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Erland Nielsen, mangeårigt æresmedlem i Hillerød Naverforening

fylder 95 år 8. april 2016. Erland var i mange år en trofast kasserer i

foreningen og har gjort en god indsats for Hillerød Naverforening,

desværre er Erland ikke så rask mere og det er sjældent at vi ser ham

foreningen.

Tillykke med fødselsdagen Erland, du ønskes alt godt fremefter.

Fra Hillerød Naverforening

GENERALFORSAMLING I ZÜRICH
Lørdag den 9. april, indkalder vi 

til vores Generalforsamling No. 135.

På Restaurant Obergasse i Winterthur,

der hvor CUK blev stiftet i 1899

og lige så meget for at kontrollere om CUK pladen stadig

sidder på facaden af Rest. Obergasse

Med kno i bordet Flemming Zürich

Sangaften
Fredag den 1/4 holder Randers Naverforening sangaften. Gæster er velkomne, så kom og syng med.

Hans laver mad til 20 kr/person.

Tilmelding til Hans senest onsdag den 30/3 (hvis bladet er nået frem:o)… )

Tlf.: 27 22 59 66

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

95 års fødselsdag

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

Randers Navernes sangkor
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FØDSELSDAGE

TAK - TAK - TAK - TAK

JUBILÆUM

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

D. 01.04.2016 Hans Frederiksen    Slagelse

25 år Møllevangen 15

4200 Slagelse

D. 02.04.2016 Kaj V. Jepsen    Vejle

40 år Münstervej 36, Strib

5500 Middelfart

D. 05.04.2016 Arne Nielsen Poulsen   Ålborg

10 år Tranevej 9

9280 Storvorde

D. 07.04.2016 Carsten Kim Bernt    Næstved

10 år Ramsherred 6, 2tv

4700 Næstved

D. 01.04.2016 Jørgen Falsten    Odense

65 år Holkebjergvænget 83

Sanderup

5250 Odense SV

D. 02.04.2016 Søren Kirkeby   Slagelse

70 år Næstvedvej 6A, st.

4230 Skælskør

D. 08.04.2016 Erland Nielsen    Hillerød

95 år Dronningens Kovang 5

3480 Fredensborg

D. 12.04.2016 Ilse Lauritsen   Fredericia

75 år Stevnsvej 48

4600 Køge

D. 24.06.2016 Ib Larsen    Holbæk

80 år Østergade 48

4340 Tølløse

D. 25.04.2016 Leif Rasmussen    Silkeborg

65 år Estrupsgade 17, 1

8600 Silkeborg

Tak for opmærksomheden i anledning af min

75 års fødselsdag til HB, Vejle, København og Hørning

M.v.h. N. Flemming Lund Hansen, Hørning.

Hjertelig tak for alle telegrammer, breve, opringninger og

opmærksomheden ved hulemødet ved min 75 års dag.

Med venlig hilsen fra KAJ.

Tak til alle, der var med til at give Hanne en smuk afsked.

Venlig hilsen

Hannes familie og Hans, Randers

Jeg vil gerne takke alle for breve, mail, telefonsamtaler,

gæster, for mange hilsner til min 80 års dag.

Hilsen Else Holbæk

I anledningen af min 50års fødselsdag. Vil jeg hermed sige

mange tak for opmærksomheden, fra HB-de flotte telegram-

mer fra foreningerne, samt gaver fra mit åbne hule arrange-

ment. Stor tak til alle Naver på Facebook.

V.h.   Per Vejen.

Formandens Spalte.
Vi er nu ved at nærme os tiden, hvor vi mødes på

Samsø og efter bedste evne forsøgt, at få

” festdresset ” til at sidde som det skal. Hos nogle

(mange) er der personer der har oplevet, at i vin-

terens løb, er der ”smuttet” krympevæske i klæ-

deskabet. Når vi har fået det hele i orden, vil det

være rart, hvis de personer, der i årenes løb er

” Årets Nav ”, og deltager i pinsestævnet, vil bære

Symbolet på deres Anerkendelse, i lighed med

Æresmedlemmer, der bærer deres emblem. Ja selv-

følgelig bærer vi alle vores emblemer under hele

stævnet. Mht. Årets Nav, tænker jeg specielt på

Festaftenen, hvor festskruddet luftes.

Med kno.

Kaj Jepsen
Formand HB.
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HB-mødet den 05. marts 2016 kl. 1100 Ungarsk Vinstue Odense.
1. Formandens velkomst/beretning.

Velkommen til dette HB-møde her i Odense, der forhåbentligt bliver det sidste, inden det går løs på Samsø til Pinse. Der

er forslag til delegeretmødet, som vi skal gennemgå og drøfte, hvilket ikke skulle være så tidskrævende, idet forslagene

er rettidigt indsendt til HB. Så lad os gå i gang, så vi forhåbentlig har det hele på plads, når vi slutter mødet her.

2. Hovedkasseren oplyste, at regnskabet var revideret og fundet i orden. Det er blevet trykt i Svenden, hvor det kan

læses inden Pinsestævnet.

Samtidig oplyste han, at der stadig er foreninger, som endnu ikke har betalt kontingent til HB. Hvilket han anmoder

foreningerne om, at få bragt i orden.

3. HB har nu opsagt samarbejdet med Suzi Apelgren.

Til Suzi Appelgren.

Det er med beklagelse, at SCUK-Naverne hermed vil oplyse dig om, at samarbejdet vedr. tidligere SCUK-projekter i

samarbejde med dig, såsom Navermuseum o.a. hermed stilles i bero. Hvad angår dit projekt med, at skrive bogen om

”Vandrende Svende” har vi fået flere tilkendegivelser fra CUK-medlemmer, der antyder, at projektet/bogen primært vil

fokuserer på de ”Fremmedskrevne” og CUK vil periferisk blive omtalt.

Ud fra de informationer, som er blevet fremlagt på 2 Pinsestævner, ang. promoveringen af SCUK, hvor deltagerne på

Pinsestævnerne havde en forventning om, at Hjerl Hede Naver Camp var stedet, hvor CUK ville blive synliggjort i

højere grad, end dette vat tilfældet. CUK var repræsenteret ved udstillingen af effekter, samt en ”Naverhule” men focus

var rettet mod og om de ”Fremmedskrevne” og det arbejde de udførte, hvilket CUK-medlemmerne ikke havde

opfattelsen af, at det hovedsageligt drejede sig om det, dengang Hjerl Hede projektet blev påbegyndt.

CUK

4. Indkomne forslag til delegeretmødet på Samsø blev gennemset, og vil blive til stilet foreningerne iht. Love og

Vedtægter for CUK.

5. Brugen af ” egen server ” til opbevaring af historisk materiale fra Foreningerne og Arkivet blev drøftet. Webmasteren

vil uddybe dette på Delegeretmødet.

6. Under evt. blev CUK-vandrebogen, som næstformand Jan Erik har udarbejdet, fremlagt

7. Dato for nyt møde: 14. Maj på Samsø.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

CUK. NAVERNE
Forening For Berejste Skandinaver

 

*** Medlemskartoteket ***

Da Ole Michael Strange er ved, at have godt styr på vores medlemsliste, beder HB, de respektive foreninger

om, at underrette os om Navere og Navervenner, der er taget på den sidste rejse også om tilmelding og
udmelding af medlemmer, samt adresseændring eller liggende, at underrette os om dette, så vi kan holde

listen opdateret. Dette har også en betydning på, hvor mange eksemplarer af den Farende Svend der skal
trykkes og sendes ud og foreningernes afregning med HB.

                                                                                                                                                                                                                                                                

“Ved  dødsfald i en Naverforening er det Hovedkasserer eller webmaster, der lægger information på
hjemmesiden.

For at få oplysningerne vist bedes foreningerne kontakte Frode Zachariassen på hovedkasserer@gmail.com
eller webmaster Ole Michael Strange/Jan-Erik Johansen på web@naverne.com”

Med Kno i bordet

HB.



Tilmeldingsblanket til Pinsestævnet den  14. - 15. - 16. maj 2016
Navn:
Adresse:
Postnr.:                                       By:
CUK-forening:
Tlf.nr:                                        E-mail:

  Pris Lørdag antal Søndag antal    Pris i alt
Stævnemærke  100 kr.           XXXXXXX

Huleaften  100 kr.           XXXXXXX

Delegeretfrokost  125 kr. XXXXXXX

 Udflugt med frokost  200 kr. XXXXXXX

Festaften  250 kr. XXXXXXX

 Natmad Festaften                50 kr.          XXXXXXX

 I alt.             XXXXX          XXXXX               XXXXX

4.

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

 Indbetalt på konto         100 %     XXXXX              XXXXX

TILMELDING SKAL SKE SENEST 17. APRIL 2016. TIL VORES KASSERER Per Vendelbo.

Søtofte 3. 8305 Samsø. MOBIL 21 73 88  22. Email: Aeldresagen@samso.com.

Husk tydelig navn, forening og adresse. 100 % af deltagerprisen til reg.nr. 6260  konto 1283344.

Er der nogle der er interesseret i at bestille morgenmad, skal hver person bestille det på campingpladsen i

receptionen.

Som nogen i CUK-Naverne har opdaget, er vi gået i et tæt samarbejde mellem Hygum Hjemstavnsgård og CUK-Naverne.

Dette samarbejde skulle gerne udmunde sig i, at vi her igennem, har en unik mulighed for, at promovere vores foring ved

deltagelse i de arrangementer, som i løbet af året, vil foregå på Hygum Hjemstavnsgård. Bland andet, vil der i 2016, blive

officielt åbnet en udstilling om CUK-Naverne og en Naverhule på Hygum Hjemstavnsgård.

Det første arrangement vil være søndag den 22.maj 2016 kl.10:00 – 17:00, hvor den nye Naverhule indvies og vises frem

for publikum.

Vi vil fra Hovedbestyrelsen opfordre samtlige CUK-Foreninger om, at bakke op om dette samarbejde. Har man mulighed

for, at deltage med fremvisning af sit håndværk eller lignende er dette meget velkommen. I er meget velkomne til, at kon-

takte formanden eller undertegnet, hvis i, har muligheder for dette?

Der vil fremover på hjemmesiden komme oplysninger og opslag om de aktiviteter som CUK-Naverne vil komme til, at

deltage i.

Med kno i bordet

Næstformand

Jan-Erik Johansen

CUK. NAVERNE
Forening For Berejste Skandinaver

 



LOS ANGELES
Naver Steen Englyng lavede os en dejlig middag til vores

marts måned meeting. Mange navere ankom samtidig med

en stor regnstorm, helt utrolig hvor megen regn vi kunne

få på kort tid. Naver Gari Medford er nu tildelt titlen som

skramleri forvalter/historian, han var tidlige vores sekre-

tær. Nu er han i gang med at samle information om alle

navere fra Los Angeles Naverclub der er taget på deres

sidste rejse. Vi vil så have deres billeder opsat på en væg.

Vi har snart ikke meget vægplads tilbage, men vi må finde

plads. I februar havde vi besøg fra Solrød Strand, det var

kok Karsten Olsen, han var så rar at fremtrylle en rigtig

god naver middag, dansk bøf med bløde løg og spejlæg.

Den gjorde lykke. Jeg - sagde hunden - tog Karsten på en

rundtur i Californien/Nevada/Arizona, så han fik set

mange af vore fantastiske steder: Grand Canyon/Las Ve-

gas/Sedona/Montesuma Monument/San Fransisco/Big

Sur/En tur ud i Stillehavet på hvaljagt/Dolphin. Desuden

kunne han godt lide vores dejlige solskinsvejr. Vores Vice

præsident var så uheldig at falde og han slog sig så slem at

han måtte nogle dage på sygehuset. Vi modtog billeder af

alle hans blå mærker.. Vi ønsker ham hurtig bedring. Vi

må desværre også meddele at Naver Arv Bollesen er taget

på hans sidste rejse, han var medlem af Los Angeles i 23

år. Naver Ted Petersen (for dem der kan huske ham), som

jo tog på hans sidste rejse for mange år siden er nu blevet

efterfulgt af hans kone Grethe Petersen, som var med til at

stifte Naverette klubben, som jo støtter Los Angeles Naver

ved festlige lejligheder. Naverette klubben er nu omkring

10-12 medlemmer stor. Den blev stiftet for 27 år siden.

I næste måned (April) skal vi så fejre navernes 82 års fød-

selsdag. Vores regular chef naver Max Christensen skal en

tur til Danmark, så nu må vi finde en kok, der kan klare at

lave mad til 60-70 mennesker. Vi håber at det lykkes. Vi

ønsker alle en God Påske.

Med Kno

Arne O.

FREDERIKSSUND
Huleaften d 4/3 2016, var vi 15 glade Naver plus 4 gæster.

Alle så frem til denne aften da vi igen skulle smage

Kaares verdensklasse Brunkål med Flæsk. Ingen gik skuf-

fet fra borde over maden eller drikkevarerne. Hele aften

blev der sunget godt igennem, også af Kaares festlige 4

gæster.

FREDERICIA
Hulemøder i Fredericia har igen været så hyggelig med

glade medlemmer og Roman i hans snart private Konge

stol som vi fik doneret af Viggo I SOMMEREN 2015.

Den er jo efterhånden blevet hans private plads. Lidt kon-

gelig har man vel lov at være. Siden sidst har vi haft Brun-

kål, hvor vi hyggede i stor stil. Som altid. Tak til Bent der

hjalp med vagten. Bent Askov Christiansen kom også

forbi. Håber alt er vel. 

Tors.  7. april Kl. 19,00.   GENERALFORSAMLING 

Lør. 23. april   Kl. 12,00.   Hulemøde 

Tors. 4. Maj Kl. 19,00.   Hulemøde  

Med kno S.W.

5.

 
Inge og Poul var aftens hovedpersoner, da de skulle tælle

vores bødekasse indhold op. Det tog tid, med det lykkes.

De glade vinder af Bødekasse konkurrencen blev Kisser

gættede på et beløb på kr.3456,50 der var 5 kr. fra det

oprigtige beløb på 3461,50 kr. og Poul (vægt).

Vi siger tak til Gunnar for omgangen. Dejligt at se vores

togmand Torben igen. Aften sluttede af med Minderne.

Med Kno i bordet

Per Vejen.

*** HUSK GENERALFORSAMLINGEN ***
Fredag den 8.april 2016 kl.19:30.

CUK-Frederikssund ønsker tillykke med fødselsdagen til

Alex Christensen den 29.april 2016

Årets Nav i
Slagelse Naverforening:

Søren Kirkeby
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HOLBÆK
Da vores formand var forhindret i at komme til tiden, var

det næstformand Peter som havde styr på de 17 som var

mødt op. Siden sidste møde er Mogens Brødsted taget på

sin sidste rejse og det mindedes vi med et 1 min. stilhed.

Ebert gav den store omgang smørrebrød i anledning af

hans fødselsdag og 30 års jubilæum. Daffy‘s 10 års jubi-

læum blev markeret ved at han satte en sølvplade på det

runde bord, med nogle meget små og uden briller. Godt

gået. Så havde vi optagelse af vores nye medlem Peter,

som har været i Norge i 13 år. Efter optagelsen som gik

retmæssigt til, fortalte Peter lidt om sig selv og sine ople-

velser i Norge. Kl. 22.30 mødte formanden op, men da var

maden altså spist. Ingen nævnt, ingen glemt, men klokken

ringede meget lystigt flere gange fra kl. 19.00 til 24.00. Ib

ønskes tillykke med hans 80 års fødselsdag den 24. april.

TL

HILLERØD
Var Buddha inder eller japaner? Var Jesus katolsk? – Nå,

måske ikke lige akkurat disse spørgsmål, men masser af

andet med religiøst indhold og overvejelser var oppe at

vende på huleaftenen den 12/2. Så meget, så nogle mente,

at bødekassen var faretruende nær på at gøre krav på en

afladsydelse. Generelt enedes man dog om, at der ikke var

noget kontroversielt i de generelle betragtninger. En aften

med anderledes indhold til eftertænksomhed var det i al

fald. - - - Allerede en uge senere, den 20/2, havde vi gene-

ralforsamling. Der var intet exceptionelt på dagsordenen,

og bestyrelsen blev genvalgt: formanden er stadig Arne

Esbensen, næstformand er Karl, og Bent er stadig sekre-

tær. - - - Messen i denne måned er aflyst pga. påsken. Næ-

ste møde bliver huleaften den 8. april, tilmelding til Hule-

far, Peder, på tlf. 48170712 eller 27940134.

Med kno, Bent

HERNING
D.17/2 havde vi hulemøde med 14 deltagere. Vi havde

fået prominent besøg denne aften for Børge var kommet

helt fra Ålborg for at hjælpe Peder med at varme den stor

tre retters menu, som Peders kusine fra Spanien havde

frembragt, ikke medbragt fra Spanien. Godt hun kommer

på besøg en gang om året og kreerer mad i stor stil til alle

os naver. Vi fik en pie med butterdej og spinat til forret, til

hovedret flæskesteg og så til sidst pandekager med fyld -

kedeligt at hun rejser tilbage til Spanien en af dagene -

hun kunne jo godt blive fastansat. Heldigvis havde Børge

medbragt hans hustru til Herning, så damerne havde fået

udleveret en flaske whisky, så de klarede den vist godt

nok. Jeg talte i telefon med Anni dagen efter og hun lød

helt normal, så hun har klaret den - jeg fik for øvrigt op-

skriften på pie så bare spørg mig!!! Så lidt nyttig viden -

INDUKTIONS GRYDER behøver man ikke købe, man

kan bare bruge de gamle gryder med sølvpapir i bunden -

men der er nogle af de tilstedeværendes hustruer IKKE

var tilfreds med, så op med pungen til nye gryder.

Heldigvis har Jenny besøgt os til søndags møde - men ikke

nok med det, hun kommer med bæreposer fyldt med bræn-

devin - TAK Jenny - vi håber, at se dig rigtig meget i frem-

tiden. Jeg ved ikke hvordan det kom sig, men nogle var

ved at antyde at Kaj Helmuth måske havde nogle børne-

børn i Grønland - ja hvem ved? Vores æresgæst Børge

havde bemærket, at vi havde en usædvanlig sammenplant-

ning midt på bordet - han mente vores fine bakke med

„pullimut“ vand - mon ikke han kan se den gode mand.

Tak for besøget, kom snart igen. Flemming overbragte en

hilsen fra Otto og Else og fortalte at han skulle hilse fra

Otto Borås, som havde meddelt at både han, sønnen og

datteren kommer med til pinsestævne - godt gået Otto.

Endvidere havde formanden mødt vores tidligere medlem

Arne O Hansens søster, som skulle hilse fra broderen.

Jonna valgt som delegeret til pinsestævne. Torben og Me-

rete havde meddelt Flemming at de havde mulighed for at

„skaffe“ en person som ville fortælle om egne rejse ople-

velser - fin ide, så der arbejdes videre med ideen. Aftalt at

vores næste udflugt går til „Nygårds Afrika“ - så find pas-

set frem, det lyder spændende. Lilly laver mad til hule

møde d.16/3. Så var vi samlet igen til søndags møde d.6/3

- godt jeg nåede at komme op til det, for vi havde det rig-

tig hyggeligt. Vi var 15 personer der var mødt op, godt

gået så tidlig søndag morgen.

Der blev drukket slatter fra „SAMMENPLANTNINGEN“

- en drik som smagte så dårligt at den i følge Ole ville

være velegnet til serverring, hvis man får gæster man ikke

kan LIDE.

Der var overlevering af TØNDEN, ikke den man sidder på

i enerum, nej sådan en tønde som Sankt Bernhards hunden

har om halsen oppe i Alperne. Harald havde haft den med

hjemme til reparation og sågar forsynet den med en sølv-

plade med ejerens navn - og ja selvfølgelig var det TOT

der var ejermanden - der findes vist ikke ret meget som

han ikke har - undtagen vist nok en sygeplejerske, men

snak med Gunnar om det, så kan han hjælpe med at skaffe

sådan en. Jeg gik straks i gang med at forevige overleve-

ringen af tønden - så jeg er spændt på om det er lykkedes

at få afleveret et billede til bladet. Sidst men ikke mindst

så gav Tot øl - tak og tillykke med dagen.

Naver hilsen

Jonna



7.

NAKSKOV
Hulemødet fredag d. 4/3. Vi var alle 9 mødt op til hule-

mødet, selvom der ikke var noget vigtigt at tage stilling til,

vi er 4-5 der tager til pinsestævnet på Samsø. Formanden

møder op som delegeret, og Johnny Valentin vil gerne

forsætte med den længste titel. Jeg kunne fortælle at vi får

lidt mere plads udenfor. Husleje og kontingent er betalt så

der er fred og ro et stykke tid. Efter mødet skulle vi have

benene op i ædetruget, som bestod af gule ærter, og alt

tænkeligt til, som Johnny stod for, og bagefter Hennings

de bedste pandekager med portvin til. Alle blev godt

mætte, ingen klager. Da alt var ordnet kom raflebægerne

frem til et par omgange, så det blev igen en et herligt hule-

møde

Med kno i bord, Henning Brogaard

KØBENHAVN
Vi var 7 der havde en pragtfuld Svende-Hulemøde-efter-

middag den 16.2. Vi fik besøg af Ebbe, der er formand for

en tømrerseniorafdeling der er meget interesseret i vort

virke. Mere herom længere nede i teksten. Den 27.2. var

det så langt om længe atter til Sønderjysk Daw. Nøj, hvor

var det værd at vente på, det var lige før at kålen stod ud

af ørerne. Endnu engang tak til Merethe samt Anni, Anne-

Lise og Leif for deres bidrag! Bødekassen blev også godt

fodret. Dem der ikke var med gik virkelig glip af mange

gode sager! 9.3. var det igen tid til Svende-Hulemøde i

dagslys. Vi var 6 + Ebbe der nød den varme ret vi som

dejlig vane får når det er om dagen. Stemning i top, der jo

er kendetegn når vi samles. HUSK at vi afholder 

Generalforsamling søndag den 3. april kl.  10.30. Vi starter

med lidt morgenmad, og fortsætter efter afholdelsen

med Søndagsmesse. Indkaldelse til GF var bekendtgjort i

de forrige numre. Imødeser også her et stort fremmøde. Da

førnævnte Ebbe’s medlemmer også gerne vil se vor dejlige

Hule, er april måneds Svende-Hulemøde flyttet
1 dag frem til torsdag den 14. april kl. 10.30! De kommer

omkring 15 stykker, og det siges at „flere“ af dem har

nævnt medlemskab....... Under alle omstændigheder skal

det nok på mange måder, blive en fornøjelig dag. Håber

mange af vor egne dukker op. Giv lige et praj om du kom-

mer, gerne i god tid. Sluttelig er der Søndagsmesse den 24.

april.

Arrangementer:

  3.4.  kl. 10.30 Generalforsamling  - derefter Søndagsmesse

 14.4.  kl. 10.30 Svende-Hulemøde                                

                        OBS! Bemærk dato og klokkeslæt!      
24.4.  kl. 10.30 Søndagsmesse

Med kno i bordet

Niels „2 m“

KOLDING
Hulemøde tirsdag den 23. februar hvor Arne Brogaard blev valgt som delegeret til Pinsestævne på Samsø. Verner er ikke

til at holde hjemme i folden! Han meldelte at han rejser 2 uger til Thailand, han lover at være hjemme til sin fødselsdag.

Med kno i bord, Arne.

HØRNING
Hulemøde 4-3-1016.
Grundet mandefald måtte vi aflyse bowlingen, og det var i
grunden ikke så galt, som der står i eventyrene.

I stedet fik vi et ”almindeligt” møde, hvor megen snak og

hygge der kom frem af gemmerne, og så gik det derudaf.

Flemming oplyste at der havde på et år været 6750 besøg

på Naverne i Hørnings hjemmeside, det finder vi er helt

fantastisk, det vil sige 562 om måneden. Så det er nok ikke

en side der skal lukkes lige ned det samme.

Jens havde fået fat i et par gamle fjernsynsklip med

Moselturen i 1996 og CUK´s 100 års jubilæum id. 3-12
1999. Det var spændende at se alle de ”unge Navere” der

var på tur i 1996. Desværre var der en del der var rejst vi-

dere til det land hinsides. Det gjorde jo ikke oplevelsen

mindre, så kunne vi sidde og mindes og fortælle historier

om dem vi engang kendte, samt hygge os med anekdoter

om dem der stadig er her, og som vi kender. Det kunne

være spændende hvis vi fremover kan se gamle film med

gamle håndværk, og minder fra dengang dåbsattesten ikke

var så gulnet. Anne og Niels afleverede nogle Kunstbøger

til dem der havde lyst til dem. Grunden var de lige skulle

prale med de igen igen var kommet med i en sådan kunst-

bog, men det er en flot bog vil jeg sige. Det var en aften

med en fantastisk stemning og nogle flotte højtbelagte

smørrebrød fra Kvickly. Jeg tror ikke hulefar tjente meget

men, jeg er sikker på alle kunne køre lovligt hjem i bil. Er

det ikke bare fantastisk. En dejlig aften var slut, kl. 22,30

kørte formanden hjem og opvasken kunne komme i gang

(formanden snyder altid for opvasken). Om der så blev

festet igennem bagefter vides ikke.

Skrevet af Niels Vase

Naverne i Kolding afholder  generalforsamling
tirsdag den 26. april. Dagsorden iflg. Vedtægter.
Med kno i bord. Arne
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SILKEBORG
Endnu engang brillerede Boje og Michael med rigeligt af

Brunkål d. 20. februar, og det meste af denne herlige ret

blev under megen appetit, glæde og fornøjelse indtaget af

medlemmer og gæster, der for i øvrigt tilføjede retten et

godt mål af fortællinger, historier og vitser. Variationen af

retten, hvor man med rund hånd strør masser af godt hu-

mør samt smørelse til ganen, kan absolut anbefales. Når

der så afsluttes med et par sange eller tre, akkompagneret

af Michaels mobiltelefon, kan det jo aldrig gå galt. Den 6.

marts havde Preben Sørensen valgt at invitere venner og

gæster til at fejre hans 60 års fødselsdag, og den blev så

fejret med både smørebrød til maven, smørelse til ganen

og en masser af godt humør.

Sådanne festlige arrangementer har vi tænkt os at tage op

igen, så d. 9. april kl. 13.00 tager vi hul på Gule Ærter, så

husk at melde jer til, så i kan deltage i festlighederne.

Med kno Skipper 

SAMSØ
Den 21/2 2016. Søndagsmøde. 10 naver og 2 navervenner

mødt op. Livligt møde. Mange diskussioner. Flere ringnin-

ger med klokken. Rigtigt møde.

Den 6/3 2016.  Generalforsamling.

12 naver og 2 navervener mødt op.

Bestyrelsen blev H.P formand og Flemming næstformand

P.V kasserer, Mogens sekretær og Åse best. medlem.

Jørn slut som sekretær efter mange år.

For GOOD Jørn.

NB: P.V er ude at rejse fra den 30/3 til 7/4 så under
Tilmelding Mobil: Annette Rasmussen 20457151.

RANDERS
Hanne fik en smuk bisættelse med gæster og faner. Kapel-

let var næsten fyldt af familie, navere og andre venner.

Efter højtideligheden holdt naverne et hyggeligt gravøl i

Hulen. Freddy havde i Hannes ånd sørget for smørrebrød

og Dr. Nielsen, og alt var ”på Huset”. Den 4/3 var vi en

lille, sluttet flok til hulemøde. 8 mand høj var mødt frem.

Bitten og Freddy kunne ikke komme, men Laila hjalp os

fint igennem. Hulemødet sender en tak til formanden for

hans store indsats i forbindelse med Hannes bisættelse.

KB havde lige haft fødselsdag, så han betalte alle drikke-

varer. Vi siger tillykke og tak for skænken. Til næste hule-

møde den 1/4 holder vi også sangaften. Her er gæster vel-

komne, og vores gode ven fra Kejsergården har lovet at

komme med harmonikaen og nogle gamle naversange. Tak

til Henning for at holde kontakten. Vi glæder os. Hans

laver mad, og ekstra gæster kan tilmelde sig hos ham.

Med kno, Helle

ODENSE
Den 4-3 blev der afholdt generalforsamling i hulen kl.

17. Efter en del kørsel forkert, glemte ting og sager star-

tede vi. Nu var vi meget forsinket og folk var sultne, så vi

startede med at spise. Det stod på hulemors biksemad med

spejlæg. Der efter var der G R F. Der var genvalg over

hele linjen, Nogle må have dobbelt roller, da vi ikke er så

mange aktive. Vi bliver jo desværre alle ældre.

Vi har besluttet at vores tur til Kristi himmelfart den 5-5-

16 skal gå til Sønderborg forening. De har sagt ja. Vi hå-

ber så på at der andre foreninger der vil ned og hilse på

os. Den tradition har vi haft i over 40 år, at på vores blå

tur, som vi kalder den, skal vi ud og hilse på andre for-

eninger. Det har altid været hyggeligt. Nogle foreninger

har vi besøgt flere gange.

Efter G R F var der aktion over vores medbragte pakker.

Det er tilskud til vores tur. Ses vi 1 april??? i hulen.

De bedste hilsener fra pigen fra Fyn.

NÆSTVED
Fredag d. 04.03 bød formanden velkommen til de 15

medlemmer, der var mødt til den årlige generalforsamling.

En god og saglig generalforsamling sluttede efter et par

timer uden de store sværdslag. Derefter gik vi over til det

ordinære hulemøde. Carl fra Hillerød var på besøg. Han

kommer tit, og det er altid hyggeligt. Nu ser vi frem til det

kommende besøg fra Holbæk. Det ville være dejligt, hvis

det blev lidt lunere i vejret, så vi slipper for de blåfrosne

næser.

Hilsen Marianne

NYSTED
Hulemøde og Generalforsamling den. 3. marts 2016. På

aftenens hulemøde var 10 svende mødt. Oldermanden gav

en beretning om begivenhederne som var sket siden sidste

Generalforsamling. Hulefar fremlagde regnskabet som

blev godkendt, dette var det sidste regnskab fra Birger.

idet han ikke ønsker genvalg til bestyrelsen. Vedtægterne

blev opgraderet og godkendt af Generalforsamlingen. Ved

valg af bestyrelse blev Andy Poul Bæhr valgt til Vice-

oldermand og Finn Nielsen til at varetage den musikalske

del af foreningen som korleder, Bruno Kamper modtog

valg som ny Skatmester efter Birger. Ole Wiberg modtog

genvalg som bestyrelses suppleant og endelig blev Benny

Svendsen valgt til revisor. Så var bestyrelsen på plads og

foreningen var konstitueret. Sven Erik vandt gætteriet om

en flaske OP Andersson med tallet 6112. Aftenens trakte-

ment var Brunkål som lovet, uden beregning. Minderne

blev sunget og vi gik hjem efter en dejlig aften.

Med kno Oldermanden
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ZÜRICH
Så blev det jul igen... I Schweiz. Efter mange års tro tradi-

tion i Seebach måtte vi finde en ny løsning til vores alle

samens julefest. Schlieren blev vores forsøg og håb på en

gammel tradition videre virke. Vi Damer var en tur i Tysk-

land og fandt en masse meget fine tombola gaver hvor vi

hyggede og grinede meget. Vi var til prøve spisning på

den nye udvalgte restaurant og var begejstrede. Endelig

kom julen og vores forventninger var store. Det smukke

juletræ var pyntet - bordene var dækket og tombolaen

parat. Nu skulle der hygges. Problemet var bare at vi ik

kunne forstå eller hører hinanden da de på restauranten

havde givet os et andet lokale end aftalt, og lige inde ved

siden af havde de et traditionelt jugoslavisk bryllup med

højt musik og sang - faktisk tænkte jeg om måske selveste

Allah kom forbi......det gjorde han ikke!!! Alt imens vi

forsøgte at synge vores dejlige danske julesalmer måtte vi

give op og fik personalet (5 mand stærk) til at flytte jule-

træet med lys stjerne og det hele. Sikke et syn .......

Billedet af Kongefamilien samt Dannebro blev med re-

spekt og forsigtighed flyttet af os personligt.

Da vi ENDELIG havde de rette omgivelser kunne festen

begynde. Vi dansede om juletræet, sang julesalmer og

selveste julemanden kom på besøg. Maden kunne spises -

kun Frank måtte overgive sig og måtte forklare chef-

kokken at alt har grænser også SALT. Alt i alt havde vi en

dejlig aften. Som dansker ved vi jo at intet er umuligt - at

kende værdien i at få det bedste ud af situationen. Og det

gjorde vi. Ønsker alle et godt nytår og glæder mig allerede

nu til den næste julefest. Desværre er der sket en fejl med

afleveringen af min beretning og derfor denne meget sene

aflevering - men som alle ved ........

Julen varer til påske.  Alle en rigtig god påske.

VEJLE
Vi har så lige haft Generalforsamling, den 26. februar

2016. Ikke de store ting der blev lavet om. John var diri-

gent, ellers mange genvalg. Vi fik ny revisor, Per

Hemmingsen. Bestyrelses suppleant, John Johansen. Fest

udvalg Otto og Bjarne. Så en god aften. Vi var 50% af

medlemmer, så det var rigtig godt. Vi fik da også lige en

sang inden formanden bød velkommen. Nogle gav også en

omgang.  TAK TIL LASSE FOR OMGANG OG RIGTIG

GOD BEDRING, HÅBER VI SES TIL SOMMER. Vi fik

da også lidt at spise, Otto og Lis lavede deller, varm lever-

postej, rødkål og forskellige oste og kiks, det smagte bare

godt. Sluttet mødet med nr. 70. HUSK DER ER MØDE

DEN 1. APRIL.    LØRDAG DEN 2. APRIL HAR KAJ

JEPSEN 40 ÅRS JUBILÆUM, TILLYKKE.  MØDE

DEN 29. APRIL

HUSK DER ER RENGØRING I HYTTEN DEN 05.
MAJ KL: 0900. GIV HANS BESKED, OM I MØDER

OP, OG GIVER EN HÅND. HYTTEN GIVER MOR-

GENBRØD.

Med kno Lis

SØNDERBORG
Sønderborg d. 04-03-2016. Vi var 5 der sad og hygget da

det blev foreslåret en sang og det blev nr. 73. John havde

lavet mad, det var en sammenkoget ret, den var godt nok

lidt tynd, men en kartoffel mere hjalp det med at mose

den. Så var der hygge snak i øst og vest.   

Med kno i bordet. John

Slagelse Naverforening.
Generalforsamling d. 19. februar 2016:
Sten Sjøgren blev valgt til at styre slagets gang. Her var

genvalg til alle som var på valg.

Hans takkede for at blive aflastet som hulefar. Erik spurgte

til hjemmesiden hvor Webmaster desværre kunne oplyse

at han var uden internetforbindelse pga. vandskade og at

det formodentlig ville vare 2 mdr. endnu. Fluekassen blev

optalt af Inga og Grethe som kunne præsentere os for det

flotte beløb 2.716,00 kr. Inga kom nærmest beløbet og

rendte med puljen.

Årets Nav i Slagelse blev Søren Kirkeby.

Så var det tid for Sørens kulinariske indslag hvor menuen

stod på både oksehalesuppe og oksehaler med madeira-

sauce. Det smagte bare helt eventyrligt. Tak til Søren for

maden, men ikke mindst tak til Inger og Inga for opryd-

ning og opvask. Hulen blev efterladt i god ro og orden

efter at vi havde sunget minderne ca. kl. 21:30. Hulemøde
d. 4. marts 2016: Vi blev 8 medlemmer denne aften som

blev indledt med sang nr. 37. Hans Frederiksen erstatter

Erik Andersen og tager med Ejner Petersen d. 8. marts til

Sorø og holder foredrag i den lokale Høreforening. For-

manden oplyste at der kommer besøg i hulen d. 27. sep-

tember fra Colitis-Crohn Foreningen. Sommerfesten blev

fastsat til fredag d. 1. juli kl. 15:00 i hulen. Det bliver

Ejner, Helle, Søren, Hans og evt. Erik som holder fore-

drag i hulen for 15 ”piger” fra Lions torsdag d. 10. marts

kl. 19:00. Husk at hulemødet i april er d. 8. kl. 18:30. Så

var det tid for at indtage de medbragte klemmer som blev

fortæret med stort velbehag og iver. Hulen blev forladt i

god ro og orden ca. kl. 21:30.

Med kno i bordet: Erik

Mærkedage og arrangementer i Slagelse Naver-
forening.
1. april: Hans ”Vicevært” Frederiksen – 25 års Jubilæum.

Åbent hus i hulen fra kl. 16:00 - ?

2. april: Søren Kirkeby – 70 år.

8. april: Ejner Petersen – 55 år i CUK

8. april kl. 18:30: Hulemøde

6. maj kl. 18:30: Hulemøde.

3. juni kl. 18:30: Hulemøde.

1. juli kl. 15:00: Hulemøde og sommerfest

5. august kl. 18:30: Hulemøde.

2. september kl. 18:30: Hulemøde.

27. september kl. 19:00: Colitis-Crohn foreningen besøger

hulen.

30. september kl. 18:00: Sct. Michaels Nat i Hulen.
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ÅRHUS
Til vores hulemøde i februar havde formanden fundet

noget om hvordan det var at være lærling i tiden omkring

århundredskifte 1900, son han læste op. Uddannelsen som

lærling varede i almindelighed 3-5 år. Antagelsen af lær-

lingen var en højtidelig handling, der foregik enten på

rådhuset eller på lavshuset. Lærlingen, der måtte være

ægtefødt, blev af oldermanden forelæst de ham påhvilende

pligter og overrakt et lærebrev, hvorved han optoges i

mesterens familie. Under hele læretiden overtog mesteren

fadermyndigheden overfor lærlingen; han skulle både

opdrage og undervise ynglingen efter lavets forskrifter,

hvori det bl.a. eksempelvis hed: »Den mester, der antager

en lærling, skal dag og nat have ham i sit hus under dør og

lås og drage omsorg for hans brød.« Mesteren skulle op-

drage lærlingen som sin søn og alvorligt holde ham til

kirkegang, gudsfrygt og ærbarhed. Lærlingen skal lyde

mesteren som sin fader: »når lærlingen lader det mangle

på gudsfrygt og lydighed, skal han tugtes strengt, thi den

pine, legemet må lide, kommer sjælen til gode.« Hovedsa-

gen er dog, at mesteren foregår både lærling, svend, hustru

og børn med et godt eksempel. Kun for umoralitet eller

tyveri kunne mesteren straffe lærlingen med afsked. Viste

det sig ved læretidens udløb, at lærlingen ikke havde fået

den fornødne uddannelse, blev han overgivet til en anden

mester på den forsømmelige mesters bekostning; denne

kunne tillige idømmes særlige straffe for forsømmelsen,

når læretiden var udløbet på regelmæssig måde, blev lær-

lingen under stor højtidelighed udløst fra mesteren og

optaget blandt svendene. Til de ceremonier, der blev an-

vendt ved sådanne lejligheder, kunne bl.a. høre, at hver af

de tilstedeværende mestre blev spurgt 3 gange, om de

havde noget imod den unge at indvende. Samtidig blev

lærlingen spurgt, om han havde noget at klage over meste-

ren, særlig om han i læretiden i mesterens hjem, havde

iagttaget noget, der stred mod lavets forskrifter. I bekræf-

tende tilfælde skulle han nu sige det, men senere for be-

standig tie derom. Var alle formaliteterne i orden, for-

kyndte oldermanden i fagets og den treenige guds navn

lærlingen fri for mesteren, hvorefter den unge mand trådte

ind blandt svendene. Det var andre tider dengang, mon vi

fik nogen lærlinge i dag, hvis de blev de blev behandlet på

den måde. Der var en sand klokkeklang den aften, der var

hele 3 der slog på klokken og fik deres velfortjente sang.

Grete Strange fik overrakt et telegram og fik en flaske fra

hulen i anledning af hendes 80 års fødselsdag, endnu en-

gang tillykke. Til vores Gule ærter aften, var hulen fyldt til

sidste plads, Kaj havde igen vist sig fra sin bedste side

som kok, og lavet nogle rigtig gode gule ærter, personlig

kunne jeg godt undvære det fede flæsk, men ikke alle har

det sådan, men så er der heldigvis medisteren som smagte

godt. Senere på aftenen havde vi banko med mange fine

præmier. Kommende møder fredag den 8. april kl. 19.00

middag og kl. 20.00 generalforsamling.

Torsdag den 21. april kl. 20.00 varme hveder i hulen.

Fredag den 29. april kl. 20.00 skiveskydning i hulen.

Århus Naverne

ÅLBORG
Ekstraordinær generalforsamling og Hulemøde 2.
marts 2016. Med efterhånden 12 tilstedeværende navere,

hvoraf et par stykker skæppede i bødekassen grundet uti-

dig politisk snak, indledte Svend Erik aftenen at bede

Leif L om at overtage opgaven som referent - i fravær af

vores nye sekretær Kai - mens Leif P og Svend Erik på-

tog sig køkkentjansen efterfulgt af en opfordring til, at vi

som vanligt sang nr. 32/”Naver kæk… ”. Herefter blev

”lyset” tændt, og formanden kunne indledningsvis under-

holde med, at dagens navn relaterede sig til en mad- og

vinglad pave fra år 483! vi sendte ham en venlig tanke. Så

vil bestyrelsen fremadrettet have øje for nye tiltag, som

kan skaffe os nye medlemmer, samtidig med at bestyrelsen

ser det som en vital opgave at passe godt på de medlem-

mer, vi allerede har, idet Hulen skal være et sted, hvor vi

alle skal føle os vel tilpas og velkomne og gerne i rigt

antal deltage i de aktiviteter, der finder sted i Hulen, idet

vi er meget glade for det pæne fremmøde i Hulen de sidste

par lørdage. Et af tiltagene fremover vil være, at medlem-

merne vil blive holdt orienteret om, hvornår der er møde i

bestyrelsen således, at alle løbende kan fremkomme med

forslag til bestyrelsen. Bestyrelsen ser med forventning

frem til flere besøg i Huset a´la besøget fra efterløns-

klubben fra Svanehøj Pumpefabrik, idet der jo i sådanne

besøg kunne være potentielle medlemmer. Sluttelig kunne

formanden ønske Kurt et stort tillykke med 25-års jubi-

læet i foreningen og kunne overrække ham 25-års-nålen;

dette efterfulgtes naturligvis af behørigt bifald. Herefter

blev ”lyset” slukket, og vi kunne gå til generalforsamlin-

gen, som hurtigt kunne afvikles ved 2. vedtagelse at en

ændring af vedtægternes §7 stk. 4 (godkendt af CUK),

hvorefter det nu er muligt til generalforsamling at stemme

ved fuldmagt. For fuldstændighedens skyld blev det op-

lyst, hvorledes bestyrelsen havde konstitueret sig, og her

nåede Leif P at slå på klokken med vanligt ritual til følge,

hvorefter aftenens madhold – Joan og Rune – kunne ser-

vere den lækreste flæskesteg med ”det hele” og efterfulgt

af en særdeles velsmagende jordbærtrifli – herligt måltid!

Så skulle der synges nr. 11/”En skål for den mø… ”, men

det må have lydt lidt sølle, og i øvrigt bidrog kun halvde-

len i denne musikalske? øvelse; herefter kom Christian
på banen og kunne berette, at han nu havde gennemfør sin

uddannelse til ingeniør og opnået fast arbejde i en rådgi-

vende virksomhed – STOR tillykke – som Leif L ønskede

at gratulere ved at slå på klokken, hvortil Christian sagde

tak på samme vis; så det kom gang i kasketten og

blærerøvssangen.

Så var tiden inde til at synge nr. 15/”I et vinhus… ” efter-

fulgt af nr. 81/”Du landvej… ”, og så kom lotteriet bordet

rundt, hvilket førte til udlevering af 7 glimrende flaske

rødvin. Så går snakken lystigt, og vi kunne slutte en hyg-

gelig aften af med at synge ”Åh, disse minder…”.

Med kno

Leif

reservesekretær



     Bodega
GADESPEJLET

  Østergade 18 HERNING 97 12 30 08

www.naverne-CUK.dk
                     HOVEDBESTYRELSEN:

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

Formand: Kaj Jepsen, Münstervej 36, Strib

DK-5500 Middelfart

Tlf. 7586 9335 – 3070 5576 – E-mail: liskaj-d-j@mail.dk

Næstformand: Jan Erik Johansen

Kirkevej 9 – DK – 4520 Svinninge

Tlf.: 5943 1422 – Mobil 7178 0759

E-mail: janj898@gmail.com

Tilmelding og udmelding af medlemmer,
Adresseændringer i indland og udland til
E-mail: adr@naverne.com

Dødsfald meddeles af foreningerne til
web@naverne.com

som nævner det under „Naverne på den sidste rejse“

og sender besked videre til  HB-Formand og  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

Hjælpekasserer:
Laila Dideriksen, Gl. Viborgvej 216 – 8920 Randers NV

Tlf.: 5186 1667 – E-mail: ldi@hotmail.dk

Sekretær:
Ove Graae, Runestenen 52, DK-4700 Næstved

Tlf. 2086 3931 -  E-mail: ovegraae@naverne.dk

Chefredaktør: Richard Schmidt

Skanderborgvej 13A,1 – DK-8382 Hørning

E-mail: naverne@gmail.com Tlf. 8692 2901

Mobil. 2160 6792.  Deadline: Den 10 i måneden.

Hjælperedaktør/bladforsendelse til udland:
Hans Emborg, Højtoft 8, Grejsdalen, 7100 Vejle

E-mail: h.emborg8@gmail.com. Tlf. 7583 0901 – 4092 9705

Udstillingsvognen:
Udstillingsvognen står i Roskilde.

Henv.: Carl Otto Enevoldsen,

Hedevænget 8, 1tv.  4000 Roskilde

Mobil: 4035 5056. E-mail: carl-otto@live.dk

Arkiv. Henvendelse til Vagner Sørensen,

Egevænget 1, 8382 Hinnerup

Tlf. 4094 2619 – 4093 1963-  E-mail: vagner8382@gmail.com

  Lucia BlomsterLucia BlomsterLucia BlomsterLucia BlomsterLucia Blomster
   Gaveartikler              Borgergade 6 - Brejning - 7080 Børkop

Hanne Gade Nygaard

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

CITY CAFE´en
Fønnesbechsgade

Herning
Tlf. 9722 5574

stedet, hvor venner mødes

Jesper tlf. 40824283

Jens tlf. 86667694 Fadøl, øl, vand og vin

Alt i Hancook og Vestfyen produkter

Prøv en bank der tænker

på andet end penge

Jernbanegade 2 - 4200 Slagelse - 38 48 30 56

     Vi udfører:

      *  Kloakreparationer

      *  Tv-inspektion

     *  Strømforing

    *  Støbearbejde

*  Brolægning

*  Røgtest

*  Spuling

*  Speciale i forsikringsskader

Maribovej 18, 7100 Vejle

Tlf. 76 74 90 80

entreprenoer.larsbank@mail.tele.dk



     LUMSKEBUGTEN

AFSENDER:

Formand for CUK

Münstervej 36, Strib

5500 Middelfart

Evt.: ”Returneres ved varig adresseændring”

             Havnegade 33 i Vejle - tlf. 27 50 87 07

                    BAR - BODEGA - BILLARD

            Levende musik fredag / lørdag

  Byggefirmaet

Tlf. 86 92 61 22    mobil 30 95 06 65

www.byggefirmaet-johansen.dk

bj@byggefirmaet-johansen.dk
   Formand i Århus Naverne

  JOHANSEN
SOLBJERG

Frederiksberggade 4 - Silkeborg - Tlf. 86 82 05 91

                              Om- og tilbygninger

Hygum Hjemstavnsgård           tlf.: 74845566

Ribevej 74, Sdr. Hygum, 6630 Rødding

Hjemmeside: www.hygumhjemstavnsgård.dk

Bodega Hjørnet

Lyngbygade 19b, Silkeborg

Tlf: 86820077

Nye vinduer - tag og køkkener

BREDHØJVEJ 2-4  8600 SILKEBORG
TLF. 86 82 82 00 FAX 86 82 82 25

Mail: klaus@autoforum-silkeborg.dk
www.autoforum-silkeborg.dk

AUTOFORUM
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