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Nakskov naverforening siger hermed tak, til alle der deltog i pinsestævnet, og var med til at gøre det til et godt
stævne. Vi mener selv, at vi har gjort et godt stykke arbejde, med at få stævnet op at stå, men det er op til deltagerne at bedømme, om det var godt, eller dårlig. Vi beklager at der var et par smuttere. Garden som der var en
aftale med udeblev, til trods for der var en skriftlig aftale. Busturen til western camping, var aftalen at der skulle
leveres smørrebrød, blev ikke overholdt. Vi beklager disse 2 smuttere. Vi siger tak for alle gaverne vi modtog,
„også dem fra Vejle´´. 22 foreninger deltog, og 17 af dem deltog med faner, så vi siger endnu tak til alle også HB.
På Nakskov Naverforenings vegne, Henning Brogaard

Foto: Per Klaaby

Den 24 juli 2015 kan
Alf K. Rasmussen
Site 2, Box 62, RR1
Dewinton, AB, T0L 0X0
Canada
fejre sin 60 års fødselsdag.
Stort tillykke fra foreningen
I Calgary.

Den 9. juli 2015 kan
Hans Sørensen
202 Fortress Manor SW
Calgary, AB, T3H 4Z2
Canada
fejre sin 80 års fødselsdag.
Stort tillykke fra foreningen
I Calgary.

2.

FØDSELSDAGE
D. 03.07.2015
70 år
NV

Carit Nielsen Slagelse
Skovengen 3
4450 Jyderup

D. 04.07.2015
85 år

Erik Møller Los Angeles
23946 Whitefield PI
Valencia CA 91354
USA

D. 05.07.2015
80 år

Poul Christensen Næstved
Horskær 28, Karrebæk
4736 Karrebæksminde

D. 05.07.2015
80 år

Peter Søren Munk Silkeborg
Lindeparken 2. st.tv.
8600 Silkeborg

D. 08.07.2015
70 år

Lis Pedersen Næstved
Lodshavne 47
4736 Karrebæksminde

D. 09.07.2015
80 år

Hans Sørensen Calgary
202 Fortress Manor SW
Calgary, AB, T3H, 4Z2
Canada

D.12.07.2015
60 år

John Reitz Sønderborg
Ramsherred 8A
6310 Brogager

D. 17.07.2015
75 år

Jens Erik Hansen Hørning
Højgårdsvej 59, 2tv.
8362 Hørning

D. 18.07.2015
70 år

Bjarne Mortensen Næstved
Dalumsvej 30
4700 Næstved

D. 18.07.2015
70 år

Poul Møller Sørensen Ålborg
Helgolandsgade 33A, 1
9000 Ålborg

D. 23.07.2015
85 år

Per Gjerløv Hillerød
Kongevejen 9
3450 Hillerød

D. 24.07.2015
60 år

Alf K. Rasmussen Calgary
Site 2, Box 62, RR1
Dewinton, AB, T0L, 0X0
Canada

TAK - TAK - TAK - TAK

Nancy og jeg vil gerne sige tak for udvist opmærksomhed
ved vort sølvbryllup og en stor tak til dem der deltog i
Pinsestævnet for den store gestus i har vist os.
Vi havde en dejlig dag.
Med naverhilsen Nancy og Frode
En stor tak for venlig deltagelse og blomster ved John
Andersens bisættelse. Ligeledes en tak for deltagelse med
faner. En stor tak til Vejle-Naverne fordi de åbnede Hytten
til en mindekomsammen for John.
Mvh. Anny Hansen, NV. i Fredericia
Mange tak for opmærksomheden i anledningen af min 80
års fødselsdag den 23. maj til jer allesammen som sendte
hilsener telegrammer og tlf. opkald.
Med venlig hilsen
Orsa Jensen, Fredericia
Tak for opmærksomheden ved min 75 års fødselsdag,
telegrammer fra Vejle og Randers. Kortene fra Flemming og
Grethe og Niels 2m.
Med venlig hilsen Sven Aage Lorenzen.
En varm tak for opmærksomheden fra
H.B., Vejle, Randers,
samt de andre hilsener
jeg har modtaget i anledning af min 70 års
fødselsdag d. 6. maj.
Med kno i bordet,
Elo Bjerking, Randers

JUBILÆUM
D. 06.07.2015
10 år

Flemming Andersen Stockholm
Nyvang 35
6052 Viuf

Nekrolog
Vores gode naverbror, ven og kammarat John Andersen
drog ud på sin sidste rejse tirs. 12. maj.
Ære være hans minde.
Naverne i Fredericia

3.
Formandens Spalte.

Mindeord
Det er med stor sorg, at jeg må meddele, at vores naverven Annelise Christensen er død. Annelise blev født d.
17. november 1945. Hun sov stille ind i sit hjem d. 04.
Juni 2015. Hun blev indmeldt i Næstved Naverforening i
marts 2011. Fra den første dag var det en fornøjelse at
være sammen med Annelise. Hun var fuld af livsglæde og
havde et smittende humør. Annelises store passion var
golf. Selv om Knud ikke delte denne interesse, tog de til
Tunesien om vinteren i 2-3 måneder. Annelise var i sit es.
Da de kom hjem i år, følte Annelise sig ikke helt på mærkerne, men ingen havde forudset, at hendes liv skulle
slutte så tidligt. Et dejligt mennesker er ikke mere, og vi
vil savne hende meget. Vores tanker går til Knud, de 3
børn samt børnebørnene, der har mistet det bedste, de
havde.
Æret være Annelises minde.
Finn C. Pedersen, formand

Endnu et Pinsestævne er overstået, med hvad der dertil hører. På HB og CUK’s vegne vil jeg hermed sige en stor tak
til Nakskov, for et vellykket stævne. Flere ting blev drøftet
på delegeretmødet, bl.a. den kommende Naver-camp på
Hjerl Hede. I skrivende stund, har jeg ikke oplysninger om
datoerne for Campen. Lige så snart jeg ved det, vil det blive
rundsendt til alle foreninger. Ligeledes blev der talt om Sdr.
Hygum Hjemstavnsgård, der afholder ” Landsbyen i arbejde
og fest ” fra 16 til 19 juli, samt Høstdage fra 20 til 23. August.
Som tidligere nævnt ønsker Hjemstavnsgården at genererer
et samarbejde med CUK, så Foreningerne opfordres til at
enten kontakte eller besøge Hjemstavnsgården, under et af
deres arrangementer. Der var lagt folder fra Hjemstavnsgården i hver kuvert, som de delegerede fik udleveret til
delegeretmødet. I ” farten ” nåede jeg ikke at takke de delegerede for genvalg som formand. Dette vil jeg hermed råde
bod på, ved at takke for den tillid, der endnu en gang blev
tilkendegivet.
Med kno.
Kaj Jepsen
Formand HB.
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DAGSORDEN FOR DELEGERTMØDET Den 24 Maj 2015 i Nakskov.
1.Velkomst til Nakskov
På Hovedbestyrelsens vegne, vil jeg gerne byde de tilstedeværende velkommen til dette års Delegertmøde i Nakskov. Til foreningen her i Nakskov vil jeg på CUK’s vegne
sige tak for, at I vil stå som arrangør af Pinsestævnet. En
særlig velkomst skal lyde til de af CUK’s æresmedlemmer,
der er inviteret til at deltage i Delegertmødet-frokosten
samt festmiddagen. Endnu en gang velkommen til et forhåbentligt sagligt og konstruktivt delegertmøde.
2. Overrækkelse af Stævnebanner, Stævnesang.
Flemming Laugesen fra Herning overrakte stævnebanneret
til Henning Brogaard fra Nakskov, med ønske om at de
ville blive ligeså stolte over at have det, som de havde
været i Herning. Kaj Jepsen overrakte et minibanner til
Flemming som et minde.
3. Valg af Dirigent og Referent
Nakskov havde som stævneby, på forhånd indstillet Hans
Emborg fra Vejle og Erik Andersen fra Slagelse, som dirigenter, og Ove Graae fra Næstved og Laila Dideriksen fra
Randers som referanter.
4. Godkendelse af Forretningsorden/ Dagsorden
Begge blev godkendt uden kommentarer.
5. Appel: Der var 25 stemmer tilstede.
6. Valg af stemmetællere
Solvej Weitling fra Fredericia og Henning Laugesen fra
Herning blev udpeget som stemmetællere.

7. Formanden oplyser om jubilæer o.a.
Navere der er taget på den sidste vandring.
Jørgen Henriksen
Slagelse
Søren Hvejsel Silkeborg Æresmedlem af CUK
Jørn Friis
Silkeborg
Poul Mark Olsen
Stockholm
Peter Skrydstrup
Silkeborg
Horst Dieter Zaedow
Vejle
Christian Schmidt
Randers
Bøgil Hansen
Næstved
Tommy Christiansen
Vejle
Günther BuczekSilkeborg
Ib Tøfner
Nysted
John Anders
Fredericia
Mærkedage.
25 År.
Arne Esbensen
Solvejg Weitling
Ole Sterndorff
Finn Alfred Larsen
Kaj Lindskjold
Margit Norlin
Kristian Sørensen
Johnny Lindskjold
Jens Erik Hansen

Hillerød
Fredericia
Hillerød
Hillerød
Aarhus
Hillerød
Holbæk
Vejle
Hørning

4.
30 År.
Preben Tvilhøj
40 År.
Aage Håkansson
Peter Poulsen
Erling Meier Thomsen
Lis Dallris Jepsen
Chr. Reinert Petersen
Claus Ohlin
Jürgen LauersenVejle
Freddy Christensen
45 År
Karl Jensen

Vejle

Stockholm
Silkeborg
København
Vejle
Thorshavn
Zürich
Randers

Hillerød

8. HB-Beretning v/ Formand Kaj Jepsen
I året der er gået, siden vi have delegertmøde, er der sket
ændringer af forsendelsen af Svenden. Der er sikkert
mange spørgsmål ang. dette, som vi må tage op til debat
under punktet på dagsorden. Det projekt på Hjerl Hede,
der omfatter CUK og Rechtschaffene Geseller, vil foregå i
begyndelsen af september, hvilket giver CUK en enestående mulighed for, at synliggøre vores forening i endnu
højere grad end hidtil. Under hele projektet, vil der løbende være repræsentanter fra dagspressen, samt TV vil
også være tilstede. Så lad os gribe den enestående mulighed for, at få personer, der opfylder kriterierne for at blive
medlem af CUK, til at fatteinteresse for CUK, og melde
sig ind. I forbindelse med projektet, er der tilsendt formændene i CUK en oversigt over, hvad der er af aktiviteter, og hvad der forventes, at CUK-Naver deltager i. I
forbindelse med projektet på Hjerl Hede, vil der i forhallen til museet, blive lavet en ” Naverhule ” med et rundt
bord- en ” valsende svend ” iført kluft-charlottenburger og
stenz. Det runde bord, der er udlånt af CUk, er det bord,
der i tidernes morgen stod i ” Hulen ” i Hamburg. Det har
i mange år været opbevaret i Holbæk. Når projektet på
Hjerl Hede er afsluttet i september, vil bordet blive returneret til Holbæk. Der kan desværre ikke tilbydes indlogering i Hytterne på Hjerl Hede, men der er mulighed for, at
parkerer campingvogn, samt slå telt op på et stort areal,
der ligger ved siden af parkeringspladsen på Hjerl Hede. I
december måned kontaktede Christian Riedel HB ang.
deltagelse i Himmelfartstreffen i Ribe, der afholdes af
Rechtschaffen Geseller. Det er første gang, et sådan tref
afholdes i danmark. I februar blev der tilsendt en invitation til at deltage. Denne invitation blev af HB vidresendt
til alle CUk-foreninger den 22. februar. Så de havde mulighed for, at drøfte det på hulemøderne og beslutte, om
der var tilslutning til, at deltage i Ribe. Kritik er godt, når
det er konstruktiv kritik. Med disse ord hentyder HB til
indlæg, der var i Svenden i marts ang. total manglende
information om Himmelfartstreffen fra HB’s side? Der
blev også påpeget, at det omtalte Himmelfartstreffen, var
annonceret i dagspressen den 08.oktober. HB er senere
blevet bekendt med, at omtalte dagspresse er Jyske Vest-

kysten. Der blev senere tilsendt HB et referat fra samme
kritiske røster, hvori de påpeger, at det indlæg i Svenden
for april fra HB/ Kaj Jepsen kalder de ube
hagelig ”opstød” samt at det gav anledning til megen kritik af HB’s behandling af deres henvendelse om sagen.
Den henvendelse, der henvises til, er et brev tilsendt Chefredaktør Richard Schmidt, hvori der var vedlagt en kopi af
en artikel, bragt af ovennævnte dagblad. Så vidt HB er
orienteret om, har der ikke på noget tidspunkt, når disse
tref afholdes andre steder i Europa, været deltagelse af
CUK-Naver. Selv i den tid, hvor CUK var medlem af
CCEG, og havde FBSH, blev CUK IKKE informeret om,
hvor og hvornår disse tref skulle afholdes. Den farende
Svend er ikke et sted, hvor man uhæmmet kritiserer og
kommer med anstødelige og utilbørlige henvendelser til
personer eller foreninger. Dette skal på ingen måde opfattes som om, at HB opfatter det ovenfor nævnte som utilbørlige eller anstødelig på HB. Det er meget svært, at
informerer om noget, der står omtalt i et dagblad, som HB
ikke har abonnet på, ej heller får tilsendt. Ligeledes er det
en egen sag, at bringe informationer om ting, der så siden
hen viser sig, ikke kan lade sig gøre. Så derfor er spørgsmålet fra HB: Er indlæg i Svenden kun for Foreningerne?
Eller kan HB også bringe indlæg, der svarer og informerer
om ting, der er relevant for medlemmerne, uden at det
bliver betragtet som ubehagelige ” opstød ”. Der har været
talt meget om, hvordan vi får fat i nye medlemmer. Det er
især de unges interesse, vi skal have fat i. Er en af måderne, hvorpå CUK kan vokse sig større, at CUK sender
de unge på ” Valsen ” med vandrebog og informationer
om, hvordan man geberder sig som ” Valsende Svend”.
Samt hvilke periode man skal være på ” Valsen ” for at
have opfyldt CUK’s kriterier. Her er et udkast til en
Vandrebog for CUK. Desværre findes den kun i det ene
eksemplar endnu, så når der er tid og lejlighed til det, kan
I se, om det er noget, der kan bruges. I løbet af sommeren
2014, blev Vejle Naverforening kontaktet af Sdr.Hygum
Hjemstavnsgaard ang. et fremtidigt samarbejde mellem
CUK og Hjemstavnsgaarden. I oktober måned besøgte
Formanden i Vejle og undertegnede Hjemstavnsgaarden,
for at drøfte et evt. samarbejde. Dette møde var yderst
positivt, og med de arrangementer der bliver afholdt på
Hjemstavnsgaarden, kan det give CUK store muligheder
for, at fremme vores synlighed, ved at deltage i arrangementerne. Der er vedlagt program for aktiviteter på
Hjemstavnsgaarden i kuverten med papirerne til Delegeretmødet. Efter at ” Tovholderen ” og igangsætteren af
projekt Hjerl Hede Suzi Apelgren har været på arkivet i
Aarhus, for at finde materiale til bogen om SCUK-Naverne, kontaktede hun HB og spurgte, om vi var klar over,
hvilke klenodier og uvurderligt materiale, der var på arkivet. Hun luftede herefter tanken om, at få lavet et CUKmuseum. Hun er godt klar over, at CUK ikke råder over
midler til, at investerer i lokaler, hvor der er plads nok til
at huse udstillingen. Det er lokaler, der er i størrelsesorden
100m2. Hvis hele CUK går ind for ideen om, at lave et
museum, vil Suzi ansøge forskellige fonde, der støtter den
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slags projekter. Hvis og når det er en realitet, vil der blive opkrævet et nærmere fastlagt beløb, for at besøge museet. Der
er ting at tænke over, samt drøfte det i foreningerne. Hvor i landet, det så evt. skal placeres, afhænger vel en del af prisen
for lokalerne. Det afhænger selvfølgelig om det er købspris eller lejemål.
Beretningen blev godkendt.
9. Hovedkassens Regnskab v/ Frode Zachariassen
Laila fremlagde regnskabet da Frode Zachariassen ikke var tilstede. Der blev spurgt om hvorfor der er 20.225 Kr. i underskud. Laila kunne her oplyse at det er kontingent som mangler at blive indbetalt af foreninger.
Regnskabet blev godkendt.
10. Beretning ” Den farende Svend” v/ Richard Schmidt
Chefredaktørens beretning. Nakskov 2015. Så er der gået et år igen. Tak for samarbejdet i det forgangne. Som i nok alle
ved gør jeg det så godt jeg kan. Der vil altid være et par smutter. Jeg forsøger selvfølgelig også at få bladet færdig i god
tid, derfor vil jeg opfordre foreningerne om at sende deres indlæg til mig så hurtigt så muligt. Desto før jeg kan få lavet
indlæggene klar, jo hurtigere kan jeg få lavet bladet færdigt, og få sendt til trykkeren… Des større er chancerne for at
bladet kommer ud til tiden. Derfor er det også vigtigt at i overholder deadline.
Er der foreninger der er interesseret i at adresselisten kommer i bladet igen. Grunden til at jeg har taget den ud, er at der
var alt for mange fejl i listen, dvs. at jeg ikke havde fået de rettelser der skulle til. Der var foreninger der havde fået ny
formænd, huler der var flyttet og fået nye adresser m.m. Endnu en gang tak for det forgangne år. Der stor tilslutning til
at Hulernes adr. og kontakt nr. til formænd og kassere kom i Svenden igen, så Richard skal have adr. fra de forskellige
formænd.
Beretningen blev godkendt.
11. Beretning om Hjemmesiden v/Ole Michael Strange
Ole Michael præsenterede vores hjemmeside og hvor mange muligheder der for at arbejde med den.
Der var nogle som efterlyste at få lavet en manual, så man kan arbejde med den trin for trin. Det vil Ole se om det kan
lade sig gøre.
Herefter blev beretningen godkendt.
12. Beretning om Arkivet v/ Kaj Jepsen
Kaj Jepsen orienterede at arkivet køre godt og Vagner er godt tilfreds med sine hjælpere. En journalist ved navn Sussie,
har flere gange besøgt arklivet, og har sat sig for, at undersøge hvor der kan søges midler, så der kan oprettes et museum
for navere.
Efter orienteringen, blev beretningen godkendt.
13. Indkomne Forslag/Indlæg
Forslag 1 fra Odense. HB udnævner tre medlemmer til rejsefonden. Da vi er udmeldt af fonden var det ikke aktuelt.
Forslag 2 fra Odense. Arkiv bestyrelsen vælges for 1 år af gangen på delegeretmøde. Genvalg kan dog finde sted.
Forslag 3 fra HB. Tilføjelse af tekst til vedtægter CUK. Stk.11. (Hjælpekasserer) for hovedkasserer vælges ulige år.
Redaktørsuppleant (Hjælperedaktør) vælges ulige år.
Forslaget blev vedtaget uden debat.
Forslag 4 fra Hørning. Da forslaget var meget omfattende blev forsamlingen enige om at få det omskrevet til næste år.
Det var forslagsstilleren enig med forsamlingen om.
14. Næste års Stævneby. Samsø afholder stævnet i 2016 det blev vedtaget.
Slagelse ønsker at afholde stævne i 2017, da det falder sammen med deres 75 års jubilæum.
Det er en glæde at der for øjeblikket er så stort et ønske om, at blive værtsbyer, men for at komme i betagtning skal foreningen deltage i Pinsestævnet de to foregående år.
15. Valg af Formand Kaj Jepsen (Modtager Genvalg). Blev genvalgt.
16. Valg Sekretær Ove Graae (Modtager Genvalg). Blev genvalgt.
17. Valg af HB-Suppleant Karl Jensen (Modtager Genvalg). Blev genvalgt.
18. Valg af Billagskontrollant Otto Westergaard (Modtager Genvalg). Blev genvalgt.
19. Valg af Billagskontrollansuppleant Johnny Vallentin (Modtager Genvalg). Blev genvalgt.
20. Evt.
Kaj Jepsen oplyste af årsagen til Frode Zachariassens fravær var, at han og hans kone Nancy havde Sølvbryllup om mandagen.
Ole Johansen efterlyste økonomi på svenden. Her blev svaret at der vil komme regnskab i svenden.
Geert Stage orienterede om turen til Mosel.
Næstformand Henning Brogaard oplyste, at han trak sig fra bestyrelsen, et år tidligere end beregnet af personlige årsager. Kaj takkede afgående Næstformand Henning Brogaard for godt samarbejde og et godt stævne. Jan Erik Johansen fra
Frederikssund træder ind i bestyrelsen, da han er første suppleant.
Referanter Ove Graae og Laila Dideriksen.
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RANDERS
Traveturen i år samlede 15 deltagere, og vi var glade for at have besøg af onkel Anders, der gennemførte i fineste stil
efter at have hyggesnakket med Bitten og Freddy til klokken 100 aftenen før. Henning udførte sin egen variation af
sædernes forfald – ikke alle stole er beregnet til at sidde på…, og Jan legede Tarzan og Jane ved svingtovet over bækken
– ved nærmere eftertanke var det nok mere Tarzan og Jan… Hans makker var en anelse mere adræt. Hjemme i hulen lærte
vi med Lailas hjælp ”Mester Jakob” på grønlandsk. Vi nød også Hannes mad, der var så god, at vi skrabede fadene. Som
Bitten sagde: Har vi spist risen, må vi nøjes med ros :o) Efter traveturen var vi til et hyggeligt, sjovt, velgennemført pinsestævne i Nakskov. Tak for det, Nakskov. Den 5/6 var vi 17 forsamlet til hulemøde. Laila gav os et grundigt referat fra delegeret møde og smuttede så af sted til Sjælland. Stoffer fejrede sit 10-års jubilæum ved at give ”en mundskyller” til alle.
Tak for det, Stoffer. Der er ved at være helt styr på jubilæet, som vi i skrivende stund glæder os til – og oven i købet (næsten) har husket at tilmelde os. Elo takkede for gave og hyggeligt selskab til fødselsdagen samt gav en omgang til de
kvindelige medlemmer, der jo ikke havde været til herrefrokost. Tak for det, Elo, og tak for din påmindelse om,
STOCKHOLM
hvordan vi skal gebærde os, når vi er i Hulen. Hanne og
Efter maden gik de 14 deltagere ud til vores årlige
Hans lægger igen hus til vores grillaften, og lokalet er nu
valborgsbål på Ingarø den 30. april. Brandmannen Mikael
mere færdigt end sidst. Vi glæder os. Efter selve hulemødet
Madsen satte ild på brasen, men var samtidig parat at
serverede Hanne og Hans paneret flæsk – og det var ikke
slukke den om den tog en anden vej som han hade tænkt
valgflæsk, for som Hans sagde, vi havde ingen stemmesig. Et par naboer kom og så på, det er altid populært. I
gafler…
Sverige har vi Valborgsbål i stedet for Sankt Hans bål. Jeg
Jan fejrede sin veloverståede eksamen i matematik med
var ikke med i år, fordi jeg var på turne i Danmark, så jeg
dejlig champagne. Tak for skænken og stort tillykke.
vil takke for overnatning og den fine modtagelse jeg fik på
Grillaften og hulemøde hos Hanne og Hans er den 3/7
min rese. Jeg vil særligt takke for et fint stævne.
kl. 19. Prisen er 75 kr.
D. 11.07.15. Fugleskydning kl. 10.
Hulen er lukket i juli og august.
MED KNO Onkel Anders.
Med kno Helle

FREDERICIA

NÆSTVED

Først tusind tak for en fantastisk veludført og så hyggelig
Pinsestævne som man kan have til Nakskov. Det var som
altid dejlig at se så mange naver og venner. Det kan vi
leve længe på. Vi ses næste år på Samsø. Så mødtes vi til
vores sidste møde før sommerferien, hvor vi drøftede løst
fast og ellers hyggede. Som vi plejer næste møde efter
sommerferien bliver den 18. juli hvor vi lægger ud med
Grill hygge. Hvor tilmelding kan ske til Solvejg. Vi blev
enige om for eftertiden sku vi prøve at gennemføre til hver
møde om man kommer til den eller ej. Så vagten evt.
kunne få en ide til hvor mange der skal købes ind og laves
mad til. Bare det ville gøre det lidt mere overskueligt. Om
man laver for meget eller for lidt. Der vil herefter være tlf.
nr. til den der har vagten ellers kan man ringe til formanden tlf. 42754975. Så vil det blive givet videre. Til dagen
eller aftenen. I tide. Kan i nu alle have en rigtig god sommer alle de dejlige Naver i de ganske land/lande. Vi mødes igen lør. 18. juli kl 12,00. Grillhygge tilmelding til
Solvejg tlf. 42754975 inden ons. den 15. juli.
Lør. 1. aug. Kl 12.00 rengøring af hulen, det står Lars,
Jytte, Bent, Niels, Viola og Flemming for. Tak for det. Der
er ikke åben i hulen den dag. Ellers åbningstider.
Tors 6. aug. Kl. 19,00 Hulemøde.
Lør. 15. aug. Kl. 12,00.. Lør. 29. aug. Kl. 12,00
Med kno S.W.

Ved hulemødet d. 05.06 bød formanden velkommen til de
fremmødte. Vi startede med 1 minuts stilhed, da vi havde
fået meddelelse om, at Annelise var død. Se mindeord.
Der var ikke det store på programmet. Poula og Bjarne
fortalte om det nyligt overståede pinsestævne. Det havde
været godt og hyggeligt. Vi har dog erfaret, at der var 4
forslag til afstemning på delegeretmødet. De er gået Næstveds næse forbi, så vi har af gode grunde ikke kunnet tage
stilling. Efter mødet nød vi Lisa og Johns indbagte mørbrad med nye kartofler og en lækker salat.
Sommeren står for døren. Den må da komme. Alle fra nær
og fjern ønskes en god sommer. I Næstved mødes vi igen
til hulemøde i august.
Hilsen Marianne

KØBENHAVN
Hulemødet den 19. maj foregik yderst roligt. 3 af de faste
manglende, herunder undertegnede der desværre igen har
vrøvl med poten (piv, piv). Men det „går“ fremad. Når
disse linjer læses, er vi godt i gang med sommerferien – i
hvert fald hvad foreningen angår. Håber at savnet kan
bæres. Men det kan jo være, at vi træffes et eller andet
sted i den forhåbentlig dejlige sommer. Af samme grund
er ordene denne gang få, hvilket i det mindste må glæde
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hr. redaktør af dette dejlige blad. Dog bliver ordene flere
næste gang, da vi siden dette blev skrevet har haft FerieHulemøde, hvor der normalt virkelig er noget at referere
fra. Og så er det tiden at varme op til efterårets gensyn,
selvom vi gerne vil have laaaang tid med dejlig lun sol.
Med sommerkno i det runde (have)bord
Niels „2 m“

ODENSE
Den 14. maj var vi en lille flok som tog til Slagelse. Vi
havde besluttet at vi skulle holde blå tur hos naverne
der. Vi blev vel modtaget, der var bestilt dejligt smørrebrød til os. Ja der var også en dejlig sildemad. De havde
så mange slatter de skulle have drukket. Flere af snapsene
kendte vi ikke, det var måske nogle der kun kunne købes
på Sjælland. Snapsene var gode, og vi tømte mange af
deres slatter. Ejner fortalte at de vist plejede at lukke kl.
14. Men han kender ikke os fynboer, vi tog toget kl 21-30.
Det var en hyggelig dag med sang og god snak. Nu må vi
ligge hovedet i blød og se hvor turen går til næste år. Vi
vil også sige tak for et fint Pinsestævne. Vi som var med
på udflugt havde en god tur. Vi fik meget at vide om Lolland som vi ikke vidste.
HUSK at melde jer i god tid til Å farten med jazz og æggekage lørdag den 4. juli kl 12.30 på tlf. 26283538
De bedste hilsener Pigen fra Fyn. God sommer.

FREDERICIA
Først tusind tak for en fantastisk veludført og så hyggelig
Pinsestævne som man kan have til Nakskov. Det var som
altid dejlig at se så mange naver og venner. Det kan vi
leve længe på. Vi ses næste år på Samsø.
Så mødtes vi til vores sidste møde før sommerferien, hvor
vi drøftede løst fast og ellers hyggede. Som vi plejer
næste møde efter sommerferien bliver den 18. juli hvor vi
lægger ud med Grill hygge. Hvor tilmelding kan ske til
Solvejg. Vi blev enige om for eftertiden sku vi prøve at
gennemføre til hver møde om man kommer til den eller
ej. Så vagten evt. kunne få en ide til hvor mange der skal
købes ind og laves mad til. Bare det ville gøre det lidt
mere overskueligt. Om man laver for meget eller for lidt.
Der vil herefter være tlf. nr. til den der har vagten ellers
kan man ringe til formanden tlf. 42754975. Så vil det
blive givet videre. Til dagen eller aftenen. I tide.
Kan i nu alle have en rigtig god sommer alle de dejlige
Naver i de ganske land/lande. Vi mødes igen lør. 18. juli
kl 12,00. Grillhygge tilmelding til Solvejg tlf. 42754975
inden ons. den 15. juli.
Lør. 1. aug. Kl 12.00 rengøring af hulen, det står Lars,
Jytte, Bent, Niels, Viola og Flemming for. Tak for det. Der
er ikke åben i hulen den dag. Ellers åbningstider.
Tors 6. aug. Kl. 19,00 Hulemøde.
Lør. 15. aug. Kl. 12,00
Lør. 29. aug. Kl. 12,00
Med kno S.W.

HOLBÆK
Ved sidste hulemøde gik en stor del af snakken om vi
skulle låne vores Hamborg bord til Hjerl Hede. Og om vi i
så fald kan regne med, at der er i hel stand, når vi ser det
igen. Forårsmarkedet i Andelslandsbyen var ikke det store
trækplaster som man kunne havde håbet. Vi ser nu frem til
høstmarkedet samme sted, hvor der plejer at være mange
besøgende. Årets Ø tur til Møn var en 3-dages tur med 16
deltagere. Vi overnattede på vandrehjem som var flyttet for
3 år siden, men det vidste vores GPS´er ikke, så det gav
nogle problemer med at finde det. Aftensmaden fredag
foregik i Røgeriet på Klintholm Havn som lå ca. 2 km. fra
vandrehjemmet eller var det 5 km. Dem der gik om i hvert
fald for sent og alle blev transporteret tilbage i biler.
Connies fødselsdag blev fejret med indtagelse af specialøl,
sang og harmonikaspil. ”Lev dit liv, som du har det” skrevet af Henning Brogaard Nakskov, blev sunget flere gange
både fredag og lørdag aften. Arne blev belært om at kaffe
og the ikke er det samme og at man skal se efter hvad der
står på termokanderne. En af oplevelser var en i Møllemuseet i Stege, som ligger ved Faktas parkeringsplads,
men problemet var at Fakta var flyttet til anden adresse,
men vi fandt museet. Ø turen sluttede søndag ved
Geocenter Møns Klint. Der kan skrives meget mere om
turen, men i stedet så lige et par stikord: 1955, Gitte (Pia),
hund. Tak til Ø turs udvalget. Tak til Nakskov for et rigtig
godt pinsestævne.
TL

HILLERØD
Den 8. maj havde vi sædvanligt hulemøde, en dejlig aften,
suppleret med naver-dame-besøg fra Randers og hendes
ligeledes hyggelige bror. Altid rart at få gæster. I samme
forbindelse blev vi gjort opmærksomme på, at vi ikke har
en sæsonplan i bladet; men generelt har vi i Hillerød huleaften 2. fredag i hver måned kl. 19, samt messe kl. 13
sidste lørdag i hver måned, ofte med gæstekok. Gæster er
altid velkomne, men bedst at ringe til Hulefar først. - - Lørdag den 30. maj kom endelig dagen, hvor vi - for en
sikkerheds skyld i bus - transporteredes til Frederikssund i
den underliggende hensigt at få disse fjordvikinger drukket under borde. Vi snuppede lige Willumsen-museet i
farten for at opildnes i det storladne. Men væk var frederikssunderne, og vi indså da også, at vi 15 Hillerødder
(inkl. to medbragte godt spisende og efterfølg. taknemmelige gæster fra Italien) ville have fået det vanskeligt med
skyen på brødet, om end øllet ville have flydt lettere,
havde vi været henvist til ståpladser i den ganske lille,
men overmåde fantastiske Frederikssund-hule. To af dem
var dog udpeget til at beværte os, det var Per og Kåre, og
selv om de efter den anden klemme forsøgte at skræmme
os til at tro, at nu var der spist op og madfesten forbi, skal
de alligevel have megen ros for deres muntre modtagelse
af os og for deres sveddryppende løben frem og tilbage,
præsenterende forskellige schnapse som tilbehør til de
højt belagte. Så: Stor Tak til Frederikssund! - - -

8.
Under samme festligheder fik vi anledning til at hylde vor
egen Karl-maler, næstformand i Hillerød, for hans nylige
udnævnelse til æresmedlem i CUK Danmark, og det må vi
have gjort godt, for det kastede da en snaps af sig. Hjertelig til lykke, Karl. - - - Tilbage står nu at ønske alle en god
sommer samt påminde vore egne og andre om vor grillfest
lørdag den 27. ds. hos hulefar og –mor, tilmelding til
Hulefar på 48170712 eller 27940134.
Med kno, Bent

SAMSØ
17/5. Søndagsmøde. 10 personer. Gæst Karsten.
7/6. Hulemøde. 15 deltager. Næsten fuldtallig. Vi optog
Mogens Guldmann som ny NAV. Han har arbejdet på
Færøerne nogle år. Formand H.P. og Flemming aflagde
rapport om Pinsestævnet i Nakskov. Det er jo vores
tur næste gang. MØDER: 21/6. Søndagsmøde. Grilldag.
SOMMERFERIE

ZÜRICH
Den 5.Juni var det meningen at vi skulle fejre vores 135
års stiftelsesfest i hulen, men der var ingen af vores medlemmer som ville være med, så den aflyste vi, samtidig
med at vores nye formand lå på hospitalet ned en brækket
fod, fordi han ville læsse en gravsten af alene, da den
skred holdte Frank foden under, så der ikke skulle ryge et
hjørne af Stenen, men ak det gjorde der i stedet for i foden på Frank, så nu må han nøjes med at lave kontorarbejde, hvis han kan holde foden i ro, jeg tvivler på det.
Med kno i Bordet, Flemming Zürich

SØNDERBORG
14-05-2015. Der var morgen kaffe kl. 10 som Susie havde
lavet, og så var der hygge resten af dagen. 05-06-2015
blev grillen tændt kl. 15 og det var grill pølser og om aften
var det biksemad, det var noget de kunne lide. En tak til
Nakskov for et godt pinsestævne. En god sommer til alle.
Det vil glæde John at se naver—navervenner den 12-072015 på FLENSBORGVEJ 2 I HULEN KL 12 LIDT TIL
MAVEN OG HALSEN
MED KNO I BODRET JOHN

ÅRHUS
Til vores hulemøde i maj, var hulen rigtig godt besøgt,
formanden fortalte i sit indlæg om hvad der var sket på
møderne i april, til dem der ikke havde været med til generalforsamlingen gennemgik han hvem der var blevet
valgt til de forskellige poster. Vi snakkede om hvad der
skulle ske på pinsestævnet i Nakskov og snakkede om de
ændringer der var kommet, som skulle behandles på
pinsestævnet. Formanden overrakte Erik Eriksen, som var
blevet 85 år for nylig, en flaske som han kunne tage med
hjem og nyde, som tak for det slog Erik på klokken, og fik
i den anledning at høre medlemmernes dejlige røst. Fra
Århus naverne var vi 6 medlemmer som var taget til
pinsestævnet i Nakskov, alle syntes pinsestævnet forløb
godt, vi var velsignet med noget godt vejr, så vi kunne
sidde ude og snakke med nye og gamle venner. Min hustru
og jeg brugte også lidt tid på at se Lolland, et sted vi ikke
sådan lige besøger hver dag.
Kommende møder: Hulemøde den 10. juli kl. 20.00
Århus Naverne
Ole Lindeborg

HERNING
Hulemøde i Herning d.20/5 med 16 personer fra nær og
fjern. Mie og Ole var mødt tidligt i hule for at lave stuvet
hvidkål, frikadeller og medister - igen lykkedes det os alle
at blive rigtig godt mætte. Vi var så tilfreds med serveringen at vi gerne overlaver „tjansen“ til Mie og Ole en anden gang. Vi sang Mai Britts sang fra pinsestævnet i 2014
- så vi fik også smurt stemmebåndene til melodien „I skoven skulle der være gilde“. Tanker til Mai Britt for indsatsen - den sang bliver aldrig glemt. Vores formand havde et
fornuftigt indlæg for han har lovet at han vil sørge for snus
til både ham og mig til pinsestævne - så skal det hele nok
gå - han snakker om at vi skal have både dansk og USA
snus, det bliver bare godt. Vi er 8 fra Herning der tager til
Nakskov til pinsestævne - så hvis der bliver tale om afstemning om noget vil vi have gode muligheder for indflydelse. Vi kunne selvfølgelig ikke lade være med at mindes
„vores“ pinsestævne sidste år - vi var nok alle enige om, vi
ville have det rigtig dejligt med at være gæster i år. Vi er
jo nu vendt hjem fra Nakskov og vi vil lige benytte lejligheden til at sige TUSIND TAK for et dejligt stævne. En
hel fantastisk hule med masser af miljø, den kunne vi godt
tænke os at besøge en anden gang. Vi arbejder på at
komme til River Boat festival i Silkeborg, og det ser ud
som om det lykkes, vores kasser har været heldig at skaffe
nogle billetter til selveste „HJELEN“. Undertegnede vil
gerne sige TAK til de Fredericia navere der havde inviteret til fælles jubilæum d.9/5 - vi fik serveret fint smørrebrød og fri bar, det var bare en rigtig god dag i venners
lag. Preben Montagen ser vi desværre ikke ret meget til
mere - men vi har hørt at han mangler nogle blade eller
lignede - straks satte vi hovederne i blød for at hjælpe det blev så til at vi mente at en henvisning til Vagner måtte
være det rigtige. Han kan garanteret hjælpe. Lige en hilsen
til Jenny og Montagen. God sommer til alle
Naver hilsen
Jonna
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NAKSKOV
Hulemødet d.5/6 var vi 7 samlet, det var hovedsagelig forløbet af pinsestævnet der var til evaluering. Vi var enig om, at
det var forløbet uden de store problemer. Jeg fik melding om, at nogle troede, at desandwich der var lavet var gratis,
selvom der stod i bladet, at sandwich kunne købes. En fortalte at der var en klage over, at der ikke var the, og der heller
ikke var nok isvand, men ingen klagede over, at vi havde sat prisen ned med 30-35%, i forhold til andre pinsestævner. Vi
var enig om, pinsestævnet var gået planmæssig, og vi kunne holde stævnet, med et lille overskud, så vi er tilfredse med
stævnet Næste hulemøde afholdes fredag d. 3/7. og raflingen er stadigvæk den 3 fredag i måneden. Efter mødet gik vi
om bord, med forbenede oppe i ædetruget, da fluekassen gav maden og drikkevarerne.
Nakskov Naverforening ønsker alle en god sommerferie.
Med kno i bord H. B.ølgenaver

FREDERIKSSUND
Frederikssund juni 2015. Der skal lyde fra Frederikssund
en stor tak til CUK-Nakskov for et forrygende god Pinsestævne. Vi var 8 personer fra foreningen af sted i år til
pinsestævnet. Igen fik CUK-Frederikssund udnævnt et af
vores medlemmer som årets Naver. Det var Carl-Otto
Enevoldsen der blev årets naver denne gang. Et stort tillykke til Carl-Otto. I kan læse mere om Pinsestævnet på
vores hjemmeside. http://www.cuk-frederikssund.dk
Da vores huleaften i juni måned er flyttet til Frederikssund
Byfest i weekenden den 13-15. juni 2015, hvor vi har
udstillingsvogne opstillet på Bløden i Frederikssund igen i
år til Byfesten ”Leg i byen”, vil der først komme et referat
herfra i det næste nummer af Svenden. Ligeledes har vi
igen i år udstillingsvognen opstillet på Jægerspris Festen i
weekenden den 26 - 28.juni 2015. Husk, at vi holder sommerferie i hulen i juli måned. Så jeg vil ønske alle en rigtig god sommer. Næste gang, er huleaften flyttet til lørdag
den 8.august kl.19:00. Dette skyldes, at vi jo har Åbent
hus\Loppemarked på Græse. Gl. Skole denne dag fra
kl.10:00 TIL CA. 17:00. (Se nærmere på hjemmesiden).
Hulevagten har bestyrelsen. CUK-Frederikssund ønsker
tillykke med fødselsdagen til Vibeke Christensen den
25. juli 2015. Eugen Uhl den 1.august 2015.
Med kno
Jan Johansen

VEJLE
Så var der møde igen, de 10 fremmødte + Inger og Strit
troede, at det var sommer, men en aften med regn. Vi startet med sang nr. 100. 3F har igen i år haft deres hygge dag
i hytten, hvor de har grillet og de var 33 pers, men desværre var vejret ikke så godt. Dejlig dansk sommer vi har
pt. Vi havde også rengøring Kr. Himmelfartsdag, og der
blev ordnet en del uden for. Neller har passet Hytten i
Pinsen, og der har været nogen, til at hygge sig med ham.
Der var lidt fra Pinsen, sild og lidt fra fryser til tarteletter,
tak Neller. På mødet blev der talt om Sdr: Hygum
Hjemstavnsgård, og hvad de havde af aktiviteter hen over
sommeren (Hvis vi får sommer) Hjemstavnsgården vil
gerne, at CUK deltager i nogle af deres aktiviteter. Det er
især smede –vvs (med erfaring i skifferarbejde) samt tømrer, de gerne så i aktivitet dernede. Ja selvfølgelig er vi
”andre” CUK’er også velkomne. Der bliver 2 aktiviteter
på ”Gården” henholdsvis ”Landsbyen i arbejde og fest”
fra den 16 til 19. juli og Høstdage fra 20 til 23. august. Så
her fra Vejle skal der lyde en opfordring til andre Naverforening: Lad os mødes på gården, og få et par hyggelige
dage. Det kunne være, at det resulterede i et medlem eller
to. OG EN STOR TAK TIL NAKSSKOV FOR ET GODT
PINSESTÆVNE. HILSEN OS FRA VEJLE.
Møde den 26. juni.
30. juni, har Lis Naver enker til kaffe.
18 juli, er Neller vært med lidt let frokost.
31. juli, Møde
Med kno Lis

SLAGELSE
Kr. Himmelfarts dag var der besøg i hulen fra Odensenaverne som havde valgt at lave deres årlige udflugt til Slagelse.
Iflg. pålidelig kilde, blev det en ualmindelig lystig og herlig dag hvor Hans måtte skynde sig hjem fordi ”hjemmehjælpen” skulle putte ham. Ejner måtte tage nattoget til Sorø fordi gæsterne ikke kunne løsrive sig. Desuden deltog Iris, Søren og Sten, men de måtte forlade lystighederne pga. arbejdspres. Pinsestævnet i Nakskov blev bare en rigtig dejlig
oplevelse med 5 deltagere fra Slagelse. Søren, Birgit (Stens bedre halvdel), Sten, Grethe og Erik. Om lørdagen var der
indskrivning og fanemarch (Sten gik med fanen) i stiv kuling fra sydvest. Om aftenen var der dømt ”Socialt samvær” og
det var der til overflod. Birgit, Sten og Søren kunne desværre ikke blive til resten af stævnet. Om søndagen var Erik til
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delegeretmøde og Grethe på udflugt om formiddagen og
til festaften senere på dagen. Mandag morgen var vi lige
sammen med de mest hærdede for at sige farvel og tak for
denne gang. Det var et rigtig flot stævne Nakskov havde
samlet til og vi siger tak for nogle dejlige dage.
Hulemøde d. 5. juni: Aflyst!
Kommende arrangementer i Slagelse
4. juli (lørdag) kl. 11:30: Hulemøde – Banko – Grill:
Tilmelding til Hans.
16. juli kl. 11:00: Tur med Skjelskør III med efterfølgende beskafning.
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

ÅLBORG
Hulemøde 3. juni 2015. Flot fremmøde: 16 svende + 2
gæster. Gunnar bød velkommen og bad gæsterne forlade
Hulen kortvarigt, hvorefter han tændte ”sandhedens lys”
og ønskede alle en god sommer. Han kunne berette, at der
til sommerudflugten til Hobro den 20. juni var tilmeldt 22
svende inkl. ”påhæng” – rigtig flot!!!, og hvor Joan, Kurt
og Kurt ”kok” har påtaget sig at medføre ”vådt og tørt” til
turen. Så var tiden kommet til at vi skulle afsynge nr. 32/
”Naver kæk …”, og hvor May og Anders tilbød at stå
aftenens vært Svend-Erik bi med servering, oprydning o.
lign. Herefter kunne Bjarne, May og Poul berette om deres store oplevelse ved deltagelse i naver-træffet i Ribe
ved bl.a. deltagelse i den store march gennem byen sam-

men med ca. 300 rejsende håndværkere, de lokale vægtere
og med orkester i spidsen, og hvor man endte i hulen til
gemytligt træf, og hvor snakken gik - hovedsagelig på
tysk som følge af de mange sydfra kommende deltagere.
Træffet oplevedes som særdeles gemytligt, velorganiseret
og med stor opbakning fra byen og dens indbyggere og
forretnings drivende. Det hjembragte banner fra træffet vil
finde sin plads på vægen i Hulen. Gunnar kunne orientere
om, at vore ønske om at afholde Pinsestævnet i 2018 for
at fejre vores 100-års jubilæum i 2019 var fremført over
for formanden, men ønsket kan reelt først fremføres ved
pinsestævnet i 2016 på Samsø, og vores tilstedeværelse
her, er derfor en nødvendighed !! Der blev efterfølgende
henvist til de udarbejdede retningslinjer for vores brug af
Hulen i mere eller mindre privat ærinde, og det blev igen
fastslået, at rygning i Hulen IKKE er tilladt; som minimum må man gå en halv etage ned til et åbent vindue.
Sluttelig blev det aftalt at Rune påtager sig at være hulefar,
når der er åbent lørdag den 26. juni. Herefter blev ”lyset”
slukket og gæsterne inviteret ind i Hulen, hvor SvendErik, godt hjulpet af Birgit, serverede karbonader m. stuvede ærter og gulerødder og brasede kartofler – særdeles
velsmagende! Så kunne Rune overbringe en hilsen fra Ivar
med en ”omgang” til følge – Tak til Ivar, som har kasket
og sang til gode; herefter gik snakken lystigt, og imens
påtog de 2xKurt sig de 2 lørdagsvagter i september – tak
for det! Så var det igen tid til at røre stemmebåndene, og
vi sang nr. 35/”Svende, vårsolen vinker... ” og nr. 15/”I et
vinhus… ”, hvorefter Ebert fortalte om den gamle vandflyveplads lige vest for friluftsbadet, og som tyskerne benyttede under krigen. May ville fejre sin fødselsdag dagen
efter ved at slå på klokken og derved spendere en omgang
til svendene med kasket og sang til følge – tak og tillykke!
Herefter en længere snak om, at vi måske skal ”droppe” at
holde åbent i Hulen i juni måned; vi må overveje sagen og
kommer tilbage dertil, når vi laver programmet for foråret
2016. Så var tiden kommet til at lotteriet kom rundt, hvilket kostede Hulen 7 fl udmærket rødvin, hvorefter vi
kunne slutte aftenen af med at synge ”Når samlet er vor
naverflok… ” efterfulgt af ”Åh, disse minder… ” - Tak
for en god og hyggelig aften.
Med kno
Leif

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

Alt i belægning.

KubelCoating A/S
Thorbjørn Kubel
+45 42 95 93 53
info@kubelcoating.dk

Vesterport 1-3
DK-8000 / Århus C

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....

