteren, altså vores hulefar har indført nye betalings vedtægter,

 

FREDERICIA
Lørdags møde i Hulen den 30/ 8 var en skøn fornøjelse tros vi var kun 4- 5 brødre og søstre. Vi endte da alligevel med

fest og spræl. Vi havde svært ved at komme hjem i ordentlig tid. Og jeg siger ikke hvor vi endte.  Men det resulterede jo

i da vi holdt vores Huleaften den 4/9, fik vi gæster Hejle og Jørgen Hattemager. De hyggede sig helt fint. Jeg var i kon-

takt med Niels TÆT på midnat, da festede de endnu. (Det må vi gøre noget oftere) „““ Jeg skulle tidlig hjem. Da jeg

ellers ville have langt at gå. Busserne kører jo ikke så sent fra Horsens til Lund.“““ I hulen var der var jo „næsten“  fuld-

tallig:-) selv Tom kom og viste sit kønne åsyn, det var jo dejlig at se dig i hulen igen. Tænk vi snakkede lige 30 min før

vi så dig og den lille hund komme gående, om vi ikke snart skulle se dig igen. Du ku jo mærke vi tænkte på dig. Niels

havde jo lavet den skønneste Forlorne Hare og jeg lavede sovsen den smagte skøn også, men det er jo let at lave når alle

råvarerne jo var i Ovnen med Haren. Det må godt blive lavet en anden gang. Jeg fik lige melding om Naverne fra Søn-

derborg ville komme forbi den 20/ 9 til hygge og samvær. Det er jo skønt vi kan samle også andre foreninger. Det hører i

mere om i næste blad. Vi glæder os til at se jer.

Møde i oktober:  Tors. 2/10 KL.  19.00  Generalforsamling.            Lør.  11/10 Kl. 12.00  Hulemøde.

Lør.  25/10 Kl. 13.00  Gule ærter.                    Tors. 6/11  Kl.  19.00 Hulemøde

Med kno i bordet, Solvejg

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Igen har det været en travl måned for foreningen. Mandag den 11.august havde vi igen

besøg af 24 gæster fra Dansk Røde Kors på besøg i hulen til grydebøf med kartoffelmos

og hjemmebagt kage, som Kaare havde lavet og det så ud til, at gæsterne kunne lide det,

for skålene var tomme, da de gik igen efter et par hyggelige timer i hulen. Onsdag den 20.

august var der besøg af Nimbus motorcykel klubben, som havde et par hyggelige timer i hulen. Lørdag den 30. august

afholdte vi sammen med de andre foreninger på Græse. GL. Skole et åbent hus og loppemarked. I weekenden 6 & 7.sep-

tember var Holbæk & Frederikssund igen i år til det store høstmarked på Andelslandsbyen Nyvang. Der blev banke en

rund firkantet og Peter fra Holbæk fik snittet et flot skilt til udstillingsvognen.  Og da vores faste kok Hulefar Arne Ja-

kobsen fra Frederikssund i år måtte blive hjemme, da han havde travlt med, at forberede sit guldbryllup den 12.septem-

ber 2014, hvor han har været gift med Kate i 50 år. (Hun burde have en medalje) Så måtte Ole Puggaard i Arnes fravær

stege bacon og æg til os, men dette klarede han til UG+.
HUSK, at møde op på huleaften den 3.oktober 2014, da vi har DFS op til diskussion.

CUK-Frederikssund ønsker
tillykke med fødselsdagen til.
Poul-Erik Christoffersen den 9.oktober 2014

Kurt Rasmussen den 21.oktober 2014

Anita Bondy med de 70 år den 31.oktober 2014

Med kno, Jan Johansen



6.

HØRNING
Hulemøde d. 5-9-2014.

Dejligt at sommeren er forbi, så starter de hyggelige

Naveraftner igen. Hovedtemaet er jo ferieminder i dag, så

jeg håber der er nogle der har lidt med enten som billeder

eller som nogle gode historier. MEN FØRST SKAL DER

SYNGES. I aften skal vi først lave en afstemning om Den

Farende Svend, vi må finde d af hvilke tidsalder vi tilhø-

rer. Der er jo også lidt forskel i prisen, 18,- kroner for den

billigste og 36,- kr. for den dyreste. For mig at se er den

billigste den bedste, den kan man jo også printe ud hvis

det er det man vil, ellers ligger den i vor PC så den altid

kan findes igen. Jeg fik tilsendt nogle næsten uforstå-
elige regneark fra hovedbestyrelsen, dem granskede jeg

længe og fik et resultat, det blev bekræftet rigtigheden af

hos hovedkassereren, jeg satte det i Naverbladet, så hvis

der er nogle der læser om Hørning så kunne de se løsnin-

gen på gåden, om prisen på bladet. Så nu er det op til jer

hvad der skal betales i kontingent fremover. DER STEM-

MES. Er der nogle der har noget under officielt?

Hvad har jeg nu glemt at sige?.............. Så må i hellere

minde mig på det. Hvad med at synge: Når sommeren er
til ende Så må vi hellere komme i gang med det fornøje-

lige, hvem kommer først med et indslag?

HOLBÆK
Så kom vi i gang igen efter en lang varm sommerferie. Til

hulemødet fortalte formanden om forslagene til fortsat

udbringning af Svenden. Vi havde 2 gæster og det var

Sanne fra den nu nedlagte Roskilde forening og hun havde

taget bådebygger Lene med. Vi har igen i år været til høst-

marked i Andelslandsbyen Nyvang sammen med Frede-

rikssund. Der var mange besøgende ved vores stand.

Nogle for at få en snak ”om os”, andre for at se på det vi

lavede og så alle dem som fotograferede/filmede imens

der blev arbejdet.

TL

HILLERØD
Sommervarme og svedperler på maven mm har holdt se-

kretæren i apatisk hypnose i ugevis. Men nu kalder realite-

terne på brat opvågnen: Næppe har de stronggoing Margit

og Mogens Norlin samt Ole Bodensøgartner overstået hel-

og halvrunde fødselsdage, før nye melder sig i hobetal. Og

hvad ikke er klaret før må med beklagelse, men desto hø-

jere hævede faner fremføres nu. Den 13/9 har det højt

estimerede medlem og pt. fung. formand, Karl Maler, 45

års jubilæum. Intet i naversammenhæng er ham ukendt, og

mange navere over det ganske land har hentet næring i

Karls utallige naverhistorier og fortælleglæde. Vi ønsker

til lykke! Knud Lindgreen fylder 70 den 29. sept. Knud er

en logistikkens mester og klarede sammen med heden-

gangne Poul Olsson at bespise 80 navere til pinsestævne i

Hillerød, ligesom han fra et villakøkken i løbet af et par

dage på samme vis fik sørget for, at et finsk sangkor, dan-

ske navere m.fl., i alt ca. 100, blev bespist med lækkerier.

Knud er som sin bror Karl en fortællingens mester, hvem

har ikke hørt om de danske sejlskibe m.m. Vi håber, at

lungerne er fuldt opblæste til dagen. – Og sandelig om han

ikke også har 10-års jubilæum den 30/9. Vi ønsker hjerte-

lig til lykke med det hele! Den 25. oktober fylder Fin Al-

fred Larsen 75. Fin er en alsidig mand, uddannet maler,

tidligt på valsen rundt i Tyskland og Schweiz osv. Men

ikke blot pensler svinger han, også stemmejern og knive

gør han flittigt brug af til træ- og benarbejder samt møbel-

restaurering. Han har også forsket i naver-historie. Men

musikken er noget helt specielt for Fin: han spiller guitar,

banjo, harmonika m.m., har turneret med Cæsar m.fl.,

udgivet Cd’er, og han var en af de tre stiftere af musikhus

og –forlag, Tinglutti. Også mange gange til lykke! Giv

snart et nummer igen!

Og så har Lasse Noordmann 10-års jubilæum den 10. ok-

tober. Stort til lykke fra foreningen!

Med kno i bord, Bent

for han har bestemt sig for at han IKKE vil give tilbage - han siger det er bedst for hulekassen på den måde! - så det kan

være klogt at overveje aftalte penge hvis man kommer i gæld til ham. Vores formand er begyndt at brænde Harald Ny-

borg telte af hjemme i haven - han ville gerne stå i tørvejr når han griller, så han måtte i gang med telt og pløkker - han

havde bare glemt at benzin på bålet kan give høje flammer, så teltet fik pludselig fri udluftning i toppen. Jeg ved ikke om

han var ved at tjekke brandforsikringen - han har jo gode forbindelser inden for denne branche. Men godt der ikke skete

noget alvorligt. Det vides ikke om Flemming gav en øl fordi ham kom for sent eller fordi han vandt titlen som månedens

klovn. Så kom der en lille historie om det at sætte ild til eget hus. Lille Peder kom ikke i skole i går - hvorfor ikke spør-

ger læreren, jeres hus brændte jo først kl. 12.00 - jo forstår du, vi skulle flytte ud fra kl.8.00!!! Det var som om Tot var

lidt „side tung“ han havde været til trav i København, det siges at der kan vindes mange penge i det miljø, men han hæv-

dede at det ikke var ham der var rendt med hovedgevinsten - men man kan aldrig vide med ham. Forresten så havde Tot

engang haft podagra - hans søster, mente det skyldtes for meget øl - men det kunne Tot fortælle hende ikke var tilfældet

for han havde lige opholdt sig i 20 dage, hvor der ikke var udskænkning. Kaj Helmuth modtog igen en stor pose ringe

fra øl dåser - han samler på alt den mand - frimærker, mønter osv. - hvad kan de egentlig bruges til disse ringe? Nogle

mente, at de blev smeltet om til hofteskåle - men ingen kunne svare på hvor mange ringe der skal til en hofteskål.

Naver hilsen

Jonna
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NYSTED
Hulemøde den. 4.september 2014. Første hulemøde efter

sommerferien blev afholdt i hulen denne torsdag aften

efter en rigtig dejlig og varm sommer. Birger Skou havde

det ikke så godt og måtte kører hjem igen, lad os håbe at

det ikke er alvorligt med ham. 6 svende og 2 gæster mødte

i hulen. Kommende medlem Andy Bæhr som havde lovet

at komme til optagelse som naver kom desværre ikke

denne aften, der var en misforståelse imellem ham og Ol-

dermanden, men det rettes der op på næste gang der er

hulemøde den. 2. oktober. Andy er Service Manager for

M.A.N. og har haft hele verden som sin arbejdsplads i

mange år, så der skal nok være mange gode fortællinger

fra ham i vinterens løb. Der blev spist godt af Hakkebøf

med bløde løg som var lavet af Oldermandens kone, en

dejlig velsmagende ret som efterhånden er blevet en tradi-

tion at det spises første gang efter ferien, næste måneds

kok er Finn Nielsen. Snakken gik mest om løst og fast som

var sket i løbet af sommeren og udflugten næste sommer

blev også diskuteret, en gruppe bestående af Ole og Sven

Erik fik til opgave at hente informationer om mulige ste-

der som kulturelt var værd at kikke nærmere på til en ud-

flugt, også restauranter til frokost på udflugten skal tages

med i overvejelserne om mulige steder som er interes-

sante. Minderne blev sunget og det var tid til gå hjem.

Med kno

Oldermanden

NAKSKOV
Så er Nakskov på banen igen, da vores næstformand, som

havde lovet at skrive i bladet, havde fået skrivekrampe, er

der ikke kommet nået fra Nakskov i længere tid. Hule-

mødet d. 1/8 var aflyst, grundet sommerferie m.m.

Raflingen er gået i gang igen, men med manglede tilslut-

ning kun 5 var mødt op. Lørdag d. 30/8 kom Næstved på

besøg, 17 styk. de startede med en sejltur med postbåden,

ud til nogle af øerne, derefter var de på besøg på Dan-

marks eneste sukker museum, som er i Nakskov, som lig-

ger på Lolland der hvor roerne de gror og de gror og de

gror. Derefter gik turen til hulen, hvor der var dækket op

til et koldt bord med lune retter. Tak for besøges Næstved,

det var en hyggelig aften. Fredag d. 5/9 var der hulemøde,

hvor der kun var mødt 6 op, 4 ville hellere til en rund fød-

selsdag, hvem kan forstå det????. Bladet var man enig om,

at det skulle sendes digital. Ellers var det starten, af plan-

lægningen til pinsestævnet, og det lover godt allerede.

Vi sluttede tidlig for en gangs skyld.  Husk næste hule-

møde d. 3/10.

Med kno i bord   H.B.

KØBENHAVN
Efterårets første møde var Søndagsmessen den 7.9. der må

have været „stilheden før sommeren“, da vi var en beske-

den flok på 6. Men tro ikke at det blev kedeligt. Vi havde

naturligvis en masse at tale om, så klokken var 18.00 da

der blev lukket af efter næsten 8 dejlige timer! Oktober

måned begynder med Surpriseparty lørdag den 4. okto-

ber, der er efterårets første festarrangement. Eneste arran-

gement hvor indholdet ikke bliver bekendtgjort på for-

hånd. Men én ting er sikkert: Stemningen er som altid i

højsædet for ikke at glemme forplejningen. Har du misset

tilmeldingsfristen (28.9.), kan vi nok klemme dig ind alli-

gevel. Ring fluks til formanden på tlf. 33 15 09 85 / 29 85

16 99. Otte dage efter er det atter tid til Søndagsmesse.

Kommer du? Det er jo om dagen og datoen den 12. okto-

ber. OBS! I forbindelse med Svende-Hulemødet tirsdag
den 21. oktober kl. 18.00, indkaldes hermed til Ekstra-
ordinær Generelforsamling. Eneste punkt på dagsor-
den er fremtiden for dette traditionsrige papirblad
„Den Farende Svend“, som du lige nu har i hånden. 
Kom og giv dit besyv med i dette for os og CUK meget

vigtige spørgsmål og fremtid. Du har allerede kunne læse

om emnet i de forrige numre af Svenden under forenin-

gerne og referatet fra delegeretmødet på pinsestævnet.

Trods alvoren skal vi som altid huske hyggen, ikke mindst

da det jo er et Svende-Hulemøde. Havkat kan vi nok ikke

tilbyde på det runde Sildebord, når vi lørdag den 1.

november tømmer nettet for at servere en stor del af ha-

vets fristelser. Tag (fiske)benene på nakken og løb ned i

Hulen og nyd den nu tidligere våde spise, der dog bør

holdes fugtig i form af diverse også våde drikke som ikke

nødvendigvis skal være vand. Har du en (evt. hjemmela-

vet) specialitet du vil dele med os, er du velkommen til at

kaste en fiskeline og informere herom til undertegnede.

Sidste tilmelding er den 26.10. og husk at fiiiiiisk er

goooooodt - og sundt!

Arrangementer:

  4.10.    kl. 13.00    Surpriseparty

12.10.    kl. 10.30    Søndagsmesse

21.10.    kl. 18.00    Svende-Hulemøde og

                                Ekstraord. Generalforsamling

 1.11.     kl. 13.00    Sildebord

Med kno i bordet

Niels „2 m“

KOLDING
Hulemøde 29/8. Så er vi atter samlet efter ferien. Verner og Jens er hjemme igen efter Jens 50 års jubilæum i Zürich.

Med kno i bord. Arne Brogaard.

Forår 1960 efter et år i Brønderslev, hvor der blev bygget

”En familie Huse” og Lune Borg Kro ”i Store Vildmose”

var det tid for en sæson på Grønland for Såbye og Lercke

Kongasiak i Egedesminde distrikt, hvor vi var 5 svende i

alder 19 til 25 år og en gammel formand. Vi byggede en

KSH butik i afbundet bindingsværk hjemme fra og en

skole i bærbare elementer.

Med naverhilsen Arne.
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SAMSØ
Første Hulemøde efter sommerferien. Der mødte 8 naver

og 3 navervenner op. Vi havde også en gæst (Robert).

Det blev et godt og fugtigt møde.

Møder:

21/9 Søndagsmøde

5/10 Hulemøde

Vi er begyndt at tænke på PINSESTÆVNET 2016.

RANDERS
Vi havde fuldt hus til første hulemøde efter ferien: 18 m/k

var mødt op - heriblandt „Fru Hansen“, som altid er hyg-

gelig at være sammen med. Freddy lagde ud med at ringe

grundigt med klokken. Måske fordi han er gået ind i de

voksnes rækker? Han blev behørigt sunget for, og vi siger

tak for skænken. Der er generalforsamling fredag den 3.

oktober. Dagsorden Ifl. vedtægterne. Peter er på valg.

Hans nægter at lave gule ærter, men han vil gerne lave

kartoffelsuppe, så det glæder vi os til. Henning har stillet

en computer op i Hulen. Deri har han gemt diverse tekster

og billeder fra foreningen. Tak for det, Henning. Måske er

der også mulighed for lidt kursus? Elo orienterede om,

hvordan det går med arkivet. Efter mødet var det Hannes

tur til at give en omgang - hun sprang godt nok over det

med klokken, men vi siger alligevel tak for skænken. Afte-

nen blev smukt rundet af med lækker, hjemmelavet hønse-

kødsuppe. Hanne, du beholder pladsen. Vi ses til general-

forsamling den 3/10 kl. 19.

Med kno

Helle 

ODENSE
Vores hulemøde den 5. september, var præget af at vor

naverven Arne Madsen var afgået ved døden, så det var et

lidt stille møde. Vi fik afholdt afstemning om DfS. Alle

ville beholde Svenden som blad. Mødet sluttede tidligt.

Søndag den 7. blev Arne Madsen begravet, ære være hans

minde.

Ole Bøwig

NÆSTVED
SIDEN SIDST

Vi har holdt skovtur, hvor turen gik til Nakskov. Vi var 17

forventningsfulde, som alle havde været tidligt oppe, da vi

skulle mødes på havnen i Nakskov kl. 08:45. Postbåden

sejlede kl. 9, og vi skulle se øerne omkring Nakskov. Den

første vi kom til var Enehøje, hvor vi gik vi i land en times

tid. Øen er ca.100 ha og byder på en fantastisk udsigt over

Nakskov Fjord med sin, efter lollandske forhold, usæd-

vanlige højde på ca. 16 meter. Her boede polarforskeren

Peter Freuchen fra 1926 til 1940. Fra den tid findes hval-

kæber, som danner et lysthus. Vi så også det blå hus, hvor

han havde tilbragt meget tid. Der har været drevet land-

brug indtil 1999. En fantastisk oplevelse. Herfra sejlede vi

videre til Albuen, som er 7 km. lang. Stedet har været vig-

tigt for fiskeri og søfart. Her spiste vi vores medbragte

mad. Efter spisning gik vi rundt og nød udsigten. Efter ca.

1½ time sejlede vi med båden tilbage til Nakskov. En

utrolig oplevelsesrig tur. Efter sejlturen kørte vi til Nak-

skov Sukkermuseum. Her fik vi en spændende information

af en museets medarbejdere. Jørgen har været ansat på

sukkerfabrikken i mange år, så han vidste, hvad han snak-

kede om. Han fortalte om sukker og museet på en forstå-

elig og humoristisk måde. Det var meget interessant. Vi så

også 3 film om fremstilling af sukker. Tak til museets

medarbejder for en god eftermiddag. Efter besøget på

museet kørte vi til Nakskovs Naverhule, hvor de serverede

en sen frokost. Her blev vi i 3 timer, hvor vi spiste, fik

slukket tørsten og havde gang i sangbogen og et par gode

historier. Stemningen var rigtig god, men alting får en

ende, så vi måtte tage afsked med vores værter efter en

rigtig dejlig dag. Stor tak til formanden Henning og kok-

ken Johnny fra os alle. Tak til festudvalget for en rigtig

god tur. Vi ser frem til næste arrangement. Til hulemødet

d. 05.09 var mødt 13 medlemmer. Igen tallet 13. Bjarne

har lavet et fint skab på toilettet, hvor vi kan opbevare til

stedet hørende ting. Der har været pænt besøg i Hulen i

august, hvilket har glædet Carsten og omsætningen. Lad

det fortsætte i samme gode ånd. Der er altid plads til 1 til.

Efter mødet gik vi ned og nød den lækre mad, Jess havde

fremtryllet. Ristoppe overhældt med skaldyrssuppe. Dertil

krebs. Det så imponerende ud og smagte himmelsk. Tak

Jess for en anderledes oplevelse. Husk den ekstraordinære

generalforsamling d. 10.10. Det er vigtigt, vi bliver enige

om, hvordan vi i fremtiden skal modtage Svenden.

Mange hilsener fra Ove & Marianne

SLAGELSE
Hulemødet d. 6. sept. 2014 blev indledt med sang nr. 26.

Vi var 11 medlemmer som deltog i mødet denne eftermid-

dag. Da Birgit stadig evner og har lyst til at samle

sponsorgevinster ind til banko, har vi sat det til lørdag d.

22. nov. – altså sammen med stiftelsesdagen. Jul i Hulen

blev sat til d. 14. dec. Formanden orienterede ang. udsen-

delsen af D.F.S. og der holdes afstemning ved hulemødet
3. okt. Grethe har i de sid-

ste mange måneder stået

for spil 21 som har givet en

pæn skilling til Hulen. Ret

flot og stor tak til Grethe.

Under eventuelt fik Kasse-

rer, Ejner Petersen, endelig

lov til at aflevere den om-

gang han så længe havde

ønsket at give. Det blev til

2 øl? – Hver på 2½ L. Så

var selve mødet slut.
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ÅLBORG
Hulemøde 3. september 2014. Med lidt forsinkelse blev

mødet indledt med, at Arne gik rundt og ”gav hånd” og

bød alle velkommen, hvorefter mødet startede med, at ”ly-

set” blev tændt. Arne gav udtryk for glæden ved, at vi nu

tog hul på efteråret og vinterens møder i godt selskab i

Hulen, og ”det er ik‘ så ring´ enda!”. Arne havde i øvrigt

fundet ud af, at september er ”fiskemåneden”, hvilket jo

falder fint i tråd med, at aftenens menu står på stegte ål! –

ikke at forveksle med ålens ry i øvrigt: ”glat som en ål”, ”at

blive ålet”, ”at have ål i strømperne”, ”ålen fra Zentropa”

o.s.v. Så kom vi til den mere alvorlige del: vi mangler hæn-

der til den forestående arbejdslørdag, og senere på afte-

nen kom dette emne på plads. Her var Ebert hurtig og

lagde penge til øl til de på dagen arbejdende svende som

afbigt for, at han ikke selv kunne deltage – tak til Ebert.
Sluttelig opfordrede sekretæren til at de manglende fotos i

medlemshylden snarest dukker op, så der kunne blive et

fuldtalligt overblik over afdelingens navere. Så blev

VEJLE
Hulemøde den 29. august 2014. Til mødet var 7 medlemmer.

Efter en del debat om DFS’s fremtid tilkendegav de frem-

mødte deres indstilling til sagen, som noteredes. Husk

næste møde, den 26. september, kan man endnu komme til

mødet for at meddele sin indstilling til emnet. Det er vig-

tigt, da det ganske enkelt er DFS’s fremtid, det gælder.

Resultatet af disse meninger bliver da meddelt HB den 1.

oktober, og så afgør de sagen. Vi får endelig den 10. okto-

ber besøg af en klasse fra Vejle Teknisk Skole, som vil høre

om vores organisation. Det resulterer forhåbentlig i, at vi

får en slags adgang til afgangsklasserne på skolen.

Sdr. Hygum Hjemstavns Museum har også henvendt sig

og takket for besøget af 3 medlemmer fra Kolding og

Odense foreninger. Næste år vil de prøve at være lidt før

på vej. Inger havde medbragt nogle boller og pålæg, så

ingen var hverken sultne eller tørstige, da de gik hjem. Så

tak for mad Inger. Et hyggeligt møde, for første gang i lang

tid blev lyset først slukket ved midnatstide.

Med kno

Hans

SØNDERBORG
Hulemøde den 5. september. Der var mødt 8 naver/venner.

Vi indledte med at synge nr. 23. Herefter bød formanden

velkommen. Vi diskuterede Svendens videre skæbne men

kunne ikke komme frem til en fælles holdning på nuvæ-

rende tidspunkt. Alle bedes gå i tænkeboksen til næste

hulemøde. John havde lavet æggekage med stegt flæsk,

purløg og tomater. En rigtig lækkerbisken. Vi sluttede med

sang nr. 73 og fælles hygge.

Med kno

Jette.

STOCKHOLM
Vi har ikke haft meget aktiviteter på Ingarø eller i hulen på

Ingarø i august måned, men vi håber på en bedre efterår,

men jeg vil takke for et godt pinsestævne, det er et par

måneder siden, men bedre sent end aldrig. Nu er jeg kom-

met hjem efter en dejlig tur til Mosel, fint arrangement og

man bliver aldrig træt af at komme dit.

Onkel Anders.

D. 02.10.14 En tur med Blidøsund.

Underhållning med Frank Sinatra musik.

D. 31.10.14 Gesællaften kl. 19.

Men vi havde jo også arrangeret Grillparty denne eftermiddag og jeg skal da lige love for at det det blev partyvejr som vi

alle 20 nød i fulde drag. Linda og Hans havde sørget for Salatbord og stillet grill til rådighed. Grethe havde lavet den

kolde kartoffelsalat og rabarberkagen til kaffen. Alt andet spiseligt havde hver enkelt selv medbragt. Hans, Sten, Ejner og

Erik havde i forvejen ryddet op i haven og skiftet defekte havemøbler ud.

Ejner havde endvidere opfrisket vort skilt ved indgangsdøren til Hulen. Det

blev en rigtig vellykket eftermiddag hvor eneste minus var, da minderne

skulle synges ca. kl. 18:00, kunne vi konstatere at der skal mere samling på

folk. Men ”hver fugl synger jo med sit næb”! Herfra skal lyde en stor tak til

alle som var med til oprydning, opvask og alle de praktiske gøremål som er så

nødvendige for at det kan lade sig gøre.

Med kno i bordet:

Erik

Kommende arrangementer i Slagelse:
26. sept. Kl. 18:00 – 23:00: Sct. Michaels Nat.
3. okt. Kl. 18:30: Hulemøde.
7. nov. Kl. 18:30: Hulemøde
22. nov. Kl. 13:00: Stiftelsesdag og Frokost/Banko
5. dec. kl. 18:30: Hulemøde
14. dec. kl. 14:00: Jul i Hulen
31. dec. kl. 10:00 – 12:00: Nytårstaffel
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                   GLARMESTEREN
og hans svendeog hans svendeog hans svendeog hans svendeog hans svende

           Håndværker- og naversange

           Gårdsange, Sømandssange

           Giro 413 klassikere

              Salg af 2 CDér “En rastløs sjæl“

             og “Foran for masten“.

Booking: Anita Bondy telefon 44 91 90 09,  21 65 89 49

anitabondy@adslhome.dk  www.glarmesterenssvende.dk

ÅRHUS
Vi har nu i to måneder fået DFS bladet som netudgave,

samtidig som papirudgave, og har fået flere reaktioner fra

vores medlemmer, men flertallet har ytret at de er vældig

tilfreds med netudgaven, og at de godt kunne nøjes med

det i fremtiden, især vores oversøiske medlemmer er begej-

stret, så får de jo bladet noget før end som de plejer. Der

har også været et medlem der gerne ville beholde papir-

udgaven, vi har selvfølgelig indkaldt til et ekstraordinær

generalforsamling i begyndelse af vores hulemøde 10.

oktober, her vil vi tage den store afgørelse. Vi har i august

holdt vores fugleskydning, vi prøvede i år at afholde det

på en skydebane dybt nede i kælderen i samme bygning,

som hvor vi har vores hule, der var delte meninger om det

var stedet vi skulle afholde det i fremtiden. Men fugle-

skydningen blev afholdt, vi mødtes i hulen til morgenmad

og gik over til skydebanen for at skyde, hoved, vinger og

hale inden vi holdt en pause, hvor vi spiste frokost i hu-

len. Efter en dejlig frokost var det tilbage og på fundet

fuglekongen, efter ca. 45 skud faldt pladen ned efter et

skud fra Ole Lindeborg som derfor blev året fuglekongen.

10. oktober hulemøde kl. 20.00 som starter med ekstraordi-

nær generalforsamling, med eneste punkt på dagsorden,

Den Farende Svend, netudgave eller papir. 24. oktober

bowling aften kl. 19.00 mødested bowlingcenter

Eckersbergsgade, Århus, tilmelding nødvendig til hulefar

senest 9. oktober, på telefon 29 45 99 93 eller personlig i

hulen.

Århus Naverne

Ole Lindeborg

”lyset” slukket – og så bar man ålene ind!! 2 store fade

med top og dertil hørende stuvede kartofler, agurkesalat

og tyttebærsyltetøj – og der var mere ”derude”!! — en

stor tak for et særdeles veltillavet måltid til Joan og Kurt.
Så blev klokken aktiveret af Frits med efterfølgende ud-

skænkning, kasket og ”blærerøvssang”. Pludselig dukker

Ivar op efter en 3½ times cykeltur – beregnet varighed 3

timer – hvilket skyndsomst blev ”betalt” med en ”om-

gang” og naturligvis med kasket og sang til følge, og slut-

telig kan vi konstatere at ikke mindre end 14 svende var

mødt til denne herlige aften. Så er det Poul C som slår på

”klokken”, som straks kvitteres med en ”omgang”, efter-

fulgt af kasket og sang. Og så er det Rune, der slår på

”klokken”, hvilket straks følges op med en ”omgang”, +

kasket og sang samt stor ros for hans varetagelse af job-

bet som kasserer. Herefter går snakken om den kommende

arbejdslørdag, hvor både May (sørger for maden), Joan,
Ivar, Poul C, Kurt, Preben (arbejdet udføres allerede tors-

dag), Kai (venter til en dag i næste uge og med ass. ”ude-

fra”) samt bestyrelsen bidrager. Så efterlyses der Hule-

vagter til de kommende lørdagsåbninger, og de første 3

lørdage – lidt trægt!!! besat – tak for det ! Herefter går

lotteriet rundt med stor afsætning til følge, og der må såle-

des udleveres 6 flasker rødvin som præmier. Kai går til

”klokken” med vanligt ritual til følge, hvorefter vi synger

nr. 28/”Når samlet er vor naverflok …”, hvorefter der kom

gang i de lidt mere vovede historier og beretninger fra

fordums tider!!. Så sang vi nr. 22/”Langt fra hjemmet …”

efterfulgt af nr. 15/”I et vinhus …” efterfulgt af nr. 74/”Jeg

elsker livet …”, hvorefter Preben synes det er hans tur til

at slå på ”klokken” med ritualet til følge, hvilket blev en

festlig afslutning på en herlig aften i Hulen.

Med kno

Leif

sekretær



Hos os er 
du altid 
velkommen!

Lad os se på
din privatøkonomi
med friske øjne

Imprint Grafisk
Thurøvej 8 · 4700 Næstved · Tlf. 5572 6692

www.imprint.dk · imprint@imprint.dk

 

Jesper tlf. 40824283
Jens tlf. 86667694

Lucia BlomsterLucia BlomsterLucia BlomsterLucia BlomsterLucia Blomster

Hanne Gade Nygaard

Tlf. 76 63 71 71      www.lucia-blomster.dk

 Gaveartikler              Borgergade 6 - Brejning - 7080 Brkop

www.naverne-CUK.dk
HOVEDBESTYRELSEN:

Emner til behandling i HB, skal være formanden i hænde
senest den 25. i måneden. Adresseændring indland.

Formand: Kaj Jepsen Bøgevang 16, Brejning,
DK-7080 Børkop.
Tlf. 7586 9335 · 3070 5576 · E-mail: liskaj-d-j@mail.dk

Næstformand: Henning Brogaard
Rødbyvej 113 · DK-4900 Nakskov. Tlf. 5495 5665
Mobil 2449 6474 · E-mail: hebro43@yahoo.dk

Tilmelding og udmelding af medlemmer,
bladforsendelse i indland til Formand eller Hovedkasserer

Hovedkasserer: Frode Zachariassen
Præstemarken 10A · DK-8653 Them.
Tlf. 8684 9268 · E-mail: hovedkasserer@gmail.com
Bank: Arbejdernes Landsbank i Danmark,
konto: 53470388708
Arbejdernes Landsbank fra udlandet, konto:
DK4353470000388708 · Swift: ALBADKKK

Bladforsendelse til udlandet og sekretær:
Ove Graae, Runestenen 52, DK-4700 Næstved
Tlf. 2086 3931 · E-mail: ovegraae@naverne.dk

Chefredaktør: Richard Schmidt
Skanderborgvej 13A1, DK-8362 Hørning
E-mail: naverne@gmail.com. Tlf. 8692 2901
Mobil: 2160 6792. Deadline 10. i måneden.

Hjælperedaktør: Hans Emborg
Højtoft 8, Grejsdalen, 7100 Vejle.
E-mail: h.emborg8@gmail.com. Tlf. 7583 0901 · 4092 9705

Udstillingsvogn: Udstillingsvognen står i Roskilde.
Henv.:
Carl Otto Enevoldsen, Hedevænget 8, 1tv., 4000 Roskilde
Mobil: 40 35 50 56. Email: carl-otto@live.dk

Arkiv: Henvendelse til: Vagner Sørensen,
Egevænget 1, DK-8382 Hinnerup.
Tlf. 4094 2619 - 4093 1963 - E-mail: vagner8382@gmail.com

Produktion: imprint grafisk: 5572 6692



AFSENDER:
Hovedkassen
Rustrupvej 26 B,
DK-8653 Themx

  Byggefirmaet
 Lundbjergvang Aps

Solbjerg

www.byggefirmaet-johansen.dk

bj@byggefirmaet-johansen.dk

Om- og tilbygninger
    Nye vinduer - tag og k¯kkener

Tlf. 86 92 61 22    mobil 30 95 06 65

Byggefirmaet
LUNDBJERGVANG ApS

SOLBJERG
Om- og tilbygninger

Nye vinduer - tag og køkkener
Tlf. 8692 6122 · Mobil 3095 0665
www.byggefirmaet-johansen.dk
bj@byggefirmaet-johansen.dk

Formand i Århus Naverne


	E__Side 1. okt. 2014
	E__Side 2, okt. 2014
	E__Side 3. okt. 2014
	E__Side 4. okt. 2014
	E__Side 5. okt. 2014
	E__Side 6. okt. 2014
	E__Side 7. okt. 2014
	E__Side 8. okt. 2014
	E__Side 9. okt. 2014
	E__Side 10. okt. 2014
	Side11.2014-10okt
	Side 12  2012_Part2


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /KOR <FEFFace0d488c9c8c7580020d504b9acd504b808c2a40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e0020c7740020c124c815c7440020c801c6a9d558b824ba740020ae00af340020d3ecd5680020ae30b2a5c7440020c0acc6a9d574c57c0020d569b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice




