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Stort tillykke „2 gange 70 år“.
Otto og Else Westergaard fra Århus Naverne kan fejre deres 70 års
fødselsdag her i november måned. Begge har været på Grønland og
arbejde i ca. 3 år, Otto som politiassistent og Else som klinikassistent hos tandlægen og de fortæller jævnligt om deres tid på
Grønland, og om deres mange rejser rundt omkring i verden.
Der er vidst ikke mange kontinenter de ikke har været på endnu.
Altid spændene at høre om. Meget af tiden nu går med deres familie, især børnebørnene, og ikke at glemme deres hund Charlie.
De er altid hjælpsomme og gæstfri, døren står altid åben.
Vi fra Århus Naverne vil ønske jer et stort tillykke med jeres
140 års fødselsdag.
Med naverhilsen Chefsekretæren.

Til lykke
Karl Rudolf Jensen (Karl Maler), et af Hillerød Naverforenings trofaste medlemmer fylder 80 år her den 30. oktober 2018. Til lykke med det Karl, du er
jo stadigvæk i fin form og i gang med mange forskellige aktiviteter.
Karl er næstformand hos os og vores kontaktmand til CUK, hvor han også er
æresmedlem. Karl blev udlært i 1956 hos maler Winberg i Allerød, og efter
nogen tid som svend ville Karl gerne ud og se sig lidt omkring, han have hørt,
at der muligvis var lidt arbejde at få i Schweiz. Men pengene var små, så Karl
tog hele turen til Schweiz på en Velo-solex knallert (tykmavet damecykel).
Det har nok givet lidt vind i håret, men Karl kom frem, fik arbejde, syntes
godt om stedet og var der et års tid. Så gik turen videre til Italien, det blev til
et halvt års tid, inden han rejste videre til Sydfrankrig. Det var et godt sted,
men der var lige et lille problem: Det var medens general de Gaulle sad på
magten, og der var jo et par attentater på den gode general, og Karl var vist
nok blevet mistænkt som lidt medskyldig. Det var nok noget ubehageligt,
guillotinen stod vist klar i fængselsgården, kniven var slebet, alt var klart,
undtagen Karl - han rejste skyndsomst hjem til Danmark, nu var det nok.
Efter det franske rejste Karl videre til Thule og var der i 3 år. Så ville han hjem til Danmark, og her startede han egen
malerforretning i Lynge, den drev Karl i mange år, inden den blev videresolgt til en af svendene.
Karl er en hyggelig og jovial mand med en god evne til at fortælle historier, der er nok lidt genbrug indimellem, især den
om julegåsen på Thule, men mon ikke den er spist efterhånden.
Til lykke Karl! Vi håber, at du får en rigtig god fødselsdag.
Hillerød Naverforening /Arne

2.

TAK - TAK - TAK - TAK

FØDSELSDAGE
D. 17-11-2018
60 år

Hans Bohl (Calgary)
245240 RGE RD 31A, Springbanks,
Calgary AB T3Z 1K4
Canada

D. 17-11-2018
65 år

Niels Mortensen (Fredericia)
Vesterbrogade 30 st.th.,
7000 Fredericia

D. 22-11-2018
70 år

Orla Blindkilde (Calgary)
6907 - 6 Street SW
Calgary, Alberta, T2V 5H8
Canada

Stor tak for smukt fremmøde til min 75-års dag inkluderende blomster, vin, diplom og højt humør. Også stor tak til
CUK Naverne i Vejle for jeres smukke tilsendte diplom,
som ligeledes glæder mig meget.
Med kno, Bent, Hillerød
Tak for telegrammer fra HB og Herning samt gave og hilsener og besøg
på min 70 års fødselsdag i august.
Med kno i bord

D. 27-11-2018
70 år

Else Marianne Westergaard (Århus)
Højgårdsvej 24,
8362 Hørning

D. 9-12-2018
90 år

Kay F. Hansen (Los Angeles)
226 Leland Way,
Arcadia, CA 91006
USA

D. 11-12-2018
85 år

Erik Jørgensen (Calgary)
#208, 1509 - 9th Street SW,
Calgary AB T2R 1H8
Canada
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JUBILÆUM
D. 1-12-2018
10 år
NV

Jens Bak-Jensen (Los Angeles)
237 Maverick Drive,
San Dimas, CA 91773
USA

D. 1-12-2018
10 år
NV

Rick Moutitzen (Los Angeles)
1206 Flagler Lane,
Redondo Beach, CA 90278
USA

D. 5-12-2018
10 år

Carsten Jessen Christensen (Vejle)
Chr. Wintersvej 40 B,
7100 Vejle

D. 13-12-2018
10 år

Svend Erik Hauberg (Nysted)
Fiskergade 5 A,
4880 Nysted

○

Jeg vil takke for det fine telegram
fra CUK Naverne I Vejle. Samt
CUK Naverne I Frederikssund
for gave og kort på min 6o års
fødselsdag.
Med Kno
Poul-Erik Christoffersen
CUK Frederikssund.
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Jeg vil hermed takke alle fra nær og
fjern for tilkendegivelser og
opmærksomheden ved mit 25 års.
jubilæum den 1. oktober 2018 i
CUK-Naverne.
Med kno i bordet
Alex B. Christensen.
CUK-Frederikssund
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CUK Naverne byder velkommen til:
D. 04-10-2018
Nyt medlem i Naverne Nysted
Niels Jørgen Hansen
D. 04-10-2018
Nyt medlem i Naverne Calgary
Hans J. Olsen
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Vigtigt: Liste med mærkedage er fra de
informationer, som foreningerne har afleveret
til CUK-medlemslisten.
Hvis du opdager fejl, så få din forening til at
indsende rettelsen.

3.

Nekrolog.
Naversvend Bjørn Alfred Pedersen, Nysted Naverforening er taget på den sidste rejse efter kort tids sygdom.
Bjørn var udannet murer og denne uddannelse bragte ham i sine unge år vidt omkring i verden for at udøve sit
håndværk. I Afrika for Danida, Tyskland og ikke mindst Grønland var nogle af de steder han bedrev
håndværket. I 80érne blev Bjørn værtshusholder i Nysted som han drev i en del år, men vendte tilbage til
murerfaget indtil i 2017 hvor han gik på pension. Bjørn var meget afholdt og havde en stor omgangskreds,
Bisættelse og højtideligheden blev holdt i Bjørns eget hjem og i haven hvor fremmødet af familie, venner og
navere var stort. Bjørn opnåede at være medlem af Nysted Naverforening i 35 år.
Ære være Bjørns minde.
Nysted Naverforening

Den 17. november 2018 kan
Hans Bohl
245240 RGE. RD 31A
Calgary, AB, T3Z 1H5
Fejre sin 60 års fødselsdag.
Tillykke fra naverne i Calgary
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Holbæk Navernes
Julefrokost 1/12 2018 kl.13
Kasernevej 2, 4300 Holbæk
Kom og vær vores gæst. Maden er helt efter alle
traditioner. Pris 80 kr..
Drikkevarer til normale hulepriser.
Alle medbringer en lille gave til ca. 20 kr., som skal
indgå i et rafle spil.
Tilmelding til Torben tlf. 24801064
eller lundegaard1@hotmail.dk
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Vores kasserer i Århus Børge Andersen, kunne den 1. oktober fejre at han havde været kasserer i vores forening i 25 år.
Børge har i alle årene sikkert sørget for at foreningen har kunne gå rundt økonomisk, vi er i Århus Naverne glade for at
han i alle årene har påtaget sig opgaven, og med sikker bevidsthed har sørget for at foreningen i dag har en sund
økonomi, og god fond der hvert år giver penge til foreningen. Vi håber du bliver ved mange år endnu, og vil gerne her
sige tak for det store arrangement for at økonomien altid har kørt godt.
Århus Naverne
Ole Lindeborg
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Formandens Spalte.
I forbindelse med, at Vejle er ved at forberede det kommende Pinsestævne, har de observeret,
at de kun er i besiddelse af 3 Fanefødder. Er der nogle der ved, om de befinder sig i Aalborg,
eller i Slagelse? Kan I ikke give Formanden i Vejle Hans Emborg besked om, hvor i landet de
sidste 2 Fanefødder befinder sig.
Med kno
Kaj Jepsen, Formand HB.

4.
Den levende Landsby

Hygum Hjemstavnsgård
Kære navere.
Reklame for vores julearrangement den 24. og 25. november.
Tiden før jul er en travl tid på Hygum Hjemstavnsgård, men også tid til julehygge.
I stuehuset på den gamle gård er der tændt op i kaminen i stuerne hvor der væves og nørkles, børnene kan lære at lave
julepynt med halmstrå. I køkkenet er brændekomfuret i gang og her laves smagsprøver af blodpølser samt klatkager. I
bryggerset laves medister.
I stalden er der sat op til det helt store hobbyjulemarked, hvor du kan købe Advents/jule dekorationer, kirkegårdspynt,
glaskunst, trædrejeren har mange fine brugsting, andre har nisser og rensdyr i alle udformninger. Der er strikket /hæklet
håndarbejde, lige fra dukketøj til tøj til dig selv. Uden for stalden bliver der slagtet en gås, både lørdag og søndag.
I smedjen har bageren varmet den gamle stenovn op til bagning af juleboller og franskbrød. I historisk køkken kan man
nyde duften og smagen af nybagte småkager og julekonfekt.
Der serveres risengrød søndag, af hensyn til bestilling af mad og kaffe/kage vil vi gerne have tilmelding senest 14.
november til Anne-Sophie Nielsen på 4060 3481
Venlig hilsen
Hygum Hjemstavnsgård
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CCEG Års Forsamling i Toulouse.
Jeg blev jo valgt som CCEG formidler og Delegeret for CUK Naverne ved stævnet i Aalborg. Jeg startede fredag morgen
meget tidligt kl.1,45 til lufthavnen i Hamborg og fløj først til Amsterdam og derfra videre til Toulouse i Frankrig, hvor jeg
ankom ved middagstid, her ville jeg mødes med et par kammerater, de kom og der kom flere og flere, senere ville jeg så
vente på Geert Stage fra Zürich Naverne, i mellemtiden fik jeg en lille ”morfar”, men da Geerts fly fik over 1 times
forsinkelse blev jeg nød til at køre til Hotellet for Receptionen lukkede kl.18.00. På hotellet som ligger noget uden for
Toulouse, fik jeg den første overraskelse, vi havde bestilt et dobbeltværelse med 2 senge, vi fik et meget lille værelse med
en Fransk seng på 1.40 x 2.00m med 1 hovedpude og 1 dyne og jeg kunne ikke få det byttet ”alt optaget”. Jeg kørte så ud
til Akademiet hvor Festen skulle være med Taxaen, for det viste sig at selv om det kun tog 10 min. Med Taxaen var det
med det offentlige nåde nær umuligt at komme derud, først 30 min. Til fods til stoppestedet, bus ind til Toulouse, bus
derfra ud til Plaisance, derfra igen 30 min. Til fods. Jeg ringede til Geert som i mellemtiden var landet og bad ham tage min
”Charly”=Charlottenburger (alt mit habundgut) med derud. Compagnons Academie er en slags Teknisk skole med
Kollegium og med alle tænkelige muligheder for undervisning, et kæmpe område med mange Bygninger til alle Håndværk
og indhegnet med lås og slå. Der stod 2 store Festtelte i den ene ende og flere store Militærtelte med knap 200 feltsenge i
den anden ende til de Fremmedskrevne, jeg besluttede også at overnatte der, jeg havde bare ingen sovepose, så det blev
på ”Valsemaner” med ”Kluften” på og jakken som dyne. Da Geert ankom var det med et stort HALLO, og så gik vi på den
helt store ”Hilsetur” Geert blev meget forbløffet da nogle af de Fremmedskrevne hilste på ham med hans navn (han må
have gjort godt indtryk i Geneve). Første aften gik med Velkomsttaler, senere med noget forsinkelse fik vi også noget at
spise, men med 2 Buffeter til 200-250 deltager fra Belgien, Danmark. Tyskland, Schweiz og Frankrig var det så som så.
Senere forsvandt flere og flere, og se der, nede ved soveteltene havde man indrettet en Ølbas i det fri og der blev alle
samlet igen og snakken gik. Lidt over midnat ville Geert ringe efter en Taxa for at komme til Hotellet, men nu kom næste
overraskelse, ringe efter en Taxa med udenlandsk mobiltelefon, kan man godt glemme, den bliver bare trykket væk, nå
senere fik vi vores Franske venner til at ringe og det lykkedes men i stedet for 15min. tog det 45min. Jeg festede lidt
videre, men gik dog til køjs før det blev lyst. Lørdag var Delegeretmøde med 30 delegerede + tilskuer, 7 grupper + de
Fremmedskrevne på Valsen og ”HELE BESTYRELSEN. Første del af dagsordenen blev gennemført uden større problemer
med Velkomsttaler og Referater fra de forskellige Bestyrelsesmedlemmer. Efter 45min. Middagspause gik det så videre
med valg og Beretninger, der skulle vælges en helt ny Bestyrelse hver 5 år, ny Præsident blev Bernhard Mergel fra ”De
Freie Vogtländer, Vice blev Juliende Vries fra Societe des Compagnons et Affilie Menuisier Servurier du Devoir de Liberte,
Kasserer blev genvalg af Jens Brinkmann fra ”Rolandsbrüder”, sekretær genvalg af Marternus Burauen fra ”De Freie
Vogtländer” og også genvalg af de Delegerede til ”EUROPA RÅDET”. Der var forskellige ansøgninger og forslag som

5.
blev debatteret, til sidst under eventuelt kom vores nye Præsident og bad alle Deltager om at understøtte CUK Naverne
på alle måder man kunne forestille sig, der blev bl.a. foreslået at sende flere Fremmedskrevne til DK. Og dermed opnå at
der blev spurgt mere om Rejselivet og interesse til Naverne, der var stor tilslutning til alt og alle ville hjælpe Naverne, og
jeg skulle overtage koordinationen. Kl.17.30 var slut. Kl. 18.00 den store venskabskæde med ca. 400 deltager, med
krydsede arme og hånd i hånd i 2 ringe der efter Fransk tradition vuggede og” vi” sang på Fransk en fantastisk oplevelse
man følte sig forenet i hele Europa.

Kl.20.00 begyndte Festaftenen, med taler og Fane skift og meget andet, så først kl.21.45 åbnede Baren og Buffeten (indtil
da var alt TØRLAGT) med mange Franske Specialiteter, senere blev der sunget og vugget til den store ”Guldmedalje”
med forsangere oppe på Bardisken, helt fantastisk et ægte europæisk sammenhold, igen landede vi ude ved Ølbaren og
senere da Geert ville hjem gentog sig problemerne igen, ingen Taxa trods flere opkald fra vores Franske venner, de var
meget hjælpsomme men det hjalp ikke, efter 1 times venten så vi en af kokkene der var på vej hjem (han var ædru og
skulle køre selv) så ham overtalte vi til at køre Geert til Hotellet, jeg gik først senere i seng og en af de Fremmedskrevne
overlod mig sin jakke til at lægge over fødderne det var bare kammeratskab i renkultur. Søndag tog Geert og jeg på
”Touristtur” ind til Toulouse, først besøgte vi et Frugt og Grøntmarked der var godt
1km.langt med mange
eksotiske sager, vi fik
også en lille kaffepause,
og overalt hvor vi kom
frem fik vi nogle gode
samtaler med
vildtfremmede folk, som
så gav os tip om hvad vi
ubetinget skulle se. Et af
forslagene lød at vi
skulle på Torvet (en
kæmpe stor lukket
Bygning)
med alt hvad hjertet eller bedre sagt maven kunne begære fra Fisk af alle arter, Kød friskrøget, speget, Frugt Grønt, Brød
og kager, chokolade, Kafferøsterier og meget andet det tog næsten 1time at nå rundt, så gik vi op på 1sal der var der
Restauranter med alle de specialiteter vi havde set nedenunder, her fik vi også noget at spise og det var ikke engang dyrt.
Godt stærket gik vi så videre i Byen vi besøgte Kirker Museer, og ned til Floden Garon og Kanal du Midi, ned igennem
den gamle Bydel med Spansk Arkitektur vi var også på Rådhuset med mange Fresker og ude på Rådhuspladsen kom en
ung Fremmedskreven løbende hen til os og bad os om at komme hen til en Restaurant hvor flere Fremmedskrevne sad, og
det sagde vi ja til, vi hyggede os en tid der, og der kom hele tiden flere, til sidst sad 12 ved bordet, senere gik vi videre ud
og se på Byen, hen på aftenen drog vi så hjemad vi havde fået forklaret at vi kunne tage Metroen et stykke derud af og
så Taxa derfra men som sædvanlig ingen Taxa, så vi fandt en Bus som kørte den rette retning nå vi nåede et stykke derud
af og sluttede på et lille Pizzeria, senere gik vi til fods(ca. 30 min.) hver sin vej. Jeg havde lånt en sovepose den sidste nat,
så jeg var godt udhvilet til hjemrejsen mandag. Vi var begge hjemme til tiden godt trætte men med et godt stævne bag os.
Næste CCEG Træf er i Dümmer i oktober 19, vi glæder os allerede, det ligger jo ikke så langt fra DK. Så kunne det jo være
der kom nogle flere Naver.
Med Kno i Bordet Christian Riedel.
P.s. Geert havde en lille oplevelse da han og Annemarie nogle dage senere var på en lille vandretur i Vallis CH. på
hjemvejen så de en Valsende Svend, som Geert selvfølgelig skulle over og hilse på, men da Geert ville forestille sig
svarede Svenden at det behøvede han ikke, de havde jo været sammen i weekenden i Toulouse.

6.

FREDERIKSSUND
Frederikssund – Svendeaften den 5.10.2018. Vi var 12
samlet til et par hyggelige timer i hulen. Der i bland havde
vi besøg af en tømmer ved navn Kim. Hans efternavn fik
jeg desværre ikke fat i, men det så ud til, at Kim nød at
være iblandt os. Kim fortalte, at han har været på Grønland
i 8 år. Så forhåbentlig ser vi Kim igen i hulen? Det blev en
meget travl aften for Karsten og Gunner, som der havde
baks tørnen denne aften. Vi
siger tak til de to gæve
drenge for deres gode
hulemader og hygge. Der
skulle sige tillykke til PoulErik med hans 60.års
fødselsdag og hans 10.års
jubilæum som NV i
Frederikssund og til Alex
med sit 25.års jubilæum i
CUK og til sidst men ikke
mindst til Kurt som fylder 60.
år den 21.10.2018. Et stort
tillykke til alle 3.
Og tak for skænken. Efter nogle hyggelige timer med
masser af minder og røverhistorier, var det tid til
”Minderne” og takke af for denne gang og på gensyn den
2.november.2018, hvor det er Inger & Karsten som har
hulevagten.
*Husk, at give besked til
hulemor hvis i ikke kan
komme* Julefrokosten
2018 nærmer sig med raske
skridt. Nemlig lørdag den
1.december 2018 kl. 13:00.
Så sæt allerede denne dag
af i kalenderen, og meld
jeres deltagelse til hulemor
på tlf. 42 30 39 75 senest
fredag den 16.november
2018.
Nyt fra kassereren i CUK-Frederikssund
CUK Frederikssund har fået nyt kontonummer som
medlemmerne bedes bruge til kontingentindbetalingerne.
• Reg. 2580 Konto nr. 6448308322.
• Hermed vil indbetalinger for 2019 og fremover være:
• Helårlig betaling 05-01.
• For halvårlig vil det være 05-01 samt 05-08.
• For kvartals indbetalinger 05-01 og 05-04 og 05-07 og 0510. Grundet forsinkelsen på nyt kontonummer vil jeg bede
om at alle betalinger for 2018 er betalt 01-12- 2018.

CUK-Frederikssund ønsker tillykke med fødselsdagen til:
Kurt Rasmussen med 60.år den 21.10.2018 Anita Bondy
med de 74 år den 31.10.2018 Arne Jakobsen med de 74 år
den 9.11.2018 Kirsten Boeskov Rasmussen den 5.11.2018
Karsten Henriksen med de 70.år den 08-11-2018 Torben
Silving med de 55 år den 15.11.2018
Med kno Gumminaveren.

HERNING
Vores hulemøde foregik i Give den 19/9 hos Lilly og Harald
der havde været så venlige at invitere os. Da vi stadig er
husville. Der var 10 fra Herning foreningen. Vi var 3 fra
Herning der havde taget toget og selv om vi var 2 der
havde været i den store by før, havde vi ikke fået
GPSen med, så der måttes ringes efter hjælp. Så vi kom
næste til tiden. Maden var der ikke noget at klage over:
farsruller med bacon og blomkål + diverse tilbehør. Lige til
en Michelin stjerne, tak for det Lilly og Harald. Så har der
været 60 års jubilæum i Calgary, hvor der var 6 fra DK.
Harald og Lilly var der
også og det havde været
en fantastisk tur med
mange oplevelser, hvor de
også fik lidt tøj med hjem.
Nu har Vagner hvis for
mange penge, han er lige
flyttet til Silkeborg i ny
flot lejlighed, men har hørt
at der skal bygges et nyt
byggeri på 22 etager og
har kikket på 19. etage.
Med kno i bord
Peder

HILLERØD
En af vore efterhånden adskillige store dage oprandt den
20. september: En stor gruppe, ja konerne mm var jo med,
var vi, som skulle til middag og revy i Græsted. For ikke at
give politi på vejene ekstra arbejde for vores skyld, havde
nogle af os ladet kareten stå derhjemme. Og den flydende
del af middagen på Græsted Kro var da også rigelig til at
skylle grise, kyllinger og meget mere ad libitum ned i
maverne på os og de mange andre, som havde fundet vej.
Efter middagen kunne maverne slås, nogle glippede endog
med øjnene, og det kunne vel tilgives, for de ret mange
revy-(ind)slag under bæltestedet er nok gennem årene
velkendte for alle, uanset verbale variationer. Men Lille
Lars gik naturligvis ikke fri, og flere andre morsomme
indslag var der absolut også. Alt i alt en fin udflugt og
succes. Og mærkeligt nok har de tilsyneladende skæve
vejskilte i Græsted, men med en lille sent-ude filipindames

7.
hjælp fik vi en bus til at standse i den rigtige side af vejen,
som kunne bringe os til det vist sidste tog sydpå fra
Hillerød. - - - En messe har vi også haft den 29/9 med
smørrebrød, en halv snes deltagere, heraf besøg fra
København-naverne. - - Vores Karl Maler fylder 80 den 30.
ds og holder jo åbent hus, vi siger Til Lykke, formanden
har skrevet. - - - Næste arrangementer er messen den 27/10
kl. 13, og huleaften den 9/11 kl. 18. Tilmeldinger til Hulefar
Peder på tlf. 48170712 eller 27940134.
Med kno, Bent

HOLBÆK
Til vores hulemøde d.21.september var vores formand
fraværende, så Peter tog over. På den tid af året er det
blevet mørkt kl.20, men Søren beviste at det ikke er nogen
hindring til en grillaften udenfor. Så fik vi også afprøvet
vores nye terrasse. Vi var 14 som nød godt af Sørens
evner som grillmester. Efter en lang sommerpause tog
Ervin og Daffy hele 3 harmonikaer frem. Det der blev
spillet lød ikke alt sammen lige godt. Det var vist noget
med en tangent der selv ville spille, dårlig luft og en
knækket strop, tror jeg.
TL

KØBENHAVN
Endelig var det efter sommerferien atter så vidt, at vi
kunne komme i Hulen. Det var til Svend-Hulemødet den
11.9., hvor ikke mindst undertegnede havde glædet sig, da
jeg ikke havde været der i et halvt år. Alt var ved det
gamle. Vi var 7 der havde en pragtfuld eftermiddag.
Kassereren kræsede igen for os, og dejlige Anne-Lise
havde kreeret en skøøøøn ævlekage - og der var riiigeligt!
Alle gjorde hvad de kunne, men nej, det halve måtte retur
til Ballerup. Inge-Lise: dermed som det blev sagt ikke
ensbetydende med, at du slipper en anden gang:-). 23.9.
ringede vi ind (ikke med kirkeklokker/Heilige Bim Bam) til
Søndagsmesse, hvor vi også denne dag næsten følte os i
himmeriget. Lørdag den 6.10. var vi en håndfuld (5) der
stillede op - blandt andre naturligvis - i et haveforenings
hus i Ballerup for at overraske naverven O.B. i anledning
af hans 75 års fødselsdag 3 dage efter. Festen var
arrangeret af hans kære sambo og ligeledes naverven
Anne-Lise, og tænk sig, sønderjyden blev i en kort
periode for en gang skyld næsten tavs. Var han ikke i
forvejen gråhåret, blev de eventuelle sidste strå det af bar
„befippelse“. Behøves jeg at skrive, at der ikke manglede
noget? Og glad og i sit es var O.B. Som reklameret i sidste
nummer, giver vi (fiske)tegn til vort årlige overdådige
runde Sildebords’s glæder lørdag den 3. november kl.
13.00. Retterne har i sin tid svømmet ubekymret rundt i
(hav)vand, men kommer i yderligere havsnød, når vi går
om bord i det (runde)bords herligheder med svømmende
øjne. Men spise, øjne, hals og maver kan skylles med
diverse våde varer som Hulen råder over. Egne fangster er

velkomne. Sidste tilmelding var den 28.10., men check
med formanden på 33150985/29851699, da der nok er plads
til en sild mere i tønden. Søndag den 18. november kl.
13.00 afholder vi et 3 i 1 møde: Søndagsmesse, SvendeHule og ikke mindst Ekstraordinær Generalforsamling.
Generalforsamlingen indkaldes i henhold til vedtægterne.
Generalforsamlingen er ekstraordinær da den ordinære i
april grundet formandens sygdom blev aflyst. Det er
yderst vigtigt at du deltager, da vor fremtid for alvor er på
dagsorden. Eventuelle forslag skal være formanden i
hænde senest 8 dage før. Bankospil, bingospil, andespil,
tallotteri. Kært barn har mange navne. Og selvfølgelig har
vi også i år vort traditionsrige og flotte Bankomad &
Spil lørdag den 1. december kl. 13.00, hvor du virkelig skal
være uheldig med i det mindste ikke at vinde en
sidegevinst. Vi starter med lidt godt til halsen (og ganen),
og starter straks efter de 10 spil + 3 ekstraspil, hvor de
mange præmier virkelig er i højsædet. Transportformer til
eventuelle held må du selv medbringe. Thi der er jo altid
nogen der som regel absolut skal slæbe sig en pukkel til.
Sidste tilmelding på tidligere nævnte telefonnumre er den
25. november. Gerne før. ALLE her som der er velkomne!
Arrangementer:
3.11. kl. 13.00 Sildebord
18.11. kl. 13.00 Ekstraordinær generalforsamling.
Søndagsmesse og Svende-Hulemøde
1.12. kl. 13.00 Bankomad & Spil
Med kno
Niels „2 m“

LOS ANGELES
Så blev det endelig regnvejr i Los Angeles og vi nyder det
rigtigt. Oktober møde var samtidig oktober fest. Naver
Niels og hans kone Christiane stod for middagen og den
var rigtig tysk. Gravlaks/kogt og stegt Nürnberger pølser
med sauerkraut, sovs og varm kartoffelsalat og vi sluttede
af med Rødgrød med creme sauce. Vi serverede dog
Carlsberg og akvavit og det er jo dansk. Vi fik igen besøg
af en våd Bjørn, den skulle lige se om der var lidt til overs
til den. Vi har fundet ud af at vi i snart 50 år har haft vores
kloak system på septiktank og desværre var den blevet
fyldt til randen, da naver Dick Rowse familien holdt stort
bryllup for deres barnebarn. Så vi fandt tanken under
cementen udenfor lille hulen. Naver Kent Hanson gjorde
et godt job og fik ordnet sagen, så nu kører vi lidt igen.
Alle de Carlsberg skal jo ud et sted. Vi afholdt vores årlige
picnic den 30. september og der var 61 der ankom til
hotdogs og hamburger og salat og selvfølgelig is og store
småkager. Vi havde også raflet og der var gode ting og
sager at vinde. Vejret var dejlig tilpas varmt. Nu bliver
vores næste fest til Mortens Aften og vi får sikkert fuldt
hus igen. Julen kommer snart, så vi kan ønske alle navere
en Glædelig Jul - lidt på forhånd.
Med Kno
Arne O/Bo
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NYSTED
Hulemøde den 4. oktober 2018 Ved hulemødet var 8
svende mødt op og en ny naver var til optagelse efter
vores ritualer. Skibskok Niels Jørgen Hansen blev optaget
som medlem, Niels Hansen er 64 år og bosiddende i
Nysted tæt på vores hule. Niels har været fisker rundt
omkring hvor der var hyre at få, men har dog også været
kok på Hotel Godthåb på Grønland i et par år, vi ønsker
Niels velkommen i Nysted Naverforening. Julefrokosten i
december holdes på den første torsdag i december og
frokosten købes udefra. Et notits om vores afdøde medlem
Bjørn Pedersen var ikke bragt i bladet, det var der en del
utilfredshed med og Oldermanden lovede at undersøge om
hvorfor det ikke var med i september / oktober nummeret.
Arne Brok havde lavet maden som var nakkesteg stegt
som vildt, en dejlig velsmagende ret som han høstede stor
ros for. Næste måneds kok er vores nye medlem Niels som
frivilligt tilbød at lave maden til næste hulemøde.
Minderne blev sunget højt til dirigentens store tilfredshed,
og vi høstede for en sjælden gang meget stor ros herfor,
der var dog en del diskussion om hvor højt dirigenten
egentligt måtte løfte dirigentstokken.
Med kno Oldermanden.

NÆSTVED
På hulemødet d. 05.10 bød formanden velkommen til de 13
fremmødte medlemmer. Der var kun få interne ting på
programmet, så det blev et kort men godt hulemøde. Som
nævnt i sidste nummer af DFS, bliver der julefrokost d. 08.
12 kl. 13. Pris pr. person 125 kr., som dækker både mad og
drikke. Husk at alle medbringer en pakke til en værdi af ca.
30 kr. De skal i løbet af eftermiddagen sælges på auktion.
Der er hængt seddel op i Hulen for tilmelding. Sæt X i
kalenderen. Det er altid en meget hyggelig dag.
Hilsen Marianne

ODENSE
På hulemødet i oktober, var der gule ærter på spisesedlen.
Det var med grisehaler og det hele. Der blev lagt godt ud
men fadene blev ikke tømt, så alle var mætte. Al bank
havde gjort os opmærksom på at vores vedtægter ikke
opfyldte de nye krav som foreninger er blevet underlagt af
”Banktilsynet”, så vi besluttede at lave den manglende
tekst til vedtægterne.
Ole Bøwig

RANDERS
Vi var 17 deltagere til generalforsamling den 5/10. Vi
startede med ”Når samlet er…”, og så nød vi Hans og
Bentes dejlige kartoffelsuppe. Tak for mad :o) Anne Marie
og KB sørgede for, at vi havde drikkevarer til maden. Tak
for omgangene, I to. Efter maden blev lysene tændt, og vi
tog fat på dagsordenen. Laila blev valgt til dirigent, og Elo

blev stemmetæller. Freddy gav en god og grundig
beretning om de mange ting, vi har oplevet i året. Han
havde en særlig tak til Elo for at lave gaven til
pinsestævnet og til Hans og Bente for at stå for
grillaftenen. Han fortalte også om arrangementet i Tolne
og om turen til Mosel. Beretningen blev vedtaget. Næste
punkt var regnskabet. Her var der et underskud på 26,78
kr. Det skyldes blandt andet, at vi har rykket
regnskabsåret, så et HB kontingent og vores husleje fra
sidste år er med i dette års regnskab. Regnskabet blev
vedtaget. Under indkomne forslag skulle vi beslutte, om vi
ville beholde vores garantkonto. Der var en solid debat
med gode argumenter for og imod. Da vi stemte, var der en
stemmes flertal for at beholde kontoen, så det gør vi, men
vi ser på det igen om et år eller to. Næste forslag var at
holde åbent hus til foråret for at tiltrække nye medlemmer.
Der var mange gode ideer på banen, og vi vedtog at kaste
os ud i det. Vi blev enige om at lave et udvalg og afsætte
en dato på næste hulemøde, og vi fastsatte et beløb, det
må koste. Hermed kom vi til valgene. Freddy blev genvalgt
til formand, og Hans blev genvalgt som revisor. Tak og
tillykke til jer begge. Under eventuelt kunne Jan fortælle,
at vi har tilladelse fra kommunen til at sætte vejrhanen op.
Vi kunne også regne os frem til, at vores Hule har 10-års
jubilæum til vores nytårs tamtam, så vi tager nok 2 glas
kirsebærrom hver. Elo kunne fortælle, at vores vedtægter
snart kommer fra trykkeriet. Til sidst vendte vi annoncen
om Hørning i sidste nummer af Svenden. Vi var enige om,
at det er trist, når en forening må lukke, men
dødsannoncer må være for døde mennesker. Hermed var
generalforsamlingen slut, og Laila takkede for god ro og
orden. Roen blev dog hurtigt brudt af Jan, der ringede højt
på klokken og blev sunget for. Tak for skænken, Jan, og
tillykke med de 60 :o) Der er hulemøde den 2/11, og Freddy
laver mad. Vi holder julefrokost lørdag den 24/11 kl. 13.
Pris 150 kr. Husk også gave til ca. 25 kr. Hulen er
søndagsåben den 11/11 og den 25/11 – den 25/11 spiser vi
rester :o)
Med kno, Helle

SAMSØ
Søndagsmøde 16/9-18.
Hyggeligt lille møde med sang og højt humør. Vores
naverven Ole Stoffenregen kvitterede med tak for telegram
til hans 80 års fødselsdag. Skål og tak for det Ole. Det
gode vejr trak os tidlig ud af dørene denne søndag.
Hulemøde 7/10-18.
Forsinket tillykke med de 70 år til vores kære naverbror
Thor Mardon Olsen som du har haft den 28-10.18 Hipp
hipp hurra fra Samsø forening. Dejligt at se hulefar på
benene igen, det bliver bedre og bedre. Nyd nu løvfalds
sommeren, med de gode temperaturer. Efterårs stormene
skal nok komme.
Med kno Åse.
Næste møde: Hulemøde 4/11. Søndagsmøde 18/11.
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SILKEBORG
Måneds nyt fra Silkeborg. Hej, alle Dejlige Silkeborg
Navere. Ja, så er sommeren på hæld og efteråret nærmer
sig med mange dejlige farver af naturen på denne tid. Vi
har haft en god mdr. med dejlig samvær og vi har i klubben
haft Generalforsamling D. 29-09-18. Det var en hyggelig
dag med sang og sjov, samt en god middag lavet af Chef
kokkene Ove / Chr. Mødet startede præcis Kl. 10, hvor
formand åbnede mødet med at foreslå at vi startede med
sang Nr. 2. Når samlet er vor naverflok, hvorefter mødet
startede med oplæg fra Boje. Her blev Mads Kai genvalgt
som Sekretær og Jesper Kristensen blev genvalgt som
Næstformand. Bøde kassen blev talt op og vinder blev
Henning. (Skipper). 2 plads løb til Johan og 3 plads til
hans Dejlige kone Inger. Selve mødet sluttede med sang
Nr. 17 Fra Arilds tid drog ud på farten. Og Boje slog på
klokken for en lille 1. efter et dejligt møde der foregik i
bedste ro og orden. Efter generalforsamlinger var der
dejlig middag sammen vore Skønne fruer der var inviteret
til middag. Megen hyggelig eftermiddag, med sjov
snakken. Tak for DEJLIG DAG.
Kno Christian.
Mdr. Vits:
Morfar gik en tur med sit barnebarn. Barnet finder en æske
viagra på stien.
Morfar: „Hvis du giver mig æsken, så får du 100 kr. af mig i
morgen.“ Morfar fik æsken, og næste dag fik barnebarnet
500 kr. af sin morfar.
Barnet: „Jamen morfar, jeg skulle jo kun have 100 kr?“.
Morfar: „Jeg ved det, men de sidste 400 er fra mormor..“

SLAGELSE
28. sep. 2018: Atter en gang var Slagelse Naverforening
med i Sct. Michels Nat i Slagelse. Men der kom desværre
ikke ret mange til vores Åbent Hus-arrangement hvor
kassereren og undertegnede orienterede om Naverne og
hulen. Kun 43 gæstede hulen denne aften. Det kan evt.
skyldes det kolde vejr. Der var, iflg. pålidelig kilde, heller
ikke det store antal besøgende ude i byen som der plejer
at være. Men værre er det hvis det er fordi folk er blevet
trætte af de mange arrangementer som efterhånden bliver
tilbudt. Havde det ikke været for de støttebevise vi fik
solgt samt det store arbejde vores medlemmer udfører
(helt uden vederlag) med betjening af gæster, bagning,
oprydning, musik o.m.a., ville det ikke være arbejdet værd,
selvom vi medlemmer hygger os gevaldigt når vi er
sammen.
Hulemøde d. 5. okt. 2018: Her var vi troppet 7 medlemmer
op som indledte aftenen med at synge nr. 40 hvorefter der
var evaluering på Sct. Michaels Nat. Formanden
orienterede om kommende besøg i hulen hvorefter det var
tid for indtagelse af medbragte ”klemmer”. Her var vores
herlige ”Fødselsdagsbarn”, Iris Rafn, den glade giver af
de våde varer, som tak for lån af hulen. Endnu engang
tillykke med de 59??? år, Iris. Da vi skulle have besøg i
hulen næste dag, var lat som blæst da vi, efter at have

sunget minderne og sørget for at Iris kom godt hjem, forlod
hulen ca. kl. 22:00.
6. oktober 2018 kl. 14:00 var Slagelse Naverforening vært
for den forening som udgiver ”Jul i Slagelse. Der var 15
gæster som blev informeret af undertegnede og kassereren
om Naverne og andre rejsende håndværkere i
almindelighed og om Slagelsenaverne i særdeleshed.
Undervejs blev de trakteret med kaffe og ostebord. Ca. kl.
16:00 blev minderne sunget, hvorefter Ejner og mig, sagde
hunden, stod for oprydning og opvask m.m.
Med kno i bordet.
Erik
Kommende arrangementer og mærkedage i Slagelse.
2. november kl. 18:30: Hulemøde.
22. november: Slagelse Naverforenings 76. stiftelsesdag
25. november: Markering af stiftelsesdag og Jul i Hulen —
— Tilmelding til Erik
7. december kl. 18:30: Hulemøde.
31. december kl. 10:00 – 12:00: Nytårstaffel. ——
Tilmelding til Ejner.

SØNDERBORG
Hulemøde d. 5-10-18. Børge bød velkommen nr.32. Han
fortalte at han godt vil have at man ringer til ham om
torsdag når vi har hulemøde om fredage, ang. mad så man
ved hvor mange der kommer, så fik vi også julefrokost på
plads d.17-11-18 kl. 11. Tilmelding til JOHN 20153547 inden
d. 5-11-18. TAK. Og Vase havde nogle ting med til os fra
Hørning og tak for det. Så gik snakken og der kom noget
på bordet. John havde lavet sup. TIL NÆSTE HULEMØDE
ER DET SUSIE DER HAR LAVET NOGET, 2-11-18—KL19.
Med kno i bordet JOHN

VEJLE
På mødet blev der drøftet en henvendelse fra vores bank,
idet de mener, at der mangler noget i vores vedtægter, ang.
oplysninger hvem der tegner foreningen. Vores kasserer
havde udarbejdet et forslag, som kan tilføjes vedtægterne.
Dette forslag bliver taget op til afstemning på det
kommende møde den 30. november, der bliver en
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ved mødet
den 28. september, hvor vi også startet med sang nr. 101.
”der ligger en hytte blandt Maj grønne bøge, og tæt ved
dens mur, står en skildvagt på vagt”, det har vi jo også, i
2019 bliver Peter, 87 år, så han holder sig godt ved os
Naver. GULE ÆRTER ER RYKKET, så det bliver den 24.
november i stedet for, som vi plejer, RING til Hans Emborg,
senest den 11. november på tlf. 27 84 90 09. Så har vi haft
Ålegilde, det gik godt, der blev spist op, og vi havde
besøg fra Silkeborg og Kolding, tak til jer. Også rart at se
Hanne og Tommy, de kommer også gerne. Sang lige en
ekstra sang nr. 69, inden vi skulle have lidt at spise, Neller
synes vi skulle have mørbrad gryde, der var både ris og
kartofler. Der blev spist op, Tak Neller. Møde den 30.

10.
november og den 28. december. Lis skal hilse alle og sige
tak for buket, som undertegnede var i Jelling med, da
vores Naver enke Tove blev 90 år i september. Den 6.
november ønsker vi Erik Højsholm Pedersen tillykke med
65 år.
MED KNO LIS

ÅLBORG
Til hulemødet fredag d. 5/10 var vi 14, 12 medlemmer + 2
gæster som var. Bjarne, Gunnar, Rune, Kurt Nørgaard, Erik,
Ole Hald, Per F, Brian, Hans, Leif P, Mads og Ivar samt
Jann Leth, der blev optaget senere denne aften.
Derudover var der en svend som bankede på vor dør, det
var Henrik, Henrik havde rejst i 10 år som maskinmester,
han viste stor interesse i at blive optaget som medlem,
(lettere presset af sin bror Brian), så vi håber på at se
Henrik igen. Formanden Preben, var taget på ferie så det
var næstformanden Gunnar, der ledte hulemødet, og vi
startede præcis kl. 18:01:34, så Jann Leth og Henrik måtte
ud på trappen at stå, hvorefter skramleriforvalteren
undersøgte hulens indgange, og fundet dem så veldækket
at ingen uvedkommende kunne trænge sig ind og afsløre
vore hemmeligheder, (et par minutter efter sprang døren op
og Rune kom ind, Rune havde været ude på toilettet, Rune
var heldig med at han havde sin nøgle til døren med, så
efter at skramleriforvalteren havde tjekket at Runes
emblem var på plads og i orden, fik det så lov til at gå
denne gang). Efter at hulemødet var slut kom Jan og
Henrik ind igen. Ole Hald og Per F meldte sig til at
servicere os denne aften. Der manglede 2 lørdags vagter til
den 13/10 og den 27/10, men her var der ingen der havde
mulighed for at hjælpe som værter disse lørdage, så den
ligger til bestyrelsen. Vi sang så nr.32 naver kæk.
Undertegnede gjorde opmærksom på at sangen „Når
samlet er vor naverflok“ skrevet af Vilhelm lange i 1897
oprindelig havde et 6. vers, vi sang så sangen med 6.vers
(se bladet 1942 side 40 i arkivet). Herefter kom Henrik igen
uden for døren og optagelsen af Jann Leth kunne
begynde. Jann havde kluften på, så han manglede blot
medlemsbogen samt C.U.K emblemet, det fik Jann så da
han havde bestået optagelsen, tillykke med det Jann. Vi
sang velkomstsangen for Jann. Henrik kom ind igen. Rune
fik en flaske vin, da han var blevet 65 år i sommerferien.
Maden var klar: stegte ål m. stuvede kartofler + div. Kurt
Nørgaard stod for maden, den var helt i top på en skala fra
1-1000000=1000000. Per F sang en sang. Hans, Jann, Per F
og Rune stod i kø ved klokken. Vi sang nr.15 I et vinhus.
Derefter nr. 74. Jeg elsker livet i al sin gang. Så var der en
diskussion, om en Himmerlænding er en Vendelbo (det kan
jeg sige med 100 % sikkerhed, at det er en Himmerlænding
ikke). Bjarne sang en sang. Derefter sang vi Minderne. En
hyggelig aften og der var slet ikke noget inventar der gik i
stykker. Lørdag åbent d. 22/9 var der kun en gæst (vi
skulle jo mødes til aften denne dag), dog var Ole Michael
fra Århus afd. mødt op. Samme dag holdt vi en fest for
veloverstået Pinsestævne. Vi mødtes i hulen til et glas

velkomst vin, der var ikke dækket bord, men der var
saltstænger og peanuts, (nogle medlemmer var lidt
betænkelig ved situationen). Men så rejste formanden
Preben sig op, og meddelte at der om få minutter ville
komme et par taxa og hente os, og køre os til Cafe
Frederiksberg, hvor vi skulle spise. Så der var ikke nogen
der skulle lave noget, bestyrelsen havde arrangeret, så alle
kunne deltage. Det var en herlig aften vi sent vil glemme.
Med kno
Ivar

ÅRHUS
Hulemøde den 14/9 var der mødt 16 personer op, selv om
formanden ikke var til stede. Næstformanden bød kort
velkommen især til vores gæst Anders Baumann, som er
klejnsmed. Otto fortalte om resultaterne fra
fugleskydningen, Erik Carlsen gav et kort referat fra
Moselturen. Til næste møde kommer der en handikappet
foredragsholder. Der blev også sunget lidt, vi lagde ud
med nr. 28, derefter ”Den sorte smed” til ære for Anders,
efterfulgt af nr. 18, væggelusen. Viggo fortalte lidt historier
fra Tanzania. Om det hele var sandt vides ikke. Kl. 21.05
kom Erik Eriksen listende ind ad døren. Børge spurgte frisk
om vækuret var gået i stå. Hulemøde med ledsager den 28/
9 havde vi Michael Pedersen og en tolk der oversatte for
ham på besøg, som holdt et lille foredrag på ca. 3 kvarter
om at rejse i kørestol med hjælper ved sin side. Michael er
født spastiker, udlært teolog og skolelærer. Han har været
meget ud at rejse, trods sit handikap, mest i Sydafrika. Et
spændende foredrag. Vi sang da også lige
velkomstsangen for den. Efter foredraget takkede
formanden ham og hans hjælper og overrakte dem en
flaske vin hver. Så forlod de os, da Michael var blevet træt.
Børge sørgede for kaffe denne aften, hvor han brugte en
halv pose til en kande kaffe, den skulle jo også tyndes
sagde han. Hulefar sørgede igen for at vi fik lidt godt at
spise, med hjælp fra Else W. (Mon hun står i lære ved Ole.)
Det blev vist også til en lille sangprøve. Næste hulemøde
er den 2/11, den 10.11 er der stiftelsesfest. Husk tilmelding
til Hulefar. Sidst men ikke mindst ønskes Else og Otto W.
tillykke med deres 70-års fødselsdag henholdsvis den 5. og
27.11.
Med kno
Chefsekretæren.

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

Prøv en bank der tænker
på andet end penge
Jernbanegade 2 - 4200 Slagelse - 38 48 30 56

Næstformand: Carl-Otto Enevoldsen
Dahlerupsvej 11, 4583 Sjællands Odde
Tlf.: 4035 5056
E-mail: carl-otto@live.dk
Tilmelding og udmelding af medlemmer,
Adresseændringer i indland og udland til
E-mail: adr@naverne.com
som sender besked videre til HB-formand og hovedkasserer m.v.
Deadline den 10. i måneden for labels til næste blad.

Vi udfører:
* Kloakreparationer
* Tv-inspektion
* Strømforing
* Støbearbejde

*
*
*
*

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:
Jan Erik Johansen, Kirkevej 9, 4520 Svinninge
Tlf.: 5943 1422- 7178 0759
E-mail: cuk-hovedkasserer@outlook.com
(Ny E-mail oplyses senere)
Bank: Arbejdernes Landsbank i Danmark
Konto:53470388708
Arbejdernes Landsbank fra udlandet konto:
DK4353470000388708 ~ Swift: ALBADKKK
Hjælpekasserer:
Frode Zachariassen, Præstemarken 10A, 8653 Them
Tlf.: 2064 6412 – E-mail: hovedkasserer@gmail.com
Sekretær:
Ove Graae, Strandvej 87, 4736 Karrebæksminde
Tlf. 2086 3931 - E-mail: ovegraae@gmail.com
Chefredaktør: Richard Schmidt
Skanderborgvej 13A,1 – DK-8362 Hørning
E-mail: naverne@gmail.com Tlf. 8692 2901
Mobil. 2160 6792. Deadline: Den 10 i måneden.
Hjælperedaktør/bladforsendelse til udland.
Ved manglende levering af „Den farende Svend“ kontakt:
Hans Emborg, Højtoft 8, Grejsdalen, 7100 Vejle
E-mail: h.emborg8@gmail.com. Tlf. 7583 0901 – 2784 9009
Udstillingsvognen:
Udstillingsvognen står i Roskilde.
Henv.: Carl Otto Enevoldsen,
Dahleruosvej 11, 4583 Sjællands Odde
Mobil: 4035 5056. E-mail: carl-otto@live.dk
Arkiv. Henvendelse til Elo Bjerking,
Tlf. 5573 5615- E-mail: amelo@webspeed.dk
GDPR:
Se information om persondatapolitik
i CUK Naverne på hjemmesiden.

Brolægning
Røgtest
Spuling
Speciale i forsikringsskader

Maribovej 18, 7100 Vejle
Tlf. 76 74 90 80
entreprenoer.larsbank@mail.tele.dk

Lucia 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

AFSENDER:
Formand for CUK
Münstervej 36, Strib
5500 Middelfart

Evt.: ”Returneres ved varig adresseændring”

AUTOFORUM

BREDHØJVEJ 2-4 8600 SILKEBORG
TLF. 86 82 82 00 FAX 86 82 82 25
Mail: klaus@autoforum-silkeborg.dk
www.autoforum-silkeborg.dk

Bodega Hjørnet
Lyngbygade 19b, Silkeborg
Tlf: 86820077

Frederiksberggade 4 - Silkeborg - Tlf. 86 82 05 91

Byggefirmaet
JOHANSEN

SOLBJERG

Om- og tilbygninger
Nye vinduer - tag og køkkener
Mobil 30 95 06 65
www.byggefirmaet-johansen.dk
bj@byggefirmaet-johansen.dk
Formand i Århus Naverne

LUMSKEBUGTEN
Havnegade 33 i Vejle - tlf. 27 50 87 07
BAR - BODEGA - BILLARD
Levende musik fredag / lørdag

