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Den 2. juni 2015 kan
Per Andersen
2030 - 27th Street SE
Calgary, AB, T2B 0P7
Canada
fejre sin 65 års fødselsdag.
Tillykke fra foreningen i Calgary.

Så kører vi igen til Mosel.
Så er det tiden for tilmelding til årets Moseltræf nr. 46. Som tidligere år er deltagerantallet begrænset til: Max 50 personer i bussen og 10 deltager der kører selv. Træffet i Mesenich sørger Geert Stage og Ole Bøwig for. Torsdag er der indkvartering og aftensmad når bussen kommer frem. Fredag er der bustur til Cochem med individuelt besøg på Sennepsmuseum/Ædelstensmuseum eller med „stolelift til udsigtspunkt over Cochem/Mosel. . Om aftenen grillaften som vi plejer.
Lørdag: Bustur til Andernach med det højeste „koldvans Geysir“ i Europa, (Island har Varmvands Geysir), først rundgang med Guide, derefter med skib til Geysiren og tilbage igen.
Søndag: Tur til Beilstein og om aftenen er der sejltur til Cochem.
Turen er fra torsdag d. 27 august. til 31 august 2015.
Flemming og Torben kører bussen.
Bussen starter fra Herning meget tidlig og
så Århus, Vejle, Frdericia. Et kort ophold
ved grænsen. Derefter direkte til Mesenich
Du skal selv sørge for maden under busturen.

Priser:
Først til mølle princip. Når turen er betalt,
er pladsen sikret. Ved mindst 30 deltagere.
Transport med bus:
1100,00 kr.
Ophold og ture, m.m.
1650,00 kr.
Tillæg for enkeltværelse:
400,00 kr.
Betaling:
Husk at skrive navn og telefonnummer
på indbetalingenen.

Busturen indeholder:
Kørsel frem og tilbage i røgfri bus.
Kaffe under turen.
Kaffe, sandwich og pølser på hjemturen.
Der kan købes drikkevarer i bussen.
Moselopholdet indeholder:
Halvpension
4 gange overnatning med morgenmad.
Udflugt fredag og lørdag.
Udflugt til Cochem.
Udførligt program i bussen.

Sidste tilmelding og indbetaling: 1. juli 2015
Danske Bank: Moselkonto
Reg. nr. 3629 Konto: 3658 475 983
Flemming Laugesen
Vestparken 28, Lind
7400 Herning
Tlf. 97 22 25 88

Børge Andersen
Sonnesgade 14, 1,
8000 Århus C
Tlf. 86 25 33 99

Med venlig hilsen Moselgruppen.

2.

FØDSELSDAGE
D. 02.06.2015
65 år

Per Andersen Calgary
2030-27th Street SE
Calgary, AB, T2B OP7
Canada

D. 11.06.2015
60 år

Jørgen Kraglund Fredericia
Kongensgade 73, 1th
7000 Fredericia

D. 25.06.2015
80 år

Per Vendelbo Samsø
Søtoften 3A, Tranebjerg
8305 Samsø

D. 27.06.2015
75 år

Tage Hammelsvang København
Adelgade 60, 3th.
1304 København K

JUBILÆUM
D. 02.06.2015
10 år

Dennis Nielsen Calgary
311 Willow Ridge Place SE
Calgary, AB T2J 1N2
Canada

D. 02.06.2015
10 år
NV

Jørgen Stoffregen (Stoffer) Randers
Herman Stillingsvej 2, st.th.
8930 Randers NØ

D. 22.06.2015
25 år

Elisabeth Kamstrup Næstved
Hestehaven 29, Karrebæk
4736 Karrebæksminde

D. 30.06.2015
10 år

Annie Vilhelmsen Zürich
Im oberen Gern 26
CH-8409 Wintherthur
Schweiz

Billede af Jens Hansen til Himmelfarts træf i Ribe

TAK - TAK - TAK - TAK
Hjertelig tak for telegrammer og opmærksomhed ved mit
25års jubilæum.
M.V.H. Hilsen fra KAJ, ÅRHUS

Tak til HB. Silkeborg og Vejle for opmærksomheden og
telegrammer ved min 75 års fødselsdag den 28 -3 15
Med kno Jens K. Ibsgaard, Vejle

Tusind mange tak for en kanon jubilæumsfest. Til alle der
kom fra nær og fjern, og gjorde vores dag dejlig og festlig.
Og alle gaverne. Tusind tak også for det. En speciel tak til
de der kom udenbys fra. Jonna Herning, Regnar Sønderborg. Flemming Stokholm og Peter og Jytte Randers, vi
håber i snart kommer igen.
Det var så hyggelig.
Med kno
Lars, Solvejg, Erik. Bent, Viola, Tom

Andelslandsbyen Nyvang i Holbæk.

3.
Dagbog fra Amerikarejsen april 2014, 5. del.

Skrevet af Otto Westergaard, Århus

Torsdag den 17.04.2014
Vi stod først op kl. 0715, lavede os en kop kaffe, før vi alle nu var samlet, og gik igen op til bager Andersen og fik vor
breakfast, igen efter eget valg i butikken. Tilbage på motellet fik vi atter pakket og læsset bilen, jeg fik afleveret nøglekort
og vi kunne nu drage I retning af Bakersfield, kl. var 0920, denne dag så vi meget ud af bilvinduerne, og gjorde kun pit
stop når vi trængte til strække ben, tisse eller indtagelse af lidt fast føde, og en tankning, bilen kører ikke uden benzin, og
vi var fremme ved vort motel E Z8, kl. 1600, fik udleveret nøgler til værelse 127 og 128, nu var det så tid til en rom og cola
på værelset, hvor vi drøftede dagen og dens videre forløb. Grethe og jeg selv gik i poolen, en dejlig forfriskning, inden vi
nu begav os til fods i retning af Down Town, men det blev kun til en længere spadseretur i nabolaget, inden vi opgav
hele turen til Centrum, og gik tilbage og fandt en restauration kort fra vort motel, det var Mexicansk, og vi fik igen lidt
forklift og krydret mad, hvortil vi drak et par kolde øl. Vi gik tilbage til motellet, hvor vi drak en flaske rødvin inden vi gik
tidlig til ro, kl. var ikke mere end 2100.
Fredag den 18.04.2014.
Var l dag tidligt oppe kl. 0630, ingen kaffe på rummet, men vi kunne hente i
reception, og fik da alle en kop kaffe inden vi gik til breakfast i restauration
lige på den anden side af gaden, her var det igen pandekager bacon pølser
med videre, kaffe og juice, et herligt morgen måltid. Tilbage på motellet pakkede atter kufferter, og ud i bilen, aflevere nøglekort og så kl. 0840 af sted
mod Las Vegas, igen denne dag pit stop, strække ben, og nu var vi rigtig
kommet ud på prærien, og vi fandt et sted at spise frokost, kort efter vi var
kommet ind i Nevada, og her tankede vi også og skiftede chauffør, og alle
var mætte og vi kom til vort motel Super 8 i Las Vegas kl. 1500.
I reception fik vi igen nøglekort til værelse 122 og værelse 124, fik pakket ud og nu fik os en kold øl, og besluttede at køre
en tur ned på „striben“ og ankommet fik vi parkeret i en p-kælder, og gik nu en tur, Øst i Cesars Palads, med deres store
spillehaller og store indendørs forretningsgader, inden vi kom udenfor og gik lidt på „Striben“ der var fyldt med folk, hoteller med spillehaller og butikker med alt, hvad hjerte kunne begære, og alle steder var der fortovs restaurationer, men de
var stort set optaget alle steder, og musikken flød ud af alle steder. Hentede bilen og kørte lidt rundt for at orientere os, fik
også en enkelt øl, og var inde for at købe øl, og rom til værelses brug, og kørte til motellet og stillede bilen, hvorefter vi i
nærheden fandt et spisested og fik igen stillet vor sult, og gik tilbage til vores værelser og efter en godnat drink, gik vi til
ro kl. 2100.
Lørdag den 19.04.2014.
Vi var tidligt oppe kl. 0630 da vi havde planlagt at køre til Gran Canyon og retur til Las Vegas på samme dag, og efter den
obligatoriske kop kaffe på rummet, gik vi til nærliggende restauration for at spise, men de åbnede først kl. 0800, i weekenden, så vi blev enige om at komme af sted og så finde et sted for breakfast undervejs, kl. 0740 kom vi fra motellet. Efter at
have kørt omveje, fandt vi endelig den rigtige retning, og efter kort
tid kom vi til byen Henderson, hvor der var skiltet med Mc.
Donald, så vi drejede ind og et stykke nede af hovedgaden fandt
vi så Mc. Donald, hvor vi fik et efter eget valg breakfast, og var nu
klar til at komme af sted, der var jo lang vej endnu. Vi fortsatte nu
med enkelte „pit Stop“, så som strække ben, ryge, tisse og tankning samt chauffør skift, inden vi kl. 1500 kom til Gran Canyon,
hvor vi kørte ind i nationalparken, hvor det plejer at koste 25 dollar
i entre pr. Person, men netop denne weekend var der gratis entre,
så det var gode penge at spare.
Vi kørte nu ind i parken, og der er mange udsigtspunkter, men vi valgte et nogle kilometer inde, hvor vi gjorde stop en
halv times tid, og fotograferede og filmede, det var et kæmpe storslået syn vi mødte. Der var sandelig dybt, og sikke formationer klipperne havde antaget gennem tiden, det var enormt. Vi forsatte herfra til Visitorcentret, hvor vi kunne se og
læse om Gran Canyons opstående og hele dens tilblivelse, og det var også forskellige butikker og mulighed for at handle,
hvilket nogle af os benyttede os af. Det var nu begyndt at regne, den første regn vi havde set og fået under vort ophold,
og temperaturen faldt helt ned til 18 gr. C. Nu gik turen så tilbage mod Las Vegas, og vi havde kun 2"pit stop“ undervejs
og 1 chauffør skifte, så det kørte bare derud af, indtil kl. 2015 var vi ved motellet i Las Vegas, og havde kørt omkring 600
miles svarende til ca. 1000 km, så sad vi lige og fik en drink, for så at gå ud at spise på den restaurant der ikke var åben til
morgen, igen spiste vi efter at valg fra menu kortet.
Tilbage på motellet gik Grethe og Kirsten straks til ro kl. 2230, mens vi andre 41ige sad og fik en drink og snakkede om
dagens begivenheder.

4.
Søndag den 20.04.2014.
I dag sov vi længe nemlig kl. 0730, vi fik os et bad og drak en kop kaffe, inden vi gik ud på restaurant for at få lidt at
spise, vi gik til fods nogle hundrede meter og allerede nu var det varmt ligesom de andre dage i Las Vegas, vi havde mellem 38 og 41 gr. C, kun en smule koldere om natten. Efter at have indtaget et bedre måltid gik vi tilbage til motellet, blev
enige om at skulle se „Down Town“, hvor „The new Strib“ skulle være, og det tog os en halv time at nå dertil.
Nu skulle Herbert finde et toilet så han førte an, og Kirsten i hælene på ham, jeg skulle også, men kunne få fat i Herbert,
derfor gik jeg blot ind på et Casino, og fandt toilettet og fik mig lettet, lidt senere var i alle samlet igen midt på strøget,
og nu var vi inde på diverse butikker og fik handlet, der var butikker og Casinoer overalt, og div. optræden på gaden, så
det var et stort leben, så et stop på en udendørs restauration og stod den på en kold øl, hvilket var dejlig vederkvæende.
Vi kom tilbage til motellet kl. 1330, og under indtagelse af en øl, besluttede vi at slappe lidt af, så vi kl. 1700 - 1730,
ville tage ind på den gamle stribe I Las Vegas.
Vi kørte nu ind til byen, kl. 1800, og medens jeg parkerede bilen i Cesar Palads p-hus, fik de andre et kig ind i en af de
store Limousiner, og chaufføren havde fortalt dem man spiste godt og billigt på noget der hed „Ellis Island“, hvorfor vi
fandt det på bykortet og begav os af sted mod stedet, der var dog længere end vi umiddelbart regnede med, men kom
dog til Casinoet, der var 45 minutters ventetid ved spisebord, så vi tullede lidt rundt i Casinoet, og Richard bestemte sig
for at spille, og vekslede 100 dollar, og inden de 45 minutter var gået havde han sat dem til på et par forskellige borde,
men så var det jo prøvet, og nu til middagen.
Efter at vi nu var mætte, gik vi tilbage til striben, hvor vi så på alt hurlumhejet, og lidt mørkt var det også blevet, så alle
neonreklamerne kom til deres ret, eller skulle man sige uret, da der var så mange at det er og var svært at skelne dem fra
hver andre. Vi overværede også et stort springvandsshow, rigtig flot og imponerende. Fandt et sted, hvor vi kunne
komme på toilettet og få os en kold øl, inden vi igen fandt vor bil og kørte hjem til motellet, vi var trætte og kl. 2300 var
vi parat til at gå til ro.
Fortsættelse følger...
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

FREDERICIA
Hej igen. Her fra Fredericia vi haft en dejlig måned og mødes i en frisk ånd som sædvanlig. Til den 7. maj havde Jytte
vagt og vi fik noget spændende mad som smagte så godt. Kødsovs med Kartoffelmos låg uhmmm. Det var Jyttes søn der
havde lavet det. Bare lad ham gøre det igen Jytte det gjorde han godt. Så var der jo snak om vi nogle snart skulle til
Pinsestævne. Vi ses derovre, glæder os. Det plejer at være så kanon festlig. I juni har vi jo sidste møde før sommerferien
Tors. Den 4. juni kl 19,00. Efter ferien er første møde Grill lør. 18. juli kl. 12,00.
Rigtig god ferie alle sammen.
Med kno
S.W.

FREDERIKSSUND
Svendeaften den 8 maj.2015.
Så var det dag 1 med den nye Hulefar Kurt ved roret i køkkenet som i samarbejde med Kisser diskede op med lægger
højt belagt smørebrød. Vi var samlet 10 personer til en hyggelig aften i hulen med et dejligt besøg af Onkel Anders fra
Stockholm. Kaare fortalt om hans og Arne besøg hos Skævinge Pensionistforening den 23.april 2015. Her fortalte de to
spradebasser om Cuk’s historie og Arne fortalte dem om hans flotte vandre kæp, som gjorde stor beundring i Pensionistforening. Efter et par hyggelige timer, var det på tide
at synge minderne og tage hjem.
*** Husk, at næste hulemøde den 13.juni er flyttet til
Frederikssund Byfest på Blødet i Frederikssund,
hvor vi har udstillingsvognen opstillet ***
Hulevagten har Hulefar\Bestyrelsen.
CUK-Frederikssund ønsker tillykke
Poul Berg den 25.maj 2015
Vibeke Christensen den 25.juni 2015
Med kno
Jan Johansen

5.

HERNING
D.10/4 havde vi generalmøde i Herning foreningen - vi
var 17 deltagere til en fin og fredelig general forsamling
- ingen panik - genvalg - og god omsætning i vores øl
kasse, så alt var som det skulle være. Genvalg til kassere, sekretær, fanebærer og revisor. Dejlige gule ærter
med tilbehør, så hvad kan man forlange mere. Bødekassen blev talt op og Kaj Helmuth gik med flasken men måtte pænt aflevere ved næste hulemøde, for fintælling viste at Harald havde vundet !!!!! Jeg laver et
udførligt referat til vore medlemmer ved lejlighed, så
nok om general møde for denne gang. 15/4 altså lige
efter generalmøde, havde vi et hulemøde med 10 deltagere. Sekretæren fik skæld ud for hun havde ødelagt
vores fine „nye“ rengjorde køleskab, så der måtte købes
en ny til 2300,- Her følger en forklaring det „nye“
gamle køleskab var over 25 år gammel og vi havde
skuret og skrubbet det i grund rens på vores store
rengørings dag - det kunne det bare ikke holde til - intet
holder EVIGT! - selv ikke et naver køleskab der har
kølet tusindvis af øl. Ketty og Jurg havde lavet koteletter i fad med en dejlig sovs med masser af krudt i - det
smagte rigtig godt lige til 5 kokkehuer. Som sædvanlig
måtte Lilly assistere - hvad skulle vi gøre uden hende hun gik rigtig godt i „spænd“ med Jurg. Men hun laver
altså også skandaler, hun leverer honning modtager
penge og tager det hele med hjem igen - det må man da
sige er en forretnings kvinde. Formanden - ja, ham kan
vi regne med når det gælde økonomi, for han fortalt, at
han lige havde købt nye dæk til cyklen til 400,- + påsætning til 250,- altså alt i alt 650,- og cyklen de blev
sat på havde kostet 250,- så må han også være godt
kørende i mange år. Måske skulle du snakke lidt med
vores kasserer, hvad reparationer skal koste på en cykel
til 250,-. Godt det ikke var naver kassen det gik ud
over. Vi har heldigvis mange rigtig gode kræfter i blandt
os, en af dem kan skaffe ting på genbrug til yderst rimelige priser, sidste levering var de sødeste portvinsglas til
næsten ingen penge - tak for hjælpen Ketty.
Naver hilsen
Jonna

HILLERØD
Når man som blad-skribler må undvære et hulemøde,
kan referatet blive vanskeligt. Dog, i tilfældet 10. april
er der ingen tvivl om, at aftenen har været minderig:
Som i januar havde Hulen igen besøg af den travle musiker, Fin Alfred, og han må have fyret godt op, for lige
meget hvem der tilspørges om aftenens forløb, pointeres det kraftigt, hvilken fin og stemningsfuld aften det

var med masser af musik, sang og god stemning. - - - Men
månedens højdepunkt var givetvis turen på Roskilde Fjord
med ”Sagafjord” d. 25. april. Ekstra og feststemt påhæng var
mødt frem, så 11 aldrende knøse og 10 yngre møer blev
yderst snakkesalige duvet frem på fjorden med skønne, skiftende udsigter til Elleore, Risø, Hesteholme, Bognæs, og
forbi sejlende vikingeskibe for fulde sejl. Alt imedens der
skulle tygges den rigtige vej på lakserilette med frisée (ja,
ja!), hønsesalat, svinebryst med syltede sager og salig sovs.
Alle styrkedes, ingen blev søsyge – trods bange forudanelser,
så den agtværdige ”gamle dame” fra 50´ernes Norge med
mangeartet sejladshistorie, bl.a. som moderskib for mini
ubåde, behandlede os behageligt. - - - Kunne man så klare
mere bagefter? Ja nogle af os kunne og fortsatte et halvt
hundrede km vestover mod Dragsholm Slot (Jarlen af
Bothwell huskes?), hvor vi lige der i nærheden af foreningens Liz og Preben var inviteret på op følgende kaffe og
kage i deres fortryllende, stråtækte landsted. Møre og mætte
vendte vi sent hjem. - - - Og nu: først og fremmest Til Lykke
til sølvbryllupsparret, hulefar Peder og –mor Hanne! Det er
den 12. maj. Må I klare den lige så fint de næste 25 år også!
- - - Næste hulemøde bliver den 12. juni, og lørdag den 27.
juni slutter sæsonen af med grillfest hos samme Peder og
Hanne, vi glæder os. Tilmeldinger til arrangementerne senest
en uge før til hulefar på tlf. 48170712 eller 27940134.
Med kno, Bent

HØRNING
Hulemøde Hørning d. 8 - 5 – 2015
Startede kl 19,00 som altid ”med når samlet… ”, men
mødet var ikke som altid. Den 4. maj måtte vi erkende at
Kirsten Jessen havde opgivet denne verden. Der var med
sorg vi hørte dette. Kirsten har altid været et glad og positivt menneske vi vil savne i vor kreds. Æret være hendes
minde. Vi sender de bedste tanker til Claus, det har han
brug for. Han har været en kæmpe støtte for Kirsten i den
sidste svære tid. Livet må gå videre. Aftenen fortsatte med
at Ejvind kom med en rejsebeskrivelse fra Vietnam, spændende oplevelse, så livagtigt og malerisk at vi nu ikke
behøver at gøre det efter, vi var der næsten.
Tænk 85 mill. mennesker på et areal kun 5 gange Danmark, hvor kun 16% var opdyrket. De bor meget tæt, men
landet er meget frugtbart. Tænk; i dag er de verdens næststørste ris eksportør. Efter denne spændende rejs, var vi
godt nok sultne. Herbert og Kalle havde frembragt et
overdådigt ostebord, utroligt hvad der kan fremstilles med
menneskehænder. Vi spiste til lige før vi revnede, og der
var stadig meget til overs. Vi kunne ikke spise op, som
vore mødre altid sagde vi skulle. Aftenens møde sluttede i
god ro og orden ca. kl 23,00. Hyggeligt møde med megen
snak og gode historier.
Næste møde er fugleskydningen i Øster Højst. 11 – 15
juni.
Referat: Niels Vase

6.

KOLDING
”Hønse Jens” inviterer alle som har lyst til Midsommer
Grillfest den 20/6 kl. 18.00. Pris 75,00 kr. Store Strandhoved, 6073 Sjølund. Tilmelding senest 15/6. Tlf. 61 75
88 17.
Vi havde ikke nogen hulemøde i Kolding den 24/4.
Med naverhilsen Arne.

KØBENHAVN
Den 12.4. havde vi en ekstra Søndagsmesse på programmet som igen viste sin berettigelse, da vi var 9 der fik en
skøn dag. Denne gang var det Anni der var primus motor,
og det skal ikke blive eneste gang! Vi havde et kort besøg
af Laila der er af Bjerregaard-slægten, som tilbage i tiden
slog deres folder i København gennem en hel del år. Emanuel var formand og Kurt kasserer. Det var fantastisk hvad
Laila kunne berette og huske fra barndommens tid, hvor
hun ofte var med i Hulen. Det bliver spændende at fortsætte snakken, da d’herrer Bjerregaard virkelig har sat
deres spor hos os. Laila efterlyste Navernes Sangkor’s CD
der desværre er udsolgt hos H.B. Er der mon nogen ude i
landet, der har et eksemplar til overs? Så hører jeg gerne
på tel. 33150985 eller 29851699. Den er indspillet i anledning af korets 75 års jubilæum i 1998. Af flere årsager
måtte vi desværre aflyse april måneds Svende-Hulemøde,
men vi tager revanche på det næste. Så det var godt vi
havde en ekstra messe. Juli måned skulle gerne vise sig fra
den bedste side, hvorfor eneste og sidste arrangement
inden sommerferien er Ferie-Hulemøde tirsdag den 16.
juni kl. 18,00. Aftenen er lys, bødekassen skal tømmes
efter 6 måneder og den nye Københavner Nav udkommer.
Intet øje er tørt, så kom ned og hold dem fugtige med noget dejligt køligt, og fortæl lidt om dine ferieplaner.
Jeg ønsker alle hjemme som ude en rigtig god sommer.
Arrangementer:
16.6. kl. 18.00 Ferie-Hulemøde
Med kno i bordet
Niels „2 m“

LOS ANGELES
Vi har ikke fået givet indslag i nogle måneder, men i marts
havde vi et godt mode og havde også vores halv årlige
oprydning, så der var gang i at fjerne ukrudt og spindelvæv. I denne måned var det vores gode naver Kurt Lund
og hans bror Niels der stod for at lave maden til alle de
sultne navere. I april kunne vi så fejre Los Angeles
Naverclub’s 81 års fødselsdag, og vi havde fuld hus igen.
Vores master chef Max Christensen stod igen for at lave
den gode middag. Vi havde besøg af Naver Ole Bøwig fra
Odense, som var på ferietur i Californien. Han besøgte
familie og navervenner. Han gav et nummer i Hulen efter
middagen om naverens farvel inden de gik på valsen. Ole
var i fuld naver tøj og alle fik en god ide om hvordan det
var at være naver i gamle dage. Vi har også haft besøg af

Karen Hansen COPENHAGEN PASTERY, hun leverede
os dejlig wienerbrod og kager til kaffen. Hun har nu åbnet
bagerforretning nummer 2 i Pasadena, som ligger ikke så
langt fra Hulen. I Maj måned var det igen vores gode naver Max der stod for maden, sommetider må vi lave om på
rækkefølgen af dem der skal lave mad, der sker jo lidt hen
ad vejen. Vi havde en god aften og alle ønskede mig god
tur til pinsestævne i Nakskov senere her i Maj måned. To
naverne blev mødt af en lille bjørn da de kom til modet
den 8 Maj. Så det er et meget eftertragtet sted vi har her i
Monrovia! Naver Leif Andersen overraskede os med at
donere en splinter nye gas BBQ, som vi nok skal få god
brug for. Vi takker ham. I næste måned (Juni) afholdes
Grundlovsfest, hvor alle danske klubber er indkaldt til
picnic, der kommer nok cirka 300 deltagere.
Med Kno
Arne O.

NAKSKOV
Hulemødet var det sidste inden pinsestævnet, men da det
blev afholdt d. 1 maj og samtidig var en helligdag,
var vi kun 5 der var mødt op. Jeg kunne komme med den
triste melding, at der kun var tilmeld 84 plus os selv. Da vi
har sat priserne til stævnet ca. 33% ned, i håbet om at der
ville komme mange, men det var en fuser. Vi er spændte
på om økonomien kan balancere, eller vi får et tab ?????
Vi fik det sidste på plads, så vi håber på at alle har haft et
godt pinsestævne. Vi har også haft besøg af Else Perez,
Else har boet mange år i Spanien, hvor Else også blev gift,
derfor det Spanske efternavn. Else har bl.a. arbejdet på
hoteller og har undervist i dansk. Vi byder Else velkommen i Naverforeningen. Vi forsætter rafleturneringen indtil
sommerferien. Jeg takker for den villighed der har været,
efter vor hulefar blev syg, og ikke kunne forsætte som
naver. Vi i Nakskov ønsker alle, der har krav til det, en
god sommerferie.
Med kno i bord H.Bølgenaver

NYSTED
Hulemøde den. 7. maj 2015. Ved Hulemødet var der
denne gang stort frafald, dels på grund af sygdom men
også fra de svende som endnu er arbejdsramte. 7 svende
mødte i hulen hvor udflugten den. 30. maj skulle behandles. Sven Erik og Richard havde lavet et stort arbejde i
arrangementet, men desværre havde Oldermanden modtaget afbud fra 9 svende så det var kun 6 svende som kunne
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deltage. Udflugten blev på dette møde udsat til et senere
tidspunkt. 60 års Jubilæum den. 16. oktober 2015 var på
dagsorden og vi enedes om at hensætte ubrugt kapital fra
udflugten til brug for jubilæet. På det første hulemøde i
september afgøres det om hvem vi skal inviterer til begivenheden og hvad vi skal serverer for gæster og svende.
Oldermanden undersøger muligheder inden næste møde.
Dette var det sidste hulemøde inden sommer og næste
hulemøde bliver den. 3. september. Richard serverede en
rigtig velsmagende Skipperlabskovs som han høstede stor
ros for. Minderne blev sunget og det var tid til at gå hvert
til sit efter en rigtig dejlig aften.
Med kno
Oldermanden

tigt dækket bord og hulemor lavet lidt smørrebrød. Pyha.
Men ellers blev det en god aften. Ole havde jo været i
Californien, så han fortalte om turen og fødselsdagen ved
Dronning Margrethes fødselsdag. Dem har jeg været med
2 gange, det er ganske hyggeligt. Ole fortalte også at han
havde besøgt Arne O. Vi så en del foto derfra og man mindes tilbage. Der blev sunget 3 naversange. Inge P var der
og så skal der synges. Vi ønsker Ib god bedring, han var
faldet og kommet på hospitalet. Vi mødes ved åfarten den
4 juli kl 12-30 vi sejler ud og hører jazz. Og går videre
over på bonde stuen til hygge og æggekage.
De bedste hilsener pigen fra Fyn.

RANDERS
NÆSTVED
Til hulemødet d. 10.04. bød formanden velkommen til de
fremmødte. Marianne oplæste referatet fra generalforsamlingen. Der bliver et par små ændringer, hvor navervenner
bliver involveret. Derfor indkaldes der til møde på et senere tidspunkt. Derefter blev referatet godkendt. Efter
generalforsamlingen fik vi traditionen tro gule ærter med
hvad der hører af fast og flydende. Maj måneds hulemøde
var rykket frem til d. 30.04. Formanden bød velkommen
til 15 medlemmer. Hulen har været lejet ud til konfirmation. Det er altid godt, når andre end vores egne medlemmer finder vores Hule attraktiv at benytte. D. 04.05. havde
vi besøg af 28 personer fra Rotary. De ville gerne se Hulen samt høre om naverne. Finn og Ove fortalte en times
tid. Derefter blev der serveret flæskesteg, som Jytte og
Birgit havde tilberedt. Som dessert blev serveret kaffe og
lagkage. Her blev der tid til spørgsmål, og dem var der
mange af. En rigtig hyggelig aften sluttede ved 21-tiden.
D. 08.05 var vi 12 medlemmer der kørte til Hundige. Lisa
og John havde guldbryllup. Dagen startede med et flot
hornorkester, som fik stemningen i vejret hos guldbrudeparret samt de ca. 75 personer, der havde trodset
kulden. Efter morgensang gik vi ind til kaffe, morgenbrød
og de små til at varme os på. Det blev en meget hyggelig
formiddag. Et stort til lykke skal lyde fra os alle. Årets
ølsmagning er allerede aftalt. Det bliver fredag d. 09.10.
Der vil blive nogle overraskelser i løbet af aftenen, da det
er 10. gang. Sæt X i kalenderen. Det plejer at være et tilløbsstykke.
Med kno.....Ove

ODENSE
Kørte i hulen kl. 17. Opdagede at jeg havde glemt nøglen
til hulen. Ringede til Ole, han kom hurtigt. Men da han
holdt ved hulen havde han også glemt nøglen. (Godt man
havde en krydsord i tasken og at det ikke regnede). Efter
en time kom Ole tilbage, uden nøgle, Han kunne ikke
finde sin. Nu kørte vi så hjem efter min nøgle. Vi fik hur-

Søndag den 19/4 var vi en festlig flok forsamlet til ostebord i Hulen. Hanne og Hans diskede op med diverse
lækkerier, og Hanne havde endda selv bagt brødet. I beholder pladsen. Dagen blev endnu hyggeligere, da Knast’
datter og hendes mand kiggede forbi med nogle ting fra
Knast’ gemmer. Det gav os lejlighed til at mindes de
mange gode stunder, han var en del af, mens han var her.
Tak for besøget. I er altid velkomne. Vi havde også besøg
af en hygsom fætter fra Kejsergården, der endda lovede os
at komme igen og at tage sin harmonika med. Det vil vi
glæde os til. Fredag den 1/5 var vi atter samlet til hulemøde og varme hveder. Her fik vi også gæster, nemlig
Bjarne Christensen, der engang var formand for foreningen. Han havde taget sin søde kone med. Efter den officielle del af mødet ville han gerne give en omgang, og Jan
meldte sig fluks til at instruere i klokkeringning, så der
også blev lejlighed til at synge.

Hans har lovet at pumpe hjulene på trækvognen og at indkøbe rigeligt danskvand til traveturen, så det skal nok
blive en dejlig tur. Vi siger tillykke til Stoffer, der har 10
års jubilæum som naverven den 3/6.
Næste hulemøde er fredag den 5/6 kl. 19.
Vi glæder os til jubilæumsfesten den 20/6.
Med kno
Helle
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SAMSØ
15/3 Søndagsmøde. 6 naver mødt op. 2 navervenner og 1
gæst/ Karsten. 19/4 Søndagsmøde. 7 naver, 3 navervenner
og 2 gæster Mogens/ Karsten. Åse havde haft fødselsdag,
så hun diskede op med en gang smørrebrød.
3/5 Hulemøde. 6 naver, 2 navervenner og 1 gæst/ Mogens.
Formand H.P. forhindret, så Næstformand Flemming for
bordenden.
Samsø Naverne har 30 års jubilæum den 21 maj.
Vi vil prøve at arrangere en grillaften.
MØDER.
17/5 Søndagsmøde.
7/6 Hulemøde.
21/6 Søndagsmøde.
SOMMERFERIE.

SILKEBORG
Lørdag den 18. maj blev der afholdt arrangement med
gule ærter. Vi var 18 lystige svende og gæster. Formanden
bød velkommen med klokkeslag. Vi sang som vanligt
„Når samlet er.......“. Og så der blev sagt værsgo’. Efter
indtagelse af dette herlig måltid gik snakken lystigt. Der
blev sunget endnu et par sange. Og endnu engang et vellykket arrangement. Den 26. april afholdte vi månedsmøde. Der kunne vi glæde os over, at skulle optage to nye
medlemmer i vores forening. Nemlig Jens Ove Jensen og
Tommi Asmus Westergren. De blev behørigt optaget og
budt velkommen. Der blev sunget velkomstsang „Du
svend med ungdommens længsler. Og hulen var vært med
en omgang. Herefter gik vi over til mødet. Der blev holdt
to minutters stilhed til ære for vores medlem Günter, der
var taget på sin sidste rejse siden sidst.
Med kno
Michael.

SLAGELSE
Store Bededagsaften på Borreby Herreborg d. 30.04.2015
blev igen en dejlig aften selv om vejrguderne havde truet
med temmelig meget regn. Men de havde ikke taget højde
for Sten Sjøgrens evner og han holdt det dårlige vejr på
afstand lige til vi pakkede sammen. Vi var 7 medlemmer
fra Slagelse Naverforening som nød herlig musik fra
Marinegarden, Garderhusarerne o.m.a. Desuden kunne vi
beundre de mange smukke gamle dragter og især de dygtige folkedansere fra Korsøregnen. Vi var også heldige at
træffe på Misse og Tante Møghe samt Oberst Hackel fra
Matador for ikke at nævne selveste H.C. Andersen. Denne
aften fik Sten Sjøgren indviet sin Stenz iflg. gammel tysk
skik.

Hulemøde d. 8. maj 2015: Der var mødt 9 medlemmer
og 2 gæster (Birthe og Leif fra Skælskør 5) op denne dag.
Vi startede selvfølgelig med at synge en hyldest til Vårsolen hvorefter der var et ”lille” indslag om færgefart/
turistsejlads m.m. fra Skælskør hvor Leif Andersen fra
Skælskør Bådfart fortalte meget levende lige fra dengang
Skælskør fjord blev håndudgravet i 1800-tallet og til i dag
hvor Turistbåden Skælskør 5 sejler ud fra Skælskør. Leif
fortalte desuden om de muligheder der er for arrangementer med båden. Det var så interessant at alt andet næsten
blev glemt. Men vi fik da behandlet de forslag som er
indkommet til Delegeretmødet og undertegnede fik desuden bemyndigelse til at ansøge om Pinsestævnet 2017.
Udflugten med S/S Skjelskør 3 er ikke helt på plads
endnu, men en foreløbig dato er d. 16. juli kl. 14:00. Besøget fra Odense Kr. Himmelfarts dag, står Ejner og Hans
for. Vi må desværre aflyse hulemødet i juni pga. frafald.
Der vil blive sendt tilmelding ud til både dette arrangement og til Banko/Grill d. 4. juli.
Så var det tid for ”skorperne” som blev indtaget med stor
velbehag, især fordi Linda leverede de små klare da hun
netop har holdt sin 21+ års fødselsdag? Minderne blev
sunget ca. kl. 22:00 hvorefter hulen blev efterladt i god ro
og orden.
Med kno i bordet.
Erik
Kommende arrangementer i Slagelse
5. juni kl. 18:30: Hulemøde. (Aflyst)
4. juli (lørdag) kl. 11:30: Hulemøde – Banko – Grill:
Tilmelding til Hans.
7. aug. Kl. 18:30: Hulemøde
4. sept. kl. 18:30: Hulemøde
25. sept. kl. 19:00 – 24:00. Sct. Michaels Nat – Åbent
Hus i Hulen
2. okt. kl. 18:30: Hulemøde
6. nov. kl. 18:30: Hulemøde
22. nov. kl. 13:00: 73 års stiftelsesdag
4. dec. kl. 18:30: Hulemøde
13. dec. kl. 14:00: Jul i Hulen
31. dec. kl. 10:00 – 12:00: Nytårstaffel

SØNDERBORG
1 maj var vi 5 mand og en gæst og Susie havde noget til
grillen, pølser og salt og mere og så gik snakken.
Med kno i bordet John
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VEJLE
Tak til formand Hans Emborg, som skrev fra sidste møde,
den dag lå vi under solen, på Tenerife, dejligt. Vi startet
med svende vår solen vinker nu atter, vi havde da siddet
uden for Hytten, i dejlig sol, og skøn udsigt. Carsten har
lavet en arbejdsplan, som ligger i Hytten, der kan vi alle,
skrive os på, der er en del ting der skal laves, store som
små. Jørgen Eriksen, vores nye medlem, har lovet at slå
græs og luge/hakke i haven, tak Jørgen. Neller og Ibsgård
gav en omgang, pga. de har haft fødselsdag. Vi takker. Når
dette læses så har der også været rengøring. Den 30. juni
skal Lis have dejlig besøg, da kommer vores Naver enker
til kaffe, og det er gerne en dejlig eftermiddag, vi glæder
os til at se jer.
LIGE EN PÅMINDELSE. HUSK TRAVETUR DEN 20
JUNI KL 13.30 FRA DANMARKSGADE. (Bag banegården) DER ER VOGN MED SÅ INGEN BLIVER
DEHYDRERET. I HYTTEN LAVER KAJ OG LIS
GRILLMAD, OG DET PLEJER JO IKKE AT VÆRE
DYRT. TILMELDING TIL HANS EMBORG SENEST
DEN 7 JUNI, PÅ TLF 40 92 97 05. HUSK VI HAR KUN
ÅBEN DEN 3 LØRDAG I MDR. MEN DER KAN ÅBNES HVIS NOGEN VIL BESØGE OS. RING TIL
HANS.
MØDE DEN 26 JUNI
Med kno LIS

ZÜRICH
Vi er jo ikke de flittigste skrivere her i det sydlige, men
det sker da at tastaturet kommer i hænderne på en eller
anden. Så er der kun en lille uge til at den sagnomspundne
og legendariske Flumser Weekend finder sted!! Med
denne melding på den indre linse var der ingen undskyldning for ikke at tage fri og ud og nyde det gode vejr.
Fredag den 6. februar mødtes en del skiglade danskere på
Flumserberg for at se om mand stadigvæk vidste hvordan
skiene skal spændes på skoen. Det gik over forventning,
instruktøren var næsten arbejdsløs. Bo Kusk havde reserveret plads på restauranten om aftenen så der kunne
komme noget ostefondue i maven. Lørdag var der endnu
flere deltagere og efter en fantastisk dag på pisten mødtes
vi 22 danskere på restaurant Tannenboden lørdag aften til
flot dækket bord. Vores allesammen’s Peter (Bankmand)
Holm blev desværre forhindret i at deltage, da hospitalssengen og sygeplejerskerne lokkede mere end vores flotte
bord. Til alt held er Peter atter på ret køl og uden blivende
skavanker. Søndag var der vidst mere afterskiing på programmet end skikørsel da det sneede fra morgenstunden.
En stor tak til Bo Kusk for initiativet. Den 12. april afholdte vi så den årlige generalforsamling i / ved hulen. Da
der har været flere forskellige jubilæer at fejre havde
Flemming inviteret de forskellige jubilarer til at møde op

for at kunne fejre dem og det skete da også, så vi var 10
aktive til at afstemme om de vigtige traktander. Alle var
indforstået med vores bogholdning og bestyrelsens arbejde i det forgangne år. En stor tak til Flemming for forberedelserne og de gennemførte ture i 2014. Og en kæmpestor tak til Flemming for alle de år du har stået forrest i
spidsen for CUK Zürich. Du havde jo på forhånd allerede
sagt at du ikke vil fortsætte som formand og foreslået mig
til denne post, men jeg var ikke sikker på om jeg kan udføre den på samme måde som du har gjort det, men jeg vil
i det mindste prøve på at leve op til det. Ja i læser rigtigt!!
Vi har valgt en ny formand her i Zürich og det blev til
Frank Petersen, mangeårigt medlem i Zürich.
Vores næste arrangement bliver vores stiftelsesfest den 5.
juni i hulen.
Til gengæld afholder vi ikke nogen Sct. Hans fest.
Med kno i bordet
Frank Petersen, Formand

ÅLBORG
Hulemøde 6. maj 2015. Igen et Hulemøde med fin deltagelse: 17 svende + en gæst (måske en kommende naver?).
Gunnar indledte med at mindes befrielsen for 70 år siden,
hvorefter gæsten – Martin – forlod lokalet og ”lyset” blev
tændt, og vi indledte som vanligt med at synge nr. 32/
”Naver kæk:” Herefter meldte Arne og Leif P sig som
aftenens hjælpere, og Gunnar kunne meddele, at der med
Vejle - som også fejret 100-året i 2019 – er aftalt, at man
på kommende Pinsestævne søger tilslutning til, at Vejle
fejrer sit jubilæet i 2019, og at vi i Aalborg fejrer vores
100-års jubilæum ved Pinsestævnet i 2018. Gunnar sender
en mail desangående til Kaj. Årets sommerudflugt v/Rune
er nu planlagt som en togtur den 20/6 til Hobro, kaffe og
rundstykker m.m. på kajen, derefter en sejltur på fjorden
efterfulgt af bespisning på Bies Bryghus. Der vil være
afgang fra Aalborg kl ca. 09.30 (mere præcis angivelse
udsendes senere) og med hjemtransport hen på eftermiddagen. Deltagelsen i årets Forårsmesse er evalueret, og
der vil være visse justeringer til næste års deltagelse; der
afholdes således et planlægningsmøde ca. 2 måneder
forud for messen. Julemarkedet i Huset er nu fastlagt til
21.-22. november. Navertræffet i Ribe har opnået interesse
hos Radio Nord, og Kristian er således kontakt til radioen.
Der har ligeledes været interesse og besøg i Huset og Hulen af ”Dit Blad”. Årets rengøringsdag er fastlagt til lørdag den 5. september med start kl 09.00 på vanlig vis med
kaffe og rundstykker, og svendene blev opfordret til at
melde sin deltagelse til Gunnar. Den sidste lørdag inden
ferien – den 27. juni – er der gratis frokost, idet vi tømmer
køleskabet og ser om ikke der kan komme et festligt måltid ud af det !! Der lød en opfordring til at støtte bedre op
om disse lørdage, og svendenes venner og bekendte vil
være velkomne. Vi fik programmet og værterne for efterårets Hulemøder på plads, ligesom der nu er værter for de
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sidste lørdage inden ferien, og der eksisterer nu 2 sæt nøgler til udlån til disse værter. ”Lyset” blev slukket, og Martin blev inviteret ind i Hulen igen, hvorefter maden – MEGET veltillavet flæskested med ”det hele” v/Arne, Kurt og
Kurt kok - kom på bordet, og hertil blev der serveret øl,
idet Martin slog på klokken – og tak til. Så slog Keld på
klokken i anledning af sin forestående 70-års fødselsdag
den 22/5 – vi ønskede tillykke med kasketten, sangen og
en tak for skænken. Herefter var tiden kommet til at lade
lotteriet ”gå” rundt; godt salg af lodder og med udlevering
af kun 7 fl vin som gevinster – et dejligt resultat for Hulen
!! Herefter gik snakken lystigt om især oplevelse i ungdommens vår, mens der var tilmelding til Sommerudflugten, og inden aftenen var omme, var der allerede 17
tilmeldte. Så går Poul U til klokken med vanligt ritual til
følge, hvorefter vi synger nr. 15/ ”I et vinhus” efterfulgt af
nr. 16/ ”I mit hjerte …”. Så annoncerer Anders den kommende lørdags-åbent, hvor han vil serverer ostesuppe og
bøfstroganoff; herefter synger vi nr. 28/”Når samlet er …”
efterfulgt af ”Åh, disse minder …”, og som afslutning på
en hyggelig Huleaften, er Anders den glade giver af en
”omgang” som følge af, at også han slår på klokken og
modtager således både sang og tak.
Med kno
Leif sekretær

ÅRHUS
Til vores generalforsamling startede vi med at spise oksehaler, Kaj havde lavet en vidunderlig grønsagssovs til de
meget møre oksehaler, som smagte virkelig godt og der
var rigelig til alle, selv om vi var samlet en pæn flok.
Generalforsamlingen blev åbnet ved at formanden bød de
fremmødte velkommen, og vi fik valgt en dirigent, et
hverv som blev overladt til Frank Ibsen. Frank kunne konstatere at generalforsamlingen var lovlig indvarslet, og

overlod derefter ordet til Ole Lindeborg, som skulle aflægge årets beretning. Her kom formanden ind på de forskellige møder der var blevet afholdt i årets løb, han bemærkede især de foredrag der havde været. Der havde
været en præst på besøg som kunne fortælle om meget
andet end kirkelige handlinger, som han havde været med
til i sit liv. Og Amita Strange havde fortalt om sit liv i
Bangladesh, hvor hun havde levet i en lille landsby på
80.000 indbyggere, og om hvor forskellig det var at
komme til en hel anden kultur i Danmark, men nu havde
hun vænnet sig til det. Desværre havde vi haft to
udmeldinger i 2014 og ikke nogen nye medlemmer, så det
var gået den forkerte vej. Kasseren fik fortalt om regnskabet og kunne konstatere at vi havde haft et lille underskud,
men stadig havde en sund økonomi, men kunne også fortælle at stort set alt hvad der kom ind i kontingent gik til
HB og bladet, så det ville være kærkommen hvis bladet
snart blev billigere.
Alle som var på valg i bestyrelsen blev genvalgt, men vi
fik en ny suppleant til bestyrelsen Tonny Clemmensen.
Derefter blev forslag til pinsestævnet gennemgået. Og så
var generalforsamling ved at være slut, dirigenten kunne
nedlægge sit hverv. Til skiveskydning var vi en lille pæn
skare og der blev skudt livlig i gangen, alle prøvede om de
kunne samle hullerne i skiven så tæt på midten som det
var mulig. Og det var slet ikke så let. Enkelte gange hvor
man virkelig havde koncentreret sig og var klar til at
skyde, kun for at erfare at man havde glemt at slå sikringen fra, om igen. Vi fik afgjort vores lille konkurrence og
pokalen gik til Ole Lindeborg, 1 præmie til Tonny
Clemmensen og 2. præmie til Ole Hull Kristensen hvorefter vi slutte af med lidt smørrebrød og noget kaffe. Vi har i
Århus Naverne en tradition for at mødes aftenen før St.
Bededag, således også i år, hvor hulen næsten var fuld
besat, og hvor vi fik varme hveder med smør og kaffe. Det
er en hyggelig aften, hvor der er tid til at snakke med alle
dem som vi ikke ser til normale hulemøder, og det er dejlig der kom så mange i år, en rigtig dejlig aften.
Kommende møder:
Fredag den 12. juni kl. 20.00 hulemøde
Århus Naverne
Ole Lindeborg

Hygum Hjemstavnsgård
tlf.: 74845566
Ribevej 74, Sdr. Hygum, 6630 Rødding
Hjemmeside: www.hygumhjemstavnsgård.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....

