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Randers Naverforening
70 års jubilæumsfest
lørdag den 20/6 2015
Kl. 12-15 er der åbent hus i Hulen på Høvejen 17, Vorup, 8940 Randers SV.
Her vil der være sandwich, kaffe og en gratis genstand.
Kl. 17 er der festmiddag med levende musik og dans på Haraldshus, Haraldsvej 60,
8960 Randers SØ.
Pris for middagen: 175 kr/person. Drikkevarer til hulepriser.
Tilmelding til Laila på ldi@hotmail.com tlf: 51861667
Betaling senest 10/6 på: 9332-0007265441. Husk navn ☺
Vi håber, mange finder vej til Randers.

Randers Naverforening

TRAVETUR
Torsdag den 14. maj kl. 10
(Kristi Himmelfartsdag)

Vi starter fra Randers Bro
Turen går langs Gudenå og ender i Fladbro. Der er forfriskninger undervejs, og frokosten er
gedigne frankfurtere. Efter traveturen er der spisning i Hulen på Høvejen 17 i Vorup.
Pris incl. frokost og aftensmad: 75 kr.
Alle foreninger er velkomne.
Tilmelding til spisning til Freddy
Vi er på vej til
tlf: 40 13 51 05 senest 10. maj.
Husk også vores jubilæum den 20/6

Randers

2.

FØDSELSDAGE
D. 01.05.2015
70 år

Birger Skov
Nysted
Lindholmvej 12, Stubberup
4880 Nysted

D. 06.05.2015
70 år

Elo Bjerking
Randers
Skovparken 34
8450 Hammel

D. 22.05.2015
70 år

Keld Svendsen Ålborg
Grundvigsvej 17
9000 Ålborg

D. 23.05.2015
80 år
NV

Orsa Jensen
Fredericia
Kongensgade 73, 1th.
7000 Fredericia

D. 29.05.2015
65 år

Lillian Badenski Nakskov
Karbergs Alle 19
4900 Nakskov

TAK - TAK - TAK - TAK
Mange tak for opmærksomheden i anledning af min 80 års
fødselsdag til Vejle og H.B. Niels 2 meter og København.
Med naverhilsen Arne Brogaard.

Tak for opmærksomheden ved min 70 års fødselsdag, som
blev holdt den 21. marts i Fremtidsværkstedet, Strandgade
63 i Vejle. Tak for telegrammer fra de fleste foreninger og
fra HB. Også tak for de mange fine gaver, og ikke mindst
tak for besøgene, det var helt uforglemmeligt og overvældende. Besøg fra 12 foreninger - tænk, at det skulle være
mig forundt at opleve det. Så med naboer familie, andre
gode venner - og ikke mindst jer, kom der vel knap 100
personer. Det var en oplevelse, jeg kan leve længe på. Så
endnu en gang tak for det hele.
Med kno
Hans Emborg
Vejle

JUBILÆUM
D. 20.05.2015
10 år

Peder B. Engelbrektsen Herning
Kingosvej 18
7400 Herning

En stor tak for opmærksomheden fra HB, København
Randers, Slagelse, Vejle, og fra Arne O. i Amerika samt fra
Naverne i Stockholm i anledning af mit 40 års jubilæum.
Onkel Anders.

Nekrolog:
Vores gode naverbror og kammerat, Günther Buczek,
drog ud på sin sidste rejse onsdag d. 1. april.
Æret være hans minde.
Naverne i Silkeborg

Tak til HB & Vejle afd. for
telegram i anledning af
mit 40 års jubilæum som
medlem af CUK.
Med venlig hilsen
Jürgen Laursen, Vejle

3.

Formandens Spalte.
Nu hvor tiden nærmer sig, for Himmelfartstreffen i Ribe, er HB blevet informeret om deltagelsen i
Treffet af Christian Riedel. Han oplyste, at hvis CUK-medlemmer vil benytte Kluft som påklædning,
er det ikke velset, hvis man ud over urkæde-CUK-emblem påsyet eller som ” Slips ” bærer forskellige
former for medaljer såsom fra Fugleskydning o.a.
CUK-faner er mere end velkommen til at deltage i optoget. Med hensyn til fotografering, vidste Christian ikke, om det var muligt, at blive fotograferet sammen med Rechtschaffende.
Med kno.
Kaj Jepsen
Formand HB
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HB. Møde Odense 07.03.2015
Formandens beretning.
Velkommen til HB. møde her i Odense, der at bære præg af de ting der er foregået siden sidste møde. I forbindelse med
Kristi himmelfartstreffen i Ribe, har CUK fået officiel invitation til at deltage. Denne invitation er sendt ud til samtlige
CUK foreninger. I forbindelse med dette træf, har der været en artikel, i Jyske Vestkysten, bragt søndag den 1. marts,
hvor journalisten kalder det Navertræf” og samtidig skriver, at Stenbohus huser Jyllands eneste naverlogi. Det er ikke
første gang, at denne journalist misinformerer ang. Naver. I denne tidligere artikel skrev han at der kun fandtes 2 Naverforeninger i Danmark. Sådanne misinformationer artikler kan man ikke just sige, at det er med til, at fremme tilgangen til
CUK, når det er vildledende oplysninger, der bringes ang. Naverne. Endnu engang velkommen til et forhåbentlig godt og
sagligt møde, inden arbejdet med materialet til delegeretmødet går i gang.
Hovedkassererens beretning.
Kassereren forlagde det reviderede regnskab som passede på kroner og øre. Og gennemgang af næste års buget som ser
fornuftigt ud.
Samtidig oplyste kassereren om at vi flytter vore aktiviteter fra den Danske Bank til Arbejdernes Landsbank.
Kassereren oplyste, at han ikke deltager i pinsestævnet da han skal til noget andet, men Laila Dideriksen deltager i stedet.
Redaktørens beretning.
Ved ikke rigtig hvad jeg skal sige. Jeg har lyst til at stoppe. Der bliver ikke altid overholdt det der bliver aftalt til HB
møderne. Det er ikke fordi de nye aftaler er dårlige, men det er træls at resten af bestyrelsen ikke altid bliver informeret.
Er blevet kontaktet af Ålborg, som er utilfreds med at der ikke står noget om treffet i Ribe i bladet. (Brev og avisudklip
modtaget).
Billederne i bladet bliver værre. Mener at de er gode nok fra min side. (Tager kontakt til trykkeren.)
Hvorfor laver Ole M. bladet om og sender det ud en gang til. (Sender frem over bladet til Ole M. som så sender det videre.)
Ole Michael. Orientere om medlemsliste og hjemmesiden.
Medlemslisten tager fortsat en del tid og på sigt vil det være en god løsning at få den lagt sammen med hjemmesiden
som en online-løsning, så tiden i stedet kan bruges på udvikling og vedhold af hjemmesiden.
Medlems og adresseændringer bedes sendt til adr@naverne.com- og når mailen frem senest den 10. kan det nå at
komme med i næste nummer af Svenden. Jeg er meget glad for Jan Erik fra Frederikssund har sagt ja til at hjælpe foreningerne i Østdanmark. Efter pinsestævnet, hvor vi taler nærmere herom, vil Jan Erik kunne hjælpe foreningerne når
der er noget der skal ind på hjemmesiden. Siden sidst er der oprettet en fælles kalender for CUK. Alle foreninger er velkommen- men for at komme med skal foreningen selv lægge begivenhederne på kalenderen eller sende en liste til Ole
Michael på. olemita@hotmail.com. Ved pinsestævnet står jeg gerne til rådighed, hvis der er spørgsmål eller behov for
hjælp.
Status på den farende. Svend - Forsendelse regnskabet blev gennemgået, men vi har ikke helt overblik over hvor meget
det koster, men der vil blive orienteret om dette på delegertmødet, mange foreninger afventer jo regnskabet på bladet.
Indkommende forslag.
Vi gennemgik de forslag der var indkommende, der er kommet 4 som vil blive udsendt til foreningernes formænd.
Eventuelt. Her var der ikke noget at drøfte.
Nyt møde. Lørdag 23. maj Kl. 10.00
Referat. Ove Graae

4.
Dagbog fra Amerikaturen april 2014, 4. del

Skrevet af Otto Westergaard, Århus

Tirsdag den 15.04.2014.
Vi var oppe før kl. 0700, og fik taget bad alle 3, hvilket pigerne også gjorde, således vi allerede kl. 0800 kunne samles
og gik igen på „Dennis“ for at indtage vor „breakfast“, og igen var betjeningen fin og maden ganske udmærket: røræg,
bacon, pølser og pandekager, hertil fik vi kaffe og juice, så det var rigtig amerikansk og solidt måltid som kunne holde
formiddagen ud.Efter at have pakket og afleveret nøglekort, kørte vi nu kl. 0900 igen ud på Al, ved Santa Crus, gjorde vi
stop for at strække ben og fotografere, igen mange søelefanter og næste stop
var ved Nationalpark „Red Bassin“, hvor kun var i kort tid og så lidt af de
store træer og det særegne planteliv. Da vi jo skulle nå til San Francisco, kørte
vi til P- anlæg, og gik en tur i byen og fandt ned til UN pladsen, og Kabelbanen, og var inde at spise på en troede vi alm. burger bar, der viste sig at
være lidt ulækkert, da der åbenlyst blev handlet narko på stedet. Så vi spiste
hurtig, og fandt frem til vor bil og kørte til forudbestilt værelser på „Roadway
Inn hvor vi fik anvist værelserne 103 og 104, igen opdelt i pigeværelse og
drengeværelse, vi fik nu en drink (rom og cola), bagefter gik vi ud i byen.
Vi kom frem til den berømte „Kabelbane“, og jeg fik købt billetter til os alle, og så måtte vi stå i kø i omkring 45 minutter før vi kom med, og kørte hele turen til endestationen ved Fishermann Waarff, det var en oplevelse med alle gaderne
der gik op og ned og enkelte var meget stejle, og kunne godt give lidt kilden i maven. Vi gik nu tur langs Fishermann
Warff, og så på alle butikkerne og ude ved en af pierne lå der utroligt mange søløver og solede sig, og tilbage til shopping, hvor Herbert fik købt sig et nyt videokamera, han havde nemlig glemt det gamle kamera på køkkenbordet hjemme
i Hørning, om det var med vilje vides ikke, men et nyt fik han nu for rigtige amerikanske dollar.
Herefter fandt vi en Italiensk restauration hvor vi spiste til aften med et glas koldt øl til, og klokken var også ved at blive
mange, så vi besluttede at tage et par taxa hjem til motellet, hvor vi igen mødtes på det ene værelse og fik en drink, medens vi snakkede dagens oplevelser igennem, inden vi skiltes og gik til ro.
Onsdag den 16.04.2014.
Endnu en god dag er begyndt, oppe kl. 0700 og lavede os en kop kaffe medens vi på skift badede, og kl. 0800 mødtes vi
med pigerne og gik nu ca. 300 meter op i byen, hvor vi dagen før havde set „Bager Andersen“, havde „Breakfast“, her
bestilte vi hver hvad vi kunne tænke os, og da vi var fridge tilbage til motellet for at planlægge dagen k1.0930.
Vi kørte så fra motellet og fandt rute 101 og kørte nu over „Golden Gate“, der er noget for sig, og netop for enden, eller
blot modsat side, var der en stor parkeringsplads, med udsigtspunkt ud over San Francisco bugt og til den anden side af
SF, her blev vi måske 2 ti13 kvarter, filmede og fotograferede. Vi fortsatte lidt ind på den anden side, hvor der var en
mindre by, med en del små værksteder - industri, men også en havn med rigtig mange husbåde, så vi fik parkeret og gik
nu tur ude af træ molerne, hvor husbådene lå fortøjet, der var både meget flotte både, og både hvor byggeren havde udvist stor kreativitet, men også enkelte forsømte både. Dette var en god oplevelse. Vi kørte nu tilbage til San Francisco,
og der blev talt om Lombard Street skulle være en attraktion, da vejen er som en spiral på et meget kort vejstykke og
meget stejl, efter at have kørt i gaden, hvilket var en sjov og stor oplevelse, fandt vi endnu en stejl gade 31 grader gik det
nedad, jeg kørte bilen og 1 m før jeg skulle køre nedad, kunne jeg ikke se vejen foran mig, så en meter frem og jeg
kunne se hele vejen ned, og andre biler kørte der, og biler bag mig, så bare ud i den blå luft, her er man pludselig glad
for at bilens bremser er gode, det var også her Herbert næsten havde mistet sin hånd og arm, idet Kirsten knugede ham
så hårdt om armen at blodtilstrømningen næsten stoppede, hun havde også haft lukkede øjnene under turen ned ad.
Vi var nu kørt ned til Fishermans Warf, hvor vi gjorde et „pitstop“, fik en øl og sad og nød den og blev enige om at vi
skulle ud at sejle på bugten, priserne på sådan en sejlbåd varierede fra 15 ti125 dollar pr. Næse, så vi valgte den billige,
her måtte man også selv medbringe drikkevarer, så medens jeg betalt for os alle 6, forlod Richard os for at købe en
sixpack, og vi gik ombord, og han nåede da også lige netop at komme til rettidig afgang det havde ikke været så ligetil at
købe de 6 øl, da en anden kunde i butikken brugte meget tid ved kassen. Vi lagde dog fra kaj, og undervejs ud var der
igen mange søløver at se i havnebassinet, og ude i bugten kunne vi iagttage hele San Francisco fra vandsiden, og vi sejlede ud og under „Golden Gate“ hvor vi så den nedefra, og her virkede den stor og imponerende. På vej tilbage til havneområdet sejlede vi nu rundt om „Al
Catras“ den gamle fange ø, det så virkelig uhyggeligt ud fra vandsiden,
hvordan mon det så ikke havde været indenfor. Vi sluttede sejladsen
hvor vi begyndte ved handelsgaden på Fishermann Warff, hvor vi fandt
et sted at spise, hvilket vi nu trængte til kl. 1515. Vi kørte nu tilbage til
motellet og kom dertil kl. 1645, hvor vi satte bilen fra os. Og dagen var
jo ikke omme, så Richard og Grethe vil nu gå en tur, for at se parker
med videre.
Fortsættelse følger

5.
Svar til indlæget „NAVERBUKSER“ Marts 2015 side 4.
2- lynlåse / klap med 2. knapper.
Jeg har haft fat i det tyske beklædnings kartotek, samt det østrigske, og de giver en god forklaringDet har intet at gøre med om hvor lidt / meget at man er „udstyret“ med.
De 2. lynlåse / knapper i et par Zeppelhosen, kontra kluften.
Dette kommer fra da man gik i bjergene (læs Sydtyskland / Østrig) hvor man vogtede kvægHvorfor de 2. lynlåse....
Dette havde noget med vinden at gøre, således at man ikke kom til at „tisse ved siden af / på sig selv“)
Dobbelt lukning foran, har derudover en god og anden funktion.
Funktionen er med til at nedbringe kulde / træk på ¨de ædlere dele, således at der ikke kan „forekomme“ frost, da det
oftest er meget koldt i bjergene når der vogtes kvæg.
Det er de oplysninger jeg har fra delvis Austria / syd aus alpen.
Lad os bare holde talemåden :-)
De venligste hilsener,
Med KNO I BORDET
Sten Sjøgren, Slagelse
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FREDERICIA
Efter endnu et par dejlige hulemøder kom vi jo til
Generalforsamling den 9. april som foregik i god ro og
orden Vi havde 3 på valg i år. Vores næstformand Niels
og kasserer Jytte, som begge modtog genvalg. 1 bestyrelsesmedlem som ikke modtog genvalg. Hvor Lars
blev ny mand på posten. VELKOMMEN Lars. Vi
havde afstemning om rygeforbud i hulen og det blev
stemt for. Så fra 1/5 er der rygeforbud fremover.
HÅBER DER ER FORSTÅELSE FOR DET.
Rengøring i hulen foregår den 1. august i år, hvis der er
nogen der har mulighed for at deltage. I er Velkommen.
Vi fik på reglementeret vis optaget Flemming i vores
hule, han sagde nu han ikke kunne nedsvælge øllet i en
hel omgang, men det så nu rigtig godt ud og da han fik
fat i den lidt varme øl sank det i en lind strøm. Godt så
det ud og endnu engang velkommen i vores hule Flemming. Vi fik tømt bøde kassen og behørig vis sku vi
gætte hvor mange penge der var kommet i. Den der
kom tættest på skulle jo have en øl af den der kom
længst fra. Så måtte Formanden jo slippe en øl til vores
nye medlem. Flemming. Jeg kan så igen meddele og
indbyde alle vores Venner fra nær og fjern til vores
Åben hus og det er ikke hulen som sådan, men selv om
jeg glemte mig selv i invitationen i sidste blad, vil jeg
lige nævne det igen. Vi er 6 personer der vil fejre jubilæum. Så kom og vær med til lidt god mad og hygge.
Og som jeg skrev sidst. Gaver behøver vi ikke. Kom
bare med jer og jeres altid gode humør. Det er gaven i
sig selv.
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Lars
30 år, Solvejg 25 år, Erik
Bent
10 år, Viola
10 år, Tom
Hule møder MAJ
Tors. Den 7. kl. 19,00. Vagt Jytte
Lør. Den 16. Lukket
Lør. Den 9. kl. 13,00. Jubilæums fest
Lør. Den 30. kl. 12,00. Vagt Niels
JUNI
Tors. Den 4. kl. 19,00.
Med kno S.W.
Vi mødes i Pinsen
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20 år
10 år

FREDERIKSSUND
Generalforsamling den 10. april 2015.
På denne skønne forårs aften var det tid til, at afholde den
årlige generalforsamling. Grunden til dette sene tidspunkt
skyldes den tidlige påske i år. Vi var mødt 15 svende og
Navervenner op på denne aften. Inden vi tog fat på den ordinere generalforsamling havde vi lige et internt emne, som
der skulle tages stilling til. Det var om en episode under
huleaften i februar måned, hvor der var en del forvirring og
stress på i køkkenet, hvor jeg desværre i en måske lidt på en
uhensigtig måde bedet en person om, at forlade køkkenet.
Dette skabte imidlertid en stor opstand og utilfredshed. Derfor bad jeg forsamlingen om, at afgøre, om de mente, at jeg
stadig kunne leve op til, at bære CUK-Nålen? Dette var der
en stor opbakning til, at jeg stadig kunne. Jeg kan kun beklage det skete og håber, at vi kan komme videre.
Med Kno i bordet
Jan Johansen

○

6.
Nu til Generalforsamlingen. Velkomsten af formanden var
hurtigt overstået. Og som dirigent blev Inge Henriksen
enstemmigt valgt og Poul Berg og Karsten Henriksen blev
enstemmigt valgt som stemmeoptæller. Sekretæren læste
op fra protokollen og denne blev ligeledes vedtaget enstemmigt. Så kom punktet reviderede redskab af kassere
Poul Berg. Her var der et på små forespørgsler til et par
bilag i regnskabet, men det var hurtigt overstået og blev
derefter ligeledes enstemmigt vedtaget. Gennemgangen af
indkommende forslag blev gennemgået og vedtaget hvad
den delegeret til Pinsestævnet i Nakskov kunne stemme
for og i mod. Der var ligeledes kommet et forslag fra undertegnet om, at afholde en arbejdes lørdag i hulen, hvor
der skal gøres hovedrengøring af hule og i køkkenet. Dette
blev fastlagt til lørdag den 6. juni 2015. Under punkt 7:
Valg blev følgende enstemmigt valgt: Næstformand blev
Kaare Hansen som modtog genvalg. Kasser blev Poul
Berg som modtog genvalg. Bestyrelsesmedlem blev PoulErik Christoffersen som ligeledes modtog genvalg. Billagskontrollant blev Inge Henriksen som modtog genvalgt.
Fanebærer og Skramleriforvalter blev Per Bager genvalgt.
Jan Johansen blev enstemmigt valgt som delegeret til
Pinsestævnet. Da Arne Jakobsen efter godt 14 år som
Hulefar for foreningen og af egen fri vilje, ønskede, at
træde tilbage som Hulefar, måtte vi derfor vælge en ny.
Formanden takkede Arne for hans store indsats som Hulefar og overrakte ham en lille gave fra foreningen som tak.

Der blev enstemmigt opfordret til, at Kurt Rasmussen
påtog sig dette store embede, at blive Hulefar. Han modtog som denne ydmyge person han nu er engang for valget. Hulevagterne blev hurtigt besat og punktet eventuelt
blev ligeledes hurtig overstået. Dirigenten sluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden, hvor efter
at maden kom på bordet og klokken blev flittigt brugt af
Alex – Kurt og Arne. Vi takker for skænken. Så var det på
tide, at synge minderne og komme hjem i seng. CUKFrederikssund ønsker tillykke med fødselsdagen til: Poul
Berg den 25.maj 2015.
Næste hulevagt den 8.maj 2015 har Carl-Otto & Jan
Johansen
Med kno i bordet
Jan Johansen

HERNING
D.18/3 havde vi igen den fornøjelse at kunne være hele 12
naver og naver venner samlet i hulen. Jeg ved ikke rigtig
om det var udsigten til „gamle pølser“ eller formandens
hjemmelavede kartoffelsalat der trak - men vi fik da spist
det hele - tak til formanden for udmærket „kokkereren“.
Vi var lidt bange for om fødevare kontrollen skulle
komme forbi de „gamle pølser“, men heldigvis slap vi for
sur smiley. Lidt fornuftig snak - formanden blev valgt som
delegeret til pinsestævne. Harald og Lilly tilbød at deltage
på Hjerl Hede, når der arrangeres levendegørelse af gamle
håndværk. Harald mente blot han manglede et rundt bord
med MASSER af mønter, heldigvis har vi Vagner det kan
han godt skaffe, om det er mønter eller bord det kommer
vi til at høre mere om. Vagner forslog at der var valg årligt
til formandsposten til arkiv - ingen indvendinger herfra, så
ok med os her i Herning. Vagner havde flere gode ideer,
han mente nemlig, at vi skulle have en sommerfest her i
vores dejlige mørke kælder - godt han ikke foreslog et
haveparty - det ville nok være lidt svært. Så lidt sladder motorvejen fra Herning til Holstebro, hvor skal den gå så
vi alle kan blive tilfredse - alle havde deres vejplan - så
godt vi har nogen et andet sted der bestemmer vej føringen - bare de sørger for den ikke kommer i min baghave,
men selvfølgelig gerne tæt på!!!! Så kom borgmesteren og
undertegnede på banen - vi giver øl - så skål alle sammen.
Nu, da borgmesteren var kommet på „banen“ ville han
lige advare mig imod mere indkøb af fedt!!!! - jeg forstår
slet ikke hvad han mener!!! Men vi er så heldige her hos
os vi har en „fedt producent“ tak for det. Pinsestævne vi
glæder os - men, men (jeg kender måske de forkerte mennesker) det er ikke let at få sovet - tre dage uden søvn er
lidt hårdt når der også skal drikkes øl. Jytte, Solvej og fru
formand skal jo nok sørge for adspredelse hele natten - så
hvad gør konen her, køber et TELT så man ind imellem
kan få RO - tusind TAK fordi jeg er så heldig at kende jer
- man keder sig aldrig i jeres selskab. Håber at se jer alle
sammen til pinse i vores „fælles hytte“. I skal være meget
velkomne. Det var det hele for denne gang.
Naver hilsen Jonna

STOCKHOLM
På gesællaften den 28. marts var vi 8 personer til 3 retters
middag, det var stadigvæk koldt ude, men varmt inde i
vores dejlige køkken. Husk at Navertorpet er åben hele
sommeren, men ring og tale om hvornår du kommer.
Kalenderen for maj måned.
8. maj. Månedsmøde kl. 19.
23-25. maj Pinsestævne i Nakskov.
29. maj. Afslutning for foråret kl. 19.
Med kno Onkel Anders.

7.

HILLERØD
Endnu en gang havde vi musikalsk besøg, denne gang på
vor huleaften, d. 13/3, hvor vort mangeårige medlem, Ole
Sterndorff, holdt fri fra musikerforpligtelserne for at glæde
os med et besøg, medbringende guitaren. Så var der jo
også lige det, at Ole skulle fejres i anledning af sit 25 års
naverjubilæum. Efter tildeling af behørige insignier fyrede
han op under os, og en herlig aften med musik og god mad
blev det for de 11 tilstedeværende. - - - Messelørdagen, d.
28/3, var vi nogle, som havde fået udenbys lyster, hvorfor
der aflystes i Hillerød. — Seks stykker var vi, som var
blevet fristede af København-navernes Schweiz-dag. Stor
benovelse for de af os, som ikke havde været der før, over
”københavnernes” fantastiske hule! Og hjertelig gensynsglæde, imødekommenhed, blandet med schweizer-pølser,
øl og verdens indtil nu bedste kage, tillige med fællessange, magtfuldt anført af Niels-2m, formede en festlig
eftermiddag. - - - Også næste program glæder vi os til:
udflugt d. 25/4 med ”Sagafjord”, efterfulgt af eftermiddagskaffe hos Preben og Liz i deres ”Krathus” ved Hørve
(Må vejret forme sig vel!). - - - Herefter skal HUSKES:
Lørdag, d. 30/5, skal vi på besøg hos naboerne, Frederikssund-naverne, og først skal vi lige aflægge Willumsen
Museet et formiddagsbesøg. Det glæder vi os meget til, så
åbn Pc’en eller ring til Hulefar Peder og tilmeld dig, senest d. 15/5, på tlf. 27940134 eller 48170712.
Med kno, Bent

dens beretning blev godkendt. Så kom vi til kassererens
(Flemming) beretning og regnskab, fint klaret ingen i år
overskud, så det blev godkendt med applaus. Hulefædrenes (Herbert & Kalle) beretning og regnskab (v.
Kalle) gik også glat igennem, der kunne heller ikke sættes
en finger på dette, så også det blev godkendt. Godt arbejde. Flemming blev igen valgt til kasserer, men sagde
det ville blive hans sidste periode på den post, ØV. Bestyrelsesmedlem (Herbert) og Skramleriforvalter (Jens) og
fanebærer suppleant (Jens) blev genvalgt. Der var ingen
indkomne forslag så der kom ikke megen diskussion ud af
dette. Nu kom det spændende punkt Bødemanden skulle
tælles op. Det var en sløj affære, kun kr. 803,50 så fik
formanden også en røffel det skulle der gøres noget ved,
ikke noget med at gemme Bødekassen bag en stak bøger.
Gættekonkurrencen om bødekassens indhold blev som
altid vundet af Kalle (mon han havde smugkikket i bødemanden?) Men han slog på klokken. Så det tjente han ikke
på. Så var Generalforsamlingen overstået uden ævl og
kævl, den var faktisk ganske gemytlig. En dejlig ting når
en forening skal fungere. Efter generalforsamlingen gik vi
over til hyggelig snak og lidt kaffe m.m. Snakken gik livligt til ret sent. Til maj mødet kommer Kaj og fortæller om
hans rejse i Nordvietnam, det glæder vi os meget til han
plejer at være meget spændende. Glæd jer.
Som husket af:
Niels Vase

KOLDING
HOLBÆK
Ved årets generalforsamling var vi 15 tilmeldte og formanden fortalte om et år som var gået rigtig godt. Kassereren fremlagde et rigtig pænt regnskab, så mon ikke der
falder lidt af til den kommende Ø-tur. Der var genvalg på
alle poster til bestyrelsen. Formanden kom tættest på, da
der skulle gættes på indholdet i bødekassen og for det fik
han en flaske og den blev straks givet tilbage til hulen.
Daffy havde taget harmonikaen med, så for en gang skyld
blev der sunget igennem, men der blev også lagt lidt i
bødekassen for dårlig sang. En tak til alle dem som ringede med klokken eller fik andre til at gøre det for sig.
TL

HØRNING
Generalforsamlingen 10. april 2015.
Startede mødet kl. 19.00 præcist 13 fremmødte kun Claus
og Kirsten havde meldt afbud grundet sygdom. Vi startede
som altid med det officielle, og hvad der rører sig i foreningen. Derefter gik vi i gang med aftenens vigtigste
punkt. Glaseret skinke m flødekartofler og salat. En helt
igennem udsøgt start på generalforsamlingen. Så måtte vi i
gang med generalforsamling. Kalle blev dirigent, forman-

Hulemøde den 27. marts hvor vi snakkede om pinsestævnet, hvor Aase og Arne deltager sammen med Verner
som delegeret. Og ønske ham en god rejse til Grønland.
Med kno Arne Brogaard.
Efter en vinter i Aalborg hvor vi ikke skulle være resten af
livet, solgte vi byggegrund i Aalborg og købte i Hundige i
stedet for. Der efter tog vi på bryllupsrejse til Holsteinsborg på håndværkerkontrakt i Grene til Vaskeri. Efter
hjemkomst gik vi i land i Køge Bugt og byggede hus der.
Med naverhilsen Arne.

KØBENHAVN
Vi var 7 til Svende-Hulemødet den 18.3. desværre uden
vor kære kasserer Leif Ove, der var draget til Svinninge.
Så vi måtte selv holde humøret oppe, hvilket nu ikke er
svært når der er samling. Det var lige før at vi efter
mange år igen skulle have en venteliste til et arrangement!
Trods afholdelse allerede den 28. marts, havde ikke mindre end 29 meldt deres deltagelse til Schweizerdag. Jeg
skal love for at stemningen var extra i top. Snakken gik og
sangene klingede slag i slag. Vi blev næste spist og drukket ud af huset. Med hensyn til det sidste, måtte jeg desværre med stor beklagelse og til stor skuffelse beklage at

8.
Feldschlösschen-øllet vidst nok for første gang, ikke var nået frem. Det stod klart i Basel, snøft! Men den hjemmelavede
Røsti, Bratwurst og Kirschtorte (også hjemmelavet) var i al beskedenhed på plads, så mon ikke succesen fortsætter?
Endnu engang tak til Hillerød, der stillede med hele 7 m/k’er denne gang. De har altid haft næse - og mave for, når vi har
menuen på programmet. Maj måned er i år sået med flere helligdage, herunder pinsen, hvor Pinsestævnet i år jo afholdes
i Nakskov. Vi „nøjes“ derfor med Svende-Hulemøde tirsdag den 19. maj, så denne aften må og kan du selvfølgelig
ikke undvære, vel? Det var ordene for denne gang. København ønsker Nakskov et rigtigt godt stævne!
Arrangementer:
19.5. kl. 18.00 Svende-Hulemøde
Med kno i forårsbordet
RANDERS
Niels „2 m“
Den 22/3 havde vi en dejlig søndag med bowling og spisning. Vi lærte af holdet ved nabobanen hvordan man skal
NYSTED
heppe, når man får en strike, og det var der tit brug for.
Hulemøde den. 9. april 2015. Ved Hulemødet var 11
Henning fik en flot sejr, mens KB og Stoffer delte andensvende mødt op og Leo Thorsen var mødt for første gang
pladsen. Det var imponerende flot gjort af Stoffer – han
siden vi tilbød ham at være medlem. Der er siden sidste
var der nemlig slet ikke… Vi sluttede af med en dejlig
møde holdt to runde fødselsdage, Ole Wiberg 70 år og
buffet med så meget mad, at vi var meget glade for, at vi
Benny Svendsen 60 år, vi har begge steder sunget ”Minskulle spise sidst og ikke først. Tak til Hulen for en dejlig
derne” for fødselaren med stor succes. Næste runde føddag. Undertegnede deltog ikke i hulemødet den 10/4, men
selsdag er den 1. maj hvor Birger Skou fylder 70 år og
måske skriver ”Nogen” fra mødet?
Navere er inviteret på dagen kl. 09:30 hvor Birger giver
Der er hulemøde og varme hveder den 1/5 kl 19.
kaffe og en lille en. Udflugten i maj skal afgøres ved næDer er travetur Kr. Himmelfartsdag den 14/5 med start fra
ste hulemøde i maj og det bliver Sven Erik og Richard
Randers Bro kl. 10
som er sat på sagen for at finde bedste løsning, det bliver
Der er pinsestævne i Nakskov den 23-25/5.
med brugerbetaling denne gang idet kassen er delvis tom.
Vi siger tillykke til Elo, der fylder 70 den 6/5
Foreningen tegner nu 15 medlemmer så vi kan ikke lænMed kno
gere nøjes med en lille bus, hvis også konerne skal med.
Helle
Oldermanden, Næstformand og Hulefar lovede at rydde
op i skabe osv. for at give plads til nyt tiltag for indkøb af
Referat fra hulemøde den 10.4.
forplejninger i efteråret. Der indkøbes også 8 nye hængeVi startede vores sangaften, efter vi havde fået smurt vores
låse til skabene fordi de gamle låse blev som bekendt klip- ganer af Tove, vi håber hun må få en dejlig dag d. 13
pet ved indbruddet sidst. Det var Benny som stod for mid☺,med de praktiske ting, så som; vores kommende jubidagen ved dette Hulemøde, det var en risret med mørbradlæum, ostebord her d. 19., varmehveder d. 1.maj, for ikke
bøf som var god og velsmagende og ved næste og sidste
at glemme vores travetur d.14. maj. Vi fik også snakket om
Hulemøde inden sommerferien laver Richard middagen.
de forslag der er kommet til delegeretmødet. Efter spisning
Minderne blev sunget inden vi gik hvert til sit, efter en
af noget dejlig mad fra Hans og Hanne, gik vi i gang med
dejlig aften.
at synge. Henning havde været i vores gemmer og finde
Med kno
nogle gamle sange fra det for længst opløste Naverlauge i
Oldermanden
Randers. Her efter gik vi i gang med sangbogen, det blev
til mange, og ikke alt lød lige kønt, men vi hyggede os.
Med kno Laila

NÆSTVED
SIDEN SIDST. Henrik Berg er blevet overflyttet til os.
Fredag den 27. marts havde vi den ordinære generalforsamling. Her blev der vedtaget et par nye forslag, som
tilskrives vores vedtægter. Vi sluttede aftenen med gule
ærter, som blev sponseret af to af medlemmerne, som har
haft fødselsdag. Dertil gav Kurt og Henrik hver en omgang. Langfredag var vi ti, som holdt påskefrokost i Hulen. Det blev en meget hyggelig eftermiddag med god
mad, sang og bægerklang. Det kan vi hurtigt gøre til en
tradition, så vi prøver igen til næste år.
Da vi først holder hulemøde d. 10.04 grundet påsken,
bliver der mere at fortælle i næste nummer.
Med kno
Ove

SILKEBORG
Lørdag d. 15. marts blev der afholdt arrangement i hulen i
anledning af Thulenavernes 30 års jubilæum. Heldigvis
var Peter „Edderkoppen“, som var med til at starte Thulenaverne, mødt op i selskab med alle vi øvrige samt besøg
fra Vejle, Randers og Herning. Formanden bød alle hjertelig velkommen .... ringede på klokken. Og gav derefter
ordet til Peter, som så fortalte om opstarten af Thulenaverne og lidt af historien ... suppleret af Kaj Jepsen og
Ole Bøwig. Efter diverse fortællinger blev der serveret
hjemmelavede sandwichs. Og snakken fortsatte lystigt
bagefter. Sang og musik blev det også til. Så alt-i-alt
endnu et vellykket arrangement.

9.
Lørdag d. 28. april afholdte vi forårsgeneralforsamling.
Den stod på fremlæggelse af halvårsregnskab samt valg af
delegerede til pinsestævnet. Valgt blev Formand Boje og
undertegnede (fanebærer).
Og så et stort hjertens suk. Onsdag d. 1. april drog vores
gode naverbror og kammerat, Günther Buczek, ud på sin
sidste rejse med Færgemanden. Æret være hans minde.
Med kno Michael

10-04-2015. Vi starter med 73, så nu er påsken over og nu
tager vi fart i maj snart, vi starter d.1 maj med at grille ved
hulen kl. 1400, kom og være med.
14. maj morgenkaffe kl. 10.00. TILMELDING angående
morgenbrød, derefter spil hygge, der er indkøbet til grill,
alle er velkommen, alle ønskes en god 1. maj. Susie havde
lavet en forsinket påskefrokost og den var god. Tak til
Susie.
Med kno i bordet John Reitz

SLAGELSE
Referat af hulemøde i Slagelse d. 10. april 2015
Fremmødt 5 navere, 6 navervenner, 1 gæst
Der blev optaget 1 nye naverven Inge Nielsen.
Formanden bød velkommen og vi sang velkomst sangen
nr. 2 for den nye NV og for Helle Rygaard der endnu ikke
havde hørt den (rigtigt). Formanden omdelte forslag som
er på dagsorden til delegeretmøde på pinsestævnet. Medlemmerne melder tilbage til næste møde om de kan
stemme for dem. Formanden havde en ”føler” ude ang.
forslag om afholdelse af pinsestævne i Slagelse 2017 da vi
har 75 års jubilæum det år og de fremmødte var meget
positive og melder endeligt tilbage på næste møde. Formanden uddelte en folder om sejltur på fjorden med gamle
S/S Skjelskør 3, som i år gæster Skælskør i anledning af
S/S Skjelskør 3 har 100 års jubilæum. Der kommer mere
om det på næste møde. Der blev fastsat dato for Banko i
hulen. Det bliver d. 4. juli 2015 og der startes kl. 12:00
med bankospillet, hvorefter der bliver grillet medbragte
madvarer. Birgit, som har stået for langt de fleste
sponsorgevinster, skal opereres i knæet (nyt knæ) på torsdag og vi ønsker hende ”pøj-pøj” med foretagendet og
glæder os til at se hende på højkant igen. Formanden omtalte St. Bededags aften og flere gav tilsagn om at deltage.
Hans har undersøgt om naverne evt. kunne deltage i Slagelse festuge med succes, men det er tilsyneladende mega
bøvlet, det blev derfor droppet. Der var op til flere der
have medbragt ”fløde til kaffen ” Ejner, Birgit og Søren
havde holdt fødselsdag siden sidste møde, herligt og hjerteligt tillykke. Vi gik over til de kulinariske medbragte
herligheder som bekom os særdeles godt Kl. ca. 21.30
sang vi minderne (der er nogen der har rigtig langt hjem
(Jyderup). Og hulen blev efterladt op vasket og rengjort i
god ro og orden kl. ca. 22.00.
Med kno i bordet.
Erik

SØNDERBORG
06-03-2015. Bedre sent en aldrig. Vi starter nr. 28, formand sag et par ord og bød Calus velkommen tilbage og
så gik vi over til GF. Henning som ordstyrer. Jette stopper
som kasserer og Inga som hulemor. NY: Susie som hulemor, John som kasserer, Calus som bestyrelse, det var det.
Henning takker for ro og orden. Ord til formand, takker
Jette og Inga for deres arbejde og så var der lidt til maven
og hygge.
Med kno i bordet John Reitz

VEJLE
Hulemøde i Vejle den 27 marts. Under vor sekretærs fravær blev det mig, der tabte lodtrækningen, så derfor blev
det som følger. 11 svende var mødt til dette marts møde.
Fremgang for foreningen; 2 optagelser. Ingeniør Bent
Sørensen, som har været en årrække i Grønland og arbejdet mange forskellige steder der. Jørgen Eriksen, som har
været marinesoldat, og i mange år været selvstændig
vognmand og kørt mest i udlandet. Så velkommen begge
2. Derefter gennemgik vi de 4 indkomne forslag til Pinsestævnet. Ellers en hyggelig aften med sporadisk klokkeklang. Begge de 2 ny optagne øvede sig henholdsvis i at
slå i bordet og røre klokken. Undertegnedes uforglemmelige fødselsdag afstedkom også lidt klokkeklang. Så aftenen sluttede med Sannes ”Vintergryde”, fortræffeligt, også
fordi Sanne sagde, at det var fed mad, så derfor kunne
man servere brændevin dertil. Tak for mad Sanne. Sluttelig vil jeg takke foreningen og dens medlemmer for at
have gjort min fødselsdag uforglemmelig; tak for gaverne,
telegrammerne og ikke mindst tak for besøgene. Husk, at
vi efter pinse har åbent i Hytten den 3. lørdag i hver måned indtil ålegildet i september. Så læs i bladet hvem der
er hyttevært, og hvad der skal ske pågældende lørdag.
Pinsemorgen har Neller sagt, at han som vanligt køber
nogle rundstykker og åbner Hytten pinsemorgen kl. 0800.
Så mød op og hjælp Neller med holde omsætningen oppe.
Med kno
Hans

ÅLBORG
Hulemøde 1. april 2015. Vi kunne igen mønstre 17 friske
navere samt en gæst - Kurt, som siden stod til optagelse.
Kurt bliver straks bedt om at forlade Hulen, hvorefter
mødet kunne indledes med at Gunnar tændte ”lyset”, og
der blev forespurgt om nogen havde indsigelser mod, at
Kurt Hansen kunne optages. Der kom ingen indvendinger, hvorfor bestyrelsen foreslog og kundgjorde, at Kurt
Hansen senere på aftenen ville blive optaget i foreningen,
og Kurt Nørgaard derfor udnævnt til fadder for vores
nye naver. Som ny skik sang vi nr. 32/”Naver kæk… ”, og
Anders og Bjarne meldte sig som frivillige hjælpere for
oprydning, opvask og lign., hvorefter May/
skramleriforvalter efterlyste assistance til hjælp med at
skabe orden i reolen med foreningens skriftlige rariteter,

10.
og her var Kurt N frisk til at deltage ved en senere lejlighed. Gunnar kunne berette om en god oplevelse ved Hulens deltagelse i årets Forårsudstilling, hvor der var en vis
interesse for at høre noget om naver-bevægelsen; dette kan
måske forventes at medføre 2 kommende nye medlemmer!! Husets brugerråd er nu ”på plads” med Navernes
faste deltagelse; dog blev det fastslået, at toilettet er at
betragte som hørende til Hulen og kun vil blive renholdt
og vedligeholdt ved vores egen foranstaltning, hvorfor det
nu vil blive aflåst og kun benyttet, når hulen er åben; Preben påtager sig opgaven med at etablere lås. Desværre må
Leif melde afbud til deltagelse i Pinsestævnet, og ingen
anden meldte sig. Herefter kunne det konstateres, at de
tilstedeværende navere med stor underen havde læste Kaj
Jepsens ubehagelige ”opstød” i det netop udkomne nummer af ”Den farende Svend” vedr. det forestående internationale naver-træf i Ribe, og Kajs indlæg gav således anledning til megen kritik af HB‘s behandling af vores henvendelse om sagen. Leif kunne citere henvendelsen til
redaktøren (henvendelsen var bilagt kopi af artikel fra
Jyske Vestkysten), og som i sin enkelhed blot påpegede
arrangementets afholdelse, uden at dette – trods annonceret i dagspressen allerede 8. oktober 2014 – havde medført behørig omtale i ”Svenden”. Det kan oplyses at disse
internationale naver-bevægelser ALDRIG inviterer til
disse arrangementer, som blot annonceres, og derfor er at
betragte som åbne for navere fra alle organisationer !! Vi
håber blot, at CUK dog vil vise sin tilstedeværelse ved
arrangementet på den ene eller anden måde. Herefter blev
Kurt H inviteret ind i Hulen, hvor han af Gunnar blev
forespurgt om han ønskede optagelse som naver. Dette
svarede han ja tak til og skulle så MEGET kort berette om
sin tid i udlandet, som for en stor del fandt sted i Sverige
inden for henholdsvis skovbrug, landbrug, som mekaniker
(udlært som sådan) samt i fødevarebranchen. Herefter
tilbydes han ”støvlen”, hvis indhold forbavsende hurtigt
indtages, og med respekt for et kort og veltrimmet skæg

undgik han den obligatoriske ”barbering”. Så blev han
orienteret om div. traditioner omkring ankomst, ophold og
forlade Hulen; han fik udleveret sit slips og sin naver-bog,
hvorefter alle gav hånd og ønskede Kurt velkommen i
Hulen. Så var det tid til at indtage Mays veltillavede forlorne hare med div. tilbehør, og straks takker Kurt for
optagelsen ved at slå på klokken og derefter og på behørig
vis og iført kasketten modtager blærerøvssangen, hvorefter – dog lidt forsinket - vi afsynger foreningens velkomstsang. Så er det Keld, der slår på klokken og med vanligt
ritual til følge, som efterfølges af, at vi synger nr. 15/”I et
vinhus... ”; og straks herefter synger vi nr. 28/”Når samlet
er... ”. Så kommer desserten på bordet - en ualmindelig
velsmagen is med chokoladeovertræk – fremtryllet af
Rune, som også henter lotteriet, hvilket giver god omsætning og udlevering af 8 fl. rødvin som gevinster.
Herefter kan en herlig aften rundes af med, at vi afsynger
”Åh, disse minder… ”.
Med kno
Leif, sekretær

ÅRHUS
Der var normalt møde, som dog var noget anderledes, idet
Aarhus Marineforening med 13 medlemmer, og med formanden Kai Berg i spidsen, var kommet som gæster, og
enhver kan forstå, så blev det en meget skøn aften , med
snak på kryds og tværs, det var jo ”gamle” Århus folk, og
de kunne bestemt godt spinde en ende om, hvordan ”det
var i gamle dage”. Derudover var det med det kendte: Ka‘
du huske ham eller hende? Og så blev byens dengang ”originaler” drøftet, så det var en lyst, jo det var en dejlig
aften. Vor egen formand lagde for med at ønske alle velkommen dog især vore gæster, derefter var der så almindeligt nyt, og om den kommende generalforsamling. Der
blev sunget en enkelt sang og så gik vi over til den alvorlige del, den med div. spirituelle ting, sluttende af med
vort kaffebord. Alt i alt en god og dejlig aften. Til hulemøde med ledsager var der fyldt helt op i hulen, desværre
havde vi ikke nogen oplægsholder denne aften, så der blev
talt frit fra leveren, og vi fik drøftet mange forskellige
områder.
Kommende møder:
30. april varme hveder i hulen kl. 20.00
8. maj hulemøde kl. 20.00
Med kno i bordet
Leif Schmidt/sekr.

GLARMESTEREN
og 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

www.naverne-CUK.dk
HOVEDBESTYRELSEN:
Emner til behandling i HB, skal være formanden i hænde
senest den 25. i måneden. Adresseændring indland.

Hos os er
du altid
velkommen!
Lad os se på
din privatøkonomi
med friske øjne

Formand: Kaj Jepsen, Münstervej 36, Strib.
DK-5500 Middelfart.
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

Jesper tlf. 40824283
Jens tlf. 86667694

Imprint Grafisk
Thurøvej 8 · 4700 Næstved · Tlf. 5572 6692
www.imprint.dk · imprint@imprint.dk

Lucia Blomster
Gaveartikler

Borgergade 6 - Brejning - 7080 Brkop
Hanne Gade Nygaard
Tlf. 76 63 71 71 www.lucia-blomster.dk

x

AFSENDER:
Formand for CUK
Münstervej 36, Strib,
5500 Middelfart

Byggefirmaet
LUNDBJERGVANG
Lundbjergvang
Aps ApS
SOLBJERG
Solbjerg

Om- og tilbygninger
Om- og tilbygninger
Nye vinduer - tag og køkkener
Nye vinduer - tag og k¯kkener
Tlf. 8692 6122 · Mobil 3095 0665
Tlf. 86 92 61 22 mobil 30 95 06 65
www.byggefirmaet-johansen.dk
www.byggefirmaet-johansen.dk
bj@byggefirmaet-johansen.dk
Formand i Århus Naverne
bj@byggefirmaet-johansen.dk

Her er plads til din annonce....

