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MÆRKEDAG.

D.13 jan.

D.löjan.

D.17.jan

D.18 jan.

D.23.jan

D.24.jan

Vejle

Zürich

2004 Johnny Lindskjold
Skolegade 15
7100 Vejle

2003 Premila Gehrig
David Hessweg 26
CH-8038 Zürich, Schweiz

2004 Kirsten L. Nielsen Odense

Holkebjergvej 91
DK-5250 Odense SV

2004 Bitten B. Lorentzen Randers
Nr. Sundbyvej 10
DK-8900 Randers

.2004 Børge Andersen
Jagtvej 65 B
8450 Hammel

2004 Ib Agerboe
Hjejlebakken 39
DK-5250 Odense NV

Århus

Odense

60år

60år

60år

60år

65år

60år

Tak alle Naver, fra nær og fjern, for den store opmærk¬
somhed ved min fødselsdag og et særligt tak til
Stockholmsnaverne for det store fremmøde i hjemmet
på fødselsdagen
Erling

Tak alle jer, der var med til at fejre vor 90 års stiftelses¬
dag d. 15/11-03 . Til receptionen først på eftermidda¬
gen, var der rigtig mange gæster i hulen for at gratu¬
lere. Tak for alle gaver og telegrammer fra nær og fjern.
Vi glædede os over at se Kolding - Odense - Herning -

Hørning - Randers - Ålborg - Silkeborg - og Stock¬
holm, der var mødt personligt frem. Om aftenen var
der festmiddag i Viby - og syntes vi selv - det var en
dejlig aften, med god mad - festtaler - 2 lejlighedssange
og Amerikansk lotteri, samt levende musik, og sidst men
ikke mindst, en flok herlige navere. Vi sluttede af med
en dejlig suppe til natmad, lavet af Kaj.
Vi håber at se jer alle igen om 10 år!!
Hilsen fra Århus foreningen. Lis Lindskjold

JUBILÆUM. »
D.01.jan.2004 Aalborg naverforening 85år

Kattesundet 20
DK-9000 Aalborg

D.12.jan.2004 København Naverfrening 105år
Ingerslevgade 108 kid. tv.
DK-1705 København V.

D.24jan.2004 Artur Nielsen Stockholm 50år
Alphyddevägen 43
S-131 35 Nacka Sverige

D.26 jan.2004 Ingrid Olsen Stockholm 30år
Fjällbrudens Väg 3
S-13245 Saltsjö BooSverige

TAK - TAK - TAK - TAK - TAK

Hjertelig tak for opmærksomheden på min 75 års dag.
Tak til CUK., tak til naverne i Stockholm og Nysted
naverne for fremmødet på dagen, hvor de var med til
at festliggøre dagen for mig. Hjertelig tak.
Med naverhilsen og kno Bent, Nysted

Walther Pedersen, Odense er gået på sin sidste rejse.
Naverne i Odense har mistet et mangeårigt medlem.
Walter Pedersen er udlært bogtrykker og efter endt
læretid tog han ud i den store verden, hvor han arbejde
sig frem. Det blev til en tid som sømand, men den helt
store oplevelse havde han da han rejste rundt i Austra¬
lien på knallert.
Efter tilbagekomsten til Danmark slog Walther sig ned
i Odense, hvor han blev selvstændig bogtrykker. I hu¬
len var han en flittig gæst og bestred i mange år posten
som kasserer. Walther elskede naversammenkomster,
for så var der lejlighed til at lave fest og skæg. Besøg i
andre foreninger var Walther også mand for og især
hulen i København blev jævnligt besøgt.
Walther vil blive savnet af mange i Odense.
Ære være hans minde.

Formand Ole Bøwig.
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Vejle Navernes Vinterfest.

Naverne i Vejle inviterer til Vinterfest i Grejsdalshallens Fritidscenter
på Grejsdalsvej 155 B indgang A. 7100 Vejle. Tid D. 17-1-04 Kl.18.00

Musik: Black Coffee Country Musik,
i Prisen vil være Kr. 125.00 pr. person,

* drikkevarer vil være til hulepriser..VT^X"x"H. Tilmelding til festen skal ske til Solveig Weitling på Tlf.2639 5377.
Vel mødt og kno i bordet, Vejle naverne.

"2003 - MOSEL - 2004"
GODT NYTÅR OG TAK FOR I ÅR.

Vi glæder os til gensyn med
gamle og nye MOSEL - farer.

Bussen kører fra
torsdag d. 26. til mandag d. 30 august.

Sæt X i den nye kalender
Med naver hilsen

Torben - Flemming - Børge.

Lollandstræf

Jeg må med beklagelse meddele, at interessen nok ikke
er ret stor, med hensyn til at holde et navertræf, hvor vi
kan mødes, og tale om nogle af de problemer vi har op,
og samtidig selskabelig samvær.
Der er aldrig tid på vores pinsestævner, til at tage em¬
ner op, udover vedtægter og forslag til disse .

Til dato er der kun 2 der syntes det var en god ide. Da
vi skal betale for huset forud, vil vi ikke sætte noget i
gang, til flere tusinde kr. og så må aflyse det.
Huset skal bestilles senest 10 januar, men uden posi¬
tive meldinger, hvis jeg ikke høre noget fra forenin¬
gerne, eller HB dropper vi det, men håber andre vil
taget emnet op.
Henning Brogaard Nakskov

Børge H. Andersen.

Kan den 23. januar fejre sin 65 års fødselsdag. Han
var i sine unge år på Grønland i 6 år, hvor han ar¬

bejdede som elektriker.
Efter hjemkomsten, ernærede han sig som selvstæn¬
dig installatør.
Børge er meget aktiv i foreningen - han er også en
af arkitekterne bag den årlige Moseltur, samt er et

mange årigt medlem af naver bestyrelsen, hvor han
er kasserer. Børge nyder nu tilværelsen som efter¬
lønner.
Et stort tillykke med fødselsdagen ønskes du af
Århus foreningen. Lis

Moseltur fra Sjælland.
Fr. sund forening vil prøve at arrangere bustur til

Mosel fra sjælland.

Vi skal først se hvor mange der
eventuelt vil deltage i turen.

Det er af hensyn til pris, overnatninger m. m
Der er reserveret en bus magen til den der blev

benyttet til Stockholmsturen.

Jeg syntes i skal snakke sammen i foreningerne,
og lave en fælles henvendelse

Til undertegnet senest 1. Feb. 2004.
Med kno i bordet.

Kurt Rasmussen. Teglværksvej 13. 3400 Hillerød.
Tlf.48 24 88 81. imail. kkbr@c.dk
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(PASTOREN)
Fd. Tjenestemand

Arthur Nielsen

Alphyddevägen 43
S-13135 Nacka,

Sverige

D.24 januar 2004

NAVER

• • • • •

: 50 \
• o •

'.ARS:
• •

• • • • #

JUBILÆUM

Arthur blev inmeldt i Stockholms avdeling 1954.
I klubben har jeg haft mange jern i ilden og medlem af bestyrelsen i flere år, hvor jeg var sekretär, på Naver¬
torpet også Høvding samt en flittig medarbejder ved samtlige renoveringsarbejden og ikke minst med det nye
toiletbygning var det mange lange arbejdsdage så man blev skidigt i tøjet og våret møjet.
Mange Naverstävner og møder i Danmark har jeg våret med om blandt herlige Navervenner med gode minder
gennem alle årenen.I Stockholms avd. var mange fine Naverer, også en del, som ikke er blandt os mere, vil jeg
minnes vel. Fra mit sekretär arbejde i klubben vil jeg passe på at sige et stort Tak til Danas Legat Stiftelsen, som
igennem ca. 30 år har bidraget med 4-tkr. pr år til renovering af Navertorpet og vor forening her.
I mit yrkesliv som beyndte 1937 var det på Hotel och Pensionat, blandt gryder og panner med lange arbejdsdage
samt natarbejde.
I 1949 vilde jeg prøve noget nyt arbejde og rejste til udlandet, der jeg på min vandring, så år 1954 kom til
Stockholm og fik arbejde som metalarbejder og Formand, derefter overgik jeg så til Tjenstemand befatningen
de siste 25 år, der jeg i 6 år blev personal— reprcentant i A/S Atlas Copco bestyrelse. Af øvrige tillidsposter var
jeg i Nacka Kommun i 23 Ar i Byrådet og Komstyrelsens arhejde.
Den danske Kirke bestyrelse deltog jeg ogsA i, heraf navnet PASTOREN... .1 Foreningen Hjerte- Lungsyge
blev det også styrelsearbejde og er Hededers-mediem der.

Små og store venner på Ingarø
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Meddelelse fra hovedkassen

Prisen for "Den farende Svend" fra
1. januar 2004 er Kr. 11

Som alle sikkert er bekendt med så har regeringen beslut¬
tet på finansloven for 2004, at fjerne bladtilskud til "Den
farende Svend"
Vi i hovedbestyrelsen har lavet en aftale med Post Dan¬
mark så vi kan sende " Den farende Svend" ud som B-

post.
Prisen for "Den farende Svend" for CUK medlemmer bli¬
ver pr. 1. januar 2004 kr. 11,- mod nuværende pris på kr.
7,50. Prisen er for udsendelse i Danmark.
Prisen for medlemmer, der får tilsendt "Den farende Svend"
uden for Danmark betaler kr. 11,- plus ekstra gebyr for
udsendelsen.

Samtidig vil jeg gøre foreningerne opmærksom på at kon¬
tingentet til HB. fra 1. januar 2004 er kr. 20,- pr. måned pr.
medlem som det blev besluttet på delegeretmødet i Hør¬
ning 2003.
Prisen for "Den farende Svend" til abonnenter og naver¬
venner stiger fra kr. 150,00 til kr. 180,00 pr. år.
Prisen for annoncer i" Den farende Svend "er uændret.
Der tages forbehold for kommende prisstigninger fra Post
Danmark.
Med henvisning til Søren Hvejsels indlæg "Lidt om frem¬
tiden" i oktober nummeret af "Den farende Svend" og
delegeretmødet i Hørning under eventuelt, hvor vi i HB
også ønskede en dialog omkring fremtiden.
Hvordan får vi nye medlemmer?
Da der ikke har været nogen der har reflekteret på henven¬
delserne, må vi gå ud fra, at man er tilfreds med situatio¬
nen som den er i dag.
Godt nytår Frode Zachariassen !!!!!!!!!!!!

Nasuak.

En lille historie om at arbejde på Grønland
11953 - 54 & 55.

Egon "Maler" Pedersen & Jonny Møller
Genfortalt af skriverkarlen i Silkeborg.

Kort tid før jul i 1953 mødte Egon "Maler" Jonny Møller
på gaden i Silkeborg og de faldt i snak Jonny fortalte at
han skulle til Grønland på mandag, op at lave noget maler¬
arbejde på en Amerikansk base som hed Nasuak. Og han
skulle være bajs og de manglede yderligere flere malere til
Grønland.
Dette var torsdag eftermiddag Johnny sagde at han ikke
ville af sted alligevel for hans kone var højgravid, det er min
sku også sagde Egon og efter yderlig et par øller at de
havde jo gjort det indledende arbejde så kunne de godt rejse,
måtte de støtte hinanden i det omfang som de kunne, og
efter en opringning til København til DAC. Var den side af

sagen i orden, nu var det bare hjem og fortælle konen at det

var af sted til Grønland på mandag.
(Johnny fik en datter og Egon en søn den 15 /12 og pigen
kom to dage senere)
De fik en lille skæv start de ville med bussen til Herning, men
det var bussen til Århus de skulle med. Det måtte skyldes
svigtene dømmekraft eller var skiltene for busserne var ens

eller var det dug ? Dog af sted kom de med rutebilen og
derefter med nat damperen til København og fra Kastrup fløj
de direkte til Nasuak.
De skulle male først en kæmpe hal på omkring 15000 m2 som
Amerikanerne brugte til reservedele og depoter samt lager
der var alt lige fra kanoner til barberblade og alt i fødevare
samt beklædning. Der var ca. 80 danske arbejdere der og
deraf var der 6 malere
Vores arbejdsdage var på 12-15 timer og kun fri hver anden
søndag vi tjente rigtig mange penge siger Jonny vi arbejde i
8 metershøjde vi sammenflikkede en vogn så stod vi der
oppe og sprøjtmalede, men vi var altid to på vognen af gan¬
gen For det var noget fortfærtlig giftig stads det maling som
vi brugte vi brugte godt nok maske men vi blev alligevel
svimmel og i ottemeters højde varder gode muligheder for at
falde ned, jo vi brugte da også sydvest for at malingen ikke
skulle løbe ned i nakken og vi havde en makker på gulvet til
at flytte vognen og til at fylde maling på anlægget samt
flytte slanger m/m.
Vi fik vores mad i kantinen og derved fik vi en god mad der
var beregnet til fok som arbejde meget og lang tid og vi
havde vores barak til at tilbringe vores sparsomme fritid i,
men jeg fiskede altid og fangede masser af torsk, havørred
samt store mængder af laks jeg solgte fisk til messen en
gang skulle kokken bruge 3 kasser torsk i messen og jeg
havde ikke mere end to, hvad nu? jo jeg stjal en kasse i fryse
huset jeg klarede opgaven og alle var glade. Også til det
flyvende personale som fløj mellem basen og USA så de tog
det med til USA eller Danmark fik aldrig penge kun sprut. Det
var min måde at overleve på, så var der noget til de lange
kolde vintre aftener som der også var nok af.
Som Egon "Maler" siger arbejde var der meget af jeg brugte
dog noget af min fritid lidt anderledes jeg var meget i de
Amerikanske klubber dels for at snakke og spille bingo og
kort med nogen andre end arbejds kollegerne.
Der var bøssebarre og almindelige barre og mange af solda¬
terne var veteraner fra Korea krigen og de havde krigs¬
traumer så det gjorde ondt de var kommet herop for at få de
værste skavanker væk inden de kom hjem til USA nogle var
så slemt medtaget at jeg aldrig tror at de bliver hele menne¬
sker igen, men sådan er krig jo noget være lort.
Kort tid efter at vi var kommet til Grønland var der jo jul og
nytår og nytårs dag havde vi fri, og vi ville gå en god tur der
lå en ø et stykke ude i fjorden og der ville vi gå ud til over
isen for det var jo bare lige derover, men der var længere end
jeg havde regnet med, men over kom vi og til bage igen og
jeg fortalte de andre om vores tur til øen og hvor langt der
var. Næste søndag ville nogle andre prøve samme tur de
blev advaret om dårlig vejerudsigter, men det var jo bare lige
derovre så de gik vi vidste intet om hvor hurtigt det kunne
gå med vejerskift på Grønland en fatal fejl.
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En storm af en styrke og vildhed som
vi slet ikke havde forestillet os var der

og der gik tre af vores kolegere derude
der blev slået arlam og da stormen var
ved at tage af blev der spurt om frivil¬
lige til eftersøgningen.
Vi blev bunden til et langt tov også gik
vi ud på isen i en stor vifte og da vi
havde gået sådan et par timer var der
nogle der så noget på isen i en bunke
sne og efter nærmere eftersyn var det
en mand der var frossen ihjel han hed
Fin og han var maler, men hvor var de
to andre?
De blev funden nogle timer senere de
havde funden læ under en jolle der lå i
kanten af fjorden og den havde de krø¬
ben ind under så på tros af svære for¬
frysningen overlevede de da, de fortalte
bagefter at under stormen var de kom¬
met væk fra Finn de var jo på vej over
til øen og var nået over halvvejs da stor¬
men kom og vi blev bange og vente om
for at nå tilbage til bassen.
Da Finn blev bragt ind på basen gik
doktor "hjælpeløs" i gang hun baksede
med ham i flere timer og det er måske
grunden til dette hjælpeløs eller var hun
der fordi hendes mand ingeniør på pro¬
jektet ? det korte og lange han var død
og han skulle tilbage til Danmark og det
foregik pr. skib og da han ankom til Kø¬
benhavn.
Var den samlede danske verdenspresse
på pletten aviser billedbladet m/m også
den sørgende enke billeder blev taget
journalister undspurte.
Hvordan - hvornår -hvorfor og enken
gav den hele partiet som den sørgende
enke, der var bare lige et par dettalier
hun sprang over de var bleven skilt in¬
den Finn rejste til Grønland, det var no¬
get med en graivitet og tiden der ikke
kunne passe sammen. Hun ville have
erstatning af den Danske stat og af
D.A.C. for tab af forsørger og far til bar¬
net som i ved så får den ikke for lidt nu

når bukserne er nede alligevel. Et væl¬
dig omtale i aviser og Billedbladet med
mange flere Der kom en lille kort notits i
en stor fejltagelse. Vi malede bare vi¬
dere der var messer og værksteder og
brager samt administrations bygninger
der var godt vejer der var skidtvejer og
dog den 3 august 1954 var vi i Køben¬
havn og nu var det bare tilbage til Silke¬
borg.

Egon fortæller at da han steg af toget
på perronen var Dorthe der sammen med
drengen som han aldrig havde set og
pigen som heder Alis.
Far ha vand far ha vand.
Det eneste hun kunne huske var at hen¬
des far skulle have vand og den gang
var der på perronen en drikkevands
hane. Det var den hun havde fået øje
på.
Godt tilbage i vores barndoms by og
med meget høj Cigar føring jeg fik 100
kr. om dagen til at solde op af Dorthe
hverdag, man er vel verdens mand.
Slutter Egon "Maler" af med.
Intet vare evigt så 6 mdr. senere var det
af sted igen, derom en anden gang.

Aalborg Navernes
julelotteri

Trækningsliste
1)414 6)566 11) 372

2)650 7)404 12) 69
3) 101 8)337 13) 176
4)229 9)651 14)261
5)667 10)367 15)169

Tak for jeres støtte.

AALBORG
Der var mødt 14 svende, vi hyggede os
med god mad og snak, det var dejligt, at
Anker J. trods sin alvorlige sygdom kom
til huleaftenen. Anker A. kom lidt for
sent og han havde fem Kroner til bøde¬
kassen i hånden, han skulle lige se jule¬
kalenderen færdig, han følger den med
interesse, for han er lige kommet hjem
fra de Vestindiske Øer.
Bjarne fik en SMS besked fra sin svi¬
gersøn, at han var ved at blive morfar
for første gang, han ville give en om¬

gang, hvis det skete, mens vi var sam¬
let, men vi blev snydt.
Formanden var til reception i Håndvær¬
kerforeningen i anledning af deres 155
års jubilæum, han var udover bestyrel¬
sen og sangkoret det eneste menige
medlem, som deltog. De har de samme

problemer med at få nye medlemmer
som vi andre.

Kurt havde nogle udenlandske gæster
med ind og se hulen, de var meget be¬
gejstrede.
Til sidst vil vi ønske alle medlemmer af
CUK et glædeligt Nytår.
Med naverhilsen Irene

FREDERICIA
Hulemøde den 3.12.o3. Der var pænt
fremmøde, i alt 11 svende. Formanden
bød velkommen og takkede for året der
snart er gået. Vi holder årsafslutning den
27.3.o3. Hulefar har lovet at der ved
denne lejlighed vil blive serveret stegte
ål. Lørdag den 5.12.o3 stod der gule ær¬
ter på menuen, der var 2o der mødte op.
Hulefar var desværre forhindret i at del¬

tage. Vi siger derfor tak til Vera og Jens
der så måtte klare ærterne og diverse.
Det blev en hyggelig og overkommelig
dag, da kuvertprisen kun var 4o kr.
Vi takker alle for året der snart er gået.
Med kno i bordet Bent.

FREDERIKSSUND
Ved bestyrelsens veltilrettelagt julefro¬
kost d. 6 dec. var der 21 personer, vi var
så heldige at få besøg fra Zürich igen,
nemlig af Flemming, det var glædelig tak
til Flemming for besøget, det må du
gerne gøre til en vane. Efter formandens
velkomst, gik vi om bord i al julemaden,
som blev krydret med nogle sange og
et festlig indslag af Jan, om en sørg¬
munter muresvend. Til kaffen syntes
Flemming at der skulle nydes nogle
Schweiziske cigar, det syntes Arne, at
det var godt, og Karsten nød også en
cigar efter 17 års afholdenhed.
Vi havde alle medbragt en pakke, så Per
B. og Arne stod for aktionen, den dyre¬
ste pakke gik til gummi Jan, sammen med
alle de andre pakker han bød på.
Da det begyndte at tynde ud, sang vi
minderne, men lyste blev vist nok sluk¬
ket omkring midnat. En rigtig hyggelig
julefrokost.
Foreningen ønsker Jan og Dorrit hjerte¬
lig tillykke med deres fødselsdage i jan.
HUSK at vi spiser kogesild d. 9. jan.
GODT NYTÅR TILALLE;
NÆR OG FJERN.
Med kno i bordet sekretæren.
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HILLERØD
I november måned holdt vi en meget
velbesøgt huleaften fredag d. 14. med
Jette og Randi's lækre smørrebrød og
hvor Karl og Leif gav os lejlighed til at
fejre deres fødselsdage, hhv. 65 og 74.
På denne fredag er der ligeledes tradi¬
tion for at bødekassen åbnes, men først
gætter alle skriftligt på størrelsen af de
indkomne bøder. Bøderne udgjorde kr.
947,50 og hulefar Morten kom nærmest
med kr. 965,-, hvilket indbragte ham °
flaske snaps. Lørdag 29. november holdt
vi vor årlige julefrokost for 25 navere

og -venner med Knuds hjemmelavede
sild, et bugnende julebord med varme

og kolde retter og tilpas med flydende
og åndelig næring - kort sagt naver¬
sang og bægerklang.
Vi ønsker alle navere og navervenner
en glædelig Jul og et godt Nytår.
Vi minder om Januar-møderne, hule¬
aften fredag 9. og lørdagsmesse 31.,
hvor traktementet står på kogt torsk.
Vi afholder tillige Generalforsamling 13.
Febuar med skipperlabskovs (klubben
giver) og Messe lørdag 28. med Gule
Ærter. Som tidligere nævnt er til melding
obligatorisk og bindende til formand
Dann Eland
tlf.: 47314954 (efterkl. 19) eller mobiltelf:
30556542
Knud Lindgreen tlf.: 33249402
Mona Hübsmann tlf.: 4581 8162
Med naverhilsen Preben

Kaj havde harmonikaen med så der var
ekstra fut på julesangene. Som vanlig
var der masser af god mad, og godt hu¬
mør. Årets konkurrencer var ballondyr
og madpakker, kun 1 havde gode lun¬
ger, nemlig Peter, der som den eneste
pustede de lange balloner op uden
pumpe. Erna fra Roskilde vandt denne
disciplin. Værre stod det til med mad¬
pakkerne som skulle tilberedes og pak¬
kes ind på 4 min. De 2 hårde dommere
Anni og Ole P. kasserede faktisk alle 3,
men blev dog enige om at John fra Ros¬
kilde var den bedste. En god og hygge¬
lig eftermiddag. Tak til René i Svinninge
for brød og kage.
Jørgen L.

HOLBÆK
Til hulemødet den 21. november var vi
12 omkring de runde borde. Efter Tor¬
ben havde budt velkommen, og vi
havde sunget en sang, blev forberedel¬
serne til julefrokosten finpudset. Britta
havde en gammel sangbog med, hvor
der var 2 sange af vores interesse, men

ingen af os kendte dem. Polar Bageren
havde haft fødselsdag, så klokkeklang
manglede der heller ikke. Nok en god
huleaften sluttede ved midnatstid. Ved

julefrokosten den 29. november var vi
22, heri blandt 4 trofaste gæster fra Ros¬
kilde. Ib måtte hjem efter værktøj for at
få foden til at passe til juletræet.

HØRNING

Tirsdag, den 18. november var 14. na¬
ver på besøg på SOK (Søværnets Ope¬
rative Kommando). Der var rundvisning
og foredrag om hvad de lavede der, det
tog to timer og det var meget interes¬
sant at se og høre.
Fredag, den 28. november havde vi fæl¬
les hulemøde med Århus naverne i vo¬

res mølle. 13 naver var kommet fra År¬
hus og 9 af vores egne var mødt denne
aften. Snakken gik lystigt og der blev
ringet med klokken mange gang, så
blærehatten blev brugt flittigt. Hulefar
sørgede som sædvanligt for lidt til hal¬
sen og maven. En rigtig hyggelig aften.
Hulemødet den 5. december var vores

julebanko, 12 naver og navervenner var
mødt op denne aften med en gevinst.
Formanden startede med de interne

meddelelser, derefter var der tid til at
starte bankospillet, hulefar var opråber,
det klarede han meget fint, de fleste fik
en gevinst med hjem. Derefter var der
tid til gløgg og æbleskiver og alminde¬
lig hygge inden vi gik hjem.
Lørdag, den 10januar04kl. 13
nytårstaffel tilmelding til Richard
senest 3. januar 04 på telefon 2160 6792
eller 86 921803
Med kno i bordet Else

LOS ANGELES
Allerførst ønsker vi alle et godt nytår
med tak for det gamle år. Vi er nu be¬
gyndt at tilrettelægge vores 70 års jubi¬
læums fest. Festlighederne vil begynde:
Fredag den 2. april 2004 med møde i
vores hule i Monrovia. Dette er vores

regulære møde med middagsmad og vi
starter klokken 5 med cocktails.

Lørdag den 3. April, 2004 holder vi så
vores GALA middag, der antagelig vil
blive holdt et andet sted.

Søndag den 4. April, 2004 vil vi så byde
til morgenbord eller frokost. Alle disse
planer er undervejs, men vi har slået fast,
at vi skal fejre vores store 70 års jubi¬
læum på behørig måde.
Vi ser frem til at byde gæster fra nær og
fjern velkommen og hvis nogle ønsker
flere oplysningen med henhold til hotel
- ophold og så videre kan I henvende
jer til os.
Kontakt venligst
Præsident Kent Hanson,
Telefon (626) 914.1318
E-mail: Hanson.Glendora@Verizon.net
Sekretær Arne Olsen,
Telefon (949) 493-1963
E-mail: Ahoboo@Aol.com
Kasserer John Kristensen,
Telefon (626) 357-8285
E-mail: Skovchris@Aol.com
Med Kno Arne 0

KOLDING
Ved hulemødet d.28. nov. var 7 medlem¬
mer mødt op.
Som tidligere nævnt er vores nytårs-
frokost d. 17.jan 04, kl. 19.00. Pris 100,00
kr. inkl. 3 genstande.
Husk at tilmelde jer til Lars senest d.
10.jan.04 på til. 7553 1503 mobil 2819
2944.
Vi blev enige om at hulen trænger til en
god gang rengøring, så d.l4.feb.04 hå¬
ber vi at I mødet op med en masse energi.
Vi begynder kl.09.00 med rundstykker,
vi ses.

Herfra Kolding vil vi ønske alle et godt
nytår.
Med naverhilsen Johan.
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KØBENHAVN
Vi var et lille sluttet selskab til Svende-

Hulemødet den 23/11, men det var som
altid hyggeligt og kunne komme hjem i
ordentlig tid. Andespillet og stegen den
6/12 blev endnu engang en stor succes.
Stemningen og spilleglæden var i top,
og der manglede hverken gevinster, for¬
tæring eller hvad dertil hører. Der var
bare BANKO på hele pladen!
2004 ligger vi ud med at fejre vor 105 års
(!!) fødselsdag lørdag den 10/1 kl. 18.00.
Der vil blive serveret en dejlig 3-retters
menu som du absolut ikke må misse. Alle
er hjertelig velkommen til at fejre „års¬
ungen", og helt ærlig: hvornår har du
sidst hilst på en 105-årig?
Sidste tilmelding er den 4/1 til forman¬
den på tlf.. 33150985 eller 26738865.
Torsdag den 22/1 har vi årets første
Svende-Hulemøde. Mon vi starter med
en stor mødeprocent? Der er under alle
omstændigheder en stor oplevelse når
vi er samlet, ik' ?
Det var så alt fra København for denne
gang. Jeg ønsker alle et rigtigt godt
nytår, og pøj pøj med vort virke.
Arrangementer:
10/1 kl. 18.00 Stiftelsesfest
18/1 kl. 10.30 Søndagsmesse
22/1 kl. 19.00 Svende-Hulemøde
Med kno i bordet Niels „2m"

NAKSKOV
Hulemødet d.31/11 var 8 mødt op + Erik
Christiansen, der har rejst som elektri¬
ker skulle optages. Vi siger velkommen
til Erik, og han bliver uden tvivl en god
nav, for han elsker klokkeklang. Der var
ikke meget på mødet, udover at vi skulle
have tilmelding til julemiddagen, og en
påmindelse om at huske en gavepakke.

For en gangs skyld var det kold mad vi
skulle have, men det skyldes, at hulefar
mente, vi drak mere end til det varme. Vi
havde alle en glad aften, selv Erik der
havde været til begravelse, det måtte
have været en våd omgang, selvom det
ikke regnede den dag, så Erik deltog kun
på halvtid, men man sover også godt
hos hulefar. Vi sluttede i god ro og or¬
den, selvom nogle af os havde fået eks¬
tra langt nattegn. Julemiddagen d.5/12
var vi samlet 10 voksne og 2 børn, en
rigtig hyggeaften med rigeligt af både
and, flæskesteg, og rødvinen var spon¬
soreret af Strauss. Pakkefesten gav små
650 kroner, hvorefter de ca 500 kr. kom i
fluekassen, til sommerudflugten. Ved
næste hulemøde vil vi foreslå hulefar,
at han for fremtiden serverer morgen¬
mad til os, efter hulemøderne. Vi ønsker
alle en god jul, samt godt nytår. Fra
Nakskov foreningen.
Med kno i bord Henning

NYSTED
På årets sidste hulemøde var 7 svende
mødt til en hyggelig aften. Snakken faldt
selvfølgelig på de gule ærter som vi spi¬
ste i Stoppestedet den. 27. november
og fremmødet var på 23 personer i alt.
Inviteret var Borgmesteren med frue, og
formanden for Kulturudvalget med frue,
samtidigt var Søren Gjøvad fra Nysted¬
net inviteret, men udeblev dog p.g.a.
forglemmelse. På hulemødet solgte
Willy emblemer og slips, og Bent de¬
monstrerede sin ny sangbog, gamle
sangbøger blev gennemgået for en fest¬
lig sang til aftenen, efter ønske af Frank,
som også agerede som forsanger. Frank
tager nu medio december igen på sin
årlige tur, igen i år bliver det til
Almulmécar, god tur til dig Frank, øn¬
skes du af dine kammerater i Nysted.
Oldermanden måtte ringe med klokken
for at skabe ro under mødet da to af
svendene var blevet lidt for festlige.
Poul Rasmussen har ikke fået sit med¬

lemsblad kunne Bent oplyse, og efter
ønske af Bent må vi nok tilbagebetale
kontingentet til Poul, kontingentet vil

heller ikke figurer på CUK liste som jo
ellers godt kunne bruge pengene, men
det er de ting der sker med ny ledelse i
foreningen og den tager jeg på min
kappe. Willy gav en ° fl. Snaps da vi
skulle spise rester (Gule ærter) og der¬
efter pandekager som oldermanden
havde bagt. Sparebøssen blev tømt og
vi gættede om indholdet, Bent vandt °
fl. Snaps som han dog har til gode til
næste hulemøde den. 5. januar. 2004.
Med kno i bordet. Oldermanden

NÆSTVED
Bent frisør har sammen med sit bowling¬
hold været på besøg, de var 17 i alt, som
havde bestilt frokost hos pigerne i hu¬
len, det var en dejlig dag. Gæsterne var
ovenud tilfreds, og bad om at de måtte
komme igen til næste år. Vores julefro¬
kost var alle tiders, vi var 20 sultne sjæle,
der mødte op, appetitten var god og
stemningen i top. Igen i år stod Jess for
auktionen over de medbragte pakker,
som indbragte ca. 800 kr. det var en god
dag, vi takker festudvalget for et godt
arrangement. På hulemødet blev vi enige
om, at vi selv tager vores mad med til
næste hulemøde d. 2. jan. Efter mødet
havde Villy og Margrete lavet brunkål,
igen en god aften.
Lørdag d. 24. jan. inviterer hulemor til et
let sildebord, der er 3 slags sild, fiskefi¬
let og ost plus en øl og snaps til en pris
af 15 kr. Vi forventer at mange møder
op, husk tilmelding på telefon eller op¬
slag i hulen.
Der afholdes generalforsamling d.
27.feb.04. Der er flere ledige pladser til
bestyrelsen, nærmere herom i næste nr.
af DFS. HUSK at forslag til behandling
skal være formanden i hænde senest 14

dg. før.
Traditionen tro bliver der igen i år holdt
nytår i hulen - alle er naturligvis vel¬
komme.
Alle medlemmer og familier ønskes et
godt nytår og tak for det gamle.
Med naverhilsen. Ove
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ODENSE
Ja, så er vores årlige julefrokost over¬
stået, den blev afholdt d 6-12. Der var

18 tilmeldt. Nogle var syge, nogle kom
ikke, Børge var sendt på langfart om fre¬
dagen, så der kom kun 13. Kirsten havde
lavet alt maden, Lajos bidrog med den
stegte slid. Men det er ikke som for år
tilbage, da blev der spist meget mere.
Birgit gav en hånd med ved anretnin¬
gen. Vi hyggede os nogle timer med mad
og drikke og julesange. Derefter var der
aktion over de sjove pakker vi havde
medbragt. Det blev til et rekord beløb.
Vi takker alle der bidrog med et beløb..
Der kom 1190 kr. ind,
Vi hyggede videre til sidste bus kl. 23,30.
Vi sender de varmeste hilsener til søens

folk, Børge, om snarlig gensyn. Næste
hulemøde i jan. er d 9-1 kl. 19,30. Sæt
allerede nu kryds i kalenderen til den 21
feb. da har vi torske gilde. Alle ønskes
et rigtigt godt nytår. Og må vi så lige
takke Århus for den dejlige fest, de
holdt til deres 90 års jubilæum.
De bedste hilsener pigen fra Fyn.

■3
— a. O

RANDERS
Vi afholdte vores årlige julefrokost d.5
dec., vi var 15 til bords, rigeligt fordelt
på kvindfolk og mandfolk. Alle nød den
gode mad - sangbøgerne og skrabe¬
lotteriet kom på bordet, og de medbragte
gaver blev fordelt. Os fattigrøve oppe
fra nordbyen tabte slaget i amerikansk
lotteri, om pullimut flasken, flaskens ejer
blev vores 25 års jubilar Evald, men så
fik han også overrakt guldslipset til¬
lykke, flasken gik tilbage til hulen, tak
for det. Vi var 6 som tog natbussen ind
til byen omkring kl.03.00. alle var enige,
det var en god julefrokost, fugtig - fest¬
lig og fornøjelig. Husk hulen er vært
med æbleskiver og solbærrom d. 31 dec.
kl. 11.00, sidste mand slukker og lukker.
Randers afd. ønsker alle i ind og udland
et godt og fredsommeligt nytår.
Kno i bordet fra Randers Jørn

ROSKILDE
Ved hulemødet den 28 med

generalforsamling var der 22 fremmødte.
Efter formanden havde budt

velkommen, gik vi til bords til Erna' s
brunkål med hvad der til hører. Da vi
var mætte gik vi over til general¬
forsamlingen, Kristian blev valgt til
dirigent og han styrede det med fast
hånd på vanlig vis. De 2 skriftlige ind¬
komne forslag blev godkendt og det
samme blev formandens beretning og
regnskabet. Alle blev genvalgt så det
kører på vanlig vis. En dejlig aften som
sluttede omkring kl. 22 med minderne.
Program for januar
Lørdag d. 17 kl. 13.00 gule ærter
tilmelding til Erna senest d. 10
på 4636 1068
Søndag d. 18 kl. 17.30 kortspil
Fredagd.d.30 kl. 19,00 hulemøde med
bankO, HUSK en gave til ca. 20 kr.
Hulevagten er Gitte og Poul Rzenno
Naverhilsen fra Roskilde naverne,
Anne-Lise
RIGTIG GODT NYTÅRTILALLE

SAMSØ
Julefrokost 6.12.03. Hele 13 fremmødte
til årets julefrokost. Startet med kokkens
sild og for nogle dejlige sild. Ellers blev
det gæt på bødegrisen, nærmest belø¬
bet var Flemming og Elin. Gættet var på
320 kroner, grisen bestod af 328,25. Så
det var tæt på. Gevinsten bestod af en
naverbitter, den blev sendt rundt. Tak.
Vores trofaste spillemand Knud var også
med, det var hyggeligt. Vi fik som i ser
brugt stemmebåndene godt.
Ellers fik vi dejlig velsmagende mad fra
Drop In. Det kan virkeligt anbefales.
Også en stor tak til Evelyn og Jack -

Drop In for Whisky til vores Irish
Coffee. Ellers gik resten af aftenen med
højt humør.
Næste møde: Søndagsmøde 18.01.04.
HUSK GENERALFORSAMLING
6.02.04. Kl. 16.30.
Indkomne forslag til formanden 14.dage
før. Godt Nytår.
Med kno fra Åse.

SILKEBORG
Klokken er 9.30 og det er dagen efter
vores julefrokost i hulen, så hvis der er
stavefejl i indlægget så er det nok ikke
redaktionens skyld for vi er nogle
stykker der ikke er nået hjem i seng
endnu, men der var 20 glade og festlige
personer som var mødt op og der var
dobbelt så mange retter på menuen
som der var plads til i vores maver, så vi
siger mange tak til alle som var med til
at lave en vellykket julefrokost. Midt
under festen sprang Frode en bombe
af, for han havde været inde i kartoteket
og se på datoer så han kunne oplyse os
om at Marie har 50 års jubilæum som
naver i år, det måtte vi jo også fejre så
det er ikke underligt at det blev sent
inden de sidste forlod hulen.
Vi vil her fra Silkeborg ønske alle naverne
ind og udland en rigtig glædelig jul og
et godt nytår.
Til huskesedlen, der er julehalløj med
gløgg og brune kager d. 21.12 kl. 10.00
hulen og vores årlige nytårstaffel med
champagne og kransekage d. 28.12 kl.
10.00.
Bladsmøreren

SLAGELSE
9 svende var mødt op til hulemødet d.
5. december. Efter at have sunget nr. 13,
bød formanden velkommen til årets sid¬
ste hulemøde. Erik modtog efterføl¬
gende tilmeldinger til juletræsfesten d.
14. december i hulen. Der blev
debatteret en masse emner henover

bordet, men vigtigst af alt var at vores
naverbroder Flemming Valbum just har
passeret de 60 år. Et stort tillykke til
Flemming. Alt i alt har året været sjovt
og spændende i vort regi. Under Fest¬
ugen i Slagelse var vi endnu engang

synlige på bytorvet. Endnu engang
høstede vi frugterne af vores fest¬
udvalgs arbejde, og drog på en spæn¬
dende „sommer"-udflugt til Holmen i
København. Her fik vi en spændende
rundvisning med efterfølgende
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bespisning i Marineforeningen i
Brøndby. Herudover har vi haft en del
besøgende i hulen som ønskede at høre
om naverne. Herudover har vi haft et

par foredrag; bl.a. foredrag om en

politibetjents hverdag i Grønland. Det
helt store arrangement i året var vores
arrangement med tidligere minister for
Grønland; Tom Høyem. Her iscenesatte
vi et offentligt foredrag som foregik på
Slagelse bibliotek. Dette var en fanta¬
stisk aften med en foredragsholder der
ligger ud over det sædvanlige. Ikke
alene er Tom Høyem ekstremt vidende
om Grønland, men måden foredraget
blev serveret på var fantastisk. Efter¬
følgende inviterede vi Tom Høyem i
hulen på en kop kaffe. Vi håber og ar¬
bejder på at 2004 skal blive ligeså sjov
og spændende med gode oplevelser hos
Slagelse naverne. Det er helt op til os
selv. Slagelse afdeling ønsker alle na¬
vere en glædelig jul samt et godt og lyk¬
kebringende nytår.
Med kno i bordet Per

STOCKHOLM
På lysstopningen den 8 november var

mange naver samlet for at lave lys, och
det var mange glade miner, og alle ville
være med, så man sad på rad, så man
kunne passe sin tur, Chriss hade med
ungersk soppe, Koko,s mor hade hjem¬
bagt bröd, og jeg hade biksemad. Vi tak¬
ker Koko og Sandra for et fint
arrangemeng. Gåsefesten som Ingarös
piger hade lavet blev 27 personer serve¬
rad, men gåsen rakte til alle, det var en
fin dag og solen strålede ude. Nogle
gäster var med som vi håber vil blive
medlemmer. På svendefesten var vi kun
18 personer men humöret var på top i
alle fald.

Program for Januar:
D. 10 Nytårsmesse lördag kl. 13
D. 24 Hulemøde lördag kl. 13
D. 31 Torskmiddag lördag kl. 13
Alle naver önskes et godt 2004.
Med naverhilsen "Onkel Anders"

SØNDERBORG

Lørdag den 29. november havde vi jule¬
frokost i Hulen. Der var ialt 15 personer
hvor af to var gæster. Vi havde for før¬
ste gang bestilt maden ude i byen, så
alle kunne bare møde op, og tage plads
ved et flot pyntet julebord. Masser af
dejlig mad, hyggelig snak og lidt senere

på dagen også en sving om. Det var en
rigtig hyggelig dag. Mere hygge var der
også til vores årlige banko spil. Det blev
holdt fredag den 5. december. Her var
mødt 11 medlemmer og 3 gæster. To af
medlemmerne kom efter spillet var be¬
gyndt, men som de flinke mennesker vi
er, fik vi hurtig lagt nogle brikker på de¬
res plader så de kunne deltage i spillet.
Man skulle tro, at der ville være gevin¬
ster til alle 14 deltager, men nej, familien
Thomsen løb med hovedparten af ge¬
vinsterne, og nogle enkelte af os fik kun
en lang næse. Men alligevel, en rigtig
vellykket dag med spil, æbleskiver og

gløgg. Det sidste arrangement i år bli¬
ver sildespisning den 31. december kl.
11.00 til 14.00. Så har du lyst til at ønske
dine navervenner et godt Nytår, skal du
bare møde op. Også et Godt Nytår til
alle naver og navervenner i resten af
landet. Med kno i bordet Jette.

VEJLE
Hulemøde d.5-12-03. Formanden bød
velkommen og ønskede alle en glædelig
jul og et godt nytår hvorefter man sang,
" Svende, vår solen vinker nu atter
Der blev ved mødet givet en stor tak til
Jens D.S.B, og hans kone for at lave, de
gule ærter ved festen d. 15 nov., som
endnu engang var uden lige, ved festen
havde Ivan der er indehaver af Brandt,s
Bar i Vejle givet 3 omgange af de våde
varer, Ivan var ikke selv tilstede og en
tak gives til dig Ivan og for din måde at
være på.
Vores vinterfest blev gennemgået, og
Solvejg fra Festudvalget orienterede
derom. Formanden oplyste om at et nyt
medlem der havde søgt om medlemskab
ville blive optaget inden længe. Vejle
Nav, Tage Prehn, var blevet indlagt på
Fredericia Sygehus med et brækket ben,
alle ønskede dig en rigtig god bedring
Tage og håber snart, at du må blive
gående igen.

Jeg skulle minde de medlemmer om der
er i kontingentrestance efter gældende
regler om, at kontakte vores kasser
Helge Gjerding og få betalt kontingentet
snarest. Efter mødet blev der serveret

julemad, som Annelise havde lavet, en
tak til dig Annelise for det gode mad.
En forsinket glædelig jul og et rigtig
godt nytår sendes til C.U.K, og alle
Hulerne nær og fjern.
Arrangementer i Januar Mdr.
D. 13.2-1-04. Hulemøde kl. 18.30
D. 17-1-04. kl. 18.00 Vinterfest, se andet
sted i bladet.
Med naverhilsen. Jens K. Ibsgaard

ÅRHUS
Hulemøde d.21/11. Næstformand Erik
bød velkommen til svendene og gæsten
Aksel Bjerregård, Viby! Han er isolatør
, og har som sådan rejst verden rundt -

verden er som bekendt ikke så stor, for
mange år siden, rendte han ind i Viggo
Reffenstein i et fjernt land, nu mange år
senere mødes de igen i hulen !! Samme
Viggo har oplevet lidt af hvert, han rej¬
ste ud i verden i sine unge år og i Italien
mødte han en skøn prinsesse . Den af¬
fære løb ud i sandet, men pressen fik
nys om det „ så det er ganske vist „.

Surt Viggo - nu bliver du nok ikke invi¬
teret til prinsebryllup til foråret, det ville
vi ellers gerne have haft en førstehånds
beretning om.
Tyskland d. 22/11 - den årlige tur var
igen en rigtig hyggelig dag, der blev
købt slik og mandler i posevis - og vist
også lidt til at skylle efter med! Den 28/
11 - var vi inviteret på besøg i hulen i
Hørning, de holdt ekstraordinært åben,
for at vi kunne besøge dem (vores hule¬
møder falder sammen ). Vi mødte tal¬
stærkt frem, og blev beværtet på bedste
vis. Vi håber snart at få jer at se i Århus.
D. 5-12 - julefrokosten var igen i år et
madorgie, med alt hvad der hører sig til.
Igen var det Kaj der havde stået for til¬
beredningen
GODTNYTÅR
Hulemøde d. 9-1
Hulemøde d.23-1
Hilsen fra smilets by. Lis
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www.naverne.dk

FMNER TIL BEHANDLING I HB.. SKAL VÆRE
FORMANDEN I HÆNDE SENEST D.25 I MÅNEDEN.
Formand:
Ole Bøwig, Brandsøvænget 4, DK-5000 Odense C.
Tlf. + Fax.: 65 90 44 16 Mobil tlf: 40 36 38 16
E-mail-ads.: Naver@galnet.dk
Næstformand:
Finn Pedersen Morbærvænget 13. DK-4700 Næstved,
tlf.: 5554 6697, Mobil Tlf.: 4013 6697.
Email: naverne4700@stofanet.dk
ADRESSEÆNDRING - UDMELDNING
BLADFORSENDELSE I INDLAND
Hovedkasserer:
Frode Zachariassen, Rustrupvej 26 B, DK-8653 Them.
Tlf.: 86 84 92 68 Fax.: 86 84 91 43
Bank: Arbejdernes Landsbank konto: 5347 0388708
SWIFT:ALBADKKK
Email-ads.: frode26@mail.tele.dk
BLADFORSENDELSE TIL UDLANDET
FORSENDELSE AF CCEG.BLADET.
Redaktør af "Den farende svend"
Dorrit Hansen, Gormsvej 7, Kregme, DK-3300 Frederiksværk
Tlf. + Fax: 47 72 48 14 Email-ads.: dorrit_nav@email.dk
Deadline: Den 10 i måneden.

Sekretær:
Laila Dideriksen GI. Viborgvej 216 DK-8900 Randers
Tlf.: 8645 43 48 Email:kim_di@tiscali.dk
Bestyrelsemedl.: Arkivforvalter:
Vagner Sørensen, Egevænget 1, DK-8382 Hinnerup.
Tlf.: 86 98 55 90 Mobil tlf.: 40 94 26 19
E-mail-ads.: vagsoe@ 12move.dk
Bestyrelsemedl.: Udstilling:
Søren Hvejsel, Udgårdstoften 10, DK-8600 Silkeborg.
Tlf.: 86 81 94 33
Suppleant: Web-master:
Henrik J. Berg, Kildevænget 4, DK-4700 Næstved.
Tlf.: 55 77 74 78 Mobil tlf.: 20 40 94 68.
Email-ads.: hber@hssyd.dk
Suppleant:
Flemming Laugesen Vestparken 28,Lind
DK-7400 Herning Tlf: 9722 2588
Udstillingsvognen:
Udstillimgsvognen befinder sig i Holbæk, og spørgsmål
angående udlån af vognen bedes rettes til:
Torben Lundgaard, Nybyvej 51
DK-4340 Tølløse tlf. 5918 6067
Trykning:
Birkerød Bogtryk/offset Aps. Toftebakken 2,D.
DK-3460 Birkerød. Tlf.: 45 81 04 58.

MANDEN
Dit lohzæle øl depot:

_ Alt i Hancock oe Vestfyen produkter
Boje Tlf. 40824283
Jens Tlf. 86667694 Fadøl, øl, vand og vin,

Grill * Pizza * Smørrebrød * Is

Åbent hele Året / /gJdrqJ—Værelser m/ TV
Hyggelig gårdhave vVÄS—— y) www.droppen.dk

8. B nrnKf

Langgade 26* Tranebjerg*DK-8305 Samsø*Tlf. 86590632

SPILLEAUTOMATER * BILLARDSALON
BESØG DROPPEN VI LØFTER PROPPEN

Ingvar
tfl'På

over1 Brandt's Bar
Paladspassagen 7

7100 Vejle
Tlf. 7583 1099

Sl-Ts Kartoffelcentral
v/ Mette og Svend Hübschmann

Hovmosevej 3, Rens Mark Fax 74 64 88 99
DK-6372 Bylderup Tlf. 74 64 85 35

Malermester Eugen Uhl
Klinten 27, 3600

Frederikssund

Tlf. 47 31 27 99 - 40 57 27 99
Fax 47 31 72 99

Medlem i Frederikssund

O
v

<
n

Jakon A/S - S
Byqninqsentreprise
Baltorpbakken9, 2750 Ballerup
Tlf. 44 83 02 OO

www.jakon.dk
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MURERMESTER
Gunner M Vilhelmsen

jp3 Egetoften 6, Slagslunde
1 DK-3660 Stenløse

\r
J Tlf.: 48 1 8 35 1 1 - 40 20 37 10

Medlem i Frederikssund

Bodega
GHDESPEJLET

Østergade 18 HERNING 9712 30 08

Birkerød Bogtryk
1. Éjylsfi Toftebakken 2 D.k DK-3460 Birkerød cSjS

Danmark JP|ff
Tlf. 45 81 04 58

Tryksager siden 1931

Casino Bodega
Købmagergade 10 7000 Fredericia

Tlf. 75 91 13 64
Hver onsdag kl. 11.00 ølbanko og harmonikaspil

Levende musik hver

Torsdag kl. 21.00 til 02.00 - fredag kl.21.00 til 02.00
Lørdag kl. 14.00 til 18.00 og 21.00 til 02.00

Søndag kl.16.00 til 21.00.
ÅBEN ALLE DAGE FRA 9.00 TIL 02.00.

Byggefirmaet
Johansen

Solbjerg Hovedgade 72b. Tlf: 8692 6122
8355 Solbjerg. Mobil: 3095 0665

Formand for foreningen i Århus
www.byggefirmaet-johansen.dk

BIANKAS SOMMERHUSUDLEJNING.
Billig udlejning af sommerhuse med og uden

svømmepøl. Ring efter materiale
tlf. 7591 1940 fax. 7593 4019

Frederiksberggade 4 - Silkeborg - Tlf. 86 82 05 91

CD'n med NAVER og HÅNDVÆRKERSANGE
fik en Grammy 2002 som årets visealbum.

Nu er „DEN TAPRE LANDSOLDAT" 17 soldater¬
sange om krig og kærlighed kommet Bestil den hos
„GO' dansk folkemusik" TLF.:75 72 24 86

MALERMESTER
TOM SØRENSEN

Medl. afCUK. Hillerød afd.

Kristtornevej 43 WKKf Tlf.: 4772 1112
3300 Frederiksværk Fax.: 4772 1152
SE.: nr. 20043008 Mobil: 2290 1188

VELKOMMEN TIL NAVERTORPET
Telefon 46/857 028 629

Torpvägen 4, St. Barnvik 2
S-134 64 Ingarö Sverige.

CITY CAFE en

Fønnesbechsgade
Herning

Tlf. 9722 5574

stedet, hvor venner mødesi
BORGERKROEN

Vestergade 37, Vejle.
Stedet hvor naver og andet godtfolk mødes.

ANDELSKASSEN J.A.K
.øvegade 63,4200 Slagelse.Tlf.58504770

Det lille pengeinstitut
Med den store virkning.

ET ANDERLEDES PENGEINSTITUT.

LUMSKEBUGTEN
Havnegade 33 i Vejle - tlf. 75 82 57 95

BAR-BODEGA-BILLARD
Levende musik fredag / lørdag

Hver dag kl. 8 - 18: øl 12.00 kr./ kl. 18.00 - 2.00: øl 15.00

HØJSKOLEN
ØSTERSØEN

Flensborgvej 48 - 50. DK-6200 Aabenraa
Telefon 45 7462 4700. Telefax +45 7462 4701

www.hojoster.dk
e-mail: adm@hojoste^l^^
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Pibemageren
Peter Heeschen.

Et lille sted, ca. 10 km fra Odense, som hedder Ruuerne, ligger der et lille husmandssted, hvor Peter og Kirsten
bor. Udadtil er det tydeligt at det er heste der er sagen. Der går nogle flotte rideheste i indhegningerne og en
hønsegård er der også. Men kommer man ind i det gamle maskinhus, kan man se at det er et værksted. I det
ene hjørne er der et aflukket rum med en glasdør. Bag glasdøren kan man se en drejebænk køre.
Det er her Peter holder til og når man kommer inden for, lugter det af træ. Peter er i fuld gang med at dreje en
pibe på en gammel engelsk drejebænk. Det ser yderst kunstfærdigt ud, den måde træet er spændt op på, ved
drejningen.
Vi får en snak med Peter og der kommer små
træklodser af mange forskellige træsorter frem
og Peter fortæller at det træ der bruges til piber
er helt specielt skåret ud af stammerne, så man
får årerne til at løbe en måde der giver nogle fine
årerspil i pibehovedet. Pibespidserne tilvirker Peter
også selv, der bruges Ebonit, kunstrav og andre
materialer, som giver et godt samspil til pibehovedet,
så det færdige resultat er overvældende flot. Vi ser

nogle færdige piber og det er de rene kunstværker i
alle mulige udformninger og der er ikke to der er ens.
Peter fortæller, at han begyndte at lave piber da han
var sytten år gammel og grunden til det var at hans
far lavede piber til eget brug. Det mente Peter at han kunne gøre bedre.
I 1980 begyndte han at lave Piber til salg, først til Tyskland, men salget var ikke så stort, så han havde arbejde
ved siden af, men da han som 53 årig, blev fyret af sin arbejdsgiver, Odense Kommune, gjorde han springet og
blev fuldtids pibemager.
Eksportmarkederne blev udvidet til flere lande, blandt andet USA, Australien og New Zealand.
Efter ønske fra hans agent i USA deltog han i en udstilling derovre og så kom der fart på salget, samt en
Internetside hvor folk kan se de piber der er til salg.
Peters håndværksmæssige baggrund, spænder vidt. Han er udlært værktøjsmager, har arbejdet på værksted for
vanskelige unge.
I de yngre år var det arbejde ude i verdenen der trak, så det blev til en tid med arbejde i Norge, men da Peter
godt kunne lide at køre på motorcykel, var Norge ikke det rette sted at køre.
Det var kort sommer og lang vinter, så da han var væltet tilstrækkeligt mange gange på hans Harley, blev den
solgt til fordel for en bil.
Peters Internetudstilling, kan findes på WWW.Heeschen-pipes.dk Ole Bøwig.
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Horst Dieter Zaedow Vejle 60år
Brovangen 5
DK-6700 Esbjerg
Preben Jensen Herning 70år
Sprogøvej 20
DK-7400 Herning
Arni Lorentzen Randers 65år
Nr. Sundbyvej 10
DK-8900 Randers
Else Madsen Stockholm 80år

Torpvägen 3
S-13464 Ingarö Sverige
Bøgild Hansen Næstved 70år
Helle Vilhelmsen Zürich 50år
Überlandsstr. 341
CH-8051 Zürich, Schweiz
Lilian Jørgensen Roskilde 65år
Vandværksvej 27
Kalvehave

MÆRKEDAG.

D.17 jan. 2004

D.03 feb..2004

D.06 feb..2004

D.08 feb.,2004

D.09 feb..2004
D.22 feb..2004

D.23 feb.,2004

TAK - TAK - TAK - TAK - TAK

Foreningen i Aalborg vil gerne takke for telegrammer
i anledning af vores 85 års jubilæum,
p.b.v. Irene Andersen

"Den lille gartner med den store hat" Leif Lennart
Öblom, født den 04.11.1930, har den 18.12.2003 plantet
sit sidste træ og draget på sin sidste rejse.
Det kom som et chok for os alle at Leif med den

paradisiske have og gartneri i Dronningens Kovang
pludselig blev taget fra os. Til det sidste var han vital
og frisk, altid aktiv i arbejde og fritid. Leif var en
markant personlighed med en imponerende interesse
for historien og litteraturen. Han kunne recitere lange
passager af J.L. Runebjergs helteepos "Fändrik Ståls
Sägner" udenad. Og da Berlin muren faldt i 1989, drog
han impulsivt af sted, for at være øjenvidne til
begivenhederne der.
Som finne var Leif en af hovedarrangørerne til navernes
herlige rundrejse i det sydlige Finland i 2003, vor Leif
var født og opvokset. Leif var til fest og farver. Han
var en livskunstner af de sjældne. Tidligere formand
for CUK. Hillerød afd. Tilværelsen bliver mere grå for
alle dem, som kendte ham. Et stort menneske er borte.
Fra Hillerød afd. skal lyde et "Æret være Leifs minde"
På Hillerød afd. vegne Dann Eland (formand).



Poul Boye Christensen har taget sin sidste lange rejse.
Poul er født d. 3-6-25, og har rejst som maler, i sine
unge dage. Poul var medlem af den gamle naver for¬
ening i halvtresserne, og var med til at genstarte naver
foreningen d. 10-1-03, så det var kort tid vi havde ham.
Poul døde mandag d. 30-12-03 og blev 78 år.
Vi føler med hans kone Elna, der også er medlem som
naverven.

Ære være hans minde.
Nakskov naver forening.

Nyt fra Hovedkassen

Når i har en adresseændring skal i omgående sende
den til hovedkassereren, for at i kan få "Den fa¬
rende Svend" tilsendt, da postvæsnet er sat ud af
spillet fra 1.januar 2004 på grund af at blad¬
tilskuddet er fjernet.
Med kno hovedkassereren.

NYT - NYT - NYT

NAVERTØJ
SE

SIDE 6

Vort kære medlem Knud Jensen, drog kort før jul ud
på sin sidste rejse. Han vil efterlade et stort savn i hu¬
len, Knud var en rigtig spasmager, altid havde han en
kvik bemærkning. Vi vil mindes Kny,d som en loyal og
trofast naverkammerat.
Æret være Knuds minde.
Naverne i Århus

HB MØDE DEN 13. DECEMBER 2003,
kl.10.00 Fåborgvej 9, Odense.

DAGSORDEN:

1. Protokol og beretning.
2. Redaktør.
3. Hovedkasserer.
4. Arkiv.

5. Udstillingsvogn.
6. Web-master.
7. Gennemgang af de indsendte forslag.
8. Behandling af bladudgifterne.
9. Næste møde.
10. Eventuelt.

FORMANDENS BERETNING:

Først vil jeg byde jer alle velkommen til dette HB møde.
Dette HB møde er det sidste inden årsskiftet og det er
her at vi skal gennemgå de ting der bliver vigtige for

Moseltur fra Sjælland.
Fr. sund forening vil prøve at arrangere bustur til Mosel fra sjælland.

Vi skal først se hvor mange der eventuelt vil deltage i turen.
Det er af hensyn til pris, overnatninger m. m

Der er reserveret en bus magen til den der blev benyttet til Stockholmsturen.
Jeg syntes at i skal snakke sammen i foreningerne, og lave en fælles henvendelse

til undertegnet hurtigt muligt.
Med kno i bordet.

Kurt Rasmussen. Teglværksvej 13. 3400 Hillerød.
Tlf.48 24 88 81. imail. kkbr@c.dk
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CUK i det nye år. Vi har økonomien for "Den farende
Svend" og udsendelse af bladet. Derfor er det vigtigt
at vi har undersøgt hvad udgifterne til bladudgivelsen
løber op i.
Vor Kasserer Frode Zachariassen har fået en pris hos
Post Danmark for forsendelse af bladet, samt lavet en

beregning på hvad det koster at sende og trykke "Den
farende Svend". Det er beklageligt at der har været så
mange rygter uden hold i omløb. Hovedkassereren og
jeg er meget betænkelige ved at der er folk der rund¬
kaster hovedløse økonomiske dommedagsprofetier
uden et sagligt belæg derfor. Jeg vil slå fast, at en tele¬
fonsamtale med vores hovedkasserer, ville have fjer¬
net alt tvivl om hvad udgiften vil blive i fremtiden.
Det kan ikke hjælpe at vi er sortseer og kun kan se
sorte skyer ud i fremtiden.
Vi må se positivt på fremtiden, selv om vi alle ved at
det ikke er en nem sti vi skal følge, men ved at løfte
arbejdsbyrden i fællesskab kan vi nå et godt resultat,
som vil være til gavn for CUK ind i fremtiden.
De indsendte forslag til delegeretmødet, vil blive sendt
ud til formændene i foreningerne, først i det nye år.
Til alle medlemmer i HB og jeres familier, vil jeg sige
Glædelig jul og et godt nytår.
Ole Bøwig.
1. Protokol og beretning.
Frode Zachariasen og Vagner manglede referatet fra
sidste møde og det fulde referat fra delegeretmødet.
Der var utilfredshed med at der var så mange afbud,
Finn Petersen, Laila Dideriksen, Søren Hvejsel, samt
suppleanterne Henrik Berg og Flemming Laugesen
havde alle meldt afbud. Hovedbestyrelsen er ikke me¬
get værd hvis ikke HB medlemmerne møder op hver
gang.
Man gik straks til emmet "Den farende Svend", da
man mente der var sendt nogle løse rygter i omløb, om
de forhøjede portoudgifter ved udsendelsen af sven¬
den.
Man kunne have spurgt kassereren, som havde fået en
ny pris hos Post Danmark for forsendelsen af sven¬
den, som pr måned bliver ca. 6 kr. for indland, for ud¬
land betaler medlemmerne selv differencen som for¬
sendelsen koster mere. Bladet pris for trykning og for¬
sendelse er uændret ca. 11 kr. Vagner Sørensen var
betænkelig ved de stigende udgifter til "Den farende
Svend" da medlemstallet er stærkt faldende i de næste

år. Det vil være en katastrofe for naverbevægelsen hvis
bladet må stoppe.
2. Redaktøren.
Der blev talt om at alle indlæggene til svenden kommer
den sidste dag, det vil aflaste Dorrit meget at sekret¬
ærerne sender dem noget før.
3. Hovedkasserer.
Det blev oplyst at udsendelsen af telegrammerne ko¬
ster 28,- kr. pr stk. og da der er 117 personer næste år

som skal hædres, er det en stor udgift. Marianne på¬
tog sig udsendelsen af telegrammer efter nytår. Det
blev oplyst at vi er udgået for sangbøger, der vil blive
trykt nye i nær fremtid. Der var lavet en emblemholder
i Sterling sølv med snore og man vedtog at bestille 5
stk. Det blev vedtaget at udnævne Erik Jensen, Cali¬
fornien til æresmedlem fra 1.1.2004. Formanden Ole

Bøwig foreslog at foreningen anskaffer en bærbar com¬
puter, da hans egen var brudt sammen, det blev vedta¬
get, så nu kan man for eftertiden have den med til
møderne, med alt liggende der angår foreningen lagt
på harddisken. Man i dag kan få en bærbar til ca. 7.000
kr., så den blev bevilget.
4. Arkivet.
Der var ikke meget at berette, der er ikke stor inte¬
resse for det, der er dog så meget godt stof der som
kunne fylde bladet ud, men er der nogen interesse for
at læse de gamle ting. Der var ikke kommet nogle blade
siden pinsestævnet og arkivarens egen gamle compu¬
ter fungerer ikke rigtig mere, det er for bøvlet først at
skulle sidde og skrive arbejdet i hånden og senere skrive
på computeren hjemme, så der blev bevilget en ny com¬
puter til 2400,-kr.
5. Udstillingsvognen.
Den er stadig køreklar, men det er en død kapital når
den ikke bruges, selv om udgifterne kun er 1700 kr. om
året så skulle den bruges noget mere. Vores udstilling
er stadig miserabel, men hvem vil bringe den i orden, er
der nogen der vil og kan??????
6. Web master.

Der var bedt om en redegørelse fra Henrik Berg, fordi
der har været så meget kludder med hjemmesiden, der
var ikke kommet nogen redegørelse inden mødet som
lovet. Det blev vedtaget at man skulle finde en anden
udbyder, da vi ikke kan være bekendt at siden ikke fun¬
gerer, folk gider ikke se den, når den aldrig bliver
opdateret regelmæssig.
7. Gennemgang af de indsendte forslag.
Der var indkommet 6 forslag og HB kunne kun god¬
kende forslag fra Roskilde, Næstved og Hovedkasse¬
ren. Der var indkommet 3 forslag fra Søren Hvejsel og
Ole Bøwig ville tage en snak med Søren om disse, da
der var fejl i hans oplysninger.
8. Behandling af bladudgifterne.
Dette punkt blev igen drøftet og man var enige om at
man ville følge udviklingen og man kunne ikke lave bla¬
det billigere i øjeblikket, men der blev diskuteret nogle
andre mulig heder og man må så tage diskussionen op
på delegeretmødet.
9. Næste møder i 2004.
Den 31. jan. - 7. feb. - 6. marts - 3. april alle kl. 10.00
i Odense, 29. maj i Hillerød.
10. Evt.
Referent. Vagner Sørensen
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Tilmeldingsblanket til pinsestævnet i
Hillerød d. 29. - 30. - 31. maj 2004.

NAVN:

GADE:

POSTNR. BY:

FORENING:

TELEFON: ANTAL PERSONER:

Stævnemærke
Pris pr. pers.

65.00 kr.

Lørdag Søndag Mandag lait.

Huleaften 100.00 kr. **********: :*********: :

Delegeretmøde 100.00 kr. **********

Bustur 150.00 kr ********* *********4

Gallamiddag m/ natmad 250.00 kr. ********=1 (c*********

Morgenmad pr. pres. (S) 30.00 kr. ********* **********

Morgenmad pr. pres. (M) 30.00 kr. ********* * **********

Total beløbet:

LOGI:

Overnatning forgår på Grundtvids Højskole Frederiksborg,
Frederiksværkgade 147, 3400 Hillerød.

Pris pr. pers. for 2 overnatninger
Tillæg for eget bad
Tillæg for enkelt værelse
Leje af sengelinned / håndklæder

475.00 kr.

150.00 kr.

150.00 kr.

75.00 kr. pr. pers.

Tilmeldings adresse og giro bringes i næste nr. af DFS.
Dann Eland, Formand, Hillerød

JL
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NAVERTØJ

I DANMARK
Se priser og
produkter

www.vilmanns.dk

Vi kommer med glæde
ud i de lokale foreninger
og viser kollektionen frem.
Fortrinsvis på Sjælland.
Her vil der også være
mulighed for bestilling af
varer. Kontakt os for

yderligere information og
evt. aftale.
Vilmanns, Ved Klosteret 9,
2100 København 0
Tlf.: 2015 2320,
e-mail:: hv@vilmanns.dk

t

AALBORG
Der var mødt 11 svende til hule¬
aftenen. Formanden bød velkommen
og ønskede alle et godt Nytår. Vi
startede med at synge nr. 32. Vi dis¬
kuterede generalforsamlingen og
blev enige om, at vi er nødt at ud¬
skyde den til marts, da formanden
på grund af hans arbejde ikke kan
deltage i februar, generalforsamlin¬
gen finder sted den 3.3. 2004 klok¬
ken 19 i hulen, dem der ikke var til
stede ved huleaften får besked per

post.
Kassereren uddelte kontingent¬
opkrævninger for 2004, det bliver for
fremtiden giroindbetalingskort, som

gælder som kvittering for betalt kon¬
tingent i stedet for mærker, man får
4 indbetalingskort, så kan man be¬
tale kvartalsvis eller halv- eller hel

årig, dem, der ikke var tilstede får
dem tilsendt.

Vi fik besat nogle hulevagter, for¬
manden påtalte endnu engang, at det
er vigtig, at vi prøver på at hverve
nogle nye medlemmer og han efter¬
lyste fotos af enkelte medlemmer.
I anledning af foreningens 85 års
jubilæum har vi modtaget nogle te¬
legrammer, som vi takker for.
Vores køleskab brændte sammen i
julen, så vi var nødt at kassere en
del mad, Bjarne og Keld vil se på,
om de kan finde ud af noget.
Og så gav Bjarne den omgang, han
lovede sidste gang, han er for før¬
ste gang morfar til en dejlig dreng,
vi siger tillykke.
Husk: generalforsamling, den 3.
3. 2004 kl. 19 i hulen
Med naverhilsen Irene

FREDERICIA

Rigtig godt nytår til alle naverne i
ind - og udland. Vi startede med
hulemøde d.7.jan. hvor 8 svende var
fremmødt. Det blev en god start på
2004, hvor 2 nye svende blev opta¬
get. Tillykke til Ewald og Bent. Der
blev ringet med klokken af de nye
svende, tak for det.
HUSK forårsfesten lørdag d.6 marts
kl. 18.00, på Valmuevej i L.O. loka¬
lerne. Kr.100 -. (75921730). Så var
det tid til hulefars mad og snakken
gik.
Med kno i bordet hulefar.

Håndkrøs
FREDERIKSSUND
Hulemødet den 9.januar var tradi¬
tionen tro kogesild.
Der var trods snevejret mødt ca.30
op, vi havde bl.a. besøg fra TIB de
kom med en flaske til os og så var
Poul Erik oppe og slå på klokken,
hvorefter flaskerne gik rundt og det
takker vi for. Jytte havde bagt 3
pragtfulde kager til dessert, igen i år
var Karin forbi med sin harmonika

og sanghæfter så vi sang og hun spil¬
lede Kaj Normann Andersen melo¬
dier til den store guldmedalje. Afte¬
nen sluttede ved 1 tiden.

Hulemødet igen den 6. februar Kaj &
Dorrit har hulevagten denne aften.
Tillykke til Kaj med hans fødselsdag
i februar, og vi vil ønsker Anna og
Frank Ventrup hjertelig tillykke med
deres guldbryllup ligeledes i februar.
Kisser
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HERNING
Det var så året 2003, der gled ud af
kalendere, uden de store arm¬

bevægelse her i afd. men vi havde
dog lidt fest i hulen i årets sidste
måned, vi fejrede vores 39 års fød¬
selsdag med hele 30 deltagere, det
er dejlig, at der er så stor opbakning
når der skal festes. Nogle af pigerne
havde knoklet i forvejen med at til¬
berede alt maden, TAK til jer som

gad at have med det at gøre, og mon
ikke det lykkedes dem at tilfredsstille
99% af deltagerne med deres vel¬
tillavede mad.

Søren Stokholm kom overraskende
med en ekstra ret, som bestod af en

hjemmelavet tunsalat og mon ikke
det smagte, UHA! UHA!, skulle det
være en anden gang, Søren så er du
velkommen til det.
Til årets sidste hulemøde, 17/12
mødte 5 svende op, og Flemming gav
traditionen tro æbleskiver og jule¬
gløgg, vi kunde dog ikke spise dem
alle da han havde hele 100 stk. i

posen, men en fjerdedel gled dog
ned, tak til Flemming.
Søndagsmødet 21/12, 6 svende
mødte op, også her var Flemming
gavmild så klokken fik en dask, også
her en tak og en skål. Så får jeg en
del kritik af at der ikke er noget i
Svenden hver mdr. jeg tager kritik¬
ken til mig, og skal forsøge at gøre
det lidt bedre i fremtiden, men når
der gang på gang kun møde fra 2 til
6 svende op til møderne, er det van¬
skeligt at få noget at skrive om, så
hjælp mig svende, kom til møderne
så vi kan få lidt mere liv i hulen.
Året 2004 bliver en milepæl i Her¬
ning, vi skal fejre vores 40 års jubi¬
læum den 3.dec., hvor vi håber at

rigtig mange vil aflægge os et be¬
søg, men nok om det nu, der komme
mere om det senere, men vær be¬
redt svende, vi er i gang med forbe¬
rede festen. Så er der kun til bage
at ønske alle ude som hjemme et
godt nytår.
MED KNOSLAG MONTAGEN

HILLERØD
I julemåneden havde vi huleaften
fredag 12. december med pakkefest
og glögg til alle. Der deltog 14 na¬
vere og -venner og aktionen over

pakkerne indbragte kr. 1.080,- til
foreningen. En helt igennem hygge¬
lig aften. Næste messe er 31. Ja¬
nuar med kogt torsk. Alle bedes til¬
lige notere at hulemødet fredag 13.
februar begynder kl. 18.00 med spis¬
ning (foreningen er vært ved en

omgang skibberlabskovs), hvorefter
vores Generalforsamling begynder
kl. 19.30. hvor vi håber alle møder
op. Lørdagsmessen i februar finder
sted 28. med gule ærter. Jeg må til¬
lige med stor sorg meddele, at vor

mangeårige kammerat anlægsgart¬
ner Leif Öhblom, Fredensborg, plud¬
selig er taget fra os 18. december
og blev begravet fra Grønholt kirke
23. december. Mange af naverne og
navervenner fra Hillerød-afd. deltog
i begravelsen, ligesom Karl var til
stede med vor fane for at vise Leif
den sidste ære. Vore Tanker går til
hans kone Birte i hendes store sorg.
Med naverhilsen Preben.

HOLBÆK ^
Til årets sidste hulemøde havde 12
nisser og 5 nissebørn, fundet vej til
hulen, om det var travlhed før julen,
sygdom eller lidt af begge dele, der
var skyld i det lidt beskedne frem¬
møde vides ikke. Traditionen tro var

der gløgg og æbleskiver, og Else og
Ib havde pyntet pænt op. Tak for det.
En anden tradition er vores

fastelavnsfest sammen med Polonia,
og i år bliver det den 15. februar fra
kl. 13.00 til ?? Præmier til det bed¬
ste kostume og til kattekonge og
dronning.
Jørgen L.

HØRNING
Den 20. december havde vi åben

mølle, det skulle havde været den 13.
december, men vores station blev
genåbnet denne dag, derfor valgte
vi at flytte til den 20. december. Det
viste sig at det var det helt rigtige vi
gjorde. Ca. 300 mennesker kom for
at se møllen. Julemanden uddelte
mandariner og pebernødder til bør¬
nene. De fleste fik en lille historie
om naverne og møllen. Det var en

rigtig hyggelig dag.
Med kno i bordet Else

LOS ANGELES
Vi har nu holdt vores januar møde i
Hulen i Monrovia med 23 svende og
2 gæster og dansk middag tilberedt
af sekretæren AO med flere

hjælpere.
Her fik vi fastlagt, hvordan vi skal
holde vores 70 års jubilæum i april.
Fredag den 2. April:
Hulemøde med middag,.
Lørdag den 3. April:
Western BBQ party i vores hule i
Monrovia.

Søndag den 4. April: Brunch i
hulen.

Gudstjeneste: klokken 16.00 i Den
Danske Kirke i Yorba Linda
Dinner:kl. 18.00 i Knudsen Hall.

Vi ser frem til mange besøg fra nær
og fjern, men beder alle lave reser¬
vation, hvad der er absolut nød¬
vendig, da vi kun har plads til 150
personer.
For yderligere informationer
kontakt venligst:
Præsident Kent Hanson,
Telefon (626) 914.1318 E-mail:
Hanson.Glendora@Verizon.net
Sekretær Arne Olsen,
Telefon (949) 493-1 963 E-mail:
Ahoboo@Aol.com
Kasserer John Kristensen,
Telefon (626) 357-8285 E-mail:
Skovchris @Aol.com
Med Kno Arne 0.



KØBENHAVN
Vi var beklageligvis ikke så forfær¬
delig mange til Jule-Hulemødet den
18/12, og det selvom der var gratis
gløgg + æbleskiver. Bødekassen
blev tømt med det flotte resultat (ef¬
ter kun 3 mdr.) på kr. 1.308,25 + en
bankobrik. Nærmest kom hhv. Any,
Merethe og Yrsa. Kasserer Leif gav
en omgang til os alle, da det hele jo
ikke skal gå til husleje... Vi var kun
et par håndfulde, der nød Marianne
& Ole's (ja de 2 fra Odense) „på¬
fund" til Nytårstaflet den 28/12. Det
er altid dejligt når de kommer til byen
og har lyst til lidt "københavneri".
Arthur fra Stockholm var atter kom¬
met til sit fødeland, og dermed et
glædeligt besøg hos os. Sør'me om
ikke Nancy & Frode til vor forbav¬
selse kiggede forbi ved kaffetid, og
så der næsten ikke et tørt øje. Endnu
engang tak til jer alle for besøget.
Kom snart igen! Onsdag den 11/2
er der Svende-Hulemøde, der jo li¬
gesom alle andre arrangementer er
en hyggelig og traditionsrig oplevelse,
og så er der ingen tilmelding. Det er
der heller ikke søndag den 22/2, hvor
vi holder FASTELAVN. Vi mødes
kl. 10.30, og starter lidt senere med at
spise vore (medbragte ?) knuder,
hvor Overblæren sørger for mad¬
roen. Når maven er fuld, er det så
tid til at afreagere på tønden, der nok
er nemmere skrevet en gjort. Ud¬
klædning af en slags er absolut et
plus. Undtagelsesvis, er deltagelse
kun for medlemmer af en CUK-
naverklub.

Sidst men ikke mindst har vi igen
Sønderjysk Awten lørdag den 6/3 kl.
18.00. Det skulle være unødvendigt
at opremse Erling Meier & „Bim-
se's" lækkerier denne dag. Snydt
bliver vi ikke. Sidste tilmelding er

mandag den 1/3. Moin, vi ses!
Arrangementer:
8/2 kl. 10.30 Søndagsmesse
11/2 kl. 19.00 Svende-Hulemøde
22/2 kl. 10.30 Fastelavn
6/3 kl. 18.00 Sønderjysk Awten

Med kno i bordet Niels „2m"

NYSTED
Hulemødet den. 5.januar 2004. 6
svende var mødt til hulemødet og
diverse julekort og nytårskort blev
gennemgået, desværre har vi ikke
selv sendt ud sidste år, men det må
vi råde bod på i år. Vi har talt om at
holde en billard aften og den løber
af stablen den. ö.februar, hvor vi har
lånt et dejligt lokale som tilhører Ib
Foss Hansen, så det bliver nok en

hyggelig aften, vi mødes kl.. 19.00
og til dem som ikke ved hvor det er,
kan jeg oplyse om at det er lige ved
siden af hvor vi holdt sommerfest.
Hulemødet holdes sædvanligvis man¬

dag den. 2. februar kl.. 19.00. Da¬
toen for næste generalforsamling bli¬
ver mandag den. 1.marts og dagsor¬
den lyder sådan her.
1.Valg af dirigent.
2.Beretning ved Oldermanden.
3.Regnskab ved Skatmester.
4.Indkomne forslag.
5.Valg af skatmester.
6.Valg af laugskriver.
7.Valg af Hulefar.
8.Valg af bestyrelsesmedlemmer.
9.Valg af Revisor.
10.Valg af delegeret til Pinsestævne.
11. Kontingent.
12.Eventuelt.

På aftenens hulemøde var menu'en
smørrebrød med en enkelt dram til,
Bent gav en °fl. Snaps, som han
havde til gode fra sidste hulemøde.
Frank er stadigvæk ud at rejse, og
kommer ikke hjem til generalforsam¬
lingen, så en ny revisor skal vælges
i stedet. Det blev ikke til sang denne
gang, da vores faste forsanger havde
meldt afbud til aftenens traktement.
Mødet sluttede i god ro og orden.
Med kno. Oldermanden

Main-

NÆSTVED
Afarrangementer i hulen har vi haft:
gløgg og æbleskiver, Leif fra Norge
inviterede på klipfisk i hulen man¬
dag mellem jul og nytår, det var en
dejlig aften vi siger tak til Leif. For
fjerde gang holdt vi nytårsaften i
hulen, det var et godt arrangement,
som vi håber vil forsætte fremover.
Hulemødet var stille og roligt, det var
som om at alle havde opbrugt deres
energi, så det var hurtigt overstået,
vi glæder os til næste møde hvor vi
skal optage 3 nye medlemmer, og
formanden er gæste kok, alene for
det, mød talstærkt op og tag gerne
venner med til spisningen efter mø¬
det. Kommende: Husk fastelavn -

mød op - også her er det tilladt at
tage venner og familie med. Fest¬
udvalget skal nok sørge for en god
dag, og der vil være præmie til den
bedste udklædte. Generalforsamling
er fastsat til d. 27 feb. Hvor forenin¬

gen som sædvanlig servere gule ær¬
ter med tilbehør. Mød talrigt op husk
at det er her der du kan få dine me¬

ninger fremført.
Med naverhilsen Ove.



9.

Kobbersmed

ODENSE
Til årets første hulemøde var der 9
fremmødte. Vores hulemor havde
fået en fridag, så det var Ole der
stod for mødet. Formanden bød vel¬
kommen og fortalte at ved det store
arbejde med at undersøge, hvor
mange foreninger der har eksiste¬
ret, fandt han ud af at naver¬

foreningen i Odense er startet 11.
september 1900 og blev indmeldt i
CUK den 23/09-1913.
Hermed kan vi konstaterer at for¬

eningen er 103 år gammel.
Arno kunne fortælle at vores giro¬
konto var blevet nedlagt, man kan
herefter betale kontingent ved at
sætte penge direkte ind på en bank¬
konto, hvor kvitteringen også gælder
som betalt kontingent. Der er også
den mulighed at betale direkte til
Arno på hulemødet. Der blev talt
om at vi bliver nød til at hæve kon¬
tingentet. Arno sluttede af med at
sige, at det er hulemor der holder
naverhulen i gang, det kunne vi kun
give ham ret i.
Så gik vi over til smørrebrødet som
Ole havde smurt. Harriet havde bagt
æbleskiver og kom også med sylte¬
tøj, det skal du have tak for. Vores
gris blev slagtet, der var 251,75, Arno
kom tættest og længst fra var Arne
som måtte af med en øl til Arno.
Mødet sluttede kl. 23.00.
Husk tilmelding til Torskegilde lør¬
dag d. 21/02 kl. 17.00, med en pakke
ca. 25 kr., alle er velkommende.
Hilsen Marianne

RANDERS
Vi var 13 til æbleskiver og solbær¬
rom, nytårsaftensdag, vi tilbragte
nogle hyggelige timer sammen med
de 2 navere fra Næstved, som var

på besøg, og som nu er flyttet over
til det rigtige fastland, der blev rin¬
get med klokken 2 gange, så
blærerøvshatte blev anbragt på to
forskellige hoveder og selvfølgelig
fik de sangen, Børge og Jørn var de
sidste som forlod hulen omkring
kl. 15.00. Ellers havde Anders Brock
20 års jubilæum d. 6 jan.04, gratu¬
lere, håber vi ser dig oftere i hulen,
måske på hulemødet fredag d. 6 feb.
kl. 19.00. da det er dagen hvor Arni
bliver 65 år og har lovet at sponsere
en god middag med tilhørende
drikke. Husk at vi afholder
fastelavnsfest søndag d. 29. feb. Kl.
12.00 hos Laila og Kim, vi betaler
35 kr. for middage - kaffe osv., op¬
vask og servering er inkluderet i pri¬
sen? Hver naver kan medtage en
gæst, opslag og tilmelding i hulen el¬
ler til Kim eller Jørn.
Hilsen fra byen med de 13 lande¬
veje.
Kno i bordet fra Randers, Jørn.

Udarbejdshøvl

ROSKILDE
Ved hulemødet den 29. december
var vi kun 13 der var mødt op, mange
havde måske glemt det eller bare
slappet af oven på julen, men en hyg¬
gelig aften med sang og snak og vi
sluttede omkring kl. 22.
Til gløgg og æbleskiver var der hel¬
ler ikke det store fremmøde. Men
en hyggelig eftermiddag. Men nu går
vi jo heldigvis mod lysere tider og så
må vi håbe at der sker noget mere.
Program for februar
Søndag d. 15. kl. 17.30 kortspil
Fredag d. 27. kl. 19.00 hulemøde
husk klemmerne.

Hulevagten passer Birthe og John
Med naver hilsen fra Roskilde,

SAMSØ
HUSK GENERALFOR¬

SAMLING D.6-02-04. KL. 16.30.
INDKOMNE FORSLAG TIL

FORMANDEN 14. DAGE FØR.
Med kno Åse.

SILKEBORG
Som i så i sidst nr. af Den farende

Svend, så havde Gunner haft svært
ved at finde hjem igen, det er dog
intet imod det, han udsætter sig selv
for nu for tiden, der slår han sig løs
i Thailand, ja kan han nu more sig
vel, sammen med Sanne der ude i
østen, ja så passer vi på kongeriget
i mellem tiden en seks ugers tid. Nu
efter vel overstået Jul i Hulen med

æbleskiver og gløgg samt nytår med
kransekage fra vores egen

kransekagebager, nys hjemvendt fra
det varme Spanien så en stor tak til
Bent Wils for at han vil være med til
at gøre denne dag festlig for os alle,
der var i Hulen den søndag. Så fik
vi også smagt på vores Rørfamilie
fra Franskens rige eller da et pro¬
dukt som bliver fremstillet der på
Chateau i Champagne ganske per¬
lende frisk må jeg sige. Jeg ved at
festudvalget har eller er ved at
lægge sidste hånd på års program¬
met for 2004 så glæd jer. Silkeborg
Bad er bestilt til lørdag den 7. august.
Kan i holdejer fugtige Svende.
Skriverkarlen i Silkeborg.



SLAGELSE
8 svende mødte op til årets første
hulemøde. Erik bød velkommen og

ønskede godt nytår. Herefter sang
vi nr. 91. Der var ikke de store te¬

maer på tapetet, men vi kan da fryde
os over at Flemming Valbum har
skaffet hulen et „nyt" komfur. San¬
delig om ikke Jørgen Henriksen også
skaffer os et „nyt" køleskab. Tak til
begge d'herrer. Det var særdeles til¬
trængt. Herefter foregik der tilmel¬
ding til nytårsfrokosten d. 17. januar.
Per ringer til dem som ikke var til
stede på hulemødet. Der skal heri¬
gennem mindes om, at vores banko¬
spil afvikles efter planen i februar.
Det er derfor vigtigt at vore gode
navere fremskaffer diverse effekter
til denne dag såfremt bankospillet
skal blive til noget. Boye kunne over¬
bringe en hilsen fra sin bror, Tom
Høyem. Herudover berettede Boye
om sin julemiddag der nær var gået i
vasken. De fleste af de ulykker der
sker i hjemmene finder sted i køk¬
kenet. Mændene skal som regel spise
ulykkerne efterfølgende. Også i
Boye's tilfælde stod der en kvinde
bag ulykken. Af hensyn til Boye's
helbred bedes han orientere sin hu¬
stru om at den stegepose, som jule¬
anden ligger i, skal der klippes hul
på og ikke i bunden af posen! Ende¬
lig er det vigtigt, at fjerene fjernes
fra anden først. Boye er jo næsten
kun skind og ben, så hans tilgang til
diverse ædeflip, ligger os meget på
sinde. Endelig ønskes alle navere og
deres pårørende et godt og lykke¬
bringende nytår.
Med kno i bordet Per

Blikk.nsl.iKiT

SØNDERBORG
Det er helt utroligt, at der allerede
er gået et år. Den 31. december var
vi samlet 14 medlemmer i hulen for,
at ønske hinanden Godt Nytår. Tra¬
ditionen tro var det med et dejligt
stykke sildemad, og ikke mindst en
masse sange. Stemningen var i top,
der blev snakket og grinet. Judith var
nok engang den heldige vinder af
vores gættekonkurrence vedr. Sprut-
nik's indhold. Niels maler måtte af¬
levere et stk. øl, fordi han troede han
havde hørt et smart tal, men det var
helt ved siden af. Alt godt får en
ende, og det gjorde denne eftermid¬
dag også. Kl. 14.00 blev døren låst,
og alle gik hjem for at nyde den sid¬
ste rest af 2003. Jeg skal lige minde
om, at vi har Hulemøde den første
fredag i hver måned og hver 3. lør¬
dag er der åbent fra kl. 11.00.
Med kno i bordet Jette.

STOCKHOLM
I december har vi bare haft jul¬
messe, men 18 Stockholmsnaver
hade funnet vejen Ut til Ingaro,så vi
fik piads i vores store og varme
kokken og kunne starte med varm
glögg, inden vi gik til julebordet med
alle varme småretter. Nu vil vi i
Stockholm önske alle naver et godt
2004.

Program for februar:
D.07. feb. Årsmode lördag kl. 13
D.15. feb. Fastlavnsfest lördag kl.
13 ( Frivilligt maskerad. Pris for
beste barn og voksen )
D.21. feb. Whist lördag kl. 13.
D.28. feb. Svendefest lördag kl. 13
Med naverhilsen "Onkel Anders"

VEJLE
Hulemøde d.2-1-04. Der var ikke det
store fremmøde til mødet 10 navere

var mødt op, jeg vil give kulden skyl¬
den og nogle var måske for trætte
efter jul og nytårsracet. Der blev gi¬
vet en tak til Annelise og Jørgen
Lauridsen der havde sponseret jule¬
maden ved sidste møde, det var pænt

af jer. Solvejg fra festudvalget ori¬
enterede endnu engang om vinter¬
festen, som vi alle håber må blive en

god aften med god opbakning fra nær
og fjern, lad os samles denne dag
med en god snak og hygge. Helge
Gjerding opfordrede ved mødet flere
til at komme i Hytten, lad os gå ind i
det nye år sammen og lad os nyde
det dejlige fristed og trække min¬
derne frem hver især, intet bliver som
i gamle dage, det sagde de også i
gamle dage, men blomsterne dufter
stadig derude.
Vores skramleriforvalter slog på
klokken og hatten måtte han havde
på, tak igen til dig, Erik. Mødet slut¬
tede i god ro og orden, på snarligt
gensyn.
Arrangementer i Februar Mdr.
D.6-2-04. kl. 18.30 Hulemøde.
Med naver hilsen. Jens K.

Ibsgaard.

ÅRHUS Biulawr

Julehulemødet d. 19-12, er en

traditionernes aften, ingredienserne
består af en flok svende, æbleskiver
og solbærrom, der var rigeligt af alle
dele, så der var en god stemning.
Bødekassen bliver også tømt denne
aften. Der var mange optimistiske
bud på beløbet - - men de skød langt
over mål, tættest på beløbet kom
Viggo R. Hulemødet sluttede ud på
natten, nogle svende nåede vist den
sidste natbus kl. 03. Hulemøde d. 9-
1-04. Næstformand Erik bød vel¬
kommen til svendene, der var ikke
mange i den lune hule, udenfor var
der koldt og snevejr. Der bliver ser¬
veret sildemad til årets første møde
- Holger Carlsen var vært for et
stykke med laks.
Tak for det Holger.
Hulemøder d.6/2 og 20/2
Gule ærter d. 28/2 kl. 18.-
Hilsen fra smilets by. Lis
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Trykning:
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MANDEN
Dit lohcale øl clep>ot

Boje Tlf. 40824283
Jens Tlf. 86667694 Fadøl, øl, vand og vin.

Grill * Pizza * Smørrebrød * Is

Åbent hele Året
) Værelser m/ TV

Hyggelig gårdhavewww.dr0ppen.dk
'' & B BFAKf

Langgade 26* Tranebjerg*DK-8305 Samsø*Tlf. 86590632

SPILLEAUTOMATER * BILLARDSALON
BESØG DROPPEN VI LØFTER PROPPEN

Brandt's Bar
Paladspassagen 7

7100 Vejle
Tlf. 7583 1099

« Sl-Ts Kartoffelcentral
v/ Mette og Svend Hübschmann

Hovmosevej 3, Rens Mark Fax 74 64 88 99
DK-6372 Bylderup Tlf. 74 64 85 35

m

Malermester Eugen Uhl
Klinten 27, 3600

Frederikssund

Tlf. 47 31 27 99 - 40 57 27 99
Fax 47 31 72 99

Medlem i Frederikssund

O
v

<
n

Jakon A/S
Byqninqsentreprise
Baltorpbakken 9, 2750 Ballerup
Tlf. 44 83 02 OO

www.jakon.dk
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MURERMESTER
Gunner M Vilhelmsen

-3 Egetoften 6, Slagslunde
—

>0| DK-3660 Stenløse

VT
J Tlf.: 48 1 8 35 1 1 - 40 20 37 10

Medlem i Frederikssund

Bodega
GflDESPEJLET

Østergade 18 HERNING 97 12 30 08

-yy-;'---- B irkerød Bogtryk
jv Toftebakken 2 D. fc*

DK-3460 Birkerød Sfrt
Danmark JÖIP
Tlf. 45 81 04 58

Tryksager siden 1931

Casino Bodega
Købmagergade 10 7000 Fredericia

Tlf. 75 91 13 64
Hver onsdag kl. 11.00 ølbanko og harmonikaspil

Levende musik hver

Torsdag kl. 21.00 til 02.00 - fredag kl.21.00 til 02.00
Lørdag kl. 14.00 til 18.00 og 21.00 til 02.00

Søndag kl. 16.00 til 21.00.
ÅBEN ALLE DAGE FRA 9.00 TIL 02.00.

w S)
il; Byggefirmaet

Johansen
Solbjerg Hovedgade 72b. Tlf: 8692 6122
8355 Solbjerg. Mobil: 3095 0665

Formand for foreningen i Århus
www.byggefirmaet-johansen.dk

BIANKAS SOMMERHUSUDLEJNING.
Billig udlejning af sommerhuse med og uden

svømmepøl. Ring efter materiale
tlf. 7591 1940 fax. 7593 4019

Frederiksberggade 4 - Silkeborg - Tlf. 86 82 05 91

CD'n med NAVER og HÅNDVÆRKERSANGE
fik en Grammy 2002 som årets visealbum.

Nu er „DEN TAPRE LANDSOLDAT" 17 soldater¬
sange om krig og kærlighed kommet Bestil den hos
„GO' dansk folkemusik" TLF.:75 72 24 86

MALERMESTER
TOM SØRENSEN

Medl. afCUK. Hillerød afd.

Kristlornevej 43 mut- Tlf.: 4772 1112
3300 Frederiksværk Fax.: 4772 1152
SE.: nr. 20043008 Mobil: 2290 1188

VELKOMMEN TIL NAVERTORPET
Telefon 46/857 028 629

Torpvägen 4, St. Barnvik 2
S-134 64 Ingarö Sverige.

CITY CAFE en

Fønnesbechsgade
Herning

Tlf. 9722 5574
stedet, hvor venner mødesdmy

BORGERKROEN

Vestergade 37, Vejle.
Stedet hvor naver og andet godtfolk mødes.

ANDELSKASSEN J.A.K
.øvegade 63,4200 Slagelse.Tlf.58504770

Det lille pengeinstitut
Med den store virkning.

ET ANDERLEDES PENGEINSTITUT.

LUMSKEBUGTEN
Havnegade 33 i Vejle - tlf. 75 82 57 95

BAR-BODEGA-BILLARD
Levende musik fredag / lørdag

Hver dag kl. 8 - 18: øl 12.00 kr./ kl. 18.00 - 2.00: øl 15.00

HØJSKOLEN
ØSTERSØEN

Flensborgvej 48 - 50. DK-6200 Aabenraa
Telefon 45 7462 4700. Telefax +45 7462 4701

www.hojoster.dk
e-mail: adm@h{^osterdj^^
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PINSESTÆVNE I HILLERØD 2004

Velkommen til Pinsestævnet i Hillerød,
lørdag/søndag/mandag 29-31. Maj 2004.

Hillerød ligger i hjertet af Nordsjæl¬
land og er omkranset af et af Danmarks
smukkeste og største skovområder.

Shopping og handelsmiljøet hører til
regionens mest spændende med et
væld af specialbutikker i gågaderne
og i Slotsgade, hvor det nye og
prisbelønnede indkøbsscenter,
SlotsArkaderne fra 1992 ligger.

Byen voksede op omkring det af Christian
IV i 1600-tallet opførte Frederiksborg
Slot og ikke ret langt fra Fredensborg Slot,
som Frederik IV byggede i 1700-tallet.
For at blive i tidens ånd vil Hillerød

Bygarde - Frederiksborg Drabantgarde
gå i spidsen for vor fanemarch gennem
Hillerød bymidte.
For alle ikke-delegerede vil der om søndagen
blive arrangeret bustur med frokost
til omegnens seværdigheder.

Vi har således de ideelle rammer om vort

Pinsestævne i år og håber at kunne byde
velkommen til rigtig mange af
vore navere fra hele landet.

Indskrivningen finder sted i hulen på
Sophienborg Alle 7 om lørdagen fra
kl. 12-14.30 (derefter på højskolen)
og indkvartering, møder og bespisning
finder sted på:
Den Grundtvigske Højskole Frederiksborg,
Frederiksværksgade 147,3400 Hillerød.
Tilmeldingsblanket med de navervenlige
priser findes inde i bladet.
Blanketten udfyldes og beløbene tælles sammen,
hvorefter blanketten og jeres depositum
(50% af beløbet) i check sendes til sekretær
Preben Herling, GI. Strandvej 84 a, 3050 Humlebæk
eller indsættes på Nordea konto
nr. 2259-3486-256-159.
De resterende 50% af beløbet betales
ved indskrivningen om lørdagen, hvor stævnemærke,
detaljeret program, spisemærker og øvrige materialer
udleveres. Sidste frist for tilmelding er 30. april.

Vel mødt i Hillerød
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MÆRKEDAG

D. 11 .marts 2004 Preben Adriansen, Aalborg 50år
Peder Skramsgade 15,
DK-9000 Aalborg

D. 15 marts 2004 Kjeld Chr. Nielsen, (Kbh.) 85år
Stolpegårdsvej 22, st. lejl. 35,
DK-2820 Gentofte

D.23.marts 2004 Gunnar O.Hansen Herning 65år
Kikkenborgvej 21
DK-7400 Herning

JUBILÆUM. I
D.21.marts 2004 Inge-Haugesen Randers 30år

ValfcLanggade 199,1th.
DK#00 Valby

TAK - TAK - TAK - TAK - TAK

En stor tak til alle dem, der tænkte på mig til min 60 års
fødselsdag. Tak for telegrammer fra Hovedbestyrel¬
sen - Stockholm - Kolding - Silkeborg - Hørning og
Herning afd. Også tak for kortene fra Evald - Karin,
Inge og Arno. Tusinde tak for blomster og gaver fra
Gyda og Henning - Solveig og fra Randers afdeling.
Mange gode naverhilsner samt kno i bordet fra
Bitten, Randers afd.

50 års jubileumsdag er som at fylle sin egen dag med
lige så mange telegram og breve en del med foto og
personlige hilsen som glade mig meget. Tak alle
Navervenner for alle de käre hilsning med blomster -
flasker - precentkort fra foreninger runt i landet af CUK
og Berejste samt vor käre Redaktör Dorrit's flotte tex
i D F S. Besøg i Dronningens By og Hulen så blev det
til en festdag med julesupe af madexpert Ove og
Marianne, Odense samt Niels som värt med mange
glade Navervenner samlet.På Ingarö blev det til Nytårs
fest der Åge havde ordnet med maden og pastoren
som värt også en festdag som jeg takker for. Vi ses
snart igen på Naverstävnet i Hillerød.
Med Naverhilsen "Pastoren" Arthur, Stockholm.

En stor tak til HB. - Stockholm og alle andre der viste
mig opmærksomhed på min 80 år dag.
Naverhilsen Else Madsen, Stockholm.

I anledningen af min 65 års fødselsdag vil jeg her igen¬
nem svenden, takke for alle gaver og telegrammer, det
var helt overvældende, det er noget der luner. En stor
tak skal lyde til: Stockholm afd. - Kolding afd. - Ran¬
ders afd. - Silkeborg afd. - HB. - Hørning afd. -

Herning afd. - Karin Hjelm - Sloveig Randers - Arno
og Kirsten Odense - Peter Neis Randers. Endnu en

gang tak.
Med naver hilsen og kno i bordet Arni Lorentzen.

Jeg takker for gaver og telegrammer i anledningen af
min 60 års fødselsdag. Tak til HB. - Stockholm -

Hørning - Fredericia - Herning - Kolding - Samsø
- Silkeborg og Vejle afd., samt Inge og Arno,
Odense.

Mange tak for hilsener og telegrammer på min fød¬
selsdag, især tak til Stockholm, jeg er rigtig glad for at
der var så mange der tænkte på mig den dag.
Venlig hilsen Kirsten Nielsen Holkebjergvænget 91

UDNÆVNELSE

Hovedbestyrelsen modtager gerne forslag på
personer, der kan være værdig til udnævnelsen som

ÅRETS NAV.

Forslag skal være HB. formanden i hænde senest
D. 17 april 2004.

Ole Bøwig, Brandsøvænget 4, DK-5000 Odense C.
E-mail-ads.: Naver@galnet.dk

Hovedbestyrelsen

Et hjertlig tak til naverkammerater fjern og när for
opmärksomheden ved mit 30 års jubiläum.
Ingrid Olsen Stockholm.

Jeg vil gerne sige tal®il HB. - afdelinger og mosel¬
venner, der sendte h®per på min 65 års fødselsdag,
det er dejligt at nogelf tænker på en halvgammel
mand.
Med naverhilsen Børge Holm Andersen, Århus.
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Niels-Chr. Jensen født d.16 sep. 1929 i Sønderjyl¬
land, drog efter lang tids sygdom, ud på sin sidste
rejse d.24. jan.2004.
Niels-Chr. var udlært møbelsnedker og havde læst
vider til teknisk tegner, blev optaget hos naverne
i Frederikssund d.3. dec. 1982, efter at havde rejst
i Iran for Jespersen og Søn og på Færøerne og
allerede i april 85 blev han valgt til kasserer po¬
sten, en post som han varetog frem til 99, hvor
han afgik på grund af sygdom.
Niels-Chr. var en flittig mand, i sin fritid byggede
han sin egen båd, som hans kone Inga og ham,
sejlede rundt i mange år.
Niels-Chr. var også medlem af Hovedbestyrelsen
CUK. igennem en årrække. Han arbejdede altid i
CUK/s interesse, og han var altid med, når der
skulle laves noget i hulen.
Han kom ikke ret meget i hulen de sidste par år,
på grund af sit helbred.
Ære være Niels-Chr.'s minde

Foreningen i Frederikssund

OPLYSNING ANGÅENDE
"DEN FARENDE SVEND"

Bladets pris var i år 2003 pr. medlem
pr. mdr. 8.13 kr.

Bladets pris i år 2004 er:

Trykning af DFS.
Porto

Adressebehandling
I alt

3200.00 kr.
3833.00 kr.
774.25 kr.

7907.25 kr.

Pris pr. blad pr. 1-1-2004 13.18 kr.
Forventet annonceindtægter

pr. blad 3.50 kr.
Stigning pr. blad pr. mdr. 5.05 kr.

105 ÅR STIFTELSESFEST I KØBENHAVN.

København havde til deres 105 års stiftelsesfest den 10/1 besøg af fra venstre Arne, Simon, Kisser, Torben
og Kurt. Torben er jo fra Holbæk, og de 4 andre Fr.sund. Da de ikke kunde fylde billedet ud, ses fra Kbh.
Niels "2m", Sven Aage (skramleriforvalter) og Erling (hulefar). Bemærk sodavandsflasken på det runde bord!

É
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70 års fødselar 03.02.2004
Preben K. Jensen "Montagen"

O.K. lidt forsinket "men" !! da Preben bedyrede at der ikke
skulle være noget at fejre i den anledning. Derfor turde vi
ikke skrive/sige noget. Men han skrev alligevel på tavlen i
"Hulen" at han holdt åbent "Hule" fra kl. 10.00 til ? og for¬
talte det også til venner og familien. Så det endte med en
heldagsfest.
Vi siger derfor tak for en god fest.
Derfor vil vi ønske dig alt vel fremover og pas godt på dig
selv, vi skal jo bruge dig i mange år endnu.
Også en tak for din indsats i vores "Naver Klub" i snart 25 år.

Med knoslag fra os i Herning.

HB MØDE DEN 31. JANUAR 2003, kl.10.00
Fåborgvej 9, Odense.

DAGSORDEN:

1. Protokol og beretning
2. Redaktør
3. Hovedkasserer
4. Arkiv

5. Udstillingsvogn
6. Web-master

7. Behandling af bladudgifterne
8. Næste møde
9. Eventuelt

1. FORMANDENS BERETNING:

Jeg vil starte med at byde de fremmødte velkommen.
Forslagene til Delegeretmødet er udsendt og der var
kun kuvert til Randers der kom retur. Årsagen var at
formanden for Randers var flyttet, men jeg fik hans
nye adresse og den blev sendt igen. Endnu en gang må

jeg påpege at det er vigtigt at adresseændringer bliver
sendt til hovedkassereren, så vi undgår disse proble¬
mer med breve der skal sendes frem og tilbage til for¬
skellige adresser.
Erik Jensen, Gorda, Californien, er blevet udnævnt til
æresmedlem af CUK. I Los Angeles siger de at, hvis
man skal besøge Erik Jensen, er det bedst at man gør
det i en Four Weels trækker, der er nogle store stignin¬
ger op til huset, hvor han bor.
CUK's hjemmeside bliver jævnligt diskuteret, men der
er klubber der bruger den meget og det er også det vi
har den til. Jeg kan nævne Vejle der virkelig gør noget
ud af deres foreningsside. Efter at Stockholm havde
jubilæum var der referat og billeder fra festen, så dem
der ikke var med kunne få et indtryk af begivenheden.
Jeg kan kun henstille til alle de klubber der har mulig¬
hed for at lægge oplysninger ind på deres hjemmeside
også gør det, så vi alle kan se hvad der rører sig i naver¬
klubberne rundt omkring.
Udsendelsen af "Den farende Svend" har tilsynela¬
dende været et emne med mange gisninger. For at få
stoppet dem vil vi her på mødet blive orienteret om
fakta og medlemmerne vil i bladet kunne læse hvad vi
har fået oplyst ved Post Danmark.
Jeg kan glæde mig over at vort sammenarbejde med
CCEG og de andre rejseklubber, har resulteret i at en
del unge svende på rejse besøger os i vore foreninger.
Vi må huske på at det er sammenarbejde og ikke mod¬
arbejde der bringer naverforeningerne videre frem.
Ole Bøwig.

2. Redaktøren.

Dorrit Hansen var blevet kontaktet af Peter Skovgård
Andersen, som ønskede at komme til Canada og ar¬
bejde. Dorrit henviste ham til Ole Bøwig. Han har sendt
ham nogle papir og navne på nogle kontakt personer.
Dorrit havde ligeledes inviteret ham til at besøge hulen
i Frederikssund.

Vagner roste januar nummeret af Den farende Svend.

3. Hovedkasserer.

Frode Zachariassen, ønskede oplysninger omkring "an¬
noncen" Navertøj, der var i bladet. Dorrit oplyste at
det var en prøve, hvis der kom respons, kunne der så
blive tale om en annonce.

Der er købt en bærbar computer, så vi selv har en, til
at tage med til HB møder og Pinsestævnet, så vi ikke
skal ud og låne hver gang. Den kostede ca. 4000 kr.
Der skal være revision d. 14/2-04.

fl
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4. Arkivet.

Vagner Sørensen har fået købt den computer, han fik
bevilliget på sidste HB møde. Det går godt med at få
styr på arkivet, men han kunne godt bruge noget hjælp,
der har været efterlyst hjælpere, men der er ikke kom¬
met nogen, som både havde tid og lyst.

5. Udstillingsvognen.

Udstillingsvognen er pæn og velholdt, men det er selve
udstillingen, der trænger til at blive piftet op. Den skal
bruges på marked i Mørkøv, og sikkert også i Hillerød.
Den skal nok til at have nye dæk. Foreningerne er sta¬
dig meget velkommen, til at bruge udstillingsvognen,
den står alt for meget stille.

6. Web-master.

Finn Pedersen, ønskede en uddybning af referatet fra
sidste HB møde, ang. ny udbyder. Referatet er ikke
helt korrekt, der skal ikke findes en ny udbyder. Det
der blev besluttet var, at man skulle undersøge mulig¬
hederne. Henrik Berg havde sendt redegørelsen d. 12/
12,altså inden HB mødet, men det havde svævet i luf¬
ten, hvilket hverken Henrik eller HB er herre over.
Det kan være svært for Henrik at forny og opdaterer
hjemmesiden, hvis ikke afdelingerne sender noget ind.
Hjemmesiden kunne evt. også indeholde datoer og
dagsorden for HB møderne og måske skulle kassere¬
ren også have et par linier.
Bruno Lindskov, Vejle, kunne godt tænke sig at bruge
Den farende Svend i undervisning, dette vil så betyde
at bladet vil blive skannet ind, Ole skal aftale nærmer

med Bruno.

7. Behandling af bladudgifterne.

Frode fremlage en redegørelse.
Der vil komme et separat indlæg i Svenden, hvor man
kan se de faktiske udregninger. Formanden sender en

orientering ud til afdelingerne.

8. Næste møde.

Den 7 feb. - 6 marts - 24 april, alle i Odense kl. 10.

9. Evt.

Vagner mener at vi får for lidt CCEG blade, der burde
være så alle afdelinger kunne få et blad. Dette skal
tages op på CCEG's delegeret møde.
Finn mente at det var nødvendigt, at afdelingerne på
sigt, blev slået sammen. HB mener ikke at medlem

merne vil være interesseret i dette, men vi tager det
med under evt. på delegeret mødet.
Flemming ønskede at vide, om HB gjorde noget ud af
40 år's jubilar. Der bliver sendt et telegram.
Frode oplyste, at Mogens Brødsted, Holbæk, gerne vil
have et par blade ekstra om mdr. til at dele ud som
agitation. Det blev besluttet at han kunne få et, da det
er en ekstra udgift, hvis han mener at han har brug for
flere, må han rette en henvendelse igen.
Mødet sluttede kl. 14.30.
Referent Laila Dideriksen.

NAVERTØJ
I DANMARK

Se priser og
produkter

www.vilmanns.dk

Vi kommer med glæde ud i de lokale foreninger
og viser kollektionen frem. Fortrinsvis på Sjælland.
Her vil der også være mulighed for bestilling af
varer. Kontakt os for yderligere information og

evt. aftale.

Vilmanns, Ved Klosteret 9,
2100 København 0

Tlf.: 2015 2320,
e-mail:: hv@vilmanns.dk

■
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Tilmeldingsblanket til pinsestævnet i
Hillerød d. 29. - 30. - 31. maj 2004.

NAVN:

GADE:

POSTNR. BY:

FORENING:

TELEFON: ANTAL PERSONER:

Stævnemærke
Pris pr. pers.

65.00 kr.
Lørdag Søndag Mandag lait.

Huleaften 100.00 kr. *********** **********

Delegeretmøde 100.00 kr. **********

Bustur 150.00 kr ********* **********

Gallamiddag m/ natmad 250.00 kr. ********* **********

Morgenmad pr. pres. (S) 30.00 kr. ********* **********

Morgenmad pr. pres. (M) 30.00 kr. ********* * **********

Total beløbet:

LOGI:

Overnatning forgår på Grundtvids Højskole Frederiksborg,
Frederiksværkgade 147, 3400 Hillerød.

Pris pr. pers. for 2 overnatninger
Tillæg for eget bad
Tillæg for enkelt værelse
Leje af sengelinned / håndklæder
Tilmeldings adresse og giro bringes
Dann Eland, Formand, Hillerød

SIDSTE FRIDST FOR TILMEL]

475.00 kr.

150.00 kr.

150.00 kr.

75.00 kr. pr. pers.

i næste nr. af DFS.

DNING 30. APRIL
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AALBORG
Der var mødt 8 svende til huleaftenen.
Poul Erik fungerede som formand, da
formanden p.g.a. hans arbejde ikke
kunne komme før sidst på aftenen. Vi
afstod fra at synge, da alle tilstedevæ¬
rende var temmelig dårlige sangere. Når
formanden den 1.3. går på pension, skal
der gøres en ekstra indsats for at få nye
medlemmer. Poul Erik har skrevet en

pjece, der handler om Navernes og
Zuenfternes historie og med oplysnin¬
ger, hvor interesserede kan henvende
sig. Den skal ligge i Håndværkerhuset,
på bibleoteker, fagforeninger etc. Dansk
Metal i Aalborg stiller sig velvilligt til at
give et tilskud til trykningen. I marts skal
Poul Erik 2 gange ud og fortælle om
naverene, engang i Rotary i Hals og
engang i en klub i Nibe. Fonds¬
bestyrelsen i Håndværkerhuset ønsker
en anden styreform af huset, når den
nuværende daglige leder fratræder den
1.8. blandt andet skal brugerrådet til at
fungere igen. Vi har købt et trådløs rin¬
geapparat, der bliver sat op i hulen, så
vi kan høre klokken, når medlemmer rin¬
ger på, når andre bruger af huset låser
døren. Vi har også købt et nyt køleskab,
det gamle var ikke godt mere og brugte
en formue i strøm. Flere medlemmer har
indtil nu sponsoreret 1500 Kroner til det,
vi siger tak til dem allesammen, især Frits
, Farlig".
Husk generalforsamlingen, onsdag,
den 3-3. kl. 19 i hulen
Med naverhilsen Irene

FREDERIKSSUND
Hulemødet i feb. var et hyggeligt møde.
Der var 15 fremmødte, og efter forman¬
dens velkomst, mindes vi vores mange¬
årige (14 år) kasserer Niels-Chr., som

drog på sin sidste rejse ugen før, efter
lang tids sygdom. Derefter gik vi over
til optagelse af en naverven - Morten
Pedersen - som fortale at han var ud¬
lært pladesmed, men arbejder nu som
murerarbejdsmand. Morten er meget
interesseret i naverbesvægelsen, og han
snuset lidt til rejselivet, da han havde
været i Gilbatar, et lille stykke tid. Vi sige
velkommen til Morten, håber at du fal¬
der godt til hos os. Vi siger tak til Bente
og Kaj for deres klokkeringning. Sang¬
bogen blev også brugt nogle gange. En
hyggelig aften, som sluttede med min¬
derne ved midnatstid. Morten (og vi har
kun 1 Morten) og Gunnar ønskes til¬
lykke med deres fødselsdage i marts,
Claus som fyldte år i feb. ønskes også
tillykke med dagen.
Næste hulemøde d. 5 marts, hvor bøde¬
kassen skal tømmes og Inge & Karsten
har hulevagten.
Der indkaldes til generalforsamling d.
2.april 2004. Forslag skal ifølge ved¬
tægterne være formanden i hænde 8
dage før.
Med kno i bordet, Per B.

HERNING

Søndagsmødet den 17/1. måtte jeg se i
spejlet, for at finde ud af om der var

nogen svende i Hulen, jeg så kun mig
selv, efter en halv times tid kiggede
"Bumle" inden for, vi delte 2 Thor, så
var det igen tomt i Hulen, Formanden
var en del forsinket, men efter en

kvarters tid, var vi igen to i Hulen, det
var den søndagsmøde. Tirsdag den 20/
1 bankede det på ruden til Hulen, det
viste sig at det var to valsende
tømresvende, Morten fra København
og Florian fra Bergs Tyskland, de blev
selvfølgelig budt velkommen i Hulen
med en flaske øl og en dram,jeg ringede
til formanden, om han kunne afse en

times tid til at kigge herind, hvilket han
kunne. De overnattede hos under¬

tegnede, og næste morgen drog de af
sted igen, hvorhen viste de ikke.
Hulemødet 21/1 6 svende mødte + en

ung frisk pige som havde arbejdet på

Grønland i 3 år, hun ønskede at komme
med i vores forening, hvilket hun skal
være velkommen til, vi håber på, at hun
tager sig sammen, og kan tage "hørmen"
i vores vennelag. Så har vi igen fået gang
i "Sangkoret den brølende naver", 9
svende mødte op + "Luftkasse-
betvingeren" "DUR". Vi er efterhånden
ved at få styr på de forskellige sange,
så det lyder nogenlunde, så mon ikke
det lykkes for os til sidst.
Med knoslag "MONTAGE N"

Undkrr

HILLERØD
I januar måned holdt vi et velbesøgt
huleaften fredag d. 9. med gode mad¬
der og hyggeligt samvær. Til lørdags-
messen var vi 18 svende til en lækker
ret Kogt Torsk, direkte trukket op af
vandet i Gilleleje, efterfulgt af æblegrød
og kaffe med småkager. Vi havde samti¬
dig den glæde at kunne optage 2 nye
medlemmer i vor forening, Gunvar Ras¬
mussen, gift med vor mangeårige med¬
lem Børge, og Rie Petersen, Gentofte,
som mange af os kender fra vor
Finlandstur i sommer. Vi ønsker Gunvar
og Rie velkommen iblandt os. I februar
har vi lørdagsmesse d. 28. hvor der ser¬
veres gule ærter. Hulemødet i marts fin¬
der sted fredag 12. og messen er lørdag
d.27. marts med suppe og sprængt ok¬
sebryst. Vi håber på et stort ryk-ind
begge dage. På grund af royale begi¬
venheder i midten af maj måned har vi
flyttet vort hulemøde 15. Maj til onsdag
12. Maj, hvilket alle bedes notere. Som
tidligere nævnt er tilmelding til
lørdagsmesserne obligatorisk og bin¬
dende til

formand Dann Eland tlf.:47314954 (ef¬
ter kl. 19) mobiltelf: 3055 6542
Knud Lindgreen tlf.: 3324 9402
Mona Hübsmann tlf.: 4581 8162
Med naverhilsen Preben.
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HOLBÆK
Hermed indkaldes til generalforsamling
fredag den 19. marts kl. 20.00.
Dagsorden ifølge vedtægterne. Som
noget nyt vil vores HULEKOK Ole P.
tilberede en gang biksemad til Hulepris
kr. 15,00. Tilmelding til Ole P. senest
søndag den 14. marts, på telefon 59 27
42 64. Spisning kl. 19.00. HUSK
KONTIGENTBOGEN SKAL VÆRE I
ORDEN for at være stemmeberettiget.
Jørgen L

Gl.irmrMtT

HØRNING
Vores nytårstaffel blev holdt den 10. ja¬
nuar kl. 13.16 naver var mødt op i deres
fineste tøj, samt 2 gæster Anne Marie
og Elo fra Næstved. Formanden star¬
tede med de interne meddelelser deref¬
ter var der tid til en sang. Så kom maden
på bordet og alle spiste og drak med
velbehag. Der blev ringet med klokken
mange gange og blærehatten var flittig
i brug. Formanden holdt tale, der var et
par ord til os alle. Det gjorde lykke, efter
at have hygget os i flere timer var der
tid at gå hver til sit. Hulemødet, den 6.
februar var godt besøgt 16 naver og to
gæster var mødt op denne aften, efter
meddelelser fra formanden holdt Flem¬

ming Lund Hansen foredrag om sit liv
til søs. Det var vældig interessant at
høre. Som sædvanlig blev der ringet
mange gange med klokken, da nogle
havde fødselsdag, andre var blevet bed¬
steforældre. Der blev sunget minderne
hvorefter man gik hvert til sit.
Fredag, den 5. marts kegleaften på kroen
kl. 19. derefter hulemøde i møllen.
Fredag, den 2. april fællesspisning kl.
19, general-forsamling kl. 20, tilmelding
til spisning til Otto og Else på tlf. 8692
1803 senest 26. marts 04.
Med kno i bordet Else

KOLDING
Så fik vi vores jule-nytårsfrokost afvik¬
let, med tilslutning af 21 pers. Efter Jo¬
han havde budt os velkommen og godt
nytår, og sunget (Når samlet er) gik vi
så over til det kulinariske, som Erwin
havde sørget for som sædvanlig. Sild i
lange baner, og lune retter. Det var i
hvert fald lækkert, vi takker mange
gange for mad, håber du gider igen til
næste år. Sangbogen og klokken blev
også brugt et par gange. Besøg afNancy,
Frode og Peter, som skulle overnatte i
hulen, det blev vist temmelig sent in¬
den de fik puttet sig. Vi havde inviteret
vores buschauffør Preben og hans kone,
og han var meget festlig, han skulle jo
heller ikke køre nogen steder med os
den aften. Alt i alt en rigtig dejlig aften.
Hulemødet d.30 jan. Seks naver var
mødt op, så det var jo ikke den store
tilslutning, men vi fik da snakket lidt
frem og tilbage, om hvad der skulle ske,
vi skal i hvert fald havde den store ren¬

gøring af hulen d. 14 feb.
Med naverhilsen Karen.

KØBEN HAVN M"'
Vores 105 års Stiftelsesfest den 10/1 var

en pragtfuld aften i godt selskab - også
til maven. Vi havde besøg af formanden
fra Holbæk samt hele 4 fra
Frederikssund, som endda medbragte
en gave både til klubben og underteg¬
nede i anledning af mit jubilæum sidste
år. Så det var jo herligt. I skal alle have
tusinde tak for besøget, kom snart igen.
Også en stor tak for telegrammerne vi fik
tilsendt i anledning af dagen. Årets før¬
ste Svende-Hulemøde den 22/1 var

yderst beskedent besøgt, så det kan
kun blive bedre. HUSK at vi lørdag den
6/3 afholder søndeijyde-dag, som Erling
Meier og „Bimse" jo som indfødte, er
mestre for. Tro mig det skal opleves
både i stemning og kulinarisk. Guf, si¬
ger jeg bare. Sidste tilmelding er den 1/
3 i Hulen eller til formanden på tel.
36868865 (i arbedstiden) eller 26738865.

På Svende-Hulemødet den 23/3 skal vi
igen se film fra en forgangen tid, opta¬
get af „Foto-Børge". Kom og se måske
dig selv eller andre kendte kammerater
optræde „på slap line" Der indkaldes
hermed til NRHF's årlige generalforsam¬
ling der afholdes i Hulen søndag den 4/
4 kl. 09.30. Indkaldelse og afholdelse i
h.t. vedtægterne, hvor evt. forslag skal
være formanden i hænde senest 8 dage
før. Der er Søndagsmesse straks efter
kl. 10.30, så der ingen undskyldning for
ikke at dukke op, vel?
Arrangementer:
6/3 kl. 18.00 Sønderjysk Awten

14/3 kl. 10.30 Søndagsmesse
23/3 kl. 19.00 Svende-Hulemøde+Film
4/4 kl. 09.30 NRHF Generalforsamling
kl. 10.30 Søndagsmesse
Med kno i bordet Niels „2m"

Biolager
NAKSKOV

Henning og Maria har igen søgt eksil i
det syd-spanske. Vi heroppe i det våde
nord håber de nyder deres ophold. Så
det er bare for os andre med at skrive
løs nu når lejligheden byder sig. Vi har
på sidste Hulemøde den 30 Januar 2004
fejret at vores lille forening er fyldt 1 år.
det skete med Lenes uforglemmelige
forloren harer med alt hvad der hører
sig til. det smagte himmelsk tak for
endnu en gastronomisk oplevelse Lene.
Hulefar var i hopla så han spænderede
fri bar i dagens anledning til alle 7 frem¬
mødte. det blev på forrige hulemøde
besluttet at alle skulle have en lille pakke
med som vi, når alle de vigtige formalia
var overstået kunne rafle om, det var

faktisk rigtigt morsomt og alle fik mindst
en pakke med hjem „der var flere pakker
end deltager da nogle havde mere end
en pakke med. Venner det må vi gøre
igen næste gang 27 februar, pakkerne
behøver ikke have nogen stor værdi, en

rigtig mindeværdig Huleaften, når jeg
nu tænker tilbage så er de det vel alles¬
ammen på hver sin måde. Husk at til¬
melde dig af hensyn til maden.
Med kno i bordet John
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NYSTED
På hulemødet mandag den. 2. februar
mødte kun 4 svende, men det var da
alligevel en hyggelig aften. En fore¬
spørgsel på et gammelt medlem Julius
Scheuermann blev behandlet, så hvis
der er nogle naver som kender Julius
evt. data / historier eller lignende er de
velkommen til at kontakte mig på tlf.
54872037, efter kl. 18.00. Vi nedsatte en

gruppe med Kaj Truelsen og hulefar til
at grave lidt i historien Julius Scheuer¬
mann. Stoppestedet er nu reserveret¬
reserveret til vores jubilæum søndag
den. 16.10.2005 så der skulle være rige¬
lig plads til alle som måtte give frem¬
møde på denne dag. Herefter gik vi over
til aftenens punkt 2. Kogt salt sild og
efterfølgende gammel ost. Vores
billiardaften fredag den. 6. februar var
et herligt møde med 5 naver som var
fremmødt på aftenen til hyggelig
sammenvær med billiardspil som et helt
nyt tiltag i Nysted Naverne, alle sven¬
dene mødte med godt humør og spil¬
lede lystigt billiard hele aftenen, jeg tror
ikke at der var nogen som vandt eller
tabte mere en andre, men det er jo kun
for at kunne samles udover hule¬
møderne at vi har arrangeret en billiard
aften, vi enedes om at dette kunne vi
godt gentage nogle gange i løbet af den
alt for lange vinter. På næste møde den.
1 marts er der generalforsamling i hu¬
len, så mød op svende.
Dagsorden står i svenden nr. 2.
Med kno i bordet. Oldermanden.

ODENSE
Til hulemødet var der 9 deltagere. Laden
blev åbnet og Ole fortalte hvad der var
sket siden sidst. Han kunne fortælle at

han havde haft besøg af to berejste
håndværkere, som havde overnattet på
Mariannes stueguld. Jeg selv hilste på
dem til vinterfesten i Vejle. Vi fra Odense
takker for en god fest, i Vejle.
Derefter gik vi over til smørrebrødet.
Lajos havde sponsoreret æbleskiver: De
var gode- for de var nyvaskede og rene.
Bunden var gået ud af posen, så Lajos
og Kirsten N. havde kravlet rundt på
parkeringspladsen efter æbleskiver. Det
ville jeg nu godt have set. Der manglede
desuden 5 ud af 50 stk. Der var intet der
knasede. Kirsten N. slog på klokken, da
hun var blevet 60 år. Bølge Børge slog
også forsigtigt på klokken Vi siger tak til
begge to, og til Lajos for æbleskiverne
PS Blå tur er lavet om fra d 20 maj til 6
juni. Nærmere omtale senere i bladet. I
kan godt glæde jer.
De bedste hilsner pigen fra Fyn.

NÆSTVED
Svenden siden sidst. Lørdag den 24 ja¬
nuar, afholdte Birgit og Jytte en lille fro¬
kost i hulen, vi var 22 sultne sjæle som
mødte op stemningen var i top og hu¬
møret også. Vi gentager succesen lør¬
dag den 13 marts. Tilmelding på opslag
i hulen, som er bindende. På vores hule-
møde optog vi 3 nye medlemmer, vi si¬
ger velkommen og håber at i vil få mange
gode timer sammen med os. Derefter gik
vi ned til et veldækket bord og maden,
til nogle gode historier og et par sange.
Derfor mød op og vær med til at skabe
en god stemning.
Med naverhilsen Ove.

RANDERS
På hulemødet d. 6 feb. var Arni "Dan¬
marks kønneste maler", det kan så dis¬
kuteres, vært på sin 65 år fødselsdag,
med en god middag og tilhørende drikke.
Svendene kvitterede med at synge nr.36,
den faldt i god smag hos den efterhån¬
den trætte maler. Ellers har Kim og Jørn
været på byens håndværkermusum
"Kejsergården", og fortalte til 46 frem¬
mødte, utrøsteligt, men dog sandt. Vi
berettede om vores afdeling og CUK.
Men det helt store bliver nok d.28 feb.
samme sted fra kl. 13.00 t.o.m. 16.30, da
er Randers naverne bænket omkring det
runde bord, for at berette om navernes

traditioner - håndværkere på valsen og
selvfølgelig også om CUK. Så minder vi
om generalforsamling d. 2 april. Indkom¬
mende forslag skal være formanden i
hænde 8 dage før. OBS. Over 2 mdr. skyl¬
dig kontingent ingen stemmeret ved GF.
Så husker vi på, svende med gæster, at
hulen Udbyhøjvej 150 i kid. Forsat hat
åbent hver søndag fra kl. 11.00 t.o.m. ?
Kno i bordet fra Randers, Jørn.

Hixlkvr
ROSKILDE
Så fik vi taget hul på 2004. Lørdag d. 17/
1 traditionen tro, med gule ærter m. sul
og pølse til årets første naver¬

arrangement i hulen. 23 deltager incl. 2
gæster fra Holbæk, var bænket om de
dampende tallerkner æbleskiver til ef¬
terret. Dagen derpå, var spilleaftenen
også godt besøgt. Til hulemøde og ban¬
kospil d. 30/1 viste vejret sig fra den
barske side, så da var vi kun 14 delta¬
gere. Det blev dog en rigtig hyggefest,
og jeg tror alle fik gevinst nogle flere
andre kun en enkelt.
En god aften sluttede af med "Min¬
derne" før hver gik til sit.
Program for marts:
Kortspil søndag d. 14 kl. 17,30.
Hulemøde fredag d. 26 kl. 19,00 (med¬
bragt mad)
Hulevagt: Annalise og Mogens.
Med hilsen fra Roskilde.

Referenten.

SAMSØ k.,.,
GENERALFORSAMLING- HULE¬

MØDE 6-2-04. KL. 16.30. SAMSØ. 10
fremmødte til årets generalfor-samling.
Valg af dirigent blev Jørn. Formand og
kassererens beretning godkendt. Valg
af bestyrelse: Genvalg på bestyrelses¬
medlem og sekretær. Ny formand: Hans-
Peter Lund Petersen. Ellers var det god

ro og orden. Vores nye formand syntes
han måtte slå på klokken. Vi takker vo¬
res afgåede formand Hans for de år han
har været formand hos os. Vi glæder os
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til at se Hørning navere på besøg 20.
maj. Ellers blev vi enige om at sende
næstformand Pudseren til pinsestævne
i Hillerød. En god aften.
Næste møde:
HULEMØDE 5-3-04.
SØNDAGSMØDE 21-3-04.
KOKKEN SIGER:
- Jeg vil gerne have en engelsk bøf og
et par venlige ord.
Lidt senere kom tjeneren
tilbage: - Værsgo, her er Deres
engelske bøf.
- Og hvad med de venlige ord ?
- Lad være med at spise bøffen.

STOCKHOLM

Vejen ut till Ingarö har väret lidt besvärlig
på grund av sne, så en del medlemmar
har ikke besögt Hulen i januar til vores
moden, men 14-15 personer har vi väret
per gang, og fint er det derude pa vinte¬
ren, og skönt at komme in i det store
kokkenet, og mange minder har kommet
frem, som vi alle har fået gennem alle år.
I marts måned kommer vi at have

Surprice, det har väret överraskning för
og det bliver det igen, og det er ung¬
dommerne som holder i det.

Program for marts:
D.06 marts Månedsmöde lördag kl. 13
D. 13 marts Whist lördag kl. 10.
D 20 marts Surprice lördag kl. 13
D.27 marts Svendefest lördag kl. 13
Med naverhilsen "Onkel Anders

Sk»m»K<-r

SØNDERBORG
Så kom snevejret endelig, men lige så
hurtigt var det væk igen. Snevejr eller ej,
så blev der holdt Hulemøde fredag den
6. februar. Endelig var vi en hel lille flok,
nemlig 13 medlemmer og 2 gæster. Det
var nu dejligt at se så mange. Selv om
der er næsten 4 måneder til Pinse¬

stævnet, gennemgik formanden diverse
forslag fra hovedbestyrelsen samt fra de

øvrige afdelinger. Et af vores medlem¬
mer stillede et lokalforslag der går ud
på, at vi snart laver en arbejds weekend,
så vi rigtigt kan få ryddet ud i gamle skabe
og skuffer. Der blev dog ikke nævnt no¬

gen dato, så vi venter spændt. En af
vores gæster ønskede at blive optaget i
foreningen, og Børge gik ned til ham og

sagde „ Host Ib „. Og Ib hostede. Hvad
det egentlig betyder ved kun de to, men
vi glæder os til optagelsen. Inga havde
lavet dejlig mad og Regnar stod for op¬
varmningen. Det var en dejlig gryderet
med grønsager og kylling, og i følge Inga
hedder retten „ Det ved jeg ikke, med ris
til På et tidspunkt i løbet af aftenen
tabte jeg 50 kr. på gulvet, men da jeg
ikke kunne bevise at det var mine penge,
stoppede Regnar dem iSputnik. For som
han sagde „ Hvor står dit navn henne
Mona mente også at de øvrige medlem¬
mer kunne fodre Sputnik, så derfor gik
hun en runde med mit lidt dyre bekendt¬
skab. I skal lige huske, at der er General¬
forsamling fredag den 26. marts kl. 19.00.
Dagsorden ifølge vedtægter.
Med kno i bordet Jette.

Hulemøde d.6-2-04. Mødet begyndte
med at man sang nr.32 i sangbogen, "
Høje Nord". Vinterfesten der nu er vel
overstået var gået godt, 40 personer
havde deltaget i den med god mad og
musik en tak til alle deltagerne, der
støttede Vejle Afd. denne dag med
gæster fra Fredericia-Odense-Silkeborg,
2 fremskrevne navere, hvor den ene var

fra Tyskland deltog og gav kulør på
aftenen, det var hyggeligt at i kom.
Borgerkroen og Brandts Bar i Vejle gav
hver en omgang af de våde varer til alle,
tak til jer begge for dette. En stor tak til
Festudvalget, alle medhjælperne i
køkkenet og baren, der havde fået det
hele til at køre, tak til jer alle. Der var
blevet fremsendt diverse papirer, der
skulle til afstemning ved Pinsestævnet,
disse blev gennemgået og vil senere
igen, blive taget op til gennemgang.

Vores Hulefar var ikke til stede ved

mødet, da han og Hulemor var på en
længere rejse til U.S.A. Hulefar havde
lige haft 60 års fødselsdag og havde
givet mødedeltagerne nogle omgange øl,
tak til dem begge for dette. Lille Arne,
der havde fungeret som assisterende
Hulefar ved mødet, måtte flere gange
strække sin ryg og indrømmede, at det
var et hårdt arbejde, at være Hulefar, vi
håber alle, at se Johnny vel hjemme igen.
Jeg vil hermed orientere alle om at der er
ordinær Generalforsamling d.2-4-04
kl.18.30 i Hytten, så mød op denne dag
og lad din mening gøre sig gældende.
Arrangementer i Marts/April Mdr.
D. 5-3-04. kl. 18.30 Hulemøde
D. 2-4-04. kl.18.30 Generalforsamling.
Med Naver hilsen. Jens K. Ibsgaard.

ÅRHUS
Hulemøde d.23-1. Formanden bød vel¬
kommen til svendene og gæsten - Kir¬
sten Nielsen fra Viby. Ole J. havde fået
en hilsen fra Jørgen i Randers, der tak¬
kede for en god stiftelsesfest - plus
overnatning hos formanden, ved at
sende 150 kroner, til en omgang i hulen.
Mange tak Jørgen! Formanden havde
endvidere talt med Claus og Birgithe,
de kommer til DK til sommer, vi glæder
os til at sejer! Der var en klokkeringning,
undertegnede var blevet 29 år - nok en
gang!! I stedet for smørrebrød, havde
Kaj lavet grønlangkål med medister, det
er en dejlig ret. Hulemøde d.6 - 2. Næst¬
formand Erik åbnede mødet, da Ole J. er

på skiferie i de Italienske Alper. Vi havde
en gæst, det var Sven Sørensen fra
Mårslet. Der var to klokkeringninger, de
to fødselarer er Børge Andersen og

Thyra Thy. Tak til jer begge to! Der var
en herlig stemning i hulen, snakketøjet
var godt smurt på alle - arbejdstilsynet
ville nok mene at decibelen var i over¬

kanten af det tilladelige.
Generalforsamlingen er udsat til d.14

maj,da formanden skal til USA - i april.
Hulemøde d. 5 - 3
Hulemøde m. leds. d. 19 - 3
Hilsen fra smilets by. Lis



HOVEDBESTYRELSEN:
www.naverne.dk

EMNER TIL BEHANDLING 1 HB., SKAL VÆRE
FORMANDEN 1 HÆNDE SENEST D.25 1 MÅNEDEN.
Formand:
Ole Bøwig, Brandsøvænget 4, DK-5000 Odense C.
Tlf. + Fax.: 65 90 44 16 Mobil tlf: 40 36 38 16
E-mail-ads.: Naver@galnet.dk
Næstformand:
Finn Pedersen Morbærvænget 13. DK-4684 Holmegård,
tlf.: 5554 6697, Mobil Tlf.: 4013 6697.
Email: naverne4700@stofanet.dk
ADRESSEÆNDRING - UDMELDNING
BLADFORSENDELSE 1 INDLAND
Hovedkasserer:
Frode Zachariassen, Rustrupvej 26 B, DK-8653 Them.
Tlf.: 86 84 92 68 Fax.: 86 84 91 43
Bank: Arbejdernes Landsbank konto: 5347 0388708
SWIFT:ALBADKKK
Email-ads.: frode26@mail.tele.dk
BLADFORSENDELSE TIL UDLANDET
FORSENDELSE AF CCEG.BLADET.
Redaktør af "Den farende svend"
Dorrit Hansen, Gormsvej 7, Kregme, DK-3300 Frederiksværk
Tlf. + Fax: 47 72 48 14 Email-ads.: dorrit_nav@email.dk
Deadline: Den 10 i måneden.

Sekretær:
Laila Dideriksen GI. Viborgvej 216 DK-8900 Randers

Tlf.: 86 45 43 48 Email: laila_dideriksen@msn.com
Bestyrelsemedl.: Arkivforvalter:
Vagner Sørensen, Egevænget 1, DK-8382 Hinnerup.
Tlf.: 86 98 55 90 Mobil tlf.: 40 94 26 19
E-mail-ads.: vagsoe@12move.dk
Bestyrelsemedl.: Udstilling:
Søren Hvejsel, Udgårdstoften 10, DK-8600 Silkeborg.
Tlf.: 86 81 94 33

Suppleant: Web-master:
Henrik J. Berg, Kildevænget 4, DK-4700 Næstved.
Tlf.: 55 77 74 78 Mobil tlf.: 20 40 94 68.
Email-ads.: hber@hssyd.dk
Suppleant:
Flemming Laugesen Vestparken 28,Lind
DK-7400 Herning Tlf: 9722 2588
Udstillingsvognen:
Udstillimgsvognen befinder sig i Holbæk, og spørgsmål
angående udlån af vognen bedes rettes til:
Torben Lundgaard, Nybyvej 51
DK-4340 Tølløse tlf. 5918 6067
Trykning:
Birkerød Bogtryk/offset Aps. Toftebakken 2,D.
DK-3460 Birkerød. Tlf.: 45 81 04 58.
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ØlffflANDEN
Dit loKiale øl ci<sp>ot.

r» • Alt i Hancock og Vestfyen produkterBoje Tlf. 40824283
Jens Tlf. 86667694 Fadøl, øl, vand og vin.

Grill * Pizza * Smørrebrød * Is
■fåTSvTitsxiTrrjj.

Åbent hele Året Værelser m/ TV

Hyggelig gårdhave y\Ä3 www.droppen.dk

Langgade 26* Tranebjerg*DK-8305 Samsø*Tlf. 86590632

SPILLEAUTOMATER * BILLARDSALON
BESØG DROPPEN VI LØFTER PROPPEN

„verbl
|U viC'-1,1 / Brandt's Bar \

i Yf(l \ Paladspassagen 7 )tø ^ V 7100 Vejle /
7583 lOW^^

SH's Kartoffelcentral
v/ Mette og Svend Hübschmann

Hovmosevej 3, Rens Mark Fax 74 64 88 99
DK-6372 Bylderup Tlf. 74 64 85 35

Malermester Eugen Uhl
Klinten 27, 3600 Frederikssund

M M
Tlf. 47 31 27 99 - 40 57 27 99

Fax 47 31 72 99

Medlem i Frederikssund

^ Jakon A/S
y Bygninqsentreprise
•• Baltorpbakken 9, 2750 Ballerup
< Tlf. 44 83 02 OO
^ www.jakon.dk
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MURERMESTER
Gunner M Vilhelmsen

^ Egetoften 6, Slagslunde
DK-3660 Stenløse

\j
J Tlf.: 48 1 8 35 1 1 - 40 20 37 10

Medlem i Frederikssund

Bodega
GHDESPEJLET

Østergade 18 HERNING 97 12 30 08

Birkerød Bogtryk
f.- Toftebakken 2 D.

DK-3460 Birkerød fijfÖ
Danmark JOjf?
Tlf. 45 81 04 58

Tryksager siden 1931

Casino Bodega
Købmagergade 10 7000 Fredericia

Tlf. 75 91 13 64
Hver onsdag kl. 11.00 ølbanko og harmonikaspil

Levende musik hver

Torsdag kl. 21.00 til 02.00 - fredag kl.21.00 til 02.00
Lørdag kl. 14.00 til 18.00 og 21.00 til 02.00

Søndag kl.16.00 til 21.00.
ÅBEN ALLE DAGE FRA 9.00 TIL 02.00.

ilfliift Byggefirmaet
Johansen

Solbjerg Hovedgade 72b. Tlf: 8692 6122
8355 Solbjerg. Mobil: 3095 0665

Formand for foreningen i Århus
www.byggefirmaet-johansen.dk

BIANKAS SOMMERHUSUDLEJNING.
Billig udlejning af sommerhuse med og uden

svømmepøl. Ring efter materiale
tlf. 7591 1940 fax. 7593 4019

(%
Frederiksberggade 4 - Silkeborg - Tlf. 86 82 05 91

CD'n med NAVER og HÅNDVÆRKERSANGE
fik en Grammy 2002 som årets visealbum.

Nu er „DEN TAPRE LANDSOLDAT" 17 soldater¬
sange om krig og kærlighed kommet Bestil den hos
„GO' dansk folkemusik" TLF.:75 72 24 86

MALERMESTER
TOM SØRENSEN

Medl. afCUK. Hillerød afd.

Kristtornevej 43 Tlf.: 4772 1112
3300 Frederiksværk Fax.: 4772 1152
SE.: nr. 20043008 Mobil: 2290 1188

VELKOMMEN TIL NAVERTORPET
Telefon 46/857 028 629

Torpvägen 4, St. Barnvik 2
S-134 64 Ingarö Sverige.

CITY CAFE en

Fønnesbechsgade
Herning

Tlf. 9722 5574

stedet, hvor venner mødesi0

BORGERKROEN

Vestergade 37, Vejle.
Stedet hvor naver og andet godtfolk mødes.

ANDELSKASSEN J.A.K
-øvegade 63,4200 Slagelse.Tlf.58504770

Det lille pengeinstitut
Med den store virkning.

ET ANDERLEDES PENGEINSTITUT.

LUMSKEBUGTEN
Havnegade 33 i Vejle - tlf. 75 82 57 95

BAR-BODEGA-BILLARD
Levende musik fredag / lørdag

Hver dag kl. 8 - 18: øl 12.00 kr./ kl. 18.00 - 2.00: øl 15.00

HØJSKOLEN
ØSTERSØEN

Flensborgvej 48 - 50. DK-6200 Aabenraa
Telefon 45 7462 4700. Telefax +45 7462 4701

www.hojoster.dk
e-mail: adm@hojoster.dk
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Nr. 90 af Lars Schonnings:

Mosel-træffet det vinker atter,
Snør din ransel, tag øllen i hånd,
Tag med bussen med spøg og med latter,
/: Vinen i glasset, staven til støtte,
køre vi ud, søger lykken/:.

Igen i år fra 26. til 30. august

Med naverhilsen
Torben - Flemming og Børge.

AageTjerrild 70 år

Aage Tjerrild, kan den 13 april, fejre sin 70 års fødselsdag. Aage er ud¬
lært tømrer, og hans svendeprøve udløste en bronzemedalje.
Han har arbejdet en del år i Norge i sine unge år. Han nyder nu tilværel¬
sen i Krajbjerg, sammen med sin kone! Aage har i tidens løb gjort et stort
stykke arbejde i vor forening han er en trofast svend til vore møder og
arrangementer, og altid i et højt humør.
Et hjertelig tillykke med fødselsdagen, ønskes du af Århus foreningen.
Lis Lindskjold
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MÆRKEDAG.

D.03 april 2004

D.05 april 2004

D.13 april 2004

D. 13 april 2004

D.22 april 2004

D.26 april 2004

JUBILÆUM.

D.06april 2004 Frank Lukassen Hørning
Slyngelborggade 17,2
DK-8900 Randers

25år

TAK - TAK - TAK - TAK - TAK

Jeg vil gerne igennem svenden sige tak til alle dem der
tænkte på mig til min 50 års fødselsdag,
Med Naverhilsen Helle Vilhelmsen Zürich.

Arne Hansen Fredericia 70år
Hulen, Sjællandsgade 17 b.
DK-7ooo Fredericia
Harald Jensen Vejle 70år
Ikastvej 46

DK-7361 Ejstrupholm.
Mogens Jensen Roskilde 60år
Søvænget 1
DK-4621 Gadstrup.
Aage Tjerrild Århus 70år
Sønderholmvej 5 Krajbjerg
DK-8543 Hornslet
Ebert Jensen Aalborg
Herningvej 167
DK-9220 Aalborg

Chriss Christiansson Stockholm 50år

Nynaesvägen 335, 2tr.
S-12234Enskede

Kære Frank

Du ønskes tillykke med din 25 års jubilæum,
den 6. april 2004

Hørning Naverne.

70år Nekrolog.

Tømrer Leif Rosenkvist, Næstved født d. 11 juni 1927
drog d. 17 feb. 2004 ud på sin sidste rejse. Leif optjente
sin rejsetid på Grønland. Leif er en af de få, som har
været med til at stifte 2 naverforeninger - nemlig Næst¬
ved og Karrebæk. Han gik meget op i naver-bevægel¬
sen og beklædte i sin tid flere tillidsposter.
Vi så ikke meget til Leif på det sidste, bortset fra hule¬
møder og generalforsamlinger, hvor han altid gav sit
besyv med. Vi vil savne Leif.
Æret være hans minde.
Finn C. Petersen, Formand Næstved.

I skal have mange tak for at lave mig medlem at æres¬
medlemmernes specielt....
Ja vi havde jo meget gode time tidlig i 50, da jeg var i
København - og deltog i alt hvad der forgik i Naver
familien - det er en skam at man ikke skrev det ned
den gang. Der kunne være mange side fuld af historier.
Min Bedstefar gik på valsen i omkring 1880-1890 - da
jeg var ung, kom mange af dem, der var gamle naver
den gang, og besøgte ham. Så lytte til dem var vel grun¬
den til at jeg selv tog lidt omkring.. Igen mange tak
Med Naver hilsen Erik

UDNÆVNELSE

Hovedbestyrelsen modtager gerne forslag på
personer, der kan være værdig til udnævnelsen som

ÅRETS NAV.
Forslag skal være HB. formanden i hænde senest

D. 17 april 2004.
Ole Bøwig, Brandsøvænget 4, DK-5000 Odense C.

E-mail-ads.: Naver@galnet.dk

Hovedbestyrelsen
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Ang. Udstillingsvognen
Så viser Holbæk Naverne igen flaget. Holbæk by har festuger i uge 29-30-31, med forskellige temaer. I uge 29
er temaet håndværk så der stiller vi med vognen, tors-fre og lørdag. Næsten alle byer har en eller anden fest,
hvad med om foreningerne var lidt mere opmærksomme på det, så vognen kunne blive luftet lidt mere.
Til HB angående referater fra møde udstillings-vognen kan jeg kun bekræfte at vognen er velholdt takket være
Freddy og Kurt der har malet og fået lovliggjort el. installationen. Men der er en svampeskade i gulvet vi skal
have udbedret nu inden den breder sig. Ang. udstilling kan den godt trænge til et løft. Men alt det gjorde jeg rede
for i en mail til et HB møde for et år siden. Men det kan være at HB. har et nyt udspil, nu da HB. har det oppe
på deres møder. Har HB. noget i kan tilføje udstillingen?
Med Kno, Ole P. Holbæk Naverne

Regnskab Naverne 1 -1-2003 til 31 -12- 2003

INDTÆGTER 2.003 2.002 Budget 2003

KONTINGENTER 139.859,96 106.842,71 120.000,00
ABONENTER/ANNONCØRER 25.125,00 19.075,00 19.000,00
RENTER M.M. 1.743,06 4.010,24 2.000,00
INDTÆGTER IALT 166.728,02 129.927,95 141.000,00

UDGIFTER

UDSENDELSE AF DfS 61.572,00 67.208,30 65.000,00
PORTO ADM 1.693,88 1.287,76 3.000,00
CCEG BLADET 913,00 1.408,00 1.200,00
FORSIKRING 1.520,00 1.526,00 2.000,00
ADMINISTRATION 2.508,75 2.304,50 3.000,00
REVISION 4.980,00 3.831,38 5.000,00
HB MØDER 9.184,00 9.187,00 12.000,00
PINSESTÆVNE 8.449,50 16.758,91 14.000,00
BESTYRELSENS UDLÆG 16.700,00 16.700,00 16.700,00
GAVER-KRANSE 2.892,00 120,00 1.000,00
REJSER 6.171,00 1.434,00 3.000,00
ARKIV 2.462,00 3.484,58 3.000,00
UDSTILLING 1.798,00 1.739,00 4.000,00
EDB-KØB/REP M.M. 18.525,20 4.735,22 9.000,00
INTERNET 4.975,00 4.600,00
UDGIFTER IALT 144.344,33 131.724,65 146.500,00
OVER/UNDERSKUD 22.383,69 -1.796,70 (5.500,00)
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Varesalg 2003
Varesalg
Jubilæums skrift

Varekøb

2.003

25.076,00
0

-20.564,99

2.002

20.778,23
750,00

-19.242,00

Budget 2003
21.000,00

-20.000,00
Overskud/underskud 4.511,01 2.286,23 1.000,00

Rejsefonden og aktivitet 2003
BEHOLDNING 1-1-2003

Indtægter: Tilskud fra fonden
Udgifter : Ny forening Nakskov
Udgifter : Internet
Underskud

32.674,22
0

0

se under driften
0

47.792,65
3.985,00

(3.395,65)
(15.707,78)
(15.118,43)

NY BEHOLDNING 31.12.2003 32.674,22 32.674,22

SAMLET RESULTAT
Hovedkassen

Varesalg 2003
Jubilæumskonto 2003

Rejsefonden og aktivitet 2003

22.383,69
4.511,01

0
0

(1.796,70)
2.286,23

(11.500,00)
(15.707,78)

Samlet under/overskud 2003 26.894,70 (26.718,25)

BALANCE
KASSEN
BANKEN

JUBILÆUMSKONTOEN UDGÅET
INDVESTERINGSKONTOEN
OBLOGATIONS KONTO

463,50
67.600,16

7.694,48
50.558,03

605,75
34.631,50

15.625,42
50.558,03

BEHOLDNING 31.12.2003 126.316,17 101.420,70

STATUS 31-12-2003
BEHOLDNING

VARELAGER
UDESTÅENDE KONT. OG SALG
UDESTÅENDE KONTINGENTER
UDESTÅENDE ANNONCØRER

126.316,17
27.238,00

635,00
2.075,00
1.000,00

101.420,70
54.180,00

1.594,00
20.931,00
2.500,00

EGENKAPITAL 31-12-2003 157.264,17 180.625,70

Bemærkninger til regnskabet: 522 Jubilæumsskrifter nedskrevet til 0,00 kr.
Regnskabet er revideret og fundet i orden Them, den 14. februar 2003

Erling Rasmussen Erling Jørgensen
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PINSESTÆVNE I HILLERØD 2004
Indskrivningen finder sted i hulen på
Sophienborg Alle 7 om lørdagen fra
kl. 12 - 14.30 (derefter på højsko¬
len) og indkvartering, møder og be¬
spisning finder sted på:
Den Grundtvigske Højskole Frede¬
riksborg, Frederiksværksgade 147,
3400 Hillerød.
Blanketten udfyldes og beløbene tæl¬
les sammen, hvorefter blanketten og
jeres depositum (50% af beløbet) i
check sendes til:
Sekretær Preben Herling, GI. Strandvej 84 a, 3050 Humlebæk eller indsættes på Nordea konto
nr. 2259-3486-256-159.
De resterende 50% af beløbet betales ved indskrivningen om lørdagen, hvor stævnemærke, detaljeret pro¬
gram, spisemærker og øvrige materialer udleveres.

NAVN: GADE:

POSTNR. BY:

FORENING:

TELEFON: ANTAL PERSONER:

Stævnemærke

Pris pr. pers.
65.00 kr.

Lørdag Søndag Mandag lait.

Huleaften 100.00 kr. ********* **********

Delegeretmøde 100.00 kr. ********* **********

Bustur 150.00 kr ********* **********

Gallamiddag m/ natmad 250.00 kr. ********* **********

Morgenmad pr. pres. (S) 30.00 kr. ********* **********

Morgenmad pr. pres. (M) 30.00 kr. ******** *********

Total beløbet:
LOGI: =

Overnatning forgår på Grundtvids Højskole Frederiksborg, Frederiksværkgade 147, 3400 Hillerød.
Pris pr. pers. for 2 overnatninger 475.00 kr.
Tillæg for eget bad 150.00 kr.
Tillæg for enkelt værelse 150.00 kr.
Leje af sengelinned / håndklæder 75.00 kr. pr. pers.
Dann Eland, Formand, Hillerød

SIDSTE FRIDST FOR TILMELDNING 30. APRIL



AALBORG
Der var mødt 20 svende til vores årlige
generalforsamling, Frits, Ebert og Sven
Erik havde sendt afbud p.g. a. sygdom,
Sven Erik er kommet galt afsted under
ferie i Australien, hvor han fik en knæ¬
operation, vi ønsker dem god bedring.
Efter vi havde sunget nr, 32 og spist de
traditionelle gule ærter, startede gene¬
ralforsamlingen, som forløb i god ro og
orden. Formanden bad i sin beretning
om større fremmøde i hulen om lørda¬
gen. Kassereren beklagede de få fejl, der
er opstået under udsendelse af
giroindbetalingsblanketterne, fejlene
bliver rettet. Han orienterede også om

forhandlingerne med ledelsen af
Håndværkerhuset om betaling af moms
af huslejen. Han uddelte nye medlems¬
kort som passer til det blå etui. Han for¬
delte også små folder med oplysninger
om Naverne, som vi kan uddele til inte¬
resserede. Regnskabet balancerer med
et lille overskud. Kassereren, næstfor¬
manden, sekretæren og bilags-
kontrolløren blev genvalgt. Povl Chri¬
stensen blev valgt som suppleant til
bestyrelsen og Caspar Steffensen som
bilagskontrollørsuppleant. Vi siger til¬
lykke.
Der bliver følgende aktiviteter inden
sommerferien:
7.4. diskussion om kommunesammen¬

lægningerne klokken 19.30 i hulen
24.4. kvartalsfrokost klokken 12 i hulen,
tilmelding er nødvendigt
5.5. møde med fritidskonsulent
2.6. besøg på flyvestation Aalborg
19.6. sommerudflugt
Der er huleaften i juni, ellers er hulen
lukket i Juni og Juli
Med naverhilsen Irene

FREDERICIA
Der var et pænt fremmøde idet der mødte
12 svende. Hulefar havde travlt med at

uddelegere arbejdsopgaver vedr. vores
forårsfest, derefter fik vi lidt godt til ga¬
nen. Festen den 6.3.o4. blev en rigtig
god fest, hvilket vores gæster fra bl.a.
Odense, Kolding og vejle havde del i.
Tak for det. En stor tak til alle dem, der
gav en hånd til festen. Vores udflugt den
5.6.o4, går til Nakskov, bussen kører over
Langeland og vi får en lille sejltur fra
Spodsbjerg til Nakskov, en hyggetur,
som vi alle glæder os til.
Husk generalforsamling den 7.4.o4.
Med kno i bordet, Bent

FREDERIKSSUND
Ved hulemødet d. 5 marts var der kun få
stole tomme vi var omkring 35 frem¬
mødte, man skulle tro at jungle¬
trommerne havde været i gang for Anna
og Frank, som havde fejret deres guld¬
bryllup i februar, var nemlig værter
denne aften med et overdådig madbord.
Tusinde tak for rigtig dejlig mad med
tilbehør. Inga som gæstede os denne
aften, var oppe og ringe på klokken, tak
skal du havde. Efter formandens vel¬
komst og en kort orientering om hvad
der var sket siden sidst, sang vi foråret
ind med nr. 35. Bødekassen blev også
tømt denne aften, et stort pænt beløb,
kan nu sættes ind på kontoen, til vi skal
havde malet i hulen. En rigtig god aften
med masser af sang og spind.
Foreningen ønsker vores ældste med¬
lem Knud hjertelig tillykke med fødsels¬
dagen
HUSK at der er generalforsamling d.
2.april 2004.
Kom og gør din indflydelse gældende.
Bestyrelsen er denne aften vært for en

gang mad, og de har også hulevagten.
Med kno i bordet, Referenten.

M;iln

HERNING
Det må jeg nok sige, jeg tror det hjalp, at
jeg fik kritik for at skrive for lidt i sven¬
den og at jeg gav medlemmerne en
påmindelse, om at når de ikke mødte op
var der ikke noget at skrive om.
Der har været et særdeles god frem¬
møde i februar.
Søndagsmødet den 11 svende -

søndagsmødet 15/2, 8 svende og hule¬
mødet den 18/2,10 svende + Jonna, som

ønsker optagelse, jeg håber at det fort¬
sætter.

Til hulemødet var jeg desværre selv for¬
hindret, da jeg røg på hospitalet dagen
i forvejen, men er nu nogenlunde i vi¬
gør igen, men jeg har jo min højre hånd
"Borgmesteren", han er altid flink til
at hjælpe når det brænder på med hel¬
bredet.
Der skal her lyder en STOR TAK til alle
som sendte mig telegrammer og en gave
på min 70 årsdag, det skulle ellers havde
foregået i stilhed, dog havde jeg invite¬
ret mine naverbrødre med påhæng til
morgenkaffer og en lille en, men min kære
hustru havde ladet det sive ud til na¬

boer og venner, at jeg gemte mig i hulen,
så der blev fulde huse i hele 15 timer, så
var "MONTAGEN" grydeklar og nogle
af gæsterne meget, meget trætte
HUSK SÅ SVENDE, GENERALMØDET
FREDAG DEN 2.APRIL KL: 18.30.
Med knoslag, "MONTAGEN"
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HILLERØD
I februar afholdt vi vor årlige Ordinære
Generalforsamling fredag 13., hvor for¬
manden bl.a. meddelte at Hillerød-afd.
havde 28 navere og 11 navervenner.

Regnskabet godkendtes uden kommen¬
tarer og kontingentet fastholdtes uæn¬
dret for 2004. Vort nye medlem Per
Gjerløv indgik i bestyrelsen i stedet for
vor afdøde ven Leif. Beklageligvis måtte
vor lørdagsmesse 28. februar (med gule
ærter) annulleres på grund af manglende
tilmelding.
Vi må derfor minde om, at tilmelding til
lørdagsmesserne obligatorisk og bin¬
dende til formand Dann Eland tlf.:
4731 4954 (efter kl. 19) eller evt.
mobiltelf: 3055 6542. Knud Lind¬

green tlf.: 3324 9402
Mona Hübsmann tlf.: 4581 8162

Lørdagsmesse i marts er d. 27. med
suppe og sprængt oksebryst og i april
holder vi hulemøde fredag d. 9. og

lørdagsmesse d. 24. med okse¬
grydesteg. Vi regner med masser af til¬
meldinger.
Med naverhilsen Preben.

,, DlikkriislaKt'r

HOLBÆK
Hulemøde D.20-02-04.14 mødt. Forman¬
den bød velkommen og gav en oriente¬
ring om hvad der var sket siden sidst.
Til hulemødet prøvede vi en ny slags
kost. Kirsten og Viggo havde hule vagt
og serverede gulerodssuppe med flutes,
vi tog os godt for af retten, og alle over¬
levede, tak for det. Carl Ole havde 10
års jubilæum og fik sin plade i bordet.
Ole P kunne oplyse at bestyrelsen
havde vedtaget at stille med udstillings-
vognen til Holbæks Festuger, uge 29 er
temaet håndværk så det var jo meget
passende samt efterlyste medlemmer der

ville være med til at passe vognen og
alle var positive. Vognen skal være åben
tors-fre-lørdag. Det kan endvidere op¬
lyses at Ib (Else) har overtaget mit job
som skramleriforvalter tak for det.
Husk 0 TUR D.22-05-04.

HØRNING

Hulemødet den 5. marts 04 startede på
kroen til en gang kegler, 15 naver og
navervenner var mødt op denne aften.
Vi blev delt op i to hold og så gik vi
ellers i gang med mange bemærkninger
når nogle lavede noget godt eller skidt.
Efter at have spillet et par timer var der
tid at gå i hulen for at holde hulemøde.
Den bedste dame i kegler blev Bente
Lukassen og bedste herre Kalle Firing.
Hulefar havde som sædvanlig sørget for
noget godt til maven. Da vi havde hyg¬
get os i hulen var det tid at gå hvert til sit.
Med kno i bordet Else

KOLDING
En lille flok på 8 medl. var mødt op, og
der blev diskuteret en hel del. Lørdag d.
6, var vi 5 medl. der tog til Fredericia til
deres vinterfest, og vi havde en hygge¬
lig aften sammen og god mad. Vi siger
mange tak. Dejlig at se naver fra Odense
og Vejle også. Så har vi overstået hoved¬
rengøringen i hulen, så edderkopperne
blev hjemløse. Så må vi sige farvel til
Verner et stykke tid, han rejser på tors¬
dag til Grønland, han har fået arbejde
der. HUSK generalforsamling fredag d.30
april.
Med naverhilsen Karen.

CÜ.irmr.iur

KØBENHAVN

Svende-Hulemødet den 11/2 var beske¬
dent besøgt, men blev naturligvis hyg¬
gelig alligevel. Fastelavn er jo altid sjov
om man er ung eller gammel. Vi var godt
nok kun 10 der deltog den 22/2, men
sikke en dag/aften - og nat for 4 af os.
Leif Ove blev Konge og
Anny Dronning, der blev fejret med
pompt og pragt. Den 6/3 var Erling
Meier efter 2 års fravær, igen vært sam¬
men med „Bimse" i forbindelse med
Sønderjysk Grønlangkål, som er en

pragtfuld spise. Omkring 20 nød arran¬

gementet i fulde drag, og jeg er sikker
på at ingen gik sultne hjem.
Inden Søndagsmessen den 4/4, afhol¬
der vi NRHF's årlige generalforsamling.
Indkaldelse blev bekendtgjort i Marts-
Svenden. Torsdag den 15/4 er der igen
Svende-Hulemøde, hvor jeg håber at vi
er mange der kommer. Der skulle da, jo
gerne være forår i luften, så I kan komme
ud og lufte jer. Så er det atter tid til at
trutte i Alpehorn, og minde om vor
SCHWEIZERAFTEN lørdag den 24/4.
Peter „Bogholder" og undertegnede,
vil sædvanen tro, afholde denne man¬

geårige tradition til (alpe-)top-karakter.
Sidste tilmelding er den 19/4.Sidst men
absolut ikke mindst, indkaldes hermed
til CUK's årlige GENERAL-FORSAM¬
LING, i Hulen onsdag den 28/4 kl.
19.00. Generalforsamlingen indkaldes
og afholdes i h.t. vedtægterne, og evt.
forslag skal være formanden i hænde
senest 8 dage før. Kom og gør din ind¬
flydelse gældende.
Arrangementer:
4/4 Kl. 09.30 NRHF's Generalforsamling

Kl. 10.30 Søndagsmesse
15/4 Kl. 19.00 Svende-Hulemøde
24/4 Kl 18.00 Schweizeraften
28/4 Kl. 19.00 CUK's Generalforsamling
2/5 Kl. 10.30 Søndagsmesse
Med kno i bordet, Niels „2m"
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NAKSKOV
Til hulemødet 27 februar hvor der blev
serveret grydebøf, som vor mor laver
det, af herford kød med tilbehør, tilbe¬
redt af Lene og serveret af hulefar „ Lene
laver den dejligste mad og hulefar vil så
gerne tage æren for det „ men den går
barer ikke vi ved hvordan det hele hæn¬

ger sammen, vi blev 6 i alt der blev
skålet og stemningen var i top. Alle frem¬
mødte havde en eller sågar flere pakker
med så der blev raflet til den store guld¬
medalje, alle fik mindst en pakke med
hjem. Et par tanker til dem som ikke
kunne deltage blev der også tid til. Hen¬
ning og Maria har sendt os et kort fra
Spanien hvor de skriver at vi kan tage
en omgang på deres regning, det vil vi
så gøre næste gang, så mød talstærkt
op fredag den 26 marts. Husk at
hvis du vil spise med skal du melde dig
til senest torsdag og skal der rafles skal
du have mindst en pakke med og som
tidligere skrevet det skal ikke være no¬

get særligt.
Indkaldelse til ordinær generalforsam¬
ling mandag den 17 maj kl. 18 i hulen
Dagsorden: Valg af dirigent. Forman¬
dens beretning. Fremlæggelse af regn¬
skabet. Indkommende forslag. Valg af
bestyrelse.
med kno i bordet John

NYSTED

Generalforsamling i hulen var 6 navere
mødt, desværre var Willy som fungerer
som Skatmester blevet syg og kunne
derfor ikke fremlægge regnskabet og
derfor indkaldes til Ekstraordinær gene¬
ralforsamling mandag den. 5. april kl.
19.00 for godkendelse af regnskabet.
Oldermanden kunne berette om et gan¬
ske pænt år med mange aktiviteter og
ganske tilfredsstillende med fremmødet
svende på huleafterne. Han kunne også
fortælle at medlemmer som havde fejret
fødselsdage havde fået besøg på da¬
gen, af mange naverkammerater, og de
er jo altid dejlig at have på besøg. Jens
Kristensen blev genvalgt til bestyrel¬
sen, og nyvalg blev Willy Jørgensen,
som havde givet accept til Olderman

Willy blev også valgt til Skatmester, li¬
geledes blev Jens valgt til Hulefar som
han jo har klaret udmærket i det for¬
gangne år. Ny revisor i stedet for Willy
blev Bent Hansen og suppleant til be¬
styrelsen blev Poul Rasmussen valgt.
Sommerfesten er fastsat til Grundlovs¬

dagen den. 5. juni og bliver holdt i
Franks Breds have, de gule ærter spi¬
ses i Stoppestedet hvor lokalet er reser¬
veret onsdag den. 3. november, så er vi
også i god tid. Næste hulemøde bliver
så til den Ekstraordinær generalforsam¬
ling den. 5. april kl. 19.00. Generalfor¬
samlingen sluttede i god ro og orden,
herefter gik vi over til aftenens trakte¬
ment (Brunkål) alle tiders ret. Nyt med¬
lem har meldt sig, men endnu ikke duk¬
ket op så vi venter med optagelses¬
prøven til en anden gang, han hedder
Kristen Rasmussen og har sejlet på de
store have i mange år, velkommen til
Kristen.

Med kno i bordet. Oldermanden.

Kobbersmed

NÆSTVED
Vi har haft besøg af Bents bowling hold
,de kom 18 glade gutter, så det blev til
en festlig eftermiddag.
Fastelavn blev som sædvanlig en god
dag der var mødt 20 op til morgenmad
og frokost. Det blev en af børnene som
blev kattekonge. Vi havde problem med
at skaffe en tønde af træ men en tønde
af pap kan også være svær at få ned det
tog sin tid, men ellers en festlig dag som
festudvalget stod for.
Vi har afholdt vores ordinære general¬
forsamling. Det blev ikke den store ud¬
skiftning. Næstformand Alex ønskede
ikke at genopstille så det blev Jess Jen¬
sen som blev valgt han kender til det
han har været det før.

Der blev valgt 2 nye suppleanter Bøg¬
ild Hansen og Knud Rasmussen. Som
billagskontrolantsupplant blev Ole
Haaber valgt.
Vores hulemøde gik stille af, der var ikke
rigtig noget på dagsordenen, da det kun
var en uge siden at vi havde general¬
forsamling, så der var god tid til at nyde
maden som Flemming havde lavet., tak
til dem der har haft arbejde med de af¬
holdte arrangementer.
Med naverhilsen Ove.

ODENSE
D. 21 februar havde vi vores årlige
torske-spisning. Børge havde købt
torskene hos en fisker i Kerteminde,
renset dem for mig og skåret i skiver,
lige til at lægge i gryden. Børge, STOR
tak for det. Der var 16 der deltog og med
et par sygemeldinger, var det da ganske
pænt. Der var alt tilbehør lige fra hakket
æg til bacon. Dessert, Kirstens
hjemmebagte valnødde tærter. Vi havde
alle en pakke eller to med, som blev solgt
på aktion. Det er altid ganske fornøjeligt,
1190 kr. kom i kassen. Vi siger mange
tak. Nu har vi lidt til vores udflugt d. 5
juni som skal gå til Nakskov, sammen
med andre afd. Hulemødet d 5-3 er der
ikke noget at skrive om. Der var kun 6
der deltog. Ole takkede Børge fordi han
var kommet med torsken. Kirsten, fordi
hun tilberedte torsken og d.v.s (BEDRE
SENT END ALDRIG )Der var god
anledning til at give omgange, nu vi ikke
var flere. Harriet sad stadig og hyggede,
da hendes taxa kom. Tak for øllet. Sidste
kvinde lukkede og låste kl. 23.30. HUSK
GF. D 2-4 KL 17. Meld dig til på
65913538, da jeg laver noget varm mad
den dag. PÅ FOR HÅND TAK. Vi 4 fra
Odense takker Fredericia for en god
forårs fest, hvor vi først gik til køjs 4,30.
Nåja vi kan vel sove når vi bliver gamle.
De bedste hilsener pigen fra Fyn.
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RANDERS

Afdelingens besøg på Håndværker¬
museet "Kejsergåeden" d. 28 feb., hvor
der var åbent hus med stort fremmøde.
Der blev vist video om naver traditio¬
ner fra gamle dage frem til nutid, os
omkring det runde bord med vores fane
i baggrunden, tiltrak stor opmærksom¬
hed. Folk var interesseret i at høre om,

hvad der skal til for at blive naver, - rejse¬
tid til søs - ophold og arbejde i udlan¬
det o.s.v. Vi klarede alle spørgsmålene,
uden eller gøre brug af livlinen, ringe til
en ven. Den 1 marts afholdte vi
fastelavnsfest i Tånum, vi slog katten
af tønden (uden kat), vi spiste lidt godt
fra havet og lidt godt fra haven og no¬

get stort fra skoven? Det skal jo være
vildt, så enkelte måtte spytte nogle stål¬
hagl ud, jeg må ikke glemme fastelavns¬
bollerne - kattekonge blev Elly, som tak
og stolt af sin nye titel gav 2 omgange,
som vi indtog. Retter hermed en stor
tak til familien Dideriksen, som var vær¬

ter, på denne alle tiders dag. Husk GF.
d. 2. april kl. 19.00.
God påske til alle ind og udland, især
vores ældre medlemmer, som af forskel¬
lige grunde ikke så ofte kan være til¬
stede i hulen.
Kno i bordet fra Randers, Jørn.

SAMSØ
SØNDAGSMØDE 22-02-04. En helt fan¬
tastisk frem-møde med hele 12. Bliv ved
med det. Dagen bestod af oprydning
og ølspil. Humøret var helt på toppen
hos alle. Det skyldes også det gode vejr.
Hulemøde 05-03-04. Vi var 10 svende og
2 gæster. Vores nye formand HR skulle
virkeligt ud i ilddåb denne aften. Og det
må jeg sige det klarede han virkeligt til
UG. Vi var så heldig at optage et nyt
medlem. Knud Hansen. Født i Århus. 2
år i Grønland som tandlæge. Dermed fik
vi en hyggelig oplevelse fra hans ar¬
bejdstid i Grønland. Velkommen til dig
Knud. Ellers var det fuld gang med gui¬
tarspil fra Thor, og det sætter gang i alle.
Dejlig klipfisk, mere er der jo ikke at sige.
Det blev bestemt at vores sommerud¬

flugt går til Endelave denne gang, det
bliver i august måned. Jørn undersøger
nærmere om det. Det blev en lang sen
aften.
Kokken siger:-Sig mig, kan din kone tåle,

at du siger hende imod?
-Det ved jeg ikke!

Næste møde:
Hulemøde 02-04-04. Kl.19.00.
Søndagsmøde: 18-04-04.
Med kno fra Åse.

når datoerne nærmer sig. Nu har vi
endelig fået vores nye gulvtæppe lagt
på i hulen og det er blevet rigtig flot, vi
vil sende en stor tak til de sponsorer
som har støttet os økonomisk og gjort
det muligt for os at få hulen lavet i stand,
også en tak til de svende som kunne
afsætte en hel dag til pålægning "godt
gået". Herning naverne gentager
succesen i år med en weekendtur til

Slesvig og det bliver i bededagsferien,
de har inviteret os i Silkeborg med på
turen, der var 15 ledige pladser som
allerede var besat få dage efter
invitationen og vi glæder os meget. Til
huskesedlen.Forårsgeneral-
forsamlingen vil blive afholdt søndag
den 28 marts kl. 10.00 og der vil blive
serveret morgenkaffe med rundstykker
og en gi. dansk fra kl. 9.00. Pigeturen er
fastlagt til lørdag den 27. marts hvor de
vil gå op ad trappen kl. 19.00 tilmelding
i hulen eller på tlf.8682 2615 onsdage
og søndage mellem kl. 10.00-12.00.
Bladsmøreren

%

ROSKILDE
Hulemødet d. 27/2 havde 14 deltagere.
Der var ikke de store ting på tapetet, så
efter formandens velkomst og en sang,

gik vi lidt forsinkede til bords, grundet
at vores ølmand havde haft motorstop
undervejs. Heldigvis ikke noget alvor¬
ligt. Vi nød de medbragte klemmer med
god appetit. Sangbogen var også
fremme, og vi fik prøvet et par afde sange,
som vi ikke synger så tit. Da der aldrig
mangler samtaleemner, gik snakken ly¬
stigt. Lilian og Bjørn følte trang til at slå
på klokken, og da Lilian lige havde haft
fødselsdag, medbragte hun to store lag¬
kager til kaffen. Tak til Jer begge.
Program for april måned:
Spilleaften søndag d. 18 kl 17,30
Hulemode fredag d. 30 kl. 19,00 med
skorpeskrin
Hulevagt Karl og Erna.
Med hilsen fra Roskilde, Referenten.

Si nod

SILKEBORG
Først vil jeg beklage, at der ikke kom
noget i bladet i februar fra Silkeborg men
vi kom hjem fra Thailand, få dage før
sidste frist for indsendelsen til bladet.
Så efter 2 måneder i varmen og en stor
stak post, inden for hoveddøren, havde
jeg mange andre ting i hovedet, de
første dage efter hjemkomsten, men jeg
lover at 2004 bliver et hektisk år. Gitte
har fået aktivitetskalenderen færdig og
der er ikke mindre end 7 runde

fødselsdage og to som har været medlem
af naverne i 30 år, men mere om dette

SLAGELSE
Ved hulemødet d. 5/3-04 var fremmødet
mildest talt minimalt, men vi der var der
havde en hyggelig aften. Der blev selv¬
følgelig snakket en del om det indbrud
vi har haft i hulen og at der, trods alt,
hverken blev ødelagt eller stjålet nogen
af vores effekter, men „kun" nogle kon¬
tanter som for fremtiden selvsagt ikke
vil blive opbevaret i hulen. Desuden fik
vi diskuteret hvad vi gerne vil ved Sla¬
gelse Festuge (uge 26), så Frederik har
noget at gå videre med. Herefter fik vi
gennemgået de indkomne forslag til
Pinsestævnet og, ikke mindst, det mang¬
lende indlæg i D.f.S, som resulterer i at
vi nu må sende breve rundt pga. indkal¬
delse til generalforsamlingen d. 2/4-04.
Så var det også tid til et stykke mad og
fungerende hulefar, Ejner, havde da selv¬
følgelig fremtryllet lidt til at fylde i
„skylleskålene". Sidste mand lukkede
og slukkede ca. kl. 2300.
Med kno i bordet: Erik



STOCKHOLM
På årsmödet (Generalforsamling) den 2
februar kom 12 medlemmer. Ordförande
for mödet blev Erling Rasmussen valgt,
og han ledde mödet med fast hånd.
Formandens rapport, Hulens regnskab,
Lokalregnskab og Stiftelsens regnskab
godkendes. Forslagene til pinsestavnet
diskuteredes. Valg af formand og
sekretere blev omvalg, ny kasserer blev
Christian Olsen og ny ledamot i
styrelsen blev Inga Pedersen. Inden
mödet fik vi biksemad og der var godt
med stekt äg og rödbeder til, så mödet
gik let og smertfrit. Fastelavnsfesten
blev ikke instald, ny dag kommer.
Whistturneringen gik fint, halvdelen
mangler, men den tar vi i marts.
Program for April måned:
D.03 april Månedsmöde lördag kl. 13.
D.09 april Langfredagsfrokost fredag
W.13.
D.30 april Svendefest fredag kl. 19.
Med naverhilsen "Onkel Anders"

SØNDERBORG
Det sidste lørdagstræf var et rigtigt til¬
løbsstykke. Ikke mindre end 17 perso¬
ner var mødt op, heraf hele 5 gæster.
Det var rigtig dejligt, at se så mange folk
i hulen. Og det blev også en dejlig dag.
Godt humør lige fra starten, og Inga og
Hans kunne da heller ikke holde fing¬
rene fra klokken. Vi siger tak for skæn¬
ken. Hulemødet den 6. marts. Her bød
næstformand velkommen. En berejst Ib
Bøwardt blev optaget som naver, et stort
ønske blev opfyldt, så Ib gav omgående
en „ rutz „. Hulemødet forløb fint og alle
14 fremmødte blev enige om, at vi skal
lidt mere rundt til andre Naverhuler, så
glæd jer!! Mona havde lavet dejlig mad,
fiskefrikadeller med kartofler og sovs,
og Sputnik blev godt fodret. Christen
havde en pakke med, som blev solgt for
små 200 kr. Et rigtigt sjovt indslag ( 3
høns på pinde). Blærehatten havde fun¬
det vej til hovederne på de fleste, og
sangbogen var i brug flere gange, en
meget hyggelig aften.
Med kno i bordet Martha og Jette

VEJLE

Hulemøde d.5-3-04. Formanden bød alle
velkommen til mødet hvor Tage Prehn
fik en særlig velkomst da han lige var
hjemvendt fra Fredericias Sygehus efter
et længere ophold der og alle der kender
Tage ved jo at ham spærer man ikke
sådan inde og vi kan jo ikke undvære
ham og hans gode humør i for lang tid,
velkommen tilbage i Hulen Tage. Horst
D. Zaedow fik en lykønskning med hans
60 års fødselsdag der nu er overstået,
Horst havde taget den lange tur til Hulen
fra Esbjerg og det var dejligt at se dig,
Horst. Man blev enige om at synge, "
Jeg elsker hver naverhule ", hvorefter
man blev orienteret om Vejle navernes

nye sæson som jo snart begynder, lad
os byde denne velkommen sammen med
foråret og denne dejlig tid som vi alle
venter på. Blærerøvshatten måtte ud af
æsken og frem til sin ret nogle kunne
passe den hvor nogen ikke kunne se
fremefter på grund af hovedstørrelsen
men høre sangen kunne de da, en tak
for øllene til jer alle. Hulemor havde lavet
nogle gode leverpostej madder til os og
tak til dig Britta, Hulefar og Mor var vel
hjemvendt fra deres ferietur til U.S.A.
og havde haft en god tur, velkommen
tilbage begge to. Mødet havde været
hyggeligt hvor 11 navere deltog, vi ses
til Generalforsamlingen ved næste
møde, på gensyn.
Arrangementer i April Mdr.
D.2-4-04. kl. 18.30 Generalforsamling
Med naver hilsen, Jens K. Ibsgaard.

ZÜRICH
Kære Navervenner, så melder Zürich sig
igen efter vintersøvnen, Søndag den 7
Marts holdte vi den årlige Fastelavns¬
fest for børn på Rest. Ziegelhütte i
Schwamendingen, der mødte 19 voksne
delvis udklædte og 15 udklædte børn,
det var tørvejr, men lidt køligt kun 2°
og en kold vind blæste , det var også
grunden til at de kolde drikkevarer ikke
blev hurtigt afsat, men derimod blev der
afsat en del kaffe og pølser, de eneste
der ikke frøs var børnene der rendte og

legede inden formand Peder bad dem
stille op til tøndeslagning med en tønde
som var formandens egen konstruktion
i papmaschee, men den holdt også stand

for børnenes kraftige slag i en hel time,
inden bunden faldt ud sammen med en

bunke guf til børnene, Kattekonge blev
Peder's søn Maxi, Kattedronning blev
Ines Kristoffersen, som fik deres præ¬
mier sammen med de bedste udklædte,
Vivienne (heks) og havfruen, da vi havde
en del gode Sponsorer, gik regnskabet
lige op og det var Peder HTH-kökkener,
Doris Kunz Rest.Ziegelhütte, og dem der
havde lavet hjemmebagt, Helle Vilhelm¬
sen, Monica Christensen og Jane og for
det kulinariske stod Helle og Flemming,
til en endnu vellykket fastelavn.
Med Kno i Bordet Flemming.

Til hulemødet d.20/2, var vi mange
svende i hulen. Formand Ole, har været

på et par skirejser inden for den sidste
måneds tid. I Østrig havde han købt en
flaske snaps, til indtagelse i hulen, den
var anderledes, men god, siger kenderne!
Vi blev beværtet på bedste vis, i lokalet
ved siden af, var der en 65 års fødsels¬
dag, de havde overskud af pålæg og vin,
som fødselaren forærede os i hulen.
Derudover havde Axel tømt Kvickley for
fastelavnsboller, til glæde for os i hulen.
Tusinde takAxel. Gule Ærter, d. 28/2. Det
er rygtes at Kaj's gule ærter m/tilbehør
er værd at komme i hulen for - vi var 26

pers. men der var rigeligt til alle! Efter
opvasken var det tid til banko, der altid
er en fornøjelig affære! Til kaffen havde
Eva bagt småkager, en stor tak til Eva.
Holger Tjerrild fik en „ blæresang „ fra
os, efter at han slog på klokken. Tak
Holger. Holger Carlsen er rigtig skrap til
at dreje i træ, han havde taget et „ fad „

med, det var drejet ud af en trærod - med
diverse huller i, skabt af naturen, impo¬
nerende flot, og anderledes . Til mødet
d.5/3, blev Sven B. Sørensen og Leif Jen¬
sen optaget i vor forening. Velkommen
til jer begge to! Også tak til Kaj og Leif,
der slog på klokken. HUSK - der er ge¬
neralforsamling d. 14 Maj!
Hulemøde d. 2 - 4
Skiveskydning d. 16-4
Hilsen fra smilets by. Lis
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CD'n med NAVER og HÅNDVÆRKERSANGE
fik en Grammy 2002 som årets visealbum.

Nu er „DEN TAPRE LANDSOLDAT" 17 soldater¬
sange om krig og kærlighed kommet Bestil den hos
„GO' dansk folkemusik" TLF.".75 72 24 86

Grill * Pizza * Smørrebrød * Is

Åbent hele Året Værelser ml TV

Hyggelig gårdhave www.droppen.dk
s. Garath

Langgade 26* Tranebjerg*DK-8305 Samsø*Tlf. 86590632

SPILLEAUTOMATER * BILLARDSALON
BESØG DROPPEN VI LØFTER PROPPEN

BIANKAS SOMMERHUSUDLEJNING.
Billig udlejning af sommerhuse med og uden

svømmepøl. Ring efter materiale
tlf. 7591 1940 fax. 7593 4019

Brandt's Bar
Paladspassagen 7

7100 Vejle
Tlf. 7583 1099

MANDEN
Dit lofccxle øl depot

Boje Tlf. 40824283 Alt i Hancock ok Vestfyen produkter
Jens Tlf. 86667694 Fadøl, øl, vand og vin.
VELKOMMEN TIL NAVERTORPET

Telefon 46/857 028 629

Torpvägen 4, St. Barnvik 2
S-134 64 Ingarö Sverige.

Frederiksberggade 4 - Silkeborg - Tlf. 86 82 05 91

M

Malermester Eugen Uhl
Klinten 27, 3600 Frederikssund

Tlf. 47 31 27 99 - 40 57 27 99
Fax 47 31 72 99

O
s/

<
r>

Jakon A/S
Byqningsentreprise
Baltorpbakken 9, 2750 Ballerup
Tlf. 44 83 02 OO

www.jakon.dk
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DANMARK

ANDELSKASSEN J.A.K
Løvegade 63,4200 Slagelse.Tlf.58504770

Det lille pengeinstitut
Med den store virkning.

ET ANDERLEDES PENGEINSTITUT.

BORGERKROEN

Vestergade 37, Vejle.
Stedet hvor naver og andet godtfolk mødes.

Casino Bodega
Købmagergade 10 7000 Fredericia

Tlf. 75 91 13 64
Hver onsdag kl. 11.00 ølbanko og harmonikaspil

Levende musik hver

Torsdag kl. 21.00 til 02.00 - fredag kl.21.00 til 02.00
Lørdag kl. 14.00 til 18.00 og 21.00 til 02.00

Søndag kl.16.00 til 21.00.
ÅBEN ALLE DAGE FRA 9.00 TIL 02.00.

Byggefirmaet
Johansen

Solbjerg Hovedgade 72b. Tlf: 8692 6122
8355 Solbjerg. Mobil: 3095 0665

Formand for foreningen i Århus
www.byggefirmaet-johansen.dk

Bodega
GRDESPEJLET

Østergade 18 HERNING 9712 30 08 i
MURERMESTER
Gunner M Vilhelmsen

Egetoften 6, Slagslunde
DK-3660 Stenløse

Tlf.: 48 18 35 11 - 40 20 37 10
Medlem i Frederikssund

T

ä
CITY CAFE'en

Fønnesbechsgade
Herning

Tlf. 9722 5574
stedet, hvor venner mødes

Sl-Ts Kartoffelcentral
v/ Mette og Svend Hübschmann

Hovmosevej 3, Rens Mark
DK-6372 Bylderup

Fax 74 64 88 99
Tlf. 74 64 85 35

Tryksager siden 1931

Birkerød Bogtryk
Toftebakken 2 D.

DK-3460 Birkerød
Danmark

Tlf. 45 81 04 58

MALERMESTER

TOM SØRENSEN
Medl. af CUK. Hillerød afd.

Kristtornevej 43
3300 Frederiksværk
SE.: nr. 20043008 Q

Tlf.: 4772 1112
Fax.: 4772 1152

Mobil: 2290 1188

LUMSKEBUGTEN
Havnegade 33 i Vejle - tlf. 75 82 57 95
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Vagnar Sørensen
Vagnar Sørensen kan den 3. maj 2004 fejre sin 70
års fødselsdag. Efter at han var blevet udlært som
møbelsnedker hos den kendte Århus nav Willy
Elikofer rejste han til Schweiz hvor han arbejde som

bygningssnedker i Lyss, Bern og Basel.
Vagnar blev indmeldt i Århus Naver forening den
20. januar 1956, så han er en af de gamle der kan
fortælle om dengang.
Vagner har siden 1996 været medlem af HB's ho¬
vedbestyrelse, han var sekretær nogle år, senere blev
han arkivbestyrer på CUK's hovedarkiv i Århus, det
går han meget op i. Han har fået orden på alt det der
er indkommen og nu mangler han kun at få det hele
registreret på EDB.
Senere blev han medlem af CUK's rejsefond hvor
han i dag er sekretær. Vagnar har deltaget i mange
CCEG-træf og pinsetævner.
Hjertelig tillykke med fødselsdagen

ønskes du af HB.

70 år

Vejle navernes Familiebustur,
"Ud I det blå"

Tidspunkt: D.20-5-04 med afgang kl. 10.00 fra Gunhilds plads i Vejle bag ved
Borgekroen med indkørsel fra Staldgårdsgade.

Hjemkomst Ca. kl. 18.00 Transporten ud og hjem er gratis.
Tilmelding til Johnny Lindskjold. Skolegade 15
7100 Vejle.Tlf.75828042.
Max.50 personer. Vel mødt Vejle Naverne
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MÆRKEDAG.

m
D.03 maj 2004 Vagner Sørensen Herning 70år

Egevænget 1
DK-8382 Hinnerup

D.12 maj 2004 Erik Jensen. Vejle 65år
Fyrparken 320 st.
DK-6710 Eshjerg.

D.19 maj 2004 Markus S. Hansen Holbæk 75år
Vestergade 10 l.tv
DK-4180 Sorø.

D.21 maj 2004 Irene Andersen Aalborg 65år
Store Tingbakke 8,
DK-9310 Vodskov

D.28 maj 2004 Kaj V. Jepsen. Vejle 60år
Bøgevang 16
DK-7080 Børkop.

JUBILÆUM.

D. 5 maj 2004 Henning B. Phil Sønderborg 15år
Ertebjergvej 23
DK-6470 Sydals.

TAK - TAK - TAK - TAK

Jeg vil gerne takke HB, naverne i Aalborg og Vejle
for opmærksomheden til min 50 års fødselsdag. Med
naverhilsen Preben Adriansen, Aalborg

Jeg hermed sender en star tak til alle fra nær og fjern
for opmærksomheden i forbindelse med min 65 års dag
den 25. marts.

Borgmesteren af Kikkenborg Gunnar O. Hansen
Merning

En tak til HB. For naverhilsen på min 65 årsdag.
Bondensøgartneren Hillerød.

ERINDRINGER FRA
UNGDOMSÅRENE

FORORD

Johannes S. Bagger nå¬
ede i sine sidste leveår at

nedfælde sine erindringer

^fra ungdomsårene, hvor
j/'' han tilbragte nogle

r ' J spændende år på valsen
rundt i Europa.

Vi følger Baggers fortælling om barneårene i Silkeborg,
og den følgende læretid ved malerfaget, som på denne
tid tog 5 år.
Bogens væsentligste afsnit er omtalen af rejsen gennem
Europa, hvor Bagger arbejdede sig gennem mange lande
gennem 4 år fra 1909 til 1913, hvor militærtjeneste
kaldte ham hjem til Danmark.
Maler bagger startede som selvstændig mester i Ejstrup¬
holm i 1921, og han oplevede hele udviklingen på eg¬
nen.

Alle, der kom i selskab med maler Bagger, kendte ham
som en spændende fortæller, der gerne berettede om
såvel tiden på valsen, som hele tiden fra starten i Ejstrup¬
holm med alle de oplevelser, der fulgte med i denne tid
og der er mange, som vil sætte pris på at disse minder
fra Baggers ungdomstid er nedfældet, så de vil blive
bevaret for eftertiden.

Anker Præstegaard,Borgmester.

Jeg er født i Todbjerg og Egå Sogne i Lisbjerg Herred,
nu indlemmet i Århus Købstad. Min mor hed Else-Marie

og var fra en gård i Nr. Lem ved Lemvig, som hed
Skovgaard, derfra har jeg mit midternavn. Min far, Otto
Emil, var søn af prokurator og kancelliråd og født i
Adelsgade 56 i Skanderborg, hvor hans bedstefar havde
været byfoged og bygget Amtsgården.
Mine forældre havde Bendstrupgaard, da jeg blev født,
men solgte den ret hurtigt og købte Fælumgaard, som
blev omdøbt til Lyngbakkegaard, nu ligger Hotel Him¬
melbjerget på dette sted. Der fødtes mine to små døtre,
Anna og Ellen.
Far var tit længe væk hjemmefra. Han tog til Tyskland
og solgte kreaturer og handlede. Men da der blev en
stilling opslået ledig indenfor politiet i Silkeborg, søgte
han den og politivagtmester derinde, og denne post hävde
han til 1927.1 1903 flyttede vi ind i Amaliegade 4. De
døde begge på Gern Hvilehjem i 1948.
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Silkeborg er således min hjemby, føler jeg. Da var den
ikke stor, vi kender hinanden, der var en samling huse
fordelt i Vestergade, Søndergade og Østergade. Jeg gik
i Øster Skole ved Bindslev-plads og var meget dygtig
til at tegne. Hjemme tegnede jeg mors blomster og me¬

get andet.
Far var meget glad for at fiske og fangede mange ged¬
der i Silkeborg-søerne fra sin båd, men jeg ville hellere
sparke fodbold med mine kammerater. Men om søndag¬
ene var vi gerne ude i mine forældres sommerhus i Sejs
og drikke kaffe og spise aftensmad. Vi sejlede derud og
havde maden i kurve, som vi bar op af alle de mange

trapper til huset, som lå så højt. Jeg var også meget
glad for at stå på skøjter, men min far var altid nede for
at se på isen, om den nu kunne bære, for han havde
mistet sin lillebror i 1871. Han ville redde en dreng,
men de druknede begge to den 27. december.
Der var også store torvedage og markedsdage i byen,
og så havde far travlt, for folk drak tit for meget. En
stor flaske brændevin kostede 25 øre. Folk kom lang¬
vejs fra. Dengang var de også ved at bygge Langaabanen
og arbejderne kom tit til byen for at have det morsomt.
Jeg havde også et arbejde efter skoletid med at vaske
flasker for et bryggeri, så havde jeg lidt lommepenge,
og jeg har haft en bog med etiketter fra dengang. Mine
søstre gik til klaverspil, men jeg har aldrig fået lært at
spille. Det var meget hyggeligt, når de sang og spillede
i vinteraftner.
Da jeg altid har haft lyst til tegning, kom jeg efter kon¬
firmationen i malerlære i 1904 hos den ret kendte ma¬

lermester H.C. Mathiasen i Vestergade. Læretiden var
som hos andre bygningshåndværkere 5 år med 2 kr. om

ugen det første år og så steg det 1 kr. om ugen, derefter
var jeg på egen kost og logi, så jeg var selvskreven til at
bo hjemme. Det var et efter datiden ret stort værksted
med 6-8 svende i den travle tid, og vi var 3 lærlinge.
Mellem påske og pinse arbejdede vi hver søndag, det
var en uge, sagde han, arbejdstiden var fra 6 til 6-10
timer. Senere blev den sat ned til halv syv morgen. Det
var et hårdt job, at være yngste dreng på sådant et værk¬
sted. Når en svend var blevet færdig et sted til fyraften,
skulle han have fat i trækvognen og ud at hente mate¬
rialerne hjem og der kunne sommetider være langt, så
kl. blev tit halv otte inden vi kom hjem og fik ryddet op.
De 2 yngste ryddede op på værkstedet. Om vinteren
malede vi mange møbler. Folk havde mest malede møb¬
ler dengang. Vogne malede vi også mange af. Biler var
der ingen af. Det var fortrinsvis de ældre svende, der
arbejdede på værkstedet og de var sandelig ikke lette at
bide skeer med. De havde næsten alle sammen arbejdet
i Tyskland og Schweiz. Det var helt utænkeligt, at en
lærling sagde du til en svend, og fløjtede man på værk¬

stedet, når svendene var der, fik man besked på at stikke
den fløjte i lommen. De skulle nok fløjte, det der skulle
fløjtes. Men dygtige var de gamle svende.
I vinterhalvåret var vi på Teknisk Skole hver aften 2
timer fra 7°-9°, undtaget lørdag, da holdt vi kl. 9. De
to sidste år var jeg på malerskolen fra januar til april.
Vi havde gode og udmærkede lærere.
Nå, som alt andet fik læretiden da ende og efter aflagt
svendeprøve, som blev antaget med ros, fik et diplom
for et billede, som jeg tegnede, rejste jeg sammen med
en kollega, foråret 1909, til Hamborg og fik arbejde
med det samme. Der var dengang altid meget arbejde i
Hamborg om foråret. Da vi havde arbejdet der i 3 må¬
neder, kom vi i tanke om, at vi ville se noget nyt, og vi
rejste så til Berlin. Men det var skam ikke så let, at få
arbejde der. Længere hen på sommeren i ferietiden, når
de store skoler skulle gøres i stand, manglede de altid
folk, sagde mestrene, men vi blev så anvist et arbejde i
en mindre by, der hed Lychen, den ligger et godt stykke
fra Berlin, hos en lille mester. Der var en 5-6 svende,
det var ene Røde Kors barakker, der skulle berlinske
børn op i sommerferien og hente sundhed, så det pas¬
sede os særdeles godt, så kunne vi komme tilbage til
Berlin, og det gjorde vi så.
Og da var der arbejde nok at få.
Da vi var færdige med skolearbejdet, var vi heldige at
få arbejde hos en stor mester, der havde arbejdet på en
hel gade, der blev bygget. Jeg tror, vi var langt over
100 svende. Det er store forhold dernede. Der arbej¬
dede vi så til hen på efteråret og sidst i november tog vi
til Schweiz. Bazel var den første by, vi kom til, men det
var ingen god tid at komme til Schweiz i, de havde, de
folk de skulle bruge. Min kammerat fik dog arbejde en

ganske kort tid med noget, der skulle være færdig. Og
da der ikke var noget arbejde at få, besluttede vi at pakke
vort kluns sammen og stillede det ind i Skandinavisk
Forening og som andre håndværkssvende tage på val¬
sen.

Vi købte så hver en stok, af dem med jernspids, for der
var tit islag på vejene, og det kan være meget koldt.
Schweiz har jo fastlandsklima med en som regel kort
og hård vinter, men en dejlig lang sommer. Vi gik så
Schweiz rundt, undtagen Genf og Laussanne, der nå¬
ede vi ikke til. Ellers har vi besøgt de større byer i lan¬
det og der er skandinaviske foreninger i dem alle, hvor
vi traf landsmænd og nogle steder bekendte. Schweiz
har jo altid været et eftertragtet land, at arbejde i, sær¬
lig for bygningshåndværkere. Der var også mange fra
de nordiske lande, flest danskere. Der bliver lavet fint
og godt arbejde i Schweiz.
På vor tur rundt har vi aldrig lidt nogen nød. For lidt
penge havde vi sparet sammen og hos de mestre, vi kom
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ind og spurgte om arbejde hos, fik vi efter gammel tysk
skik "Gechenk". De fleste af dem havde selv været på
valsen i deres unge dage. Det var som regel 50 cm,
enkelte steder 1 fr., så vi klarede os ret godt. I de skan¬
dinaviske foreninger fik vi den traditionelle velkomst,
som alle tilrejsende svende. Den består i et måltid mad
og et stort krus øl.
På vor vandring kom vi sidst i februar til byen Baden.
Her kom vi ind til en mester, han kunne godt bruge et
par mand. Der arbejdede i forvejen 2 danskere. Det var
på et stort kurhotel. Byen er berømt for sine varme kil¬
der, så der kommer kurgæster fra hele Europa, også
enkelte fra Danmark.
Vi var 6 malere, de 2 var svenskere, 2 blikkenslagere, 3
tømre, der arbejdede i Baden den sommer. Jeg har endnu
et fotografi liggende med os på. Men der i Baden traf
jeg en kollega, som havde været nede i Rumænien og
arbejdet i Bukarest. Han var for resten fra Horsens og
hed Ottesen og han fortalte vidt og bredt om det, så jeg
fik sådan en lyst til at tage derned, men min kammerat
ville ikke med, han ville blive i Baden og der var heller
ikke nogen af de andre, der ville med, så jeg måtte søge
en anden rejsekammerat. Det gjorde jeg så gennem vort
ugeblad i Skandinavisk forening.
Det fik jeg også, han var fra Lolland og hed Niels Stryn.
Han arbejdede i München og der skulle vi træffes og
det gjorde vi.
München er en stor by og der var meget at se for mig.
Flotte museer og store kunstsamlinger og så det berømte
rådhusur.
Hver dag kl. 12 kommer der et middelalderligt optog
frem med klokkespil og musik, jo, München har meget
at vise frem. Der er også masser af øl til billig penge og
borgerne sparer skam heller ikke på det. Der arbejder
mange danskere og nordmænd i byen, så der er en stor
skandinavisk forening. Min nye kammerat havde ar¬
bejdet der længe.
Nå, vi skulle til at begynde vor rejse sydøst på og tog
med toget til Salzburg i Østrig - en dejlig idyllisk bjergby
med en gammel middelalderlig fæstning, der nu er mu¬
seum med alle de forfærdeligste torturredskaber, man
kan tænke sig. Vi var i Salzburg i 2 dage. Der traf vi
ingen landsmænd, så tog vi med toget til Wien. Det er
vel nok en stor stad, der ligger lige på grænsen til Ori¬
enten, det kunne vi se på de böhmiske soldater, der stod
på vagt ved kejserslottet.
Wien har mængder af seværdigheder og pragtfulde byg¬
ninger. Der arbejdede mange danskere, og der er en stor
skandinavisk forening, det har der været fra gammel
tid. Min læremester havde arbejdet længe i Wien, som
dekorationsmaler. Vi var 8 dage i Wien og nåede at se
meget, men ikke så nær alt. Vi skulle op til den rumæn

ske konsul og have vor hjemstedsbevis stemplet for at
undgå vrøvl ved grænsen, fik vi at vide af nogle lands¬
mænd, der havde været dernede. Det kostede 2 østrig¬
ske kroner. Vi gik så ned på Donau dampskibskontor
og købte billet til Georgevo, en lille by ved Donau, hvor¬
fra der går bane til Bukarest.
Sejladsen varede 3 dage, den ligger tit til, da den tager
alt muligt fragtgods med og somme tider skal den have
kul. Hvor vi lagde til, kom der altid mange handelsfolk
ombord, de ville sælge alt muligt.
Den første store by vi kommer til, er Ungarns hoved¬
stad Budapest. Det er en fin by, der arbejder en del
danske håndværkere, flest malere. Der var en skandi¬
navisk forening. Byen er delt i to dele ved det, at Donau
render midt igennem den. Den er forbundet med tre store
broer og det koster bropenge hver gang man skal over
den.

Nå, efter det store ophold i Budapest fortsatte vi ned ad
Donau til Georgevo og havde kun mindre ophold. Vi
sov på dækket med ranslen som hovedpude, men det
var der mange andre, der gjorde, det var jo varmt, så
det tager de ikke så nøje dernede.
Endelig nåede vi Georgevo. Derfra er der et par timers
jernbanekørsel til Bukarest. Det er en stor by af areal,
da der kun var etagehuse på hovedgaden og et par side¬
gader, ellers var det etplanshuse over alt, for jord var
der nok af. Der var kun hestetrukne sporvogne. Der er

mange fine bygninger og rigmandsboliger, men der er
sandelig også mange usle barakker, hvor der bor mange
sigøjnere. Som overalt i Balkan er der mange af dem.
Det var let at få arbejde, for den bedste tid at komme til
Bukarest på, er sidst på sommeren, det havde vi nu fået
at vide. Der arbejde ret mange danske håndværkssvende
i Bukarest dengang af alle slags, mest murere men flest
malere.

Jeg traf en murersvend, jeg kendte hjemmefra Silke¬
borg. Af malere har jeg truffet flere dernede fra bl.a.
Rauf i Vejle, som har været dernede i flere år og Clausen
Vinding, han kom sammen med en kammerat fra Jeru¬
salem, hvor de havde arbejdet længe.
Det var udelukkende hos tyske mestre vi arbejdede, det
er også dem, der har det bedste arbejde og betaler bedst
og da alting var billigt, kunne man godt spare nogle
penge op og det gjorde vi også.
Stedet hvor vi spiste, for man kan næsten ikke kalde det
for pensionat, det var meget primitivt, men det var et
sted skandinaviske håndværkssvende havde holdt til i

mange år. Manden og konen var bønder og datteren
serverede, hun hed Mariska. De talte alle tysk.
Denne erindring indeholder billeder som jeg desværre
ikke har mulighed for at sætte i svenden, da det er en
kopi jeg har fået. Red. Forsætter
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PINSESTÆVNE I

Indskrivningen finder sted i hulen på Sophienborg Alle 7 om lørdagen fra kl. 12 - 14.30 (derefter på højsko¬
len) og indkvartering, møder og bespisning finder sted på:
Den Grundtvigske Højskole Frederiksborg, Frederiksværksgade 147, 3400 Hillerød.

NAVN: GADE:

POSTNR. BY:

FORENING:

TELEFON: ANTAL PERSONER:

Stævnemærke
Pris pr. pers.

65.00 kr.
Lørdag Søndag Mandag I alt.

Huleaften 100.00 kr.

Delegeretmøde 100.00 kr.

Bustur 150.00 la-

Gallamiddag m/ natmad 250.00 kr.

Morgenmad pr. preson søndag 30.00 kr.

Morgenmad pr. preson mandag 30.00 kr.

LOGI:
Pris pr. pers. for 2 overnatninger 475.00 kr.
Tillæg for eget bad 150.00 kr.
Tillæg for enkelt værelse 150.00 kr.

Leje af sengelinned - håndklæder er obligatorisk kr. 75.00 pr. person.

Total beløbet:

SIDSTE FRIST FOR
TILMELDNING 30.APRIL
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AALBORG
Der var mødt 8 svende til hule¬
aftenen. Den herre fra kommunen,
som skulle orientere om kommune¬

sammenlægningerne, havde sendt af
bud.

Preben startede aftenen med at give
en omgang i anledning af hans fød¬
selsdag, han takkede for opmærk¬
somheden. Frits slog alle rekorder,
han var kommet før tiden. Forman¬
den orienterede om Anker Jørgensens
død, der den 22.3. drog på sin sidste
rejse. Vi kommer til at savne ham.
Han fortalte, at formanden for for¬
eningen i Vejle har været på besøg i
hulen, som vi glædede os over og
takker for. Han fortalte, at han går
med tanker om, at lave huleaftenerne
mere traditionel. May Helverskov
overtager ved siden af formandspo¬
sten hvervet som skramleriforvalter,
Irene har lovet at hjælpe hende. Poul
Erik havde programmet for sommer¬
udflugten med, den går til Mors med
ophold i Skive. På Mors besøger vi
Dueholm Kloster, hvor vi spiser vo¬
res medbragte frokost, så kører vi
rundt og ser på nogle af de flotte
usigtsposter, vi slutter med at spise
stegte ål på Gullerup Kro. Afgang
fra hulen den 19.6. klokken 8.30,
hjemkomst klokken ca. 22.30, pris
alt incl. ved 25 deltagere er 325 Kro¬
ner, så I er meget velkomne at tage
familie og venner med. Tilmelding i
hulen eller på telefon 98 10 19 67
senest den 5.6. Den 5.5. møde med
fritidskonsulent, 2.6. besøg på flyve¬
stationen, ellers er hulen lukket i Juni
og Juli.
Med naverhilsen Irene

FREDERICIA

Generalforsamling den 7.4.o4. 11
Svende mødte. Vi startede med sang
nr. 28, herefter bød formanden vel¬
kommen. Der fulgte så en beretning
om årets forløb, alle var godt til¬
fredse. I årets løb er der kommet kr.
1.3oo.oo i bødekassen for dårlig op¬

førsel, så det er jo både godt og skidt.
Jens Christian var dirigent, dette sty¬
rede han ganske pænt, han takkede
da også for god opførsel. Arne Han¬
sens 7o års fødselsdag blev en rigtig
god dag. Der var mange der bakkede
op om dagen og ville lykønske. Ang.
udflugten til Nakskov den 5.4.o4. der
bliver prisen pr. person kr. 12o.oo.
Bussen afgår fra Kolding kl. 6.3o
- Vejle 7.15
- Fredericia 8.oo
- Odense 8.45

Opsamlingssted efter aftale med
Hulefar. Sidste frist for tilmelding er
22.5.04. på tlf. 75921730 og
26595792. Vel mødt.
Med kno i bordet Bent.

Hulemøde i Frederikssund 2. april
2004. Der var mødt 15 svende frem
til årets generalforsamling som blev
afholdt denne første fredag i april.
Formand Kurt Rasmussen bød vel¬
kommen, generalforsamlingen blev
afviklet og der var genvalg over hele
linien, så det var jo nemt. Formand
og kasserer er delegerede ved årets
pinsestævne i Hillerød. Kl. 21.30
kunne vi gå videre i aftenens pro¬
gram nemlig det kulinariske, som var
dejlige hakkebøffer med bløde løg,
kartofler og rigeligt med rødbeder og
asier - yderst lækkert og der blev
spist godt. Gunnar Vilhelmsen have
haft fødselsdag og synes lige han
ville overraske med et par dejlige
lagkager- et fint initiativ, tak for det.
Afhensyn til Store Bededagsferie og
kongeligt bryllup er hulemødet i maj
aflyst!!!
Foreningen ønsker vores kasserer
Poul Berg og Per Nyberg hjertelig
tillykke med deres fødselsdage i maj
måned.
HUSK at næste møde er d. 4 juni,
hvor Simon og Per Vejen har hule¬
vagten.
Med kno i bordet Inge.

HERNING
Marts måned er væk. Der har været

et nogenlunde god fremmøde til
søndagsmøderne og til hulemødet
17/3. Hele ti svende mødte, vi fik
også et ny medlem, en sød kvindelig
dame, Jonna Burgdarf, som her ar¬
bejdet nogle år på Grønland og som
nok mente at kunne holde ud at være

sammen med os, vi gamle rotter hå¬
ber at få mange glade timer sammen
med dig. VELKOMMEN I
BLANDT OS JONNA, så hule¬
mødet endte altså med at vi blev 11
svende. Vi havde også den glade at
få besøg af kroværten Claus og hans
grilmester Hans fra Langsted, de var
på besøg hos Flemming, som invite¬
rede dem med i hulen, de glæde sig
til at se os i bededags ferien, og det
er gensidig.
Så er der vel kun at håbe på at vi må
få et kanon fremmøde fremover, da
der ligger en masse arbejde foran os
i anledning af vores 40 års jubilæum
hvor vi alle skal trække på samme
hammel med gode ideer og forslag
til at gøre den 4.dec. til en festdag
som alle vil huske langt ud i fremti¬
den, for som man siger: Uden gæ¬
ster ingen fester.
MED KNOSLAG "MONTAGEN"

Tamgsel

HILLERØD
Huleaftenen d. 12.marts startede godt
med 15 fremmødte svende og naver¬

venner, med lækkert smørrebrød og

hyggeligt samvær, der startede med
en mængde gode historier fra de syv
have og endte med hvad nonnen
sagde til sømanden og alt om Son-
ja's bevægede liv i Nyhavn. En mor¬
som og lærerig aften. Ved Lørdags-
messen 27. Marts havde vi 12 frem¬
mødte til Sprængt Oksebryst med en
lækker peberrodssovs og kunne sam¬
tidig glæde os over 2 gæster fra Jyl¬
land, Otto og Else Westergaard,
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Hørning, der medbragte faneborgen
til Pinsestævnet. Det var vi meget
taknem-melige for og vil opfordre
alle afdelinger til at møde op til
Pinsestævnet i Hillerød medbrin¬

gende deres faner. Vi gør tillige op¬
mærksom på, at til overnatning på
Grundtvigs Højskole er bestilling af
sengelinned/ håndklæder kr. 75,- pr.
person obligatorisk og at vi beder
alle om at tilmelding sker så hurtigt
som I kan og allersenest 30. april. I
april holder vi hulemøde fredag d.
9. og lørdagsmesse d. 24. med okse¬
grydesteg. Vi regner med masser af
tilmeldinger. Vi minder om at hule¬
aftenen i maj, fredag 14. er flyttet
frem til onsdag 12. maj på grund af
det royale bryllup. Som tidligere
nævnt er tilmelding til
lørdagsmesserne obligatorisk og bin¬
dende til: formand Dann Eland tlf.:
4731 4954 (efter kl.l9)eller evt.
mobil:3055 6542 Knud Lindgreen
tlf.: 3324 9402 Mona Hübsmann
tlf.: 4581 8162
Med naverhilsen Preben.

Siir«Ur<

HØRNING
Den 2. april havde vi generalforsam¬
ling, der mødte 20 naver og naver¬
venner + 1 gæst, det var 82 % af
naverne i Hørning, det var meget flot.
Vi startede med at spise, formanden
havde lavet maden og alle spiste med
god appetit. Klokken 20 startede
generalforsamlingen. Niels Vase blev
valgt som dirigent. Formandens, kas¬
sererens og hulefars beretninger og

regnskaber blev godkendt, de der var
på valg blev alle genvalgt. Bøde¬
manden blev tømt det blev Arne Juul
der var tættes på beløbet, så han rin¬
gede med klokken, samt en masse
andre, alle hyggede sig denne aften.
Med kno i bordet, Else

HOLBÆK
Til generalforsamling og hulemøde
den 19/03 var der 16 fremmødte.
Ole P havde kokkereret, så vi star¬
tede med spisning kl. 19.00. Else og
Ib havde påtaget sig køkkentjansen,
da Ole været nødt til at tage ferie
efter det store arbejde med at lave
maden. Ved generalforsamlingen
blev Ib valgt til dirigent, et job han
har stor erfaring i, og alt forløb i ro
og orden. En stor tak til Kaj Dyrberg,
for den tid du har passet på vores
pengekasse, og velkommen til Kir¬
sten Dreyer, som nok IKKE bliver
nemmere at lure femørerne fra. De
øvrige bestyrelses medlemmer fort¬
sætter på samme poster. Bødekassen
blev tømt, og formanden Torben
gættede kun små 30 kroner for lidt,
og fik for det fine gæt en 1/2 snaps.
Derefter kaffe og Elses hjemlavede
æblekage, som hun MEGET gerne
må lave en anden gang. Vi holder 0
- TUR til Gavnø, 22/05, og der er
afgang fra Havnegade i Næstved,
med turbåden „FRIHEDEN" KL.
10.30. OPLYSNINGER OM TU¬
REN FÅS HOS Bjarne på 20 94 32
57 ELLER Peter på 58 26 03 14 /
28 74 57 97 tilmelding senest 06 /
05 til en af de ovenstående. Sidst men

ikke mindst et STORT TILLYKKE
til Markus fra os alle i Hulen med
de 75 år den 19. maj. Det forlyder
fra u/pålidelige kilder, at fødselaren
vist nok er ude at rejse på dagen.

LOS ANGELES
Vi har nu afholdt vores 70 års jubi¬
læum med maner, den 2,3 og 4 April
2004.

Fredag aften holdt vi hulemøde hvor
vi var 37 naversvende og 12 gæster
til Bøf Stroganoff.
Vores Naveretter tog sig af de kvin¬
delige gæster fra udlandet, de gik i

byen og spiste på en restaurant.
Humøret var højt og snakken gik og

nogle spillede kort. Mødet sluttede
ved 23 tiden.

Lørdag holdt vi så vores store dag.
Vi samledes klokken 16, hvor alle fik
hilst på hinanden, inden der blev stil¬
let op til fotografering. Fotografen
havde sin sag for med at få alle 125
mennesker til at stå stille. Klokken
18 gik vi så til et veldækket bord,
hvor der blev serveret 3 retter mad
alt tilberedt af vores danske kok.
Formanden bød velkommen. Der
blev udvekslet gaver fra de afdelin¬
ger der deltog i festen, som kom fra
Stockholm, Næstved, Odense, Kol¬
ding, Aarhus , Randers og Calgary
i Canada. Vor nye danske præst og
husband deltog i festen. Repræsen¬
tanterne fra de forskellige afdelinger
fik så overrakt en plakette og en fla¬
ske whisky som gave fra Los
Angeles. Der blev uddelt plaketter
til vore medlemmer: Poul Andersen
- Howard Hanson - Karl Petersen

og Erik Møller. En mindeplade blev
overrakt til afdøde naver Theodor
Petersens kone Grethe. Vi havde for¬

nøjelsen at have vor ælste Naver
William Nørgaard (102 år) fra Thy
blandt os. Under middagen og efter
kaffen blev der sunget og senere blev
der danset linedans for dem der
havde lyst. Aftenen sluttede ved 2
tiden om natten. Søndag morgen
mødte så 50 friske gæster til
Naverretternes flotte morgenbord
med morgen bitter og en øl for de
tørstige. Naversvendene arbejdede
kraftigt på at tømme vores 6o liters
øltønde, som først lykkedes søn¬
dag middag. Til sidst blev der tid til
lidt oprydning og alle tog hjem efter
nogle dejlige dages samvær.
Vi takker alle for deres gode hjælp
og siger tak for gaver og besøget fra
nær og fjern.
Nu skal vi nok til at tænke på vores
75 års dag, men vi har jo lidt tid at
løbe på endnu.
Med Kno Arne O.
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KOLDING
Vi havde en rigtig dejlig aften med
besøg af 3 naver fra Fredericia, og
snakken gik lystig hele aften. Det må
i gerne gøre en anden gang. Vi fik
da også sangbogen lidt i gang, det
hjalp jo at vi havde nogle der kunne
synge, og klokken fik da også et par
slag. Johan og Jytte nåede lige at
komme sidst på aftenen, og vi kunne
så ønske dem god tur til jubilæet i
Amerika, så nu bliver det spændende
at høre om deres tur derover næste

gang. Så er der generalforsamling
d.30-4. men det er jo ikke sikkert at
"svenden" når at komme inden, men

ellers stod det jo også i sidste nr. så
mød op.
Med naverhilsen Karen.

SkiinmH»'«'

KØBENHAVN
Svende-Hulemødet den 23/3 var en

succes med 18 deltagere. Men der
var også film på programmet, og
Johnna tog opfordringen, og havde
popcorn med. Der blev (2 gange)
vist en over 20 år gammel film fra
en tur til Nysted og en
festlig Ungsvendeaften i
Knabostræde. Ihh hvor var det sjovt
at se. Pastoren var atter i byen, og
vi havde besøg af Claus på 36, der
havde lyst til at tag en tur på valsen.
Han har dog allerede arbejdet i læn¬
gere tid i Afrika. Og så har „Bimse"
endda haft ham som elev på fagsko¬
len. Hyggelig fyr, ham Claus. Naver¬
vennernes General-forsamling den 4/
4 var med en noget sølle op¬
bakning. Der var 4 NRHF'er (heraf
3 fra bestyrelsen) samt kasseren og
formanden der jo er selvskrevne.
„Foto-Børge" blev valgt ind. Mødet
foregik derfor (som altid) roligt og

fredeligt og vi hyggede os til kl.
13.00. Carl Otto kiggede dog lige
forbi. Jeg håber, at vi bliver væsent¬
lig flere til næste år, for det er jo DIG
der er med til at drive foreningen.
Maj måned er jo tegn på forår, så
ingen fester. Men vi skal jo også til
Pinsestævne i Hillerød, ik' ? Så der
er fest. 2/5 holdes Søndagsmesse, og

torsdag den 13/5 afholdes det må¬
nedlige Svende-Hulemøde. Det var
så ordene for denne gang. Pøj-pøj
med stævnet Hillerød!
Arrangementer:
28/4 kl. 19.00 CUK. generalfor¬
samling
2/5 kl. 10.30 Søndagsmesse
13/5 kl. 19.00 SvendeHulemøde
Med kno i bordet Niels „2m"

IJIikkrusliifciT

NÆSTVED
Ove og Jytte Graae fra Næstved tak¬
ker for nogle gode dage i Los
Angeles.
Vi starter tirsdag den 30. Marts fra
Næstved. I Brüssel mødes vi så med
medlemmer fra Stockholm og i New
York mødes vi så naveren Henry,
som bor i New York. Turen gik med
snak og godt humør.
I Los Angeles blev vi afhentet af
navere som stod med deres store

banner og bød os velkommen.
I LA boede vi hos Bodil og Arne i
10 dage. Arne har været alle tides
guide, han har kørt os rundt så vi
kunne se det dejlige område hvor de
bor. Som højdepunktet deltog vi i
Naverklubbens 70 års stiftelse fest,
som varede i 3 dage ude i deres
skønne hule i bjergene.

Det var en stor oplevelse at møde alle
naverne i Los Angeles, den ældste
på 102 år deltog også til festen.
Efter vi havde overrakt vores gave
fra Næstved modtog vi en flot pla¬
kat og en flaske whisky, som vi skal
dele med vores medlemmer i hulen.
Vi har haft nogle dejlige dage med
Bodil og Arne, hvor vi boede som

på et femstjernet hotel.
Vi siger tak til alle som vi har mødt
og talt med i Los Angeles og vi hå¬
ber at komme tilbage igen til deres
75 års stiftelsesfest
Med Naverhilsen Ove og Jytte.

G.F i hulen d 2-4 04 ki 17. Da for¬
mand Ole, var i L.A overtog Arno
formandendens post. Vi sang nr. 10
Lajos blev valgt til dirigent. Arno
læste beretningen op. Den blev god¬
kendt. Kassererens regnskab og
hulemors regnskaber blev også god¬
kendt. Det ser ikke for lyst ud. G.F
blev enige om, at indkalde til eks¬
traordinær G.F om 2 mdr. Så mød-
talrigt frem, det gælder hulens frem¬
tid. Det bliver eneste punkt på dags¬
orden den dag. Det kan komme på
tale at vi bliver nød til at lukke hu¬
len. Marianne Sommer blev valgt til
sekretær, Lajos som revisor, Børge
som suppleant, Birgit er med i fest¬
udvalget. G.F sluttede i god ro og
orden. Hulemor stod parat med en
kalkun karry gryde, som faldt i alles
smag. Derefter var der almindelig rå
hygge til kl. 23.30. Jeg vil igen minde
jer om den herlige tur vi skal på d. 5
juni til Nakskov. I kan tilmelde jer
allerede nu. NÆSTE HULEMØDE
D 6-5 kl. 19.30
De bedste hilsener pigen fra Fyn.
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RANDERS
Vores GF. d.2 april foregik følgende,
vores formand gennem mange år
Søren Munk, frastæder som formand
efter eget ønske. Ny formand Jørn -

næstformand er Peter Neis og Kim
forsætter som kasserer og Arni bli¬
ver vores nye revisor. En lille besty¬
relse? Men hvorfor være stor, når
man er lykkelig som lille. Vores halv¬
årlige regnskab kom ud med et pænt
overskud, og vores to sparebøsser er
blevet tømt, indholdet var 829 kr.
GF. blev afsluttet med de gule ærter
med tilbehør. OBS. D. 20 maj, Kri¬
sti Himmelfartsdag, skal traditionen
tro vores trækvogn med de våde va¬
rer ud og luftes på turen langs Gu¬
denåen på den historiske Pramstien
til Fladbro. Vi starter som vanlig ved
Randers bro kl. 10.00, efter trave¬

turen samles vi i hulen som er vært

med en middag.
Hilsen fra Kronjyllands hovedstad.
Kno i bordet fra Randers, Jørn.

Smed

ROSKILDE
Ved hulemødet den 26-3 var der et

pænt fremmøde, 17 havde fundet
vejen til hulen. Formanden bød vel¬
kommen og sagde at det var jo ikke
det store der var sket siden sidst. Så
vi gik ombord i de medbragte klem¬
mer og snakken gik livlig over bor¬
det, men vi sluttede omkring kl. 22,
jeg tror folk er lidt "forårs" trætte,
men det er jo den dejlige tid vi går i
møde nu. Men vi har flytte rengø¬
ring af hulen til ubestemt tid, da der

er noget fest i MC klubben i disse
dage, ligeledes er kortspil flyttet en

uge frem.
Søndag d.23 maj er der hestevogns¬
kørsel hos Kristian Sengeløsevej 1,
Sengeløse. Med start kl. 10.00 og
med medbragt mad. Giv venligst be¬
sked til festudvalget som står for tu¬
ren, ang.: antal, senest d. 10 maj. Til
Lars-Peter 4636 4204 eller Lillian
5538 8847 & Karin 4636 2927.

Program for Maj er følgende:
Søndag den 9 kl. 17.30 kortspil
Lørdag den 16 rengøring AFLYST
Søndag den 23. kl. 10.00
Hestevognskørsel
Fredag den 28 kl. 19.00 hulemøde
med "madpakke"
Hulevagten er denne gang Lillian og
Poul

Med hilsen fra Naverne i Roskilde
Anna-Lise

SLAGELSE
D. 2. april blev der afholdt general¬
forsamling, og 13 svende var mødt
op. Formanden bød velkommen
hvorefter vi sang nr. 28. Generalfor¬
samlingen blev afholdt i henhold til
dagsordenen vel styret af dirigenten
Flemming Valbum, og resultatet
heraf fremgår af hulens protokol. Det
skal dog nævnes her, at de af besty¬
relsen der var på valg, blev genvalgt.
Dette er også tilfældet for de ud-
valgsposter der var på valg. Endvi¬
dere skal det bemærkes at Ejner Pe¬
dersen enstemmigt blev valgt til
Årets Nav i Slagelse. Ejner har i
sandhed gjort sig fortjent til dette,
og vi ønsker ham et stort tillykke.
Ejner er en fantastisk god kamme¬
rat, der lægger et stort arbejde i hu¬
len, og så udformer han så sjove
regnskaber! På general-forsamlingen
kom der flere gode forslag der er

noteret og taget til efterretning. Et
af disse forslag går ud på, at vi plan¬
lægger et arrangement ifl. med Sla¬
gelse Kulturnat. Dette forslag er

overdraget til festudvalget. Efter den
formelle del af aftenen, modtog vi 3
gæster der hjalp os igennem silde¬
bordet og biksemaden. Slutteligt
kunne vi se at vores dejlige kamme¬
rat Ejvind endelig har taget lidt kilo
på! Vi påstår ikke at han nu er ble¬
vet overvægtig, men vi må konsta¬
tere at når han ligger på stranden og
solbader, kommer Green-Peace al¬
tid og trækker ham ud i vandet!
Med kno i bordet Per

M;ilo

SØNDERBORG
Der er blevet afholdt lørdagstræf,
men her mødte kun 7 medlemmer
frem. Det var dog ingen hindring for
at få en hyggelig eftermiddag. Vi raf¬
lede „ løgn „ og vi må konstaterer,
at Peter ikke er særlig god til at lyve,
så han tabte en skænk til os andre.
Vores generalforsamling var lidt af
et tilløbsstykke. Ikke mindre end 17
medlemmer var mødt frem, hvilket
er næsten 100 %. Meget flot. Vores
gamle formand havde valgt at stoppe
efter 14 år som formand. Vi takker
H.P for hans mangeårige indsats.
Børge Dantoft blev valgt som ny for¬
mand, og Regnar kom igen i besty¬
relsen. En stille og rolig generalfor¬
samling, og vores nye formand bim¬
lede da også på klokken, og måtte
en tur under „ Hatten „.Kresten var

også oppe og slå på klokken, da han
ville give en fødselsdagsskænk.
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Mona fik den gode ide, at holde ak¬
tion over borddekorationerne, så
Sputnik fik også lidt i maven. Vi af¬
holder endnu engang vores traditio¬
nelle Kristi himmelfarts gåtur. I kan
se opslag i Hulen, eller henvende jer
til bestyrelsen for tilmelding. Der er

stadig Hulemøde den første fredag i
hver måned og lørdagstræf den 3.
lørdag. Så husk at mød op, og få
nogle hyggelige timer i vores Hule.
Med kno i bordet Jette.

iQB_
VEJLE -<

Generalforsamling d.2-4-04. For¬
manden bød velkommen hvor 20
navere var fremmødt, derefter optog
man et nyt medlem i foreningen, Erik
Hauschiit og velkommen til dig Erik.
Efter optagelsen gik man over til den
fremlagte Dagsorden, valg og resul¬
tater deraf kan læses i protokollen i
Hytten. Formanden takkede alle dem
der havde givet en hånd med for at
få det hele til at køre i Foreningen
og ønskede en god tid fremover for
Foreningen Vejle og håbede på at
medlemmerne måtte få en god som¬
mer med et godt samvær i Hytten.
Pinsestævnet i Hillerød blev nævnt

og ønskede Hillerød et godt Stævne.
Der var indkommen 1 stk. ind¬

bydelse fra Fredericia Afd. om de¬
res udflugtstur til Nakskov d.5-6-
04 tilmeldingen dertil kan ske til
Johnny Lindskjold på Tlf. 7582 8042
og er bindende. Hans Emborg havde
været på visit hos Aalborg naverne
og der skal gives her en tak for nogle
hyggelige hos jer. Vejle deltagerne
ved Fredericias navernes Vinterfest
vil her sige tak for en god og rar af¬
ten hos jer. Efter Generalforsamlin¬
gen havde Jørgen Lauridsen lavet en
stor gryde Skipperlabskovs og der
var nok til alle og en stor tak for dette
Jørgen.

Arrangementer i Maj Mdr.
D.7-5-04 Ki. 18.30 Hulemøde.
D.20-5-04 Familie bustur, se andet
sted i bladet.
D. 30-5-04 Hytten åbner og kaffen
er klar

Hytten er åben hver Weekend fra
kl. 10.00 til
kl. 17.00 indtil ålegildet d. 18-9-04.
Med Naver hilsen, Jens K. Ibsgaard.

Bi ulu-i«vr

ZÜRICH
Ja som Flemming skrev i sidste num¬
mer så er vi ved at komme ud af hul¬

lerne, bedre sagt det har vi været et
stykke tid. Men først skal der lyde
en lille undskyldning fra os i besty¬
relsen til Premila Gehrig og Helle
Vilhelmsen. Premila, tillykke med
din 60 års dag den 16. januar. Helle,
tillykke med din 50 års fødselsdag
d. 22 februar og tillykke med de 30
år i C.U.K. Zürich den 7. marts.

Den sidste torsdag i februar havde
vi huleaften med besøg af to farende
svende, Morten Bølling og Florian
Liegmann. Hulefar havde lavet bøf
og kartofler med masser af brun sovs
og Anneliese havde lavet salat med
sød sovs til, så det var noget der faldt
i god jord. Støvlen var rigtigt på van¬
dring denne aften, de 12 svende
havde i hvert fald en lystig aften med
sang og naversnak og en rigtig
"Zimmermanns-klatsch".

Dagen efter tog en del af svendene
så til Flumserberg for at nyde en
oste-fondue på "Alte Sektion" og for
at sove der, så de rigtigt kunne være
friske til lørdagens skiløb.
Jeg selv havde også fået så hatten
passede aftenen før, men jeg var vist
en af dem der var mest friske.
24 personer havde tilmeldt sig til den
årlige skitur, jeg påstår ny rekord, i
hvert fald var vi mange der hyggede

sig og senere på eftermiddagen mød¬
tes vi til afterskiing på "Hinnerstall",
om den hedder sådan på grund af
hønsene der færdes dér vides ikke,
men det var i hvert fald hyggeligt.
Krofatter havde lavet en fin aftens¬
mad så der var ikke nogen der gik
sulten eller tørstig i seng. En del af
flokken var endda ude og kælke kl.
21 om aftenen på en næsten mørk¬
lagt piste kun små lamper ved svin¬
gene så værsgo... Fantastisk tur, en
tak for tilrettelæggelsen af turen skal
lyde til Lars Formand.
Med kno Frank

ÅRHUS
D. 19 - 3, var der hulemøde m. led¬
sager og foredrag. Vi var mange i
hulen plus 1 gæst, det var Steen
Kolbæk Jensen fra Tilst. Efter for¬
mandens velkomst og orientering si¬
den sidst, blev ordet givet til Gun¬
nar Staunsbo, der holdt et foredrag
om brændevin og dets historie, der
har sit udspring helt tilbage til år
1167. Han havde taget noget af sit
bryg med, og efter foredraget var der
smagsprøver til svendene, der var
bl.a. en lavet af blommer, og en af
pil - sidstnævnte skulle efter sigende,
forhindre tømmermænd i at opstå!?
Formanden takkede til slut G.
Staunsbo for sin spændende beret¬
ning ud i brændevin. Hulemøde d. 2
- 4. Vor omkring rejsende formand
er PT i USA - så næstformand Erik,
klarede opgaverne. Der blev optaget
et nyt medlem, det er Kirsten Hou
Nielsen, der har arbejdet i Schweiz.
Velkommen i vor forening Kirsten!
Der blev kvitteret for optagelsen med
en klokkeringning - tak for det. Hol¬
ger Carlsen slog på klokken med
Tanjas hjælp (eller var det omvendt
? ) Tak til jer begge.
Varme hveder d. 6 - 5

Generalforsamling d. 14 - 5.
Vi spiser kl. 19,00 - GF kl. 20.00
Hulemøde d. 28 - 5
Hilsen fra smilets by, Lis
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CD'n med NAVER og HÅNDVÆRKERSANGE
fik en Grammy 2002 som årets visealbum.

Nu er „DEN TAPRE LANDSOLDAT" 17 soldater¬
sange om krig og kærlighed kommet Bestil den hos
„GO' dansk folkemusik" TLF.:75 72 24 86

Grill * Pizza * Smørrebrød * Is
ÜtiV RESTAtg

Åbent hele Året /^ Værelser m/ TV
Hyggelig gårdhave ^ www.droppen.dk

•fe-PS-

Langgade 26* Tranebjerg*DK-8305 Samsø*Tlf. 86590632

SPILLEAUTOMATER * BILLARDSALON
BESØG DROPPEN VI LØFTER PROPPEN

BIANKAS SOMMERHUSUDLEJNING.
Billig udlejning af sommerhuse med og uden

svømmepøl. Ring efter materiale
tlf. 7591 1940 fax. 7593 4019

Brandt's Bar
Paladspassagen 7

7100 Vejle
Tlf. 7583 1099

MANDEN
Dit lofc.al& øl ctezpot

Boje Tlf. 40824283 Alt i Hancock og Vestfyen produkter
Jens Tlf. 86667694 Fadøl, øl, vand og vin.
VELKOMMEN TIL NAVERTORPET

Telefon 46/857 028 629

Torpvägen 4, St. Barnvik 2
S-134 64 Ingarö Sverige.

Frederiksberggade 4 - Silkeborg - Tlf. 86 82 05 91

Malermester Eugen Uhl
Klinten 27, 3600 Frederikssund

M «
Tlf. 47 31 27 99 - 40 57 27 99

Fax 47 31 72 99

z
o
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<
n

Jakon A/S
Bygningsentreprise
Baltorpbakken 9, 2750 Ballerup
Tlf. 44 83 02 OO

www.jakon.dk



AFSENDER:
Frode Zachariassen

Rustrupvej 26 B.
DK-8653 Them

B (jg) post)
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DANMARK

Evt.: „Returneres ved varig adresseændring"

ANDELSKASSEN J.A.K
Løvegade 63,4200 Slagelse.Tlf.58504770

Det lille pengeinstitut
Med den store virkning.

ET ANDERLEDES PENGEINSTITUT.

BORGERKROEN

Vestergade 37, Vejle.
Stedet hvor naver og andet godtfolk mødes.

Casino Bodega
Købmagergade 10 7000 Fredericia

Tif. 75 91 13 64
Hver onsdag kl. 11.00 ølbanko og harmonikaspil

Levende musik hver

Torsdag kl. 21.00 til 02.00 - fredag kl.21.00 til 02.00
Lørdag kl. 14.00 til 18.00 og 21.00 til 02.00

Søndag kl. 16.00 til 21.00.
ÅBEN ALLE DAGE FRA 9.00 TIL 02.00.

Byggefirmaet
Johansen

Solbjerg Hovedgade 72b. Tlf: 8692 6122
8355 Solbjerg. Mobil: 3095 0665

Formand for foreningen i Århus
www.byggefirmaet-johansen.dk

Bodega
GHDESPEJLET

Østergade 18 HERNING 97 12 30 08 t
MURERMESTER
Gunner M Vilhelmsen

Egetoften 6, Slagslunde
DK-3660 Stenløse

Tlf.: 48 18 35 11 - 40 20 37 10
Medlem i Frederikssund

i
CITY CAFE en

Fønnesbechsgade
Herning

Tlf. 9722 5574
stedet, hvor venner mødes

SITs Kartoffelcentral
v/ Mette og Svend Hübschmann

Hovmosevej 3, Rens Mark
DK-6372 Bylderup

Fax 74 64 88 99
Tlf. 74 64 85 35

Tryksager siden 1931

Birkerød Bogtryk
Toftebakken 2 D.
DK-3460 Birkerød
Danmark
Tlf. 45 81 04 58

MALERMESTER

TOM SØRENSEN
Medl. afCUK. Hillerød afd.

Kristtornevej 43 Tlf.: 4772 1112
3300 Frederiksværk Fax.: 4772 1152
SE.: nr. 20043008 Mobil: 22901188

LUMSKEBUGTEN
Havnegade 33 i Vejle - tlf. 75 82 57 95

BAR - BODEGA - BILLARD
Levende musik - fredag / lørdag

Hver dag kl. 8 -18: øl 12.00 kr./ kl. 18.00 - 2.00: øl 15.00

HØJSKOLE
ØSTERSØE

N
N

Flensborgvej 48 - 50. DK-6200 Aabenraa
Telefon 45 7462 4700. Telefax +45 7462 4701

www.hojoster.dk
e-mail: adm@hojoster.dk
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NR. 6 JUNI 2004 ÅRG.102

Gad vide om han når det ?

Vi ses ved, ja KVIKKE Kai og KØNNE
Og Kai og Gitte bor på Grøndalsvej 56

Hvad har Kai og den 5. juni tilfælles? jo Kai bliver 50 år og vi andre fejer
Kai og Grundlovsdag på en og samme dag.
Kai Spaanhede er vores køkkenmontør og han arbejder evigt og altid, der¬
for dette om han når det, jo det skal han nok, for han har en effektiv hånd¬
bremse når det gælder.
Kai er tømmersvend af uddannelse og stort set ikke lavet andet de sidst 26
år end at sætte køkkener op både her og der bl.a. i Norge et årstid også
Svenskerne har halt glæde af Kai arbejdskraft og store viden.
Det er fantastisk at møde en så hjælpsom og opofrene person, vi går aldrig
forgæves til Kai tag nu i Hulen, hvem brugte tid til at sætte vores nye
garderobeskab med 6 skydedøre op, ca. 5,5 m. fra gulv til loft og bagefter
gulvtæppe, sagen ja sådan er Kai.
Vi vil alle glæde os til at komme og besøge dig i jeres dejlige have lørdag
den 19. juni kl. 18-. For der er alle Naver inviteret med kone - kærester
eller håndbremse, for så vil vi samtidig fejre Sankt Hans
Husk Kai giver alt det, som i kan drikke.
Du skal selv medbringe det som du vil spise (grillmester Jørgen, han fyret
op under grillen). HUSK også at medbring det gode humør. Vi ses ved

Kai samt GRØNNE Kai.
Med venlig hilsen bestyrelsen v/ skriverkarlen

Efter jubiläumsfesten var Grethe Strange, Århus - Henry Frölund, New York & Ingrid og jeg i Gorda, hvor vi besögte
Ruth og Erik Jensen, oppe på deres fine bjerg med den herlige natur. Her havde jeg det ärefulde opdrag at overräkke Erik
den store nål i anledningen af, at han var blevet udnävnt til äresmedlem af CUK.

Med hilsen Ingrid og Poul Olsen Stockholm
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MÆRKEIMG.

D.05 juni 2004

D 09 juni 2004

D. 10 juni 2004

D.10 juni 2004

D.16 juni 2004

TAK - TAK - TAK - TAK

Kai Spaanhede
Grøndalsvej 56
DK-8600 Silkeborg
Knud Hansen

Skolebakkevej 46. 1.
DK-8305 Samsø.
Jens Buhelt
GI. Landevej 8
DK-7100 Vejle
John Andersen.
Ved Hegnet 12 Høll
DK-7080 Børkop.
Ib Spidsbol Møller
Ewalds Alle 62, st. 0003
DK-6700 Esbjerg

Silkeborg 50år

Samsø 70år

Århus

Vejle

JUBILÆUM.
D.01 juni 2004

D.01 juni 2004

D.01 juni 2004

D.01 juli 2004

a
Else Madsen

Torpvagen 3.
S-13464 Ingarö Sverige
Otto Madsen Stockholm

Torpvagen 3.
S-13464 Ingarö Sverige

Stockholm 50år

50år

John Andersen.

Ved Hegnet 12 Høll
DK-7080 Børkop.

Bjarni Olsen
Sudurstiggjur 6
FO-100 Torshavn

Vejle 25år

Torshavn 70år

II
Al

65 ÅR
Jens Buhelt, kanden 10 juni
fejre sin 65 års fødselsdag.
Jens er tømrer og har via sit
arbejde været meget omkring
- han har bl.a. arbejdet på
Grønland og Island. Grøn¬
land har stadig hans store
interesse, det er blevet til

flere ferierejser, hvor han især nyder den storslåede natur
på Grønland. Jens blev optaget i foreningen i 1970, og vi i
Århus høster gavn af hans store viden og interesse for naver¬
foreningen. Desuden er Jens en rigtig „ lun fætter ,„ der
nok kan sætte gang i lattermusklerne. Jens er stadig væk
en travl mand, og med mange interesser, han læser en del,
og lytter helst til Jazz musik. Hjertelig tillykke med fød¬
selsdagen ønskes du af Århus Forening Lis Lindskjold

F
65år

60år

Esbjerg 70år

Et stort tak til naver og naveretter i Los Angeles for den
fine modtagelse og den store gæstfrihed som vi modtog
under jubilæumsfesten, det var en stor oplevelse En dejlig
fest, vel arrangeret, og herligt at se den fine naverdal.
Med hilsen Ingrid og Poul Olsen Stockholm

I anledning af min 70 års fødselsdag vil jeg hermed takke
for det overvældende store fremmøde. En stor tak for gaver

og telegrammer fra HB. - Odense - Vejle - Kolding og
Stockholm, det er noget der luner.
Med naverhilsen Arne Hansen Fredericia.

Jeg vil her igennem sige mange tak for opmærksomheden
ved mit 25 års jubilæum.
Frank Lukassen, Hørning

Vi vil her igennem sige tak til L.A. for deres vellykkede
jubilæum. Vi havde nogle dejlige dage derovre.
På vores videre færd til Las Vegas, blev vi pludselig invite¬
ret til bryllup, da vores rejsefæller Marianne & Ole havde
aftalt at de skulle giftes. Tillykke med det. Det er første
gang vi har været til bryllup i shorts, men det blev det ikke
mindre romantisk af.

Jytte & Johan Kolding.

Jeg vil hermed takke HB. Og foreningen i Aalborg for op¬
mærksomheden ved min 70 års fødselsdag.
Med naverhilsen Ebert Jensen.

Ett hjärtlig tack till alla naver och navervanner, for
uppmärksamheten på min 50 års fødselsdag.
Chriss Stockholm.

Samtidig vill Kim och jag passa på tacka Los Angeles
Naverne for den fina mottagning vi fick.
Kim - Chriss.

Vi må med stor sorg meddele, at vor afholdte naverbror
Anker Røntved Jørgensen Norgesgade 8, 9000 Aalborg,

den 22 marts 2004 drog på sin sidste rejse.
Æret vare hans minde.

Irene Andersen Aalborg
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Nu er det tiden med tilmelding til årets MOSEL-tur.
Grundet andre ting i Mesenich, bl.a. Pumpefest, må
deltagerantallet begrænses til: MAX. 50 deltager i bussen
og MAX. 10 deltager der køre selv.

Tusind tak for et vellykket jubilæum hos Naverene i Los
Angeles. Det var skønt at se alle de dejlige mennesker,
som vi jo desværre kun høre om i D.f.S..
Det var også hyggeligt at se jeres Hule i Naverdalen.
Endnu en stor tak til alle der var med til at gøre dagene til
noget ganske særligt. Hilsen Marianne og Ole Bøwig

Træffet i Mesenich sørger Geert Stage og Ole Bøwig for,
i år bliver udflugten en spændende bjergtur, hvor alle kan
deltage. Frokost undervejs for egen regning.

Turen er fra den 26. august til den 30. august 2004.

Torben og Flemming vil køre bussen igen.

ET BRYLLUP „OVER THERE" Bussen starter fra Herning kl. 15.00.
Århus kl. 17.00.

Derefter Vejle og Fredericia, og ophold ved grænsen.

Busturen indeholder:

Kørsel frem og tilbage.
Kaffe og snus under hele turen.
Sandwich og pølser på hjemturen.

Moselopholdet indeholder:

Halvpension
3 gange overnatning med morgenmad.
Fredag: Grillaften.
Lørdag: Festmiddag.
Søndag: Afslutningsmiddag.
Udflugt og transport til vinfesten i Cochem.
Udførligt program i bussen.
Prisstigning grundet merpris vedr. udflugter.

M

2004
S
E
L

Priser:

Så er der direkte kørsel til Mesenich med morgenkaffe for
egen regning, derefter indkvartering.

Først til mølle princip i år, når turen er betalt er pladsen sikret!
For bussen 750,00 kr.
For opholdet ved MOSEL 950.00 kr.

Betaling:

Hej gamle og fegÄ
nye

'(i UEk MOSEL-farer!

Danske Bank. Mosel-konto, Reg.nr. 3647.
konto 3658 475 983

Sidste tilmelding og indbetaling: 1. juli 2004.

Flemming Laugesen Børge Andersen
Vestparken 28, Lind Jagtvej 65 B.
7400 Herning 8450 Hammel
Tlf.: 9722 2588 Tlf.: 8625 3399

Efter Monrovia skulle vi til Las Vegas.
Aftenen før vi skulle køre videre,

blev vi enige om at gifte os, så her er resultatet.
Hilsen Marianne og Ole Bøwig

Med naverhilsen fra MOSELGRUPPEN
Torben - Flemming - Børge.
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FORSÆTTELSE
OG

AFSLUTNING

AF

ERINDRINGER FRA
o UNGDOMSÅRENE

Af Johannes S. Bagger

Maden var god og rigelig og for alting billig. Vi spiste
for det meste udenfor. Inde i det første rum, hvor folk
sad, var der ikke noget gulv. Det var den bare jord med
åben udsigt til en gårdhave, hvor der som regel gik nogle
sorte grise og rodede. De fleste af os boede i nærheden,
så vi mødtes hver aften. Vi boede hos nogle tyskere, der
havde været dernede i mange år.
Vi arbejdede så i Bukarest til lige først i december og
besluttede så at tage den lille Orienttur, som den kaldes
i Naversproget. Den går over Konstantinopel, Græken¬
land og op igennem Italien. Den store tur går over Jeru¬
salem og Ægypten, den mente vi blev for dyr. Vi var
fire malere, der brød op, først skulle vi til det tyrkiske
konsulat og have vor hjemstedsbevis stemplet for at
undgå besvær ved tolden, dernæst skulle vi have vore
penge vekslet om i tysk eller fransk valuta, det tager de
overalt i orienten.
Vi løste så billet til Constanza, der ligger ved Sorteha¬
vet, derfra går der damper til Konstantinopel. Vi havde
i forvejen skrevet til en gammel dansker, som havde
boet dernede i mange år, om han ville være til stede ved
damperen og hjælpe os lidt til rette med hotelophold og
deslige og det var han. Han hed Hans Jensen, hans
adresse havde vi fået af andre orientfarere og han er
kendt af utallige danskere, som han hjælper mod en lille
betaling. Nå, farten over Sortehavet gik glat. Dampe¬
ren lagde kun til i Smyrna, der var en halv dags ophold
og vi var i land og se på byen. Den er ren orientalsk.
Her skulle også leve en gammel dansker, der har boet
der i mange år. Hans adresse kendte vi ikke, men jeg
har læst om ham i et blad. Vi nåede efter en ret rolig
overfart Konstantinopel. Det er en stor by, den er også
delt i to dele - den asiatiske og den europæiske, hvor de
fine forretninger er.
Den er forbundet ved
den store Gallatabro,
hvor der er et myldrende
liv. Vi var der i 10 dage,
så vi var rigtig rundt at
se, både på den asiatiske
og den europæiske side.

Vi var også inde og se de store moskéer, man må godt
gå ind med hat på, men støvlerne må man pænt stille
udenfor, det må Muhammed vel have sagt.
Der er mange sjove oplevelser, når man går i basar¬
gaden. De prutter og tinger om alting, men når gerne
sammen på halvvejen, men man må for alting ikke give,
det de forlanger. Her købte jeg en vandpibe til min far
og en broche til min mor samt et par perlekæder til mine
søstre. Der arbejdede en del tyske tømre på et stort bro¬
arbejde.
Det var også et tysk firma, der byggede broen, de var
alle sendt derned fra Tyskland og var næsten alle
fremmedskrevne. Der var en danske imellem, han var

københavner og hed Hugo Andersen. Desværre hørte
jeg mange år efter, han var styrtet ned fra stilladset og
druknet.

Ja, det gik mærkeligt til,
for da jeg arbejdede i
København, kom jeg
til at spise i et pensionat
i Ohenslaegergade, der
var en tømrer, de havde
rejst og arbejdet meget
sammen med nede i Tyskland, de havde begge været
fremmenskrevne, så han vidste det gennem deres for¬
ening.
Nå, det var et lille sidespring - tilbage til rejselivet. Vi
tog fra Konstantinopel til Piræus, Athens havneby. Vi
havde selvfølgelig været oppe at få vor hjemstedsbevis
stemplet hos den græske konsul. Fra Piræus til Athen
er der en dagsmarch, der går også bane, men vi gik.
Klimaet var behageligt og godt.
I Athen boede dengang Kong Georg fra Danmark og
adskillige danske håndværkssvende har været oppe at
slå ham for en rejseskilling og han gav altid 100
drakmar, som udbetaltes af hans kabinetsekretær, det
var altid ham, de kom til at tale med. Han var dansker.
Grækenland er et skønt, men meget fattigt land. Vi
kom lige herned da citron- og appelsinfrugterne hang
med deres frugter og de koster næsten ingen penge -

alt frugt er billigt. Derimod ved de nok, hvad de vil
have for kød. Det er altid fåre- eller gedekød og altid
stegt på spid. Det hele foregår ude på gaden, der er en
lang jernkasse med glødende trækul i og der kan man
så gå hen og købe et stykke. Det tusindårige gamle
Akropolis ligger lige ved Athen og minder om Græken¬
lands storhedstid, alt var jo lavet i marmor. Og nogle af
de finere hoteller er også opført i marmor, men der kom
vi aldrig. Vi blev lidt længere i Grækenland end vi havde
beregnet. Klimaet var dejligt og det var billigt at leve.
Vi traf ingen danskere, men ved fingersprog og under¬
lige gerninger gik det fint alligevel. Enkelte kunne et

X in ««vor »tok
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par tyske brokker. Vi var der ca. 14 dage, så skulle vi
op og have vor hjemstavnsbevis stemplet hos den itali¬
enske konsul. Det koster gerne et par franc for hver
gang, ja, den tyrkiske ville skam have 5 for sin ulejlig¬
hed. Så gik vi til Piræus igen og købte billet til Neapel,
den kostede 20 franc, det var med en italiensk damper.
Rejsen varede 4 døgn.
Den ligger kun til i Mesina, så vi kom op gennem
Mesinastrædet og så vulkanen Etna, den var heldigvis
ikke i udbrud, men vi var nu heller ikke i land og efter
losning og ladning fortsatte
damperen til Neapel. Det er
en stor havneby med Vesuv
til nabo. Der var vi oppe og

kigge ned i krateret. Der stiger
altid svovldampe op og jeg har
endnu noget svovl, som jeg
fandt deroppe. Vi var også ovre på Capri og inde i den
blå grotte. Det er vandets afspejling, der giver den det
blå skær og det ser meget eventyrligt ud. I Neapel bo¬
ede og spiste vi i restaurant Deutche Kirche. Værten er
tysker og god til at vise os tilrette.
Der kom også mange tyske håndværkssvende, der var

på rejse og enkelte søfolk. Adressen havde vi fået af
vore forgængere. Vi var også ude at se de store udgrav¬
ninger af Pompei, der blev helt udslettet af Vesuvs aske
i året 79 - et kæmpe arbejde er udført.
Fra Neapel gik turen til Rom og der holdt vi jul og
nytår. Der er masser af seværdigheder. Det mest stor¬
slåede er jo fra romertidens glansperiode. Jeg kan først
nævne Colosseum, denne mægtige ruin, hvor gladiato¬
rer kæmpede med udsultede, vilde dyr.
Jeg kan ikke huske, hvor mange tilskuere, der er plads
til, men det er da i tusindvis. Den er bygget i terrasse¬
form, så alle kan komme til at se. Så er der Peters¬
kirken, et enestående bygningsværk, både af størrelse
og udsmykning. Det siges også, at de har bygget på den
i 800 år, inden den blev helt færdig. Den skal være byg¬
get over apostelen Peters grav og en siddende
broncestatue af ham er også derinde.
Den ene fod er meget slidt for alle katolikkerne går hen
og kysser den, når de kommer ind i kirken og der kom¬
mer mange, men de syner lidt i det store rum.
Paven så vi ikke noget til, han bor lige ved siden af,
men vi så hans flotte vagtsoldater med hellebarder, de
er alle svejtsere. På Peterspladsen uden for kirken står
der en stor obelisk, der er hugget af et stykke granit og
den er høj og det er videnskaben en gåde, hvordan de
har fået den rejst, for kraner kendtes jo ikke dengang.
Vi var ca. 3 uger i Rom og havde flere udflugter til
omegnen, til bl.a. Villa Berghose og katakomberne,
nogle underjordiske huler, hvor der var en munk, der

viste os rundt. Vi fik et lys hver, for der var et virvar af
gange, der skjulte de kristne sig for Neros forfølgere.
Han var en streng herre, den romerkejser. Rom er en
skøn by med mange flotte mindesmærker, den spanske
trappe ikke at forglemme. Floden Tiberen render gen¬
nem byen, der er flere smukke broer over den. Vi boede
på et slags pensionat, der hed Algergo Peligrino. De
talte tysk der.
Efter Rom gik turen til Firenze, eller Firenza, som ita¬
lienerne siger. Det er også en meget gammel by med
snørklede og krogede gader i den indre by.
Den var engang hovedstad i hertugdømmet Toscana.
Den ligger på de sider af floden Arno, som løber igen¬
nem den og er forbundet med flere store broer. En er
den berømte Guldsmedenes Bro. Den har en meget stor
domkirke, der er beklædt med marmor.

Der er mange fine paladser og nogle af Italiens bedste
malerisamlinger. Vi var der i 8 dage og så vist nok det
meste. Vi boede på Herberg Carna, hvor vi gav 50 cm
for at sove. Maden købte vi ude i byen, hvor vi kom
frem, mest på gaden.
Så gik rejsen videre til Piza, hvor vi så det skæve tårn
og hvad der ellers var, men i den by var vi ikke ret
længe. Så gik turen nordpå til Venedig. Det er en mær¬
kelig by, hvor gaderne er kanaler med livlig gondolfart.
Der er prægtige paladser og kirker, her må nævnes
Markuskirken, som er domkirke. Den er helt overdådig
udsmykket både udvendig og indvendig.
Markuspladsen foran
kirken må også nævnes,
som noget særpræget med
de hundredvis af duer, der er.

Der boede vi hos en tysker,
som havde et værtshus og
havde været der i mange år.
Vi var der næsten 14 dage,
der var nok at se på, men
så måtte vi skilles fra vore 2 kammerater, de ville til
Østrig og se at finde arbejde der, og vi ville til Schweiz.
De rejste så til Triest, som dengang var østrigsk. Der er
ikke ret langt, så vi skiltes i Venedig, men nu kunne vi
også se bunden af kassebeholdningen, så vi var nødt til
at tage på valsen til Milano.
Det tog 12 dage og vi gik langt hver dag. Om natten

sov vi hos de bønder, der boede langs landevejen. Det
var alle steder majshalm, vi lå i.
Nogle steder var der flere end os, idet der vandres me¬
get på de italienske landeveje. Når der kun var os to,
kom vi sommetider ind og fik noget de kaldte kaffe med
et stykke majsbrød til, det var vi glade for, for det var i
alt fald varmt. Af og til mødte vi nogle tyskere, som
kaldtes spækjægere. De er ustandselig på vandring.
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De går helt ned til Sicilien, op gennem Schweiz til Tysk¬
land, så vender de og tager turen forfra. De arbejder
aldrig, tigger sig til alting - både kost og tøj. Der er
nogle gamle imellem, som har taget turen mangfoldige
gange.

Endelig nåede vi Milano. Det er en stor by med meget
industri og mange fabrikker. Der er meget at se, navn¬
lig domkirken er meget berømt. Vi var der i 8 dage og
boede på et stort logihus, der var bygget til en stor ud¬
stilling, der havde været der.
Der taltes snart alle sprog,
men så skulle vi op til den
danske konsul, for vi vidste,
at vi kunne få til billetten til
at køre gennem Gothardt-
tunellen. Det får alle danske

håndværkssvende, for der er

ikke til at gå over for sne før langt hen på foråret.
Det fik vi også og så satte vi kursen mod Lugano og
derfra kørte vi så ind i Schweiz til byen Flygelen, der¬
fra gik vi til Luzern, der var vi heldig og få arbejde.
Foråret begyndte tidligt i Schweiz.
Luzern er en by med mange hoteller i omegnen, det gi¬
ver meget arbejde og alting skulle laves godt og det
bliver det også.
Der er en ret stor skandinavisk forening, mest bygnings¬
håndværkere, mange malere. Vi tog mange dejlige bjerg¬
ture derfra, bl.a. til Pilatus, som ligger tæt ved byen,
den er 2132 meter.

Der er den skønneste udsigt derfra, når det er klart vejr,
men til hænger der skyer, så man ikke kan se ned i da¬
len, men Pilatus er ikke noget højt bjerg i Schweiz, det
ligger langt under snegrænsen.
Da vi havde arbejde i Luzern i ca. 3 måneder rejste vi
til Zürich - Schweiz' største by, der ligger smukt ved
ZUrich-søen. Der er en stor skandinavisk forening, flest
danskere.
Vi traf mange gamle navere, som er blevet hængende
dernede, de kommer aldrig hjem, undtagen på besøg.
Da vi havde arbejde 2 måneder i Zürich, blev der strejke,
for en 1 O-øre mere i timen og da jeg ikke ville gå og
vente på udfaldet, rejste jeg alene til Stuttgart. Min kam¬
merat ville blive i Schweiz.

Strejken varede for øvrigt kun ganske kort, men det var
der jo ingen, der vidste. I Stuttgart arbejde jeg længe,
der er der mange danskere.
Det er en god by at arbejde i. Den længste tid arbejdede
jeg sammen med en norsk kollega på et gammelt slot
lidt uden for Stuttgart, der blev gennemrestaureret fra a
til z. Vi var alle slags håndværkere. Vi var der længe,
for det var stort, så vinteren gik let for os derude, og da
foråret kom, begyndte jeg at tænke på at vende næsen

hjemefter, men det skulle ikke gå sådan. Jeg tog billet¬
ten til Hamborg og gik ind og så til min gamle mester,
og da han stod og manglede folk, tog jeg igen arbejde
hos ham og jeg varder næsten 1° år, så skulle jeg hjem.
Min udsættelse fra militæret kunne jeg ikke få forlæn¬
get, så jeg kom hjem til oktober 1913 og kan dermed
slutte min rejsebeskrivelse og 4° år af mine mest dej¬
lige dage og jeg kan passende slutte med sidste vers af
den gamle Naversang, der lyder som så:

Tiden går, du vil længes tilbage,
atter styrer du staven mod nord,
glem da aldrig de herlige dage,

da som farende svend rundt du for.

NAVERTØJ
I DANMARK
Se priser og produkter

www.vilmanns.dk

\
I *

Vi kommer med glæde ud i de lokale foreninger
og viser kollektionen frem. Fortrinsvis på Sjælland.
Her vil der også være mulighed for bestilling af
varer. Kontakt os for yderligere information og

evt. aftale.

Vilmanns, Ved Klosteret 9,
2100 København 0

Tlf.: 2015 2320,
e-mail:: hv@vilmanns.dk
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det var jo ikke det store. Kassere¬
ren brokkede sig lidt over, at jeg
havde brugt den formidable formue
af 24,00kr. til 3 servietholdere, men

da han fik at vide, at det var ølkassen
der havde lagt ud, faldt han nogen¬
lunde til ro.

Med kno slag "MONTAGEN"

Den 2. april holdt vi det årlige
generalmøde, 75% af medlemmerne

AALBORG mødte. Før det ordinære møde star- HILLERØD
Hulemøde d.5-5 var der mødt 12 tede indviede vi vores nye Lade, som på grund af Påsken faldt vort hule¬
svende. Formanden bød velkommen vi har fået skænket af Helge Niel- møde 9. April ud, hvorfor vi først
og fortalte barndomsminder fra sens enke, Kirsten, et meget flot mødtes til Lørdagsmessen 24. April
befrielsensdagen. Han orienterede stykke håndværksarbejde, som vi til en lækker Oksegryde-steg. Mes-
om GF. i Håndværkerforeningen, alle er stolte af at eje. Som noget nyt sen var rigtig godt besøgt og samta-
Frits orienterede om sine undersø- blev der foreslået at der skulle skri- ierne drejede sig bl. a. om vort nært
gelser angående en tur til Køben- ves referat af mødet, Vagner påtog forestående Pinsestævne i dagene 29.
havn, men vi blev enige om at det sig opgaven, som han klarede med 0g 30. Maj. Forhåbentlig nåede alle
var for dyrt. Vi talte om en bowling bravur, alle valg var genvalg. For- interesserede at få bestilt plads og
eftermiddag eller aften -evt. en sejl- mandens beretning blev godkendt værelser i tide. Vi får jo Hillerøds
tur på fjorden efter sommerferien, med tre klap, han understregede Drabantgarde til at lede vores march
Formanden ringer til medlemmerne endnu engang at vi har 40 års jubi- med Navernes fane i spidsen gennem
så snart han har været i kontakt med iæum og bad alle om at være behjæl- byen. Vi regner med et velbesøgt,
Poul E. der er ude at rejse for øje- pelig så vi kan få en kanon fest den godt og interessant stævne for de
blikket, for at orientere os. Vi havde 4. dec. delegerede, ligesom vi har planlagt
en hyggelig aften, May - Svend Erik Søndagsmødet den 18/4. blev flyttet en hyggelig og informativ bustur i
- Kurt og Ebert gav en omgang. fra hulen og ud på "Vestparkens Nordsjælland for de deltagere, der
Med naverhilsen Irene Bodega" i Lind, og mon ikke sven- ikke deltager i mødet.

dene kom ud af busken, hele 16 I juni har vi hulemøde fredag 11. og
svende med påhæng + 4 gæster, om messe lørdag 26., hvor vi holder alle
det var på grund af at Grete var vært tiders grillfest (kr. 100,- excl. drik-

FREDERIKSSUND med gratis kaffe og kevarer).
Det har ikke været noget hulemøde i rundstykker og Flemming gav en lille Som tidligere nævnt er tilmelding til
maj mdr. en, der nok blev til flere små, da han lørdagsmesserne obligatorisk og bin-
HUSK at næste møde er d. 4. juni, havde en masse sjatter der skulle dende til: formand Dann Eland
hvor Simon og Per Vejen har hule- drikkes, vides ikke, men et flot frem- tlf.: 4731 4954 (efter kl. 19)
vagten. møde var det, bare det var i hulen, eller evt. mobiltelf: 3055 6542
Foreningen ønsker alle en rigtig god Et stort tak til Grete og Flemming Knud Lindgreen tlf.: 3324 9402
sommer for deres store gæstfrihed. Hule- . så skynd jer og ring.
Med kno i bordet Referenten mødet den 21/4. 8 svende mødte,så Med naverhilsen Preben.

VIGTIGT - VIGTIGT - VIGTIGT - VIGTIGT - VIGTIGT
Redaktøren efterlyser rejseberetninger og ligende, jeg har

ikke mere at sætte i „Den farende svend", ellers kan vi risi¬
kere at vi må sætte side antallet ned, det kan da ikke være

rigtigt at der ikke har været nogle ude at rejse.
Med kno i bordet, Redaktøren.
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rundstykker og Flemming gav en lille
en, der nok blev til flere små, da han
havde en masse sjatter der skulle drik¬
kes, vides ikke, men et flot fremmøde
var det, bare det var i hulen. Et stort
tak til Grete og Flemming for deres
store gæstfrihed. Hulemødet den 21/4.
8 svende mødte ,så det var jo ikke det
store. Kassereren brokkede sig lidt
over, at jeg havde brugt den formida¬
ble formue af 24,00kr. til 3 serviet¬
holdere, men da han fik at vide, at det
var ølkassen der havde lagt ud, faldt
han nogenlunde til ro.
Med kno slag "MONTAGEN"

HILLERØD
På grund af Påsken faldt vort hulemøde
9. April ud, hvorfor vi først mødtes til
Lørdagsmessen 24. April til en lækker
Oksegryde-steg. Messen var rigtig
godt besøgt og samtalerne drejede sig
bl. a. om vort nært forestående Pinse¬
stævne i dagene 29. og 30. Maj. For¬
håbentlig nåede alle interesserede at få
bestilt plads og værelser i tide. Vi får
jo Hillerøds Drabantgarde til at lede
vores march med Navernes fane i spid¬
sen gennem byen. Vi regner med et
velbesøgt, godt og interessant stævne
for de delegerede, ligesom vi har plan¬
lagt en hyggelig og informativ bustur i
Nordsjælland for de deltagere, der ikke
deltager i mødet.
I juni har vi hulemøde fredag 11. og
messe lørdag 26., hvor vi holder alle
tiders grillfest (kr. 100,- excl. drikke¬
varer).
Som tidligere nævnt er tilmelding til
lørdagsmesserne obligatorisk og bin¬
dende til: formand Dann Eland
tlf.: 4731 4954 (efter kl. 19)
eller evt. mobiltelf: 3055 6542
Knud Lindgreen tlf.: 3324 9402

- så skynd jer og ring.
Med naverhilsen Preben.

HOLBÆK
Til hulemødet 16/04 var der 14 som

havde fundet vej til HULEN, og san¬
delig om de 2 af dem var vores trofaste
sommergæster, nemlig Yrsa og Tage.
Velkommen. Selv om det måske ikke
kan ses på vejret SÅ ER DET SOM¬
MER når de dukker op. Vi startede med
nr.0. og senere blev det til 35 og 38.
Som sædvanlig var der god stemning,
som ikke blev mindre da Jørgen H. på
en eller måde fik klokken til at ringe,
så stemmebåndene kunne få lidt smø¬
relse. Tak Jørgen. Der blev også orien¬
teret om Ø-turen den 22/05.
Torben og Ole P. tager til Pinsestævne,
Kirsten Nielsen, fbv. formand Helge's
kone, har skænket HULEN en kasse
med ca. 30 stk. gammelt værktøj. Tak
for det. Tirsdag 20/04 var vores nye
skramleriforvalter Ib og undertegnede
hos Freddy og registrere disse, og mon
der ikke kan blive lidt nyt til
UDSTILLLNGSVOGNEN. Men det
bliver op til bestyrelsen.
HUSK INGEN HULEMØDE I JULI.

Jørgen L

Mail-.

HØRNING
Denne måneds hulemøde var der mødt
13 naver og navervenner, Leif Schmidt
ville denne aften holde foredrag om
sine rejser i Afrika. Han holdt et godt
foredrag det var meget interessant at
høre, derefter serverede hulefar som

sædvanlig lidt godt til maven, ellers var
der almindelig snak og hygge.
Fugleskydning, lørdag, den 5.juni til¬
melding til Richard Schmidt tlf. 86
922901 eller 21 606792 senest 28. maj
2004.

Ingen møder i juli og august
Med kno i bordet Else

KOLDING
Til generalforsamlingen var 8 medl.
mødt plus 1 NV. Men det gik jo som
det plejer til vores generalforsamling,
der var genvalg på alle poster. Vi dis¬
kuterede om portoen til Svenden, men
resultatet vil Johan lægge frem ved
pinsestævnet. Ellers fik vi referat fra
Johan og Jyttes tur til Amerika, de
havde haft en spændende og dejlig tur
derover. Så bød Jens og Kirsten på
sildemad, tak for det, Jens var jo ble¬
vet et år ældre. Vi fik da også lige sun¬
get et par sange og lidt gang i klokken
kom der da også, så det var en god af¬
ten. Vi herfra Kolding ønsker alle en
god sommer.
TRADITIONEN TRO INVITERES
DER TIL S KT. HANS FEST HOS

KIRSTEN OG JENS I VAMDRUP

LØRDAG D. 19 JUNI, GRILLEN ER
KLAR KL. 19.00

Med naverhilsen Karen.

KØBENHAVN
Til Svende-Hulemødet den 15/4 var vi
desværre kun sølle 6 tilstede, og det
var endda inkl. vor længstvæk boende
medlem Viggo, der var på sin årlige
tur fra Færøerne. Men det blev natur¬

ligvis hyggeligt alligevel.
Lørdag den 24/4 havde vi vor pragt¬
fulde Schweizeraften, hvor 23 nød de
gode sager. Det var som altid en skøn
oplevelse som de ikke-deltagende vir¬
kelig gik glip af. Kirsten (pigen fra
Fyn) samt Ole & Christa fra Hillerød
var der trofast. Endnu engang tak for
besøget. Onsdag den 28/4 afholdte
navernes deres årlige generalforsam¬
ling, der gik fredeligt for sig med 7
CUK'er og 5 NRHF'er. Der var ikke
de store sværdslag, ej heller med hen¬
syn til bestyrelsesposterne. Klubbens
fremtid, kom vi dog desværre endnu
engang ikke nærmere. Søndsgsmessen
den 2/5 var en kedelig en, da foruden
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Leif Ove der havde vagten, var der kun
besøg af Viggo og „Pastoren" fra Stock¬
holm. Det kunne have været rart, ifald
der havde været flere københavnere til¬
stede, men mødeprocentet om sønda¬
gen er generelt meget, meget lav. Kan
vi gøre noget ved det?? Juni måned er
jo sommertid, så inden vi holder som¬
merferie, har vi lige 2 punkter på pro¬

grammet. Torsdag den 17/6 er der Fe-
rie-Hulemøde, hvor bødekassen skal
tømmes, og det er jo altid lidt af en

gyser. Kom og få en fornøjelig aften og
fortæl lidt om dine ferieplaner. OBS!
Søndag den 20/6 inviterer Ilse & Sven
Aage til Havemesse på adressen
Stevnsvej 48, Støby Egede. Bus 209
(afg. kl. 12.56) kører lige til døren fra
Køge st. Messen starter kl. 13.15, og
sidste tilmelding er den 17/6 i Hulen
eller på tel. 56266328. Gå ikke glip af
en skøn, skøn dag. Dette arrangement
erstatter Søndagsmessen den 6/6, der
hermed er aflyst. Vel mødt. Til sidst
vil jeg ønske alle nær som fjern en rig¬
tig god sommer.
Arrangementer:
17/6 kl. 19.00 Ferie-Hulemøde
20/6 kl. 13.15 Søndags-Have¬
messe

Med kno i bordet Niels "2m"

KoIWxTsmcd

NAKSKOV
Hulemøde d. 30/4. 9 naver +2 nv. var

mødt op. om det skyldes at jeg var kom¬
met hjem fra Spanien eller ej, vides
ikke. Jeg og frue deltager i pinse¬
stævnet, både som delegeret og fane¬
bærer, vi krydser finger for godt vejr.
Grundlovsdag får vi besøg fra nogle
foreninger fra jylland og fyn, hvor vi
trækker ud til Ole der har tilbudt at

huse os, både ude hvis vejret tillader
det, ellers trækker vi ind i laden, vi
glæder os.
Med kno i bord. Henning Brogaard

NYSTED
På hulemødet den. 3.maj var 8 svende
mødt her på den sidste huleaften in¬
den sommerferien, som vi holder til
den. 6. sep. Med Oldermandens fravær
på sidste hulemøde, er referatet fra eks¬
traordinær General-forsamling først
kommet frem i lyset nu, og det var
Willys sygdom og godkendelse af regn¬
skabet som var grund til den Ekstraor¬
dinær Generalforsamling, regnskabet
er nu godkendt af Generalforsamlin¬
gen, der var et pænt lille overskud på
kr. 3.928,59 så det er jo altid dejligt
med noget overskud. Grundlovsdagen
den 5.juni holder vi sommerfest i Frank
Breds have og det er med medbragt
madkurv, Hulefar sørger for de våde
varer. Arrangementet løber af stablen
kl. 13.00. Til den årlige tur til Nak¬
skov i Lollands Bank for at repræsen¬
terer Naverne i Nysted valgtes Willy
og Kaj som varetager foreningens in¬
teresser. Kaj gav en omgang fordi han
lige har nået de 82 år, godt gået Kaj og
tillykke fra svendene. Aftenen sluttede
med at spise hjemmelavet rullepølse og
derefter gi. ost til en dram.
Kno i bordet. Oldermanden.

ODENSE D,ulJW'
Vores hule møde blev afholdt torsdag,
på grund af St. bededag fredag, 8 var
mødt op til en hyggelig aften.
Ole fortalte lidt om sin tur til L.A. Han
fortalte også, at han var blevet gift med
Marianne, da de var i LasVegas. Vi
ønsker dem hjertelig tillykke. Da Har¬
riet bliver 89 år d 12 maj gav hun både
smørrebrød og øl. Vi siger tak og øn¬
sker dig tillykke på dagen, du er altid
trofast til at komme i hulen. Ole og
Jørgen slog også på klokken, Vi takker
alle. Da det var St.bededags aften, gav
hulemor varme hveder, og pludselig
var kl.l, så vi forlod hastigt hulen.
HUSK FØR SOMMERFESTEN D 12
JUNI KL. 13. Vi håber på at se nogle
fra andre afd. også. Jeg skal nok lave
noget hyggeligt mad. Grundet vores
udflugt d 5 juni, er hule mødet aflyst

d 4 juni. HUSKGF. mød talrigt op den
dag, det gælder vores fremtid også til
dem som vi aldrig ser, kom ud af bu¬
sken d 19 juni
De bedste hilsener pigen fra Fyn.
INDKALDELSE:

Generalforsamlingen d. 2. april 2004,
har vedtaget, at der skal indkaldes til
ekstra ordinær generalforsamling den
19. juni 2004 kl. 15.00. Årsagen til
dette er, den stadig stigende husleje og
den alt forringe mulighed for indtæg¬
ter samt kontingentstigning til hoved¬
kassen.

MØD VENLIGST OP DENNE DATO,
GIV JERES MENING TIL KENDE.
Kassereren i Odense Arno Franck

Gl.iruir.UtT

ROSKILDE
Ved hulemødet d. 30-4 var der ikke det
store fremmøde, men et hyggeligt lille
selskab. Mogens slog på klokken og fik
blæresangen og vi andre fik en lille en'.
Tak for det. Hestevognsturen køres d.
6-6 til samme tid, for Kristian måtte
melde afbud til den ellers bestemte dag
som var d. 23-5.1 stedet for hulemødet
d. 25-6 (festival) er der arrangeret en
fisketur d. 26-6 til Myrup fiskesø v/
Mogensstrup. Til dem som ikke ved
hvor det ligger, mødes vi hos Mogens
i Gadstrup kl. 9 og evt. sammenkørsel.
Medbring frokost-kurven og lidt let
som kan grilles til aften. Tag evt. klap¬
stole / bord med.

Tilmelding senest d. 15-6 efter kl. 17
til Mogens på tlf. 4619 1136 Mogens
har nogle fiskestænger som nogle evt.
kan låne så knæk og bræk.
Program for Juni
Søndag d. 6 kl. 10 hestevogns tur
Søndag d. 13. kl. 17.30 kortspil
Lørdag d. 26 kl. 9 ved Mogens fiske¬
tur

Med Naverhilsen, Anna-Lise
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SAMSØ

Søndagsmøde 18-04-04. Igen et fanta¬
stisk fremmøde, det er flot at se. Her¬
med fik vi et nyt støttemedlem-Line
Beyer. Velkommen. Hulemøde 07-05-
04. Vi var 10 svende som mødte op til
dette forårs hulemøde. Vi startede med
at synge: Når vårsolen vinker nu atter.
Formanden tog en kraftig gennemgang
af vores besøg fra Hørning - Kristi him¬
melfartsdag. Det kommer til at blive
en god spændende dag. Alt er godt til¬
rettelagt. Vi glæder os. Ellers havde vi
en god aften sammen. De sidste gik ved
1-tiden. Vi ønsker vores støtte¬
medlemmer i Vejle og på Samsø en rig¬
tig God sommer.
Kokken siger:-Jeg har lige været i ret¬
ten, sagde advokaten i telefonen:
Retfærdigheden sejrede!
-Appeller',sagde klienten.
Næste arrangement: Søndagsmøde
16-05-05.Rengørning.
20-05-05. Besøg af Hørning Naverne.
18-6-05.Hulemøde-Grillaften med gæ¬
ster.

Med kno i bordet fra Åse.

SILKEBORG
På månedsmødet den 25.04.04 var der
mødt 20 svende op, hvor Søren belyste
hvad der skal ske den næste måneds
tid. Festudvalget har planlagt en
fisketur den 20.05.04 hvor vi har lejet
en sø fra kl. 9.00 om morgenen og
resten af dagen hvor medlemmerne
gerne må tage familie og venner med
og der vil være pølser og drikkevarer
til små priser, der vil også være
præmier at vinde til både børn og
voksne. Sankthansaften vil igen i år
blive holdt hos Kai og Gitte og Jørgen
Kastrup har lovet at passe grillen som
han har gjort så flot før, samme aften
vil Kai fejre sin 50 års fødselsdag så
det bliver nok en dag vi vil huske
længe. Der er jo besluttet på
generalforsamlingen at sende Kai og
Leif (hulefar) til pinsestævne i
Hillerød, så vi må undvære både
Hulefar - formanden og næst¬
formanden til vores månedsmøde d.
30.05.04, men mon ikke Vagn (rør) og
Jørgen vil få det til at gå alligevel.
Bladsmøreren

STOCKHOLM
Stockholm hade ikke noget referat i
maj, jag ville vide om medlemmerne
läste "Den farende svend", det gjorde
de, så jag fik hitte på en forklaring,
dette er også en bortforklaring. Whist¬
turneringen slutede den 13 marts efter
4 omganger - 27 spel, og det blev en
spändende avslutning, som Ingrid Ol¬
sen vandt for andre Aret i rad, og Inga
Petersen blev nr. 2, og nr. 3 blev Svend
- Erik Axelsen, Vi önsker jet lykke til.
Den 9 april hade vi den årlige
langfredagsfrokost, men vi var bare 17,
nogle var jo i Amerika. Det blev en her¬
lig dag med god mad, som
Ingaröpigerne skal ha ros for. På
svendefesten den 30 april ( Valborg-
messeaften ), först fik vi mad, siden
önskede vi Chriss Christiansson til¬

lykke med hans 50 årsdag, og når
mörket sankade sig over Ingarö, gik vi
ud og tände majbrasen, i år var det fan¬
tastisk, vindstille og flammerne gik
rakt op.
Med naverhilsen "Onkel Anders"

»'«Ik,,

SØNDERBORG
Til Hulemødet fredag den 7. maj var
der mødt 12 naver / navervenner. Ef¬
ter formandens gennemgang af forskel¬
lige nyheder, og et par sange, var det
tid til endnu en optagelse. Gert Niel¬
sen blev optaget som naver. Gert måtte
i løbet af aftenen en tur under blære¬
hatten for første gang som naver. Vel¬
kommen til Gert. Niels havde stået for

madlavningen, og havde produceret en

god gryde brunkål (Niels's speciale).
Noget dejligt mad, og gryden blev da
også tømt. Tak for dejlig mad. Alt i alt
en rigtig god og hyggelig aften for alle.
Med kno i bordet Anders.

VEJLE

Arrangementer i Juni / Juli mdr.
D.04-6-04 kl. 18.30 Hulemøde.
D. 19-6-04 kl. 13.30 "Gåtur fra

Danmarksgade " Efter gåturen vil der
være helstegt gris i hytten, tilmeldin¬
gen til maden skal være senest d. 11 juni
og er bindende, tilmeldingen skal ske
til Johnny Lindskjold på tlf.75828042
eller i hytten. Mød op denne dag og
lad os få en god dag sammen.
Med naver hilsen, Jens K. Ibsgaard.

Hlikki'iisl.iKt-r

ÅRHUS
Hulemøde d. 16-4. Vor fungerende
formand Erik Carlsen - bød velkom¬
men til svendene, der var mødt tal¬
stærkt frem for at deltage i skive¬
skydningen. Åge Tjerrild fik overrakt
1 fl. med klar væske i anledning af sin
70 års fødselsdag. Åge kvitterede straks
med at slå på klokken - derudover gav
han hulen en medbragt flaske, også
med et klart indhold. Mange tak Åge !
Resultatet af skiveskydningen er som

følger: Første præmie, Kaj Lindskjold
- anden præmie, Frank Ibsen - pokal¬
skydningen blev vundet af Ole Bøjs-
trup. St. Bededagsaften, bød næstfor¬
mand Erik velkommen, til os der var

samlet i hulen til de varme hveder. De
var indkøbt og ristet af Bager, og de
var bare gode ! Axel Thomsen slog på
klokken, fordi det var præcis 50 år si¬
den at han kom i lære som smed hos
Frichs! Vor nyeste medlem Kirsten slog
også på klokken. Mange tak til jer. Vi
fik sunget en masse sange - dog ikke
den „ rigtige „ (den med at gå tur på
Volden).
Hulemøder d. 4 og 18 juni.
Hilsen fra smilets by. Lis



HOVEDBESTYRELSEN:
www.naverne.dk

EMNER TIL BEHANDLING I HB., SKAL VÆRE
FORMANDEN I HÆNDE SENEST D.25 I MÅNEDEN.
Formand:
Ole Bøwig, Brandsøvænget 4, DK-5000 Odense C.
Tlf. + Fax.: 65 90 44 16 Mobil tlf: 40 36 38 16
E-mail-ads.: Naver@galnet.dk
Næstformand:
Finn Pedersen Morbærvænget 13. DK-4684 Holmegård,
tlf.: 5554 6697, Mobil Tlf.: 4013 6697.
Email: naverne4700@stofanet.dk
ADRESSEÆNDRING - UDMELDNING
BLADFORSENDELSE I INDLAND
Hovedkasserer:
Frode Zachariassen, Rustrupvej 26 B, DK-8653 Them.
Tlf.: 86 84 92 68 Fax.: 86 84 91 43
Bank: Arbejdernes Landsbank konto: 5347 0388708
SWIFT: ALBADKKK

Email-ads.: frode26@mail.tele.dk
BLADFORSENDELSE TIL UDLANDET
FORSENDELSE AF CCEG.BLADET.
Redaktør af "Den farende svend"
Dorrit Hansen, Gormsvej 7, Kregme, DK-3300 Frederiksværk
Tlf. + Fax: 47 72 48 14 Email-ads.: dorrit_nav@email.dk
Deadline: Den 10 i måneden.

Sekretær:

Laila Dideriksen GI. Viborgvej 216 DK-8900 Randers
Tlf.: 86 45 43 48 Email: laila_dideriksen@msn.com
Udstillingsvognen:
Udstillimgsvognen befinder sig i Holbæk, og spørgsmål
angående udlån af vognen bedes rettes til:
Torben Lundgaard, Nybyvej 51
DK-4340 Tølløse tlf. 5918 6067
Trykning:
Birkerød Bogtryk/offset Aps. Toftebakken 2,D.
DK-3460 Birkerød. Tlf.: 45 81 04 58.

www.naverne.dk
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CD'n med NAVER og HANDVÆRKERSANGE
fik en Grammy 2002 som årets visealbum.

Nu er „DEN TAPRE LANDSOLDAT" 17 soldater¬
sange om krig og kærlighed kommet Bestil den hos
„GO' dansk folkemusik" TLF.:75 72 24 86

Grill * Pizza * Smørrebrød * Is

Åbent hele Året
'l Værelser m/ TV

Hyggelig gårdhave y. www.droppen.dk

Langgade 26* Tranebjerg*DK-8305 Samsø*Tlf. 86590632

SPILLEAUTOMATER * BILLARDSALON
BESØG DROPPEN VI LØFTER PROPPEN

BIANKAS SOMMERHUSUDLEJNING.
Billig udlejning af sommerhuse med og uden

svømmepøl. Ring efter materiale
tlf. 7591 1940 fax. 7593 4019

j5evflr
ta'På

Brandt's Bar
Paladspassagen 7

7100 Vejle
Tlf. 7583 1099

Dit øl cler>ot

Boje Tlf. 40824283 Alt i Hancock oa Vestfyen produkter
Jens Tlf. 86667694 Fadøl, øl, vand og vin.
VELKOMMEN TIL NAVERTORPET

Telefon 46/857 028 629

Torpvägen 4, St. Barnvik 2
S-134 64 Ingarö Sverige.

Frederiksberggade 4 - Silkeborg - Tlf. 86 82 05 91

Malermester Eugen Uhl
Klinten 27, 3600 Frederikssund

Tlf. 47 31 27 99 - 40 57 27 99
Fax 47 31 72 99

O
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Jakon A/S
Bygningsentreprise
Baltorpbakken 9, 275O Ballerup
Tlf. 44 83 02 OO

www.jakon.dk

-Ol



AFSENDER:
Frode Zachariassen

Rustrupvej 26 B.
DK-8653 Them
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DANMARK

Evt.: „Returneres ved varig adresseændring"

ANDELSKASSEN J.A.K
Løvegade 63,4200 Slagelse.Tlf.58504770

Det lille pengeinstitut
Med den store virkning.

ET ANDERLEDES PENGEINSTITUT.

BORGERKROEN

Vestergade 37, Vejle.
Stedet hvor naver og andet godtfolk mødes.

Casino Bodega
Købmagergade 10 7000 Fredericia

Tlf. 75 91 13 64
Hver onsdag kl. 11.00 ølbanko og harmonikaspil

Levende musik hver

Torsdag kl. 21.00 til 02.00 - fredag kl.21.00 til 02.00
Lørdag kl. 14.00 til 18.00 og 21.00 til 02.00

Søndag kl. 16.00 til 21.00.
ÅBEN ALLE DAGE FRA 9.00 TIL 02.00.

Byggefirmaet
Johansen

Solbjerg Hovedgade 72b. Tlf: 8692 6122
8355 Solbjerg. Mobil: 3095 0665

Formand for foreningen i Århus
www.byggefirmaet-johansen.dk

Bodega
GRDESPEJLET

Østergade 18 HERNING 9712 30 08 i
HF

MURERMESTER
Gunner M Vilhelmsen

Egetoften 6, Slagslunde
DK-3660 Stenløse

Tlf.: 48 18 35 11 - 40 20 37 10
Medlem i Frederikssund

T
i

CITY CAFE'en
Fønnesbechsgade

Herning
Tlf. 9722 5574

stedet, hvor venner mødes

Sl-Ts Kartoffelcentral
v/ Mette og Svend Hübschmann

Hovmosevej 3, Rens Mark
DK-6372 Bylderup

Fax 74 64 88 99
Tlf. 74 64 85 35

Tryksager siden 1931

Birkerød Bogtryk
Toftebakken 2 D.
DK-3460 Birkerød
Danmark
Tlf. 45 81 04 58

MALERMESTER

TOM SØRENSEN
Medl. af CUK. Hillerød afd.

Kristtornevej 43
3300 Frederiksværk
SE.: nr. 20043008 CS

Tlf.: 4772 1112
Fax.: 4772 1152

Mobil: 2290 1188

LUMSKEBUGTEN
Havnegade 33 i Vejle - tlf. 75 82 57 95

BAR - BODEGA - BILLARD
Levende musik - fredag / lørdag

Hver dag kl. 8 - 18: øl 12.00 kr./ kl. 18.00 - 2.00: øl 15.00

HØJSKOLE
ØSTERSØE

N
N

Flensborgvej 48 - 50. DK-6200 Aabenraa
Telefon 45 7462 4700. Telefax +45 7462 4701

www.hojoster.dk
e-mail: adm@hojoster.dk
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NAVER JUBILÆUM I LOS ANGELES

Vi, Hans og Karl, med fruerne Mikkelsen og Jensen, kørte fra Calgary d. 30. marts, destination Los Angeles Californien.
Vores første planlagte stop er Great Falls, Montana ca. 6 timers kørsel fra Calgary. Med lidt ekstra tid for at komme over
grænsen, (siden d. 9/11 er det blevet lidt svært at komme igennem). Vi havde alle vores papirer i orden, så det tog ikke
mere end en halv times tid. Kom sent om aftenen til Great Falls, tidlig op næste morgen, og af sted ned ad Interstate 15.
Vores rejsemål denne dag er mormonernes hovedstad Salt Lake City i staten Utah, hvor vi ankom ved 3 tiden om efter¬
middagen.
Vi fandt hurtigt Temple Square, med de imponerende bygninger, det store tempel er der ingen adgang til, men der er et
flot visitur center, og andre bygninger er der også adgang til.
Vi blev vist rundt af et par unge piger, den ene var fra USA, den anden fra New Zealand. De unge mennesker er på studie
ophold der i et år, de kommer alle steder fra, og bærer deres lands flag på brystet, der var også en med det danske flag, en
frk. Jacobsen fra Fredericia, kan ikke huske hendes fornavn. De er alle meget venlige og flinke unge mennesker, men
meget religiøse. Nå men videre til provd. syd for Salt Lake City, hvor vi overnattede. Men havde dog tid til at handle lidt
i et af de store shoppingcenters. Næste morgen gik det mod Zion Park i det sydlige Utah, mod Grand Canyon.
Zion Park er et af de flotteste stedes vi var, imponerende farverige bjerge og klipper. Vi kørte med bus rundt i parken, som
stoppede flere steder, hvor man kunne stå af, gå en tur og tage den næste bus. Sidst på eftermiddagen var det af sted i bilen
igen, mod Las Vegas, hvor vi ankom ved 8 tiden om aftenen i øsende regn. Motellet hvor vi havde planlagt at være, fandt
vi hurtigt, men der var kun et stort hul i jorden, det var blevet revet ned for at lave plads til nybyggeri.
Vi fandt dog hurtigt et andet sted at bo, så det var ikke noget problem. Las Vegas er en imponerende by, som skifter
udseende med nye flotte bygninger hele tiden. Der er meget at se, shows - underholdning og casino's, hvor man hurtigt
kan få sine penge brugt. Efter en kort nattesøvn på 3 timer, var vi af sted igen mod Los Angeles. Forsætter s.4
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MÆRKEDAG.

D.21. juni 2004

D.01 juli 2004

D. 12 juli 2004

D. 13 juli 2004

D. 17 juli 2004

D.24 juli 2004

D.31 juli 2004

D.05aug. 2004

JUBILÆUM.
D.05 juli 2004

D.05 juli 2004

D.01 aug. 2004

70årMogens Norlin Hillerød
Gilleleje Hovedgade 50 B
DK-3250 Gilleleje
Bjarni Olsen Torshavn
Sudurstiggjur 6
FO-lOO Torshavn

Margit Norlin Hillerød
Gilleleje Hovedgade 50 B
DK-3250 Gilleleje

Andre Wetli
Züricherstrasse 2

CH-5330 Zezikon

Tayeb Sayoudi
Søndergade 24
DK-6000 Kolding
Søren Christensen Los Angeles 80år
6948 Gran Mannan

Dr.Cypress CA. 90630

Zürich

70år

65år

50år

Foreningen i Frederikssund sender de varmeste hilsner med
tak til Hillerød, for et godt og vel tilrettelagt pinsestævne.
Det var godt gået.
Med kno i bordet Naverne i Frederikssund.

Jeg vil sige tak til foreninger i Aalborg - HB. Og alle naver
i nær og fjern for opmærksomheden ved min 65 års fødsels¬
dag, det var overvældende og jeg var meget glad.
Med naverhilsen Irene Aalborg.

Et stort tak for telegrammer og hilsener i anledning af vores
50 års medlemskab af CUK. Tak til HB. - Else og Arno
Odense - Silkeborg - Hillerød og fra Helle og Flemming i
Zürich. Tak til Hillerød for et kanon frit stævne.
Med naverhilsen Else og Otto Stockholm.

Kolding 70år Jeg takker H.B. og Vejle Afd. for deres opmærksomhed ved
min 70 års. Fødselsdag.
Med naver hilsen. Harald Jensen Vejle.

Kim Direriksen
GI. Viborgvej 216
DK-8900 Randers
Poul Erik Pedersen

Lundevej 6
DK-9240 Nibe

En stor tak skal gives til H.B. — Vejle og Fredericia afde¬
lingerne for venlig opmærksomhed ved mit jubilæum og min

Randers 50år 60 års fødselsdag, det var pænt af jer.
Med naver hilsen, John Andersen Vejle.

Aalborg 65år

Per Jensen Frederikssund 25år
Græsted Hovedgade 36
DK-3230 Græsted.
Hans Andersen Frederikssund 25år
c/o K.Hansen, Ingridsvej 9
DK-3550 Slangerup.
Ib Spidsbol Møller Esbjerg 25år
Ewalds Alle 62, st. 0003
DK-6700 Esbjerg.

TAK - TAK - TAK - TAK

En tak til Hillerød. Hvad er det der sker når i kommer og vi
kommer ja — så er det pinse i Danmark. Og i år var det over
i det smukke Hillerød, og sikken pinsestævne, alt klappede
til vores store tilfredshed tak !! Dann, jeg tror at du har allieret
dig med de højre magter. Det var jo nok også tilfældet, tænk
bare på navnet "Den Grundviske Højskole"
Magen til vejr, ja det skal man køre langt efter, og det gjorte
vi så.
Tak til alle i Hillerød Naverne for en dejlig pinse.
Fra vos i Silkeborg

Rejse til
Naverne i Hillerød er i gang med at planlægge et besøg i
Polen, nærmere bestemt det gamle, middelalderlige Krakow
med udflugt til Czestochowa og den smukke og interessante
omegn ved Karpater-bjergene.

En stor tak for hilsener, telegrammer og gaver fra navere
og foreninger, i anledning af min 70 års fødselsdag, festen
varede uafbrudt i 16 dage.
Hilsen Vagner

Der vil også blive lejlighed til at besøge spændende marke¬
der i de omliggende små byer, hvor der er muligheder for at
gøre nogle gode indkøb i et af Europas billigste lande.

Vi regner med en tur på ca.8 dage med afrejse fra Køben¬
havn med færge og tog ultimo August/primo September 2004
og stiler efter en samlet pris på ca. kr. 4.000 pr. person.

Alle interesserede bedes kontakte Hillerød afd., sekretær
Preben Herling, GI. Strandvej 84 a, 3050 Humlebæk, tlf.;
49151528. E-mail: herling@herling.dk
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Gode Naver og
Navervenner.

Foreningen i Frederikssund vil gerne have fornøjelsen
at invitere til fest

på Græse GI. Skole.

■ Festen bliver afholdt ■
*

lørdag d. 28 august 2004, kl. 17.00 "

Menuen består af:
■ Spidstegt Lam- (bøf til dem der ikke bryder sig om lam) ■

Salat buffet samt tilbehør, + kaffe.

Der vil være musik og dans.
■ Pris pr person: 135.00 kr. ■
■ Div. spirioutosa, vin,
b vand tilsat gær + kildevand ■
■ kan købes til hulepriser. ■

■ Det glæder jer at se os, så tilmeld jer til undertegnede, ■
senest B

■ den. 15. august 2004. ■

■ Til Kurt på tlf.: 48248881, ■
J kkbr@c.dk J

J Dorrit på tlf.: 47724814 J
■ Dorrit nav@email.dk ■

■ P.s. Der er plads til campingvogne og telte, evt. inden- ■
dørs overnatning, samt bademuligheder, forefindes. J

Med kammeratlig naverhilsen
■ Foreningen i Frederikssund. ■

Referat fra HB mødet
d. 29 maj 2004 i

Hillerød.
DAGSORDEN:

1. Protokol og beretning
2. Redaktør
3. Hovedkasserer
4. Arkiv
5. Udstillingsvogn
6. Web-master
7. Delegeretmøde
8. Næste møde
9. Eventuelt

1. FORMANDENS BERETNING:
Siden sidste HB møde har jeg været i Los Angeles til 65 års
jubilæum. Der var mange fra andre naver-foreninger til fe¬
sten, og deres ældste medlem - 102 år, var også tilstede.
Normalt er der lunt i Californien, men vi ramte en periode
hvor der var lidt køligt, ca. 15 grader. Festen forløb fint og
der var ikke noget at klage på.
Der har ikke været nogen henvendelser fra foreningerne si¬
den sidste HB møde.
Ole Bøwig.
2. REDAKTØREN:
Redaktør Dorit Hansen. Hansen mangler artikler til Den
Farende Svend, hvis ikke medlemmerne indsender artikler,
kommer der blanke sider i bladet. Det kunne også være rart
med en debat i bladet. Hvad ville medlemmerne med HB?

Og hvad er vores visioner for CUK?
3. HOVEDKASSEREREN:
Kasserer Frode Zachariassen har fået brev fra banken, de
vil gerne vide hvem der sidder i hovedbestyrelsen af hensyn
til bankbogen, derfor bad de om at se et referat fra delege¬
retmødet, men da det kun er halvdelen der er på valg af gan¬

gen, besluttede vi nedskrive hvem der sidder i HB.
HB. Består af Formand: Ole Bøwig, næstformand: Finn
Pedersen, kassere: Frode Zachariassen, redaktør: Dorrit
Hansen, Sekretær: Laila Dideriksen, øvrige bestyrelses med¬
lemmer: Søren Hvejsel og Vagner Sørensen. Bestyrelses
suppleanter: Flemming Laugensen og Henrik Berg.
Frode har fundet ud af, at der er mulighed for at søge noget
porto tilskud gennem EU. Dette har han gjort, han skulle få
svar herom d. 2 juni, med mulighed for at klage over svaret
d. 3 juni, men da vi ikke ved hvor stort et tilskud vi evt. får,
kan det ikke lægges ind i budget.
Frodes budget for 2004 som skal fremlægges på delegeret¬
mødet blev godkendt.
4. ARKIV: Intet nyt.
5. UDSTILLINGSVOGN:

Udstillingsvognen er blevet malet og elinstallationerne lov¬
lig gjort, men gulvet er angrebet af svamp og udstillingen
trænger til at blive moderniseret. HB ved i øjeblikket ikke
hvor pengene skal komme fra, men vi arbejder videre med
det.

6. WEB-MASTER:
Der har været store problemer, nettet har i længere perioder
været lukket ned. De prøver nu at få det lavet om til en an¬
den server, hvis det ikke fylder mere end 10 MB kan det
komme gratis på Stofanettet og vi vil spare penge fra 1. Juli.
7. DELEGERETMØDE:
Flemming Laugesen har båndoptageren med. Hillerød afd.
har oplyst at de ikke har emner til dirigenter til delegeret¬
mødet, så HB vil forslå Otto Vestergaard og Søren Hvejsel
8. NÆSTE MØDE:
Næste møde bliver i Odense d. 3 juli kl. 10, hvor også sup¬

pleanter skal med.
9. EVT:
HB vil i den kommende periode arbejde med visioner, som
skal fremlægges på delegeretmøde i år 2005.

Referent. Laila Dideriksen.



4.

Kom til Monrovia tidligt om eftermiddagen, kom ind på
vores motel, fik kufferten pakket ud, sad og kiggede ud af
vinduet, og så et par fyrer udenfor på parkerings pladsen,
som lignede et par danskere. Så dem skulle vi ud og se lidt
nærmere på, det var Ole og Johan.
Tænk at komme til et motel i Los Angeles, hvor naboerne er
Marianne og Ole Bøwig fra Odense og Jytte og Johan fra
Kolding, det var en dejlig overraskelse. Det var nu fredag
aften og vi skulle til hulemøde i Naverdalen. Alle tiders
skønne sted, hvor vi mødte mange landsmænd, som næsten
alle spørger "Hvor kommer du fra?". Deres møder er holdt
på en hyggelig sjov og afslappet måde, med en meget fin
middag til.
Lørdag aften, den store jubilæumsfest med ca. 130 delta¬
gere fra: New York - Danmark - Norge - Sverige og Ca¬
nada, som forløb på fineste måde. "Thums up all around,
well done".

Søndag morgen tilbage til naverdalen for brunch - søndag
eftermiddag gudstjeneste i den smukke danske kirke i Yorba
Linda, senere middag og dansk aften, samme sted. Og så
var tiden kommet til at sige farvel til alle vi havde mødt.
Næste morgen var det af sted igen - en hel dag i filmbyen
Universial Studio's, det er meget imponerende alt hvad der
kan laves på film og computer, særlig i 4D. Et andet sted så
vi et show fra filmen "Water Wold", senere en tur igennem
Jurassic Park.

Dagen efter var det Disney Land med alle attraktionerne, vi
var der tidligt, da der blev åbnet, det er den bedste tid at
komme på, senere på dagen var der så mange mennesker, at
ventetiden i kø var alt for lang. Et interessant sted at til¬
bringe en dag.
Den aften begyndte vi at køre nordpå igen. Næste morgen
var det den Danske Landsby Solvang, vi besøgte. Solvang er
en kendt turistatraction i Californien, med modeller af mange
kendt danske bygninger, bl.a.
Rundetårn i 1/3 del størrelse, og mange gode forretninger -
soveniers - kunst og antik, danske bagere og restauranter.
Videre op af kysten på hovedvej nr. 1. Næste stop er Hearst
Castle, bygget af avis myten William Randolph Hearst i før¬
ste del af 19 hundrede tallet, og siden i 1958 en California
State Park. Et imponerende bygningsværk sammensat af fire
europæiske slotte flyttede dertil med både møbler og uvur¬
derlig kunst.
Igebn op ad nr. 1. til byen Monterey, som har et godt
stillehavsaqarium, der var vi i nogle timer. I National
geographic magazine juni 2004 er der en god artikel fra hav
området omkring Monterey, af eksperter fra aqariet. Næste
dag videre til San Francisco, denne interressante by, kan man
bruge meget tid på at besøger. Vi begyndte et sted på hav¬
nen, som kaldes Fishermans Wharf, derfra kan man se den
store hængebro Golden Gate og den gamle fængsels ø
Alcatraz. I hele området er der forretninger - restauranter -
fortovsunderholdning - musikanter og meget andet. Der er
gamle skibe, man kan besøge bl.a. en 3 masters fullrigger.
Det eneste sted i San Francisco som er fladt, er vandet i hav¬
nen, alle gader er stejle, op og ned hele tiden.
Deres sporvognssystem er ret interessant, med en stålvire

under skinnerne, som trækker vognene, når en vogn kører
ned ad gaden hjælper den på denne måde med at trække en
anden opad.
San Francisco har også nordamerikas største kineserby, hvor
sproget i daglig tale stadig er kinesisk. Bygnings stile og for¬
retninger er meget som i Det fjerne østen. Dagen efter be¬
søgte vi Napa Dalen nord øst fra San Francisco, som er kendt
for vinmarker og vinhuse - fik nogle gode smagsprøver!
Nord på igen ad hovedvej nu nr. 101 til Red Wood Forrest
National Park, med de kæmpe store træer, mange af dem er
op mod 100 m. i højden, et af dem er 103 m. høj 7 m. i
diameter, med en udhulet tunnel som en bil let kan køre igen¬
nem.

Efter 3 dages kørsel langs kysten, var tiden kommet til en

forandring, så vi skiftede ind til Interstate nr.5. og kørte mod
Seattle i staten Washington. På vejen dertil kan man tydelig
se vulkanen Mount St. Helen, på en 50 km. afstand.
I Seattle så vi Boings Flyve Museum, som er et af de bedste
med modeller ad de alier første til eksemplarer af de nyeste
flyvemaskiner både civile og militære.
Derefter gik det mod Calgary, efter 14 dage, med besøg i 8
stater og kørte næsten 7000 km., var det godt at komme hjem
igen.
Vi siger tak til Klubben i Los Angeles for 3 dejlige dage og
en hilsen til alle vi mødte.
Med naverhilsen Anthea og Hans Mikkelsen

Edith og Karl Jensen
Calgary Canada.

En Navers Dagbog
En hilsen til Naverne fra en gammel Holstebro-typograf.
Venlig hilsen Hans Jørgen Andersen. D.3/6-2001

N.Johansen
En Navers Dagbog
Vi har i Herning fået skænket denne dagbog af en typograf
fra Holstebro ved navn Hans Jørgen Andersen, vi har fået
lov at gengive den i "Svenden", bogen har aldrig været i
handelen og kun udgivet i 800 eksemplarer.

En Navers Dagbog

Den 30. Maj 1905 sejlede Damperen "Habitz" ud af Kol¬
ding Havn med en ladning kreaturer om bord samt 4 unge,
raske Typografer, som havde til formål at se sig om i Tysk¬
land. Deres navne var Høier, Andersen, Rosenkilde og Johan¬
sen; de 3 første var hjemmehørende i Kolding og den sidste
i Skjern, men havde arbejdet sammen i Ringkjøbing. Vejret
var smukt og humøret godt.
Da skibet sejlede igennem Aissund, blev vi mindet om kri¬
gen med de folk, vi nu skulle færdes imellem. Vi kunne nem¬

lig se det Mindesmærke, som tyskerne har rejst for deres
Overgang til Als. Ligeledes kunne vi se Broager Kirke. Godt
op på aftenen ankom vi til Flensborg, hvor vi blev mod¬
tagne af de tyske Toldbetjente. Der var imidlertid ikke
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nogen af os, som havde noget toldpligtigt med; men der blev
anledning til lidt morskab, da turen kom til Rosenkilde, og
toldbetjenten spurgte ham om, hvad han havde i sin pakke.
Han var ligeså lidt inde i tysk, som vi andre, og da han skulle
finde en benævnelse for skjorte, sagde han "sjorte". Told¬
betjenten morede sig og sagde, at en skjorte kaldtes "Hemd"
på tysk. Vi gik så ind i byen, og logi fandt vi på Gæstgiver¬
gården "Stars Hamburg", værten der kunne tale dansk.
Dagen efter var vi i Flensborg, som har 48.922 indbyggere,
hvoraf ca. halvdelen taler dansk. Byen ligger hesteskoformet.
Da vi imidlertid skulle se at indrette os noget tarveligt og
ikke kunne blive ved med at bo på hotellet, gik vi til "Her¬
berge zur Heimat" og forlangte noget at spise. Vi fik væl¬
ling, som vi spiste, selv om det ikke smagte godt, og nogle
sild, som var så lidet appetitlige, at vi lod dem stå. Fra Flens¬
borg skulle vi den samme dag, og derfor gik vi ind i en bu¬
tik, hvor vi fik sild, pølser og brød. Fødevarerne puttede vi
i vore rygsække, som vi havde købt i et varehus her, og med
Randselen på nakken begav vi os på vej til Oeversee. På
vejen dertil så vi forskellige mindesmærker fra krigens tid,
både for tyskere og danskere. På en af dem stod en indskrift,
som havde omtrent følgende ordlyd: "Til minde om tapre,
danske soldater, som i kampen mod overmagten her fandt
deres død for Konge og Fædreland d. 6. Febr. 1864". I
Oeversee gik vi ind på en kro; men da de ikke havde senge
til hele 4 mand, fik vi lov til at sove på et halmloft over en
kostald.

Slesvig, 1. Juni
Så gik farten videre gennem Isted til Slesvig, hvor vi gik ind
på herberget og forlangte 4 portioner smørrebrød; hver por¬
tion bestod af 1 stykke halvanden tons brød. Derefter var vi
rundt i byen for at se os om. Om aftenen fik vi værelse med
3 senge til 40 Pf. og for første gang måtte vi af skjorten for
at efterses.

Eckernförde, 2. Juni
I dag drog vi så til Eckernförde. Langs med vejen var der et
dejligt syrenhegn, ligesom der også hist og her stod æble¬
træer og kraftige ege og bøge. Vi gik ind på Herberget (det
reneste og mest appetitlige, vi endnu har været på) og deref¬
ter ud i byen, hvor vi blandt andet så et tysk mindesmærke
(Süderdenkmal) for "Christian VIII" og "Gefions" ødelæg¬
gelse i Eckernförde Bugt. Om natten var vi på herberget.
Kiel, 3.-4. Juni
Med frisk mod og friske kræfter begav vi os på den 3° mil
lange vej til Kiel, hvor vi drog ind på Bogtrykkerherberget,
som viste sig at være meget god med hensyn til spisningen,
men derimod ikke med logi. Vi måtte ligge to mand i hver
seng i et usselt og slet ventileret værelse sammen med to
tyske kolleger; hvoraf den ene var beruset. Kiel syntes mig
at være en rigtig pæn by, den har en stor krigshavn og er den
største by, (ca. 108.000) vi endnu har været i på rejsen. Her
så jeg for første gang elektriske sporvogne suse forbi hinan¬
den gade op og gade ned, medens en stor folkemængde trak
frem og tilbage gennem strøget. Et mindesmærke af krig,
som står og skuer ud over havnen efter krigsskibene, sås
også.
Den 5.-6. Juni rejste vi på 4. klasse til en lille by, der hedder

Oldersborg, hvor vi opholdt os hele eftermiddagen. Om af¬
tenen rejste vi videre på 4. klasse til Lübeck, hvor vi fik et
godt logi på herberget.
Efter en god nattesøvn spadserede vi rundt i byen, hvor vi
blandt andet så 2 gamle porte: Holstein Tor og Burg Tor, det
gamle rådhus og et gammelt hospital.
Efter at have fået en god middagsmad (bestående af pølse
og rabarbersuppe) og endnu en spadseretur, kørte vi til
Schwerin.

Schwerin, 7. Juni
Schwerin gjorde et godt indtryk. Den har smukke anlægge,
der omkredser det gamle og smukke Schwerin Slot.
Et stort mindesmærke over Vierklenburgske Soldater, der
var faldne i kampen mod franskmændene, stod tæt ved slot¬
tet, medens der rundt omkring stod små statuer. Overnat¬
tede på Bogtrykkerherberget.
Berlin, 8. Juni
Hertil ankom vi i dag på 4. klasse fra Schwerin. Hele dagen
er vi faret fra det ene sted til det andet for at finde fast logi,
men fandt intet.

9. Juni

Dagen gik helt til aften med at finde logi. Vi fik det på
Gewerkschlaffhaus, og der traf vi en dansker, som fulgte os
ud i byen om aftenen.
Vi så blandt andet det kejserlige slot, og på pladsen ved
siden af står en meget stor Denkmal af Vilhelm II.
Derfra gik vi ind i Slotskirken og derfra ind i 2 museer: Na¬
tionalmuseet, som kun fremviser den nationale kunst og et
andet museum, hvor vi så gamle ægyptiske mumier fra den
alier ældste tid, nogle ca. 3.000 år før Kr. samt meget andet
fra flere hundrede år før Kr.
Efter en lille spadseretur går vi igen på slotspladsen, hvor vi
hørte Vagtparadens musik. Korpset bestod af 40 mand. Vi
var også ved Lichtallee (Lysallé), hvor der står mindestavler
over 32 tyske kejsere.
Retssalen og Politistationen var vi inde i, og særlig retssa¬
len var meget fin.
Et vældigt springvand, der står foran et af museerne, over¬
gik alt, hvad jeg har set i den retning.
Om aftenen den 10. var vi til møde i den Skandinaviske
Forening, som vi blev indmeldt i. Der var samlet ca. 100
"Navere", hvoraf de fleste dog var danskere, og den aften
forløb meget gemytlig.
Pinsedag, d. 11. spadserer vi straks om morgenen ind gen¬
nem Dyrehaven til Zoologisk Have, og der opholdt vi os til
op på eftermiddagen, da vi to med den "elektriske" tilbage
til vort logi.
Den 12. Juni
I dag (2. pinsedag) var vi atter på slotspladsen for at høre
Vagtparadens musik, og da fik vi rigtig lejlighed til både at
se og høre.
Hele slotspladsen var et vrimlende menneskehav; men mu¬
sikken tonede dog fuldt igennem.
Derefter på Tøjhuset, hvor vi blandt andet så mange danske
faner, som tyskerne har erobret fra os. Napoleons Hat og en
hel række af hans medaljer var der også.

Forsætter i næste nr.
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AALBORG
Der var mødt 8 svende i det dejlige
sommervejr. Aftenen forløb stille og

roligt, vi hyggede os. Vi tømte bøde¬
kassen, der var 919.50 kr. i den. Tilslut¬
ning til sommerudflugten er ikke stor,
vi er måske nød til at udsætte den til
efter sommerferien. Vi starter igen
huleafterne i August. Gos sommer til
alle naver og et tillykke til Marianne og
Ole fra Naverne i Aalborg.
Med naverhilsen Irene

m

Ktikkrnsliwr

FREDERICIA
Hulemøde den 02.06.04. Der mødte 10
svende. Formanden gav en kort beret¬
ning om pinsestævnet. Tillykke til Vejle,
der næste år får den ære at afholde

pinsestævnet. Vores udflugt til Nakskov
er nu overstået. Vi blev modtaget af bl.a.
formanden Henning og hans kone Ma¬
ria, hvor vi blev inviteret inden for i
deres smukke gårdhave, for at få sluk¬
ket tørsten. Turen gik herefter til Nak¬
skov Sukker Museum, der var en god
oplevelse. På Ole's landsted fik vi
"gullash". Vi oplevede naturen og havde
vejret med os. Det blev en rigtig hyg¬
gelig eftermiddag. Tak til jer alle i Nak¬
skov, også tak til jer alle fra henholds¬
vis Odense, Vejle og Kolding. Hulen
holder sommerferie til den 04.08.04.
Evt. besøgende til hulen, kan der ringes
til formanden Erik på tlf. 72921730 el¬
ler kassereren Louis på tlf. 26857947.
I ønskes alle en god sommer.
Med kno i bordet Bent.

FREDERIKSSUND
Der var mødt 16 op i hulen, aften star¬
tede med formandens beretning. Han
havde fået at vide sammen morgen, at
vores meget gode veninde Jytte var so¬
vet stille ind, efter kort tid sygdom. Jytte
vil blive meget savnet. Ære være hen¬
des minde.
Derefter berettede han fra pinsestævnet
i Hillerød og vi fik at vide at vi i Fr.sund.
skal holde pinsestævnet i år 2006, hvil¬
ket er en udfordring vi ser frem til. Der¬
efter blev Leif optaget, han er tømmer
og har bla været i Østtyskland, i ca. 2
år. Han havde en flaske krauter-halb-
bitter med fra Østtyskland, som vi
smagte, tak for den og velkommen i
vores rækker. Og pludselig dukkede der
gæster op fra Stockholm, det var vores
alle sammens fru Karin og onkel An¬
ders. Der blev slået flittigt på klokken,
af Leif - Poul og onkel Anders, vi siger
tak til alle. Tak for besøget til Karin og

Åge. Minderne blev sunget kl. 22.30
Dem der havde hulevagten denne aften,
dukkede aldrig op, så de gik glip af
pølse - laks og ost.
Næste gang den 2 juli, er der grillaften
hos Frank og Anna, hvor Keld hjælper
til.

Foreningen ønsker Eugen og Axel hjer¬
telig tillykke med deres fødselsdag i juli.
Vi ønsker ligeledes vores 2 jubilarer
Hans og Per Bager hjertelig tillykke
med deres 25 års jubilæer, vi slår pla¬
der i bordet ved hulemødet i august mdr.
hvor Gunnar og Poul har hulevagten.
Med kno i bordet ARNE.

HERNING
Så er der igen gået en hel måned, hvor
bliver tiden af, men væk bliver den. Vi
har igen haft vores årlige udflugt, denne
gang blev det en forårstur ikke som tid¬
ligere en efterårstur.
Igen havde Flemming og Grete haft et
kæmpe arbejde med at lave turen til
Langsted, og mon ikke det klappede til
alles tilfredshed, ikke en brokkede sig.
Vi blev velmodtaget af Claus, fik an¬
vist vores værelse, og så gik det bare
derudad med spøg og skæmt.
Haldur var som sædvanligt iført hans
"maveorgel" og hans altid overstadige
humør, som alle vi der har mødt ham jo
kender.

Jeg tror jeg på alle deltageres vegne kan
sende en STOR TAK til Flemming og
Grete, og lidt ekstra til Flemming, da
han altid skal være lidt tilbageholdende,
han skal jo være bag rattet, men han si¬
ger jo han gør det med glæde, allige¬
vel TAK!
Hvad er der så sket i Hulen? Ja faktisk

ingen ting, ja se her, søndagsmessen
02.05 7 svende, søndagsmessen 16.05
5 svende og hulemødet 19.05 8 svende,
det er den samme trofaste skare der

møde hver gang, så hvad er der så at
skrive til svenden om?

Så kommer vi frem til Pinsestævnet i

Hillerød, 3 herlige dage sammen med
gode kammerater, og som der blev sagt
gang på gang under stævnet, et fint, fint
stævne; så kun en stor tak og lidt roser
herfra.
Nu er det ved sådanne stævne at man

altid lære noget nyt, jeg personligt fik
at vide af "Store" Hans at "kartoffel¬

juice" hedder brændevin, men kære
Hans du tager fejl, det hedder "LIVETS
VAND".
Der sker altid noget sjovt når vi er sam¬
let så mange, bl.a. sov Johan på toilet¬
tet, da jeg havde lovet at tage mig af
Jytte, undskyld, JYTTE det sker aldrig
igen at jeg svigter dig.
"Borgmesteren" brugte hovedpuden
som dyne, men da han jo ikke er stor lå
han lunt og godt, sagde han.
Der skete meget mere, men jeg er ved
at ondt i pegefingeren af at trykke på
tangenterne, så tilslut en hilsen til Bent
om god bedring og på snarlig gensyn i
hulen.
Med knoslag MONTAGEN
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HILLERØD »Sulekniv«

Maj måned var lidt speciel, idet vi ud¬
over at vort velbesøgte hulemøde var

flyttet til onsdag 12. på grund af et
endnu mere velbesøgt royalt bryllup,
gik måneden med forberedelserne til
vort Pinsestævne 2004. Det fandt sted i

dagene 29. + 30. med efterslukning om
mandagen 31. Maj. Stævnet blev besøgt
af 102 deltagere, der efter indskrivnin¬
gen på Grundtvigs Højskole gik fane¬
march i Hillerød med byens Drabant
Garde med musikkorps i spidsen. Lør¬
dag aften var der huleaften, hvor sven¬
ske og schweiziske navere mødte deres
danske venner og bekendte før og un¬
der middagen, der sluttede med dans.
Søndag havde vi Delegeretmøde med
40 deltagere, medens 49 deltagere tog
på bustur rundt i Nordsjælland, der slut¬
tede med en guidet tur i Fredensborg
by, slot og park og derefter en overdå¬
dig frokost i vor alt for tidlig afdøde
naver og ven Leif Öbloms private
Rododendronpark ved Esrum Sø, hvor
Birthe Öblom bød velkommen. Om
aftenen løb vor Fest-og-Gallamiddag af
stablen med 92 glade deltagere, hvoraf
mange i den flotte naverdragt, Kluften
og med Stenz i hånd. Efter middagen
fik vi alle lejlighed til at overvære Ma¬
rianne og Ole Bøwigs bryllupsvals med
behørig afklipning af gommens sok.
Dansen gik til kl. 01, hvor der blev ser¬
veret natmad; det påstås, at de sidste
gæster gik i seng ved 5-tiden.
Hillerød-afdeling og formand Dann
Eland kunne glæde sig over ved mid¬
dagen at modtage rosende ord for ar¬
rangementet og mange flotte gaver fra
de deltagende afdelinger. Herefter hol¬
der vi sommerferie til september, hvor
første huleaften er lørdag 10. Septem¬
ber og messen holdes lørdag 25. Sep¬
tember
Som tidligere nævnt er tilmelding til
lørdagsmesserne obligatorisk og bin¬
dende til:
formand Dann Eland tlf.: 4731 4954

(efter kl. 19)
eller evt. mobiltelf: 3055 6542
Knud Lindgreen tlf.:3324 940
Med naverhilsen Preben.

HOLBÆK
Til Hulemødet 21.05, nåede vi i løbet
af aftenen op på 15 deltagere. Formand
Torben bød velkommen, og fortalte
blandt andet at Slagelse havde spurgt
om UDSTILLINGSVOGNEN var le¬

dig i slutningen afjuni, og det vil jo kun
være dejligt om andre afdelinger også
kunne finde en lejlighed til at bruge den.
Så kan Freddy også se hvordan hans
have ser ud, UDEN NAVER¬
REKLAME. Ole P. informerede om

vores egen brug af vognen i dagene 15.
16. og 17. juli. Vi har fået plads så at
sige midt på gågaden, så det kan ikke
være bedre. Bjarne og Peter fik de sid¬
ste brikker på plads til Ø-TUREN da¬
gen efter. Sangstemmerne lod sig også
høre, og Markus, Ib og Britta sørgede
for at stemmebåndene blev holdt fug¬
tige og smidige. Britta havde nogle pen¬
gesedler og en pose mønter med, og
skramleriforvalteren har dem til gen¬
nemsyn for at se om noget kan bruges i
samlingen. Nok en god og hyggelig af¬
ten i gode venners lag. Husk INGEN
Hulemøde i denne måned. Jørgen L.
Årets 0 -TUR til Gavnø gik også godt
denne gang. Vi var 18 personer i alt så
tak for den gode opbakning. Efter en
god sejltur med turbåden FRIHEDEN,
ankom vi til Gavnø, hvor en guide ven¬
tede på os. Han var meget grundig i sine
fortællinger om øens og slottets histo¬
rie, helt fra stenalderen og op til nutid.
På slottet så vi en kæmpe malerisamling
af den slags man kan se hvad det fore¬
stiller, og så gik vi ellers til den med
frokost i det grønne, og da snapsen var
tom og vi havde pakket sammen gik vi
ind for at se på veteranbrandbiler og
efter ca. 3 minutter begyndte det at
regne, (tros alt et godt tidspunkt) Der¬
efter gik nogle i sommerfugleland, mens
andre faldt i sump i cafeteriet. Vi tog
med båden igen ved 4 tiden i et meget
vådt vejr, men heldigvis var der tørvejr
ombord og en til halsen. Båden var lige
en tur omkring Karrebæksminde inden
vi sluttede i Næstved.
Med kno hilsen 0 - Turudvalget Bjarne

Main

HØRNING
Kristi himmelfartsdag skulle vi besøge
Samsø naverne. Dagen startede med
morgenmad i hulen. 14 naver var mødt
op for at deltage i turen. Klokken 7:45
kom bussen for at transportere os til
Samsø. Ved ankomst til Samsø blev vi
modtaget af 3 naver, derefter gik turen
til naverhulen i Onsbjerg hvor vi fik en
genstand. Efter besøget i hulen gik tu¬
ren til sydøen, hvor Hans Jacobsen var

guide. Frokosten blev holdt i det grønne
i Ballen. Derefter gik turen til nordøen,
vi gjorde ophold for at handle i et su¬
permarked, hvor den lokale præst kom
ind i bussen for at holde en lille andagt
for os. Senere var vi på en lille tur rund
om gadekæret i Nordby, og et lille be¬
søg hos Hans og Marie. Dagen sluttede
på Brundby gamle skole hvor vi spiste,
15 af de lokale var mødt op for at hygge
sig sammen med os. Ved 22 tiden var
vi atter hjemme i Hørning, vi havde haft
en dejlig dag. Tusind tak til Samsø na¬
verne.

Grundlovsdag, den 5. juni holdt vi fug¬
leskydning, kl. 9 mødte 12 naver til
morgenkaffe, som sidste års fuglekonge,
Bente Firing stod for. Kl. 10 startede
skydningen, alle hyggede sig og vejret
var strålende. Lidt forsinket blev der

frokostpause som bestod af grillmad
med tilbehør, derefter blev skydningen
genoptaget. Fuglekonge i år blev Kir¬
sten Busse, der blev fejret og præmier
blev delt ud.

Dagen sluttede ved 21 tiden hvor alle
gik hvert til sit efter en lang og god
dag.
Tak til Hillerød for et godt pinsestævne.
Næste hulemøde fredag, den 3 septem¬
ber 04 kl. 20
Med kno i bordet Else
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KOLDING
Hulemøde d.28 maj. Aldrig har vi væ¬
ret så lidt til et hulemøde, vi var 3 per¬

soner, altså hele bestyrelsen, men vi
havde det nu rart, vi måtte selv sørge
for, at få noget at drikke, men vi ved jo
hvor hulefar gemmer det, så det ordnede
sig jo også. Så var vi 3 der tog en tur til
Nakskov d.5 juni, og det var en dejlig
dag, sammen med Vejle - Fredericia og
Odense naverne. Vi takker for en dejlig
dag hos Nakskov, selvom de fleste var
ved at dø af sult, men de blev så rige¬
ligt belønnet med deres skønne mad vi
fik, så vi overlevede alle. Nu har Kir¬
sten lovet os noget godt mad lørdag d.
12, så derom mere næste gang.
Med naverhilsen Karen.

KØBENHAVN

Maj måned var fuld af helligdage, så
meget er der absolut ikke sket siden
sidst. Der måtte 2 hænder til hjælp for
at tælle de tilstedeværende, da det var

Svende-Hulemøde den 13.05. Desværre
kun for at det kunne blive til seks Om
det var datoen den 13. eller at der var

bold i "fjerneren" og andre steder, skal
være uskrevet. Men det gik alligevel.
Juli måned har vi ferielukket, men jeg

vil dog alligevel minde om Naver¬
vennernes årlige skovtur lørdag den
11.09. Mere om arrangementet i næste
Svend. Men reserver dagen allerede nu,
for ih hvor er det hyggeligt. Ja det var
ikke meget herfra denne gang, men så
er der plads til en STOR tak til Hille¬
rød, for det pragtfulde Pinestævne de
afholdte.
Alle hjemme som ude, ønskes en rigtig
god sommer.
Med kraftig naverhilsen Niels „2m"

Surtllri

NAKSKOV

Mandag d. 17.05 afholdte vi general¬
forsamling, hvor 8 var mødt op. Mødet
fandt sted hos undertegnede, da vores
hulefar pludselig stoppede, og udmeldte
sig. Bestyrelsen er næsten uændret, in¬
gen forslag der kunne trække tiden ud,
Lone fremlagde et godt regnskab, flue¬
kassen blev tømt til en sommerfest, så
alle var tilfredse. Pinsestævnet i Hille¬
rød, var godt tilrettelagt, især lørdag
aften med buffet og godt musik, der var
ikke meget der kunne klaget over, men
fejlfrit er der ikke noget der er, med så
mange mennesker. Så tak for et godt
pinsestævne. Grundlovsdag fik vi be¬
søg af 38 svende med påhæng, fra Vejle,
Kolding, Fredericia og Odense, og det
blev en festlig dag, med besøg hos Ma¬
ria og mig, derefter besøg på Danmarks
eneste sukkermuseum, "Det er da klart
når man kommer til sukkerroernes
land". Derefter kørte vi ud til Oles palæ
med tilhørende park, hvor vi fik varm
mad med, med flydende tilbehør. Vi si¬
ger tak for et festligt besøg, og kom bare
igen til næste år.
PS: Hulemøderne er indtil videre flyt¬
tet til Rødbyvej 113 samme tid. Husk
tilmelding til spisning senest dagen før.
Med kno i bord Henning

NÆSTVED

Svenden, siden sidst. Otte deltog i det
nydelige afholdte pinsestævne, det var
et godt arrangement. Vi havde 3 gode
dage, stemningen var i top og maden
god, hvad kan man ellers ønske mere,
omgivelser og lokalerne var også ok. Vi
siger tak til alle i Hillerød. Og glæder
os til at ses i Vejle til næste år.
Vi har igen haft besøg af Arne Olsen
fra LA. det er dejligt, at få besøg fra
andre huler det skal vi til at gøre noget
mere ved.
På sidste hulemøde orienterede Henrik
om samarbejdet med Næstved Turist¬
forening, det er planen at de skal komme
forbi hulen når der er byvandring. Vi
ser frem til et godt samarbejde med
dem. Efter mødet gik vi over til at ind¬
tage det måltid som Henrik stod for.
Henrik og Irene gav et par flasker vin
til maden da de lige er blevet ringforlo¬
vet. Vi ønsker jer tillykke.
Med naverhilsen Ove

RANDERS
Der var ingen indlæg i svenden i juni
på grund af sygdom. Til vores ældre og
udenbys medlemmer og andre godtfolk,
stod Kristi Himmelfartsdag, tradition¬
ens tro på vores årlige travetur til Flad¬
bro, 6 drog ud og 6 kom hjem, 3 svagt-
gående bød velkommen tilbage i hulen
med stegt flæsk og persillesovs, 2,9 kg.
Flæsk og diverse tilbehør blev spist,
regningen er afleveret til kassereren,
han gik ikke amok, han var stolt af vo¬
res store appetit. Ved pinsestævnet i
Hillerød deltog 5 naver fra foreningen,
vores gave til Hillerød var 2 stk.
håndsmeddede samfundshjælpere, sme¬
det af vores oldermand på Randers
kunsthistorie museum. Os der deltog i
pinsestævnet siger en stor tak til Hille¬
rød for et godt stævne. På hulemødet d.
4 juni var 9 svende mødt op, vi sang nr.
35, spiste god mad og snakkede om
vores planlagte tur til Frederikshavn. Så
minder vi om at hulen er lukket fra 3.

juli til og med 31. juli.
Kno i bordet fra Randers, Jørn.
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Til huskesedlen
Månedsmøde den 27.06 kl. 10.00 og den 25.07 kl. 10. Vores årlige grilldag på Silkeborg bad bliver i år den 07.08 kl.
14.00 der er adgang for navere med familie og venner og vi glæder os til at se så mange som mulig også udenbys fra, der
er tilmelding i hulen Søndage og Onsdage mellem 10.00 og 12.00.
Bladsmøreren

SILKEBORG
Torsdag d. 20.05 (Kr. himmelfartsdag) arrangerede festudvalget en fisketur for navere deres familier og venner, fest¬
udvalget havde lejet Grauballe fiskesø hele dagen og der kunne købes pølser og drikkevarer til små priser, gratis kaffe og
hjemmebag. Fiskekonkurrencen startede kl. 10 og sluttede kl. 13.00 der var diplom og en vandrepokal til den nav der
fangede den største fisk og det blev Gunnar som halede en regnbueørred op på 2,2 kg, så var der en trøstepræmie til den
nav der fangede den mindste fisk, Peter maler gik rent ind med en på 0,4 kg og vandt derved et diplom og et gavekort på
3 timers fiskeri så han kan øve sig til næste år. Præmien til det barn der fangede den største fisk gik til Michael (Peter
edderkops barnebarn) med en ørred på 1,9 kg, og præmien til den gæst der fik den største fisk på krogen gik til Rico
(Peters søn) tillykke til de heldige, det var en rigtig vellykket dag hvor ca. 50 personer deltog og der var enighed om at
gentage successen til næste år.

ROSKILDE
Til hulemødet d. 28, var der 15 som

havde fundet dertil til en hyggelig aften
som sædvanlig. Efter formanden havde
budt velkommen og en sang, gik vi til
bords til den medbragte mad og så gik
snakken lystig og nogle historier blev
det også til både de "pæne"og de lidt
mere "vovede". Husk næste gang skal
vi grille, så der er noget at se hen til,
det er jo ikke det store der sker nu.

Program for Juli
Søndag d. 18. juli kl. 17,30 kortspil
Fredag d. 30. juli kl. 19.00 grillaften så
husk det der skal på grillen.
Hulevagten denne gang er Gitte og Poul
Hilsen fra Naverne i Roskilde, god som¬
mer

Anna-Lise

STOCKHOLM
I maj måned har vi bare haft to träffer,
på månedsmödet den 7 maj var vi 8
medlemmer, hvor vi tog beslut om

elpriset, vi hade 3 forslag at välge
mellem, vi tog et fast pris for 3 år.
Foreningen har også tänkt at byde ut den
danske forenning til Torpet i august. På
svendefesten den 21 maj var vi 15
personer, som njod at få spise
tiisammens den sidste svendeaften for

säsongen. Näste gang får vi höre om
midsonner — festen ? hvor det er

ungdommerne, som arrangerer.
Med naverhilsen, Onkel Anders

Riveapparat
til snus (stiv)
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SAMSØ

Kr.himmelfartsdag.20.05.04 Kl. 10 øn¬
skede Pudseren Hørning naverne vel¬
kommen til Samsø og vor Hule.Hans fra
Nordby var guide på hele turen, så jeg
tror ikke de gik glip av noget. Kl. 12
mødtes vi til frokost i det grønne på
Borgerforenings pladsen i Ballen. Kl. 17
havde vores naverbror Johnny og Tove
lavet en dejlig forloren hare med nye
Samsø kartofler. Det smagte godt. Det
var en hyggelig dag med masser grin
og naverspind. Vi takker mange gang
for den flotte gave og en dejlig dag med
jer fra Hørning.
Synd at en dag går så hurtig.
Næste arrangement:
Grillaften 18.06.04.
Kokken siger:
Han holdt foredrag om giftstoffer, som
proppes i maden og spurgte tilhørerne:
-Kender I til noget, vi spiser, og som

kan give problemer i årevis?
-Ja, lød det nede bagfra- bryllupskage!

Ellers en god sommerferie til alle vores
navervenner og alle navere i ind og ud¬
land.

Naverhilsen fra Samsø

SØNDERBORG
Kristi Himmelfartsdag. Gåtur. 16 mand
og hunden Sambo startede med morgen¬
kaffe i Hulen kl. 9.00. Medbragte mad¬
pakker blev spist i et hyggeligt hjørne i
lystbådehavnen, med levende musik, et
skønt vejr, og godt humør, rigtig hyg¬
geligt samvær. Sidst på eftermiddagen
gik turen hjem til Hulen. Aftensmaden
var lavet. STORT TAK til Inga, som
stod for det hele. Senere en dans til
Benny's „ Flabbes „ dejlige sange og
musik. En god dag. Den 4. juni, sidste
hulemøde før ferien. Formanden bød
velkommen og havde godt nyt fra Pinse¬
stævnet. Det var hyggeligt at være med.
En stor tak til Hillerød afd. fra Regnar
og Børge. Vi 9 fremmødte havde en god
aften med højt belagt smørrebrød og en
lille en.

Vi ønsker alle naver og venner en god
sommer og på gensyn 3. september.
Møjn Martha.

VEJLE SkntiwK*'!'
Hulemøde d.04.06.04, Formanden åb¬
nede mødet med at lykønske John An¬
dersen med hans 25 års jubilæum og
takkede ham for det lange medlemsskab
af Vejle Afd. Efter nålens rette place¬
ring blev John hyldet af deltagerne. Kaj
Jepsen havde haft sin 60 års fødselsdag
og en lykønskning blev givet til Kaj for
hans store dag med alt muligt godt frem¬
over. Formanden roste og orienterede
mødedeltagerne om Pinsestævnet i Hil¬
lerød, et godt stævne havde det været
og en god oplevelse en tak til Hillerød
fra Vejle for denne store dag. Familie¬
busturen, " Ud i det blå " der nu er vel
overstået havde været en dejlig tur med
godt vejr, 30 personer deltog den, der
havde været meget at se på i" Randers
Regnskov " hvor turen var gået til,
spændende havde det været sidst på
dagen, havde man nydt det sammen ude
på den store åbne terrasse. En stor tak
blev givet til Edmund og Åse der endnu
engang havde arrangeret en vellykket
tur. Vores statue på højen," Naverpeter
" havde fået sit fine navertøj renset og

istandgjort, Vejle Nav, Horst D. Zaedow
havde gjort Peter fin, Peter er nu klar
til at gå sommeren i møde og hilse på
de besøgende i Hytten, Peter fylder d.
17 Juli 72 år. Horst skal havde en stor
ros fra os alle. Et nyt medlem søgte om
optagelse af Vejle Afd. og blev god¬
kendt, selve optagelsen vil evt. finde
sted ved næste møde. Pinsemorgen og

hyttens åbning havde forgået i god sam¬
vær og hygge først kaffe med morgen
brød og senere noget andet med godt
humør. Jeg vil på deltagernes vegne,
dem som deltog på Nakskovturen her¬
fra Vejle sige, Fredericia og Nakskov
tak for en pragtfuld tur. På mødet havde
der været 19 fremmødte navere, efter
mødet blev der serveret det helt store
frokostbord som John og Anne havde
givet og vi siger tusind tak til jer begge
to for alt dette.

Arrangementer i Juli / August Mdr.
D. 02-7-04. kl. 18.30 Hulemøde
D. 17-7-04 kl. 13.30 Jørgen Launidsens
" Spisedag Max 15 personer, tilmelding
til Jørgen på tlf. 75872545 Sidste til¬
melding d. 9-7-04. tilmeldingen er bin¬
dende. Pris ca. 150 kr.
D. 1-8-04 kl. 11.30 " Polles tag selv bord
" pris pr. person kr. 50 for frokost + løl
og 1 snaps.
tilmelding til Johnny Lindskjold på tlf.
75828042 sidste tilmelding d. 23-7-04
Tilmeldingen er bindende. Max 40 per¬
soner.

Med naver hilsen, Jens K. Ibsgaard

ÅRHUS
Kronprinsens bryllup den 15 - 5, fej¬
rede vi i hulen ! Festmenuen bestod af
Braiserede oksehaler m / tilbehør - til¬
beredt af Chefkokken Kaj Lindskjold.
Det var en overdådig fin middag ! Der¬
efter gik vi over til den mere jordnære
GF - der forløb stille og roligt. Besty¬
relsen fortsætter uændret. Erik Carlsen
havde fødselsdag, så han slog på klok¬
ken. Tak for det Erik !. Det var rart at

gense Viggo R. Han er på en kort visit i
DK. Hulemødet d. 28-5 var igen en

hyggelig aften ! Der var to klokke¬
ringninger, den første var fra Axel
Thomsen, der meddelte at han nu var

Kgl. Privilegeret Folkepensionist !!!
Anden ringning stod Svend for - tak til
jer begge to.
Hulemøde d. 04.06.04 Formanden for¬
talte om det vellykkede Pinsestævne,
det havde været rigtig godt. Vi fik en
hilsen fra Claus på Grønland, der snart
kommer til DK, han glæder sig til at se
træer igen. Vi havde to gæster, det var
Steffen Vestergård fra Karleby og Tove
Johansen fra Århus. Klokken var hel¬
ler ikke tavs denne aften, den blev slået
på af Kirsten og Ole B. H. Mange tak
til begge to.
PS. Tak for din hilsen Viggo, godt at
høre at turen hjem til Tanzania gik fint,
trods stor forsinkelse.
Hulemøder d. 2. og 16 juli.
Hilsen fra smilets by. Lis



www.naverne.dk

HOVEDBESTYRELSEN:

EMNER TIL BEHANDLING I HB.. SKAL VÆRE
FORMANDEN I HÆNDE SENEST D.25 I MÅNEDEN.
Formand:
Ole Bøwig, Brandsøvænget 4, DK-5000 Odense C.
Tlf. + Fax.: 65 90 44 16 Mobil tlf: 40 36 38 16
E-mail-ads.: Naver@galnet.dk
Næstformand:
Finn Pedersen Morbærvænget 13. DK-4684 Holmegård,
tlf.: 5554 6697, Mobil Tlf.: 4013 6697.
Email: naverne4700@stofanet.dk

ADRESSEÆNDRING - UDMELDNING
BLADFORSENDELSE I INDLAND
Hovedkasserer:
Frode Zachariassen, Rustrupvej 26 B, DK-8653 Them.
Tlf.: 86 84 92 68 Fax.: 86 84 91 43
Bank: Arbejdernes Landsbank konto: 5347 0388708
SWIFT:ALBADKKK
Email-ads.: frode26@mail.tele.dk

BLADFORSENDELSE TIL UDLANDET
FORSENDELSE AF CCEG.BLADET.

Redaktør af "Den farende svend"
Dorrit Hansen, Gormsvej 7, Kregme, DK-3300 Frederiksværk
Tlf. + Fax: 47 72 48 14 Email-ads.: dorrit_nav@email.dk
Deadline: Den 10 i måneden.

Sekretær:

Laila Dideriksen GI. Viborgvej 216 DK-8900 Randers
Tlf.: 86 45 43 48 Email: laila_dideriksen@msn.com

Udstillingsvognen:
Udstillimgsvognen befinder sig i Holbæk, og spørgsmål
angående udlån af vognen bedes rettes til:
Torben Lundgaard, Nybyvej 51
DK-4340 Tølløse tlf. 5918 6067

Trykning:
Birkerød Bogtryk/offset Aps. Toftebakken 2,D.
DK-3460 Birkerød. Tlf.: 45 81 04 58.

BIANKAS SOMMERHUSUDLEJNING.
Billig udlejning af sommerhuse med og uden

svømmepøl. Ring efter materiale
tlf. 7591 1940 fax. 7593 4019

Brandt's Bar
Paladspassagen 7

7100 Vejle
Tlf. 7583 1099

Frederiksberggade 4 - Silkeborg - Tlf. 86 82 05 91

VELKOMMEN TIL NAVERTORPET
Telefon 46/857 028 629

Torpvägen 4, St. Barnvik 2
S-134 64 Ingarö Sverige.

Grill * Pizza * Smørrebrød * Is

Åbent hele Året ^ Værelser m/ TV
Hyggelig gårdhave www.droppen.dk

& B HTMir

Langgade 26* Tranebjerg*DK-8305 Samsø*Tlf. 86590632

SPILLEAUTOMATER * BILLARDSALON
BESØG DROPPEN VI LØFTER PROPPEN

MANDEN
Dit iofcaZe øl cl&pot

Boje Tlf. 40824283 Alt i Hancock og Vestfyen produkter
Jens Tlf. 86667694 Fadøl, øl, vand og vin,

Malermester Eugen Uhl
Klinten 27, 3600 Frederikssund

M M
Tlf. 47 31 27 99 - 40 57 27 99

Fax 47 31 72 99

O
s/

<
n

Jakon A/S
Bygningsentreprise
Baltorpbakken 9, 2750 Ballerup
Tlf. 44 83 02 OO

www.jakon.dk



AFSENDER:
Frode Zachariassen

Rustrupvej 26 B.
DK-8653 Them
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DANMARK

Evt.: „Returneres ved varig adresseændring"

ANDELSKASSEN J.A.K
Løvegade 63,4200 Slagelse.Tlf.58504770

Det lille pengeinstitut
Med den store virkning.

ET ANDERLEDES PENGEINSTITUT.

BORGERKROEN

Vestergade 37, Vejle.
Stedet hvor naver og andet godtfolk mødes.

Casino Bodega
Købmagergade 10 7000 Fredericia

Tlf. 75 91 13 64
Hver onsdag kl. 11.00 ølbanko og harmonikaspil

Levende musik hver

Torsdag kl. 21.00 til 02.00 - fredag kl.21.00 til 02.00
Lørdag kl. 14.00 til 18.00 og 21.00 til 02.00

Søndag kl. 16.00 til 21.00.
ÅBEN ALLE DAGE FRA 9.00 TIL 02.00.

Byggefirmaet
Johansen

Solbjerg Hovedgade 72b. Tlf: 8692 6122
8355 Solbjerg. Mobil: 3095 0665

Formand for foreningen i Århus
www.byggefirmaet-johansen.dk

Bodega
GHDESPEJLET

Østergade 18 HERNING 97 12 30 08 I
MURERMESTER
Gunner M Vilhelmsen

Egetoften 6, Slagslunde
DK-3660 Stenløse

Tlf.: 48 18 35 11 - 40 20 37 10
Medlem i Frederikssund

T
i

CITY CAFE'en
Fønnesbechsgade

Herning
Tlf. 9722 5574

stedet, hvor venner mødes

Sl-Ts Kartoffelcentral
v/ Mette og Svend Hübschmann

Hovmosevej 3, Rens Mark
DK-6372 Bylderup

Fax 74 64 88 99
Tlf. 74 64 85 35

Tryksager siden 1931

Birkerød Bogtryk
Toftebakken 2 D.
DK-3460 Birkerød
Danmark
Tlf. 45 81 04 58

MALERMESTER
TOM SØRENSEN

Medl. afCUK. Hillerød afd.

Kristtornevej 43
3300 Frederiksværk
SE.: nr. 20043008 CS

Tlf.: 4772 1112
Fax.: 4772 1152

Mobil: 2290 1188

LUMSKEBUGTEN
Havnegade 33 i Vejle - tlf. 75 82 57 95

BAR - BODEGA - BILLARD
Levende musik - fredag / lørdag

Hver dag kl. 8 -18: øl 12.00 kr./ kl. 18.00 - 2.00: øl 15.00

højskolen
østersøen

Flensborgvej 48 - 50. DK-6200 Aabenraa
Telefon 45 7462 4700. Telefax +45 7462 4701

www.hojoster.dk
e-mail: adm@hojoster.dk
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GULDBRYLLUP :
& ÅBENT HUS :

I anledning afat *
Bent & Karen har •

guldbryllup •

den 03. august 2004 *
holder vi åbent hus •

lørdag d.21 august 2004 •
fra kl. 11.00 til 14.00 !

i hulen, Agtrupvej 109 *
Kolding •

Foreningen i Kolding •

Meddelelse fra hovedkassereren

Begrundelsen for at nogle modtog "Den farende Svend" to gange i juli måned og
andre først modtog "Den farende Svend" senere, var at postvæsnet har indrømmet
at de havde lavet en fejl.
Postvæsnet manglede den 1. juli 260 blade, ved gennemgang af systemerne fandt
man ud af at der var sket en fejl.
Den 5. juli fik jeg Birkerød Bogtryk til at trykke 260 blade mere så vi kunne få "Den
farende Svend" ud til alle.

Det er første gang der er sket en fejl med bladet i de 10 år jeg har haft med det at
gøre, så jeg håber ikke der sker flere fejl i fremtiden.
Skulle der opstå fejl en anden gang vil jeg i fremtiden gå ind på vores hjemmeside
omgående og skrive en meddelelse til jer, så vi på den måde hurtigt får budskabet
ud, så i er orienteret og ikke behøver at ringe rundt.

Hvis i hører om der er nogle medlemmer som ikke får "Den farende Svend" så kon¬
takt mig. For nu kan der måske være opstået fejl i leveringen.
Med naverhilsenFrode Zachariassen
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MÆRKEDAG.

Wir
D.20 juli 2004

D.05 aug. 2004

D.06 aug.2004

D.09 aug. 2004

D.24 aug. 2004

D.29 aug. 2004

D.30 aug. 2004

Sønderborg 60årBørge Dantoft
Redstedsgade 26
DK-6400 Sønderborg

Poul E. Pedersen Aalborg
Lundevej 6
DK-9240 Nibe

Anny Elfenbein (Naverven i Kbh.) 65år.
Elbagade 35, 2. tv.,
DK-2300 København S
Bent Eriksen Kolding
Bjergbyvej 1
DK-6000 Kolding
Hugo Madsen Stockholm
Bjorkholmsvägen 75
S-13231 Saltsjö—Boo
Per Bogart Frederikssund
Firhøjvej 4 A
DK-3120 Dronningemølle
Doris Andersen Sønderborg
Søby Haven 16 Havnbjerg
DK-6430 Nordborg

60år

80år

65år

75år

JUBILÆUM.
D.01 aug 2004 Ib Spidsbol Møller

Ewalds Alle 62 st.0003
DK-6700 Esbjerg.

D.05 aug. 2004 Judith Toftemark
Dybbølgade 9
DK-6400 Sønderborg

Esbjerg 25år

Sønderborg lOår

TAK - TAK - TAK - TAK

Jeg vil hermed takke HB og foreningen i Hillerød
for opmærksomhed ved min 70 års fødselsdag.
Med naverhilsen Mogens Norlin

En stor forsinket, men ikke mindre velment tak til Vejle afd.
for opmærksomheden på min 60 års dag d. 28 maj
Med kno i bordet, Kaj Jepsen Thule Air Base.

Hermed vil jeg gerne takke alle der betænkte mig med
gaver og
hilsener i anledning af min 75 årsdag.
Markus Sikker Hansen Holbæk afd.

Det er med sorg at vi må meddele at vores mangeårige
medlem Ejvind Petersen Dyrskuevej 7, Rødding er dra¬
get på sin sidste rejse.
Ejvind er født d. 6 juni 1931 og indmeldt i Stockholm
d.26 april 1963 og arbejdede der i nogle år, inden han
kom til Kolding, arbejdede også en tid i Norge som
tømrer. Ejvind har været vores formand i mange år, og
vi har mange gode minder om ham, han var en god
nav, en stille og hyggelig fyr, men kunne også godt
være en lystig nav.
Æret være Ejvinds minde
Foreningen i Kolding

Min kære Kirsten er død d.8 juli efter få dages
sygdom.
Jens Sørensen. "Hønse-Jens" Vamdrup
•••••••••••••••••••••••••••«

OPFORDIRNG.
Alle naverforeninger opfordres, til at lave en artikel om,
hvad de gør, for at blive mere synlige i lokalsamfundet,
samt hvad de gør, for at hverve nye medlemmer,
og sende den til Den farende svend

Formålet med dette, er at HB kan lave et ide-katalog,
så foreningerne på denne måde, kan få ny inspiration.

ARETS NAV AR 2004
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Ved min udnævnelse til årets nav 2004 på pinsestævnet i Hillerød skal jeg fortælle en historie om min baggrund for
optagelse i CUK. Jeg blev optaget i hulen Knabrostræde 3 B. 3 sal i København den 25. november 1981.
Tidligere på året havde jeg mødt Hans Rindom, Børge Andersen og Edgar Jensen i et tog mellem København og Ros¬
kilde, de var på vej op til Frys for at spise ål i hans sommerhus der lå ved Ejby. Jeg var på vej til Vigersted hvor jeg havde
nogle gode venner. Jeg fortalte at jeg var kommet hjem fra Grønland og havnet i København den mest dødssyge by jeg
indtil nu havde været l. (forstået på den made at når det var weekend så var byen meget øde og der skete næsten ingen

ting), Der blev talt om mange ting og de fik min adresse. Senere modtog jeg et brev fra formanden Bdrge Andersen hvor
han inviterede mig til at komme ind i hulen. Jeg kom i hulen og der var meget hyggelig at være med masser af naverspind
og naversange så jeg faldt hurtigt til og det må have været gensidig for ellers var jeg nok ikke blevet optaget.
Jeg kunne fremvise at jeg havde været tilmeldt Nuuk kommune i 3 år og havde betalt skat der. Så det var beviset for at jeg
havde været ude at rejse i ca. 1 år som det fremgår af vore hovedvedtægter og da Grønland betragtes som gensidig udland
så var det i orden med at jeg kunne blive optaget. Jeg er udlært som brugskommis i GI. Rye Brugsforening, med en
gammel lærekontrakt på 4 år med stempel og det hele. Når folk spørger om hvad mit fag er så siger jeg "rosinpiller" for jeg
har bl. andet vejet mange rosiner af i min læretid. Det gav mig mulighed for at komme til England 1969 nærmere betegnet
Nottingham, hvor jeg i en periode arbejdede i den engelske brugsforening dengang kaldet COOR Det var meget
interessant, men dengang vidste jeg ikke at der var noget der hed at man kunne blive medlem af naverne. Efter min
hjemkomst fra England fik jeg job ved et pålægsfirma i Århus der hed Viggo Charcuteri A/S som salgschauffør. Derigen¬
nem mødte jeg en slagtermester i Skanse Marked i Nørresundby, han hed Teddy, han havde søgt til Grønland for at
arbejde, jeg sagde for sjov til ham, hvis han kunne finde et job til mig så kom jeg også til Grønland. Han ringede en dag
og sagde at nu havde han et job til mig. Jeg tog imod tilbudet og rejste til Nuuk i Grønland 1978. Jobbet bestod i at være
kommis i et supermarked der hed Frikøb. Det var et kæmpe job for der var ingen lastbiler der kom med varer fra by til by.
Nej der kom et skib ca. 1 gang om måneden med varer f. eks frosset kød, brød, grøntsager, kolonialvare, mel og gryn samt
alt det som man sælger i et supermarked. Disse varer blev losset på kajen i Nuuk og vi skulle transporterer varerne på
forskellige lagre i byen f. eks fryselager, kølelager og almindelige lagre hvor der var tørt for opbevaring indtil varerne var
solgt. Da jeg havde været der en periode fik jeg et job i Grønlands Tekniske Organisation også kaldet GTO på stålskibs¬
værftet ved lystbåd havnen i Nuuk på værftskontoret hvor jeg deltog bl. andet i regningsudskrivningen. Der arbejdede jeg
ca. i 2° år og rejste til København og fik job i GTO i Struensegade. Mit ophold i England og Grønland var meget
spændende, det skriver jeg om en anden gang.
Efter min optagelse i CUK i København deltog jeg i flere pinsestævner og var med til flere udstillinger i Bella-centret
hvor naverne var repræsenteret, jeg deltog også i flere møder med FBSH, hvorefter jeg fra 1984 til 1985 blev valgt som
næstformand i København. Fra november 1985 til februar 1991 var jeg kasserer i København. I "Den farende Svend" fra
juni 1992 var hovedkasserer posten blevet ledig og jeg søgte posten. I november 1992 fik jeg brev fra hovedbestyrelsen
at jeg havde fået posten som hovedkasserer fra den 1. januar 1993. Det varen spændende post at overtage, der var nok at
gå i gang med, for jeg var nok den første der fik edb til at styre vores medlemskartotek med. I midten af 1995 flyttede
Nancy og jeg til Them og jeg blev overført til Silkeborg Naverforening, hvor jeg på generalforsamlingen i foråret 1997
blev valgt til revisor. Jeg er meget glad for at være blevet udnævn til årets nav 2004, det kom helt bag på mig for det havde
jeg ikke regnet med for der må da også være andre der er lige så kompetente til det som mig.
Med naverhilsen Frode Zachariassen

SKOVTUR - SKOVTUR - SKOVTUR - SKOVTUR - SKOVTUR - SKOVTUR - SKOVTUR

Holbæk afd. holder SKOVTUR til
ANNEBERGSKOVEN ved Nykø¬
bing
Sj. SØNDAG den 5. september. Vi
mødes ved BARKLADEN, Egebjerg¬
vej 172, 4500 Nykøbing Sj. Kl.
13.00 Der vil være mad og drikke til
HULEPRISER.

Tilmelding til Torben på tlf. 59 18 60
67 SENEST 29. august, eller så snart i
har fået SVENDEN.

Foreningen i Holbæk

k
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HB MØDE DEN 3. JULI 2004, kl.10.00
Fåborgvej 9, Odense.

DAGSORDEN:

1 .Protokol og beretning
2.Redaktør
3.Hovedkasserer

4.Arkiv

5.Udstillingsvogn
6.Web-master

7.Behandling af vedtagne forslag på delegeretmødet
8.Næste møde
9.Eventuelt

1. Protokol og beretning
Hele bestyrelsen + suppleanter tilstede.

Jeg byder hermed HB's bestyrelsesmedlemmer og supple¬
anter velkommen til det første HB møde efter delegeretmø¬
det. På det nyligt overstående delegeretmøde kom der øn¬
sker fra flere sider om nye tiltag for ændringer i CUK. Med
de kommende økonomiske stramme tider vi går i møde, bli¬
ver det nødvendigt med nogle tiltag der kan lette den øko¬
nomiske situation som vi går i møde. Jeg ved godt at hoved¬
bestyrelsen ikke er den største udgift vi har, men skal der
være penge til en mere aktiv hovedbestyrelse, er det nød¬
vendigt at skære i udgifterne nogle steder, så vi på denne
måde kan flytte penge over til udadvendte aktiviteter. "Den
farende Svend" og forsendelsesomkostninger er

udgiftsmæssigt trykket helst i bund, så der er ikke nogle
mulighed for besparelser der, så der er kun et sted vi på
nuværende tidspunkt kan omfordele penge på og det er i
hovedbestyrelsens drift. De strukturændringer der skal ske i
fremtiden, er det vi skal arbejde med, så de kan blive gen¬
nemført til gavn for hele CUK. Ole Bøwig.
2. Redaktør.
Dorrit Hansen fortalte, at hun havde fået en ny bog fra Mon¬
tagen, som bliver sendt i Svenden. Det er blevet et større
arbejde, at sende bladet ud pga. portostigninger. Postvæse¬
net har "smidt" 260 blade væk, der skulle have været ude til
medlemmer i Danmark, inden d. 1 juli. Vi har fået afslag på
vores ansøgning om portostøtte fra biblioteksstyrelsen. Finn
Pedersen og Henrik Berg læser fremover korrektur på Sven¬
den for Dorrit.

3. Hovedkasserer.

Frode Zachariassen har sendt regninger ud til foreningerne,
og forventer der er kommet penge ind på kontoen.
4. Arkiv.

Vagner Sørensen oplyste at Jørgen Skov fra Herning, gerne
vil hjælpe med at få arkivet op og stå. Vedtægtsændringer
fra 2003 lovede Vagner at have indført i vores vedtægter
snarest muligt.
5. Udstillingsvogn.
Søren Hvejsel oplyste at udstillingsvognen skal bruges til
september i Mørkøv.
6. Web-master.
Henrik Berg beklagede at der var blevet givet fejlagtige op¬
lysninger angående størrelsen på stofanettet. Den gratis ka¬
pacitet på stofanettet er kun på 10 Mb, og der er ikke mulig¬
hed for at købe ekstra plads. Vi bruger i øjeblikket 14 Mb. på
Cybercity. Finn og Henrik har kigget på vores muligheder og
fundet ud af, at vi på b-one webhosting kan få 125 Mb. det
første år for 218 kr. Hvor efter det koster 9 kr. om måneden.
HB besluttede at opsige vores abonnement hos Cybercity,
og give Henrik tilladelse til at oprette vores hjemmeside ved
b-one. Vores website adr. vil så fortsat være naverne.dk
Der har været en henvendelse på hjemmesiden, fra en fransk
tækkemand, der ønskede at komme til Danmark og arbejde.
Han er blevet sat i kontakt med Vagner.
7. Behandling af vedtagne forslag på delegeretmødet.
Portostigningen på 5 kr. om måneden pr. 01/01-05 blev god¬
kendt. På de nye regninger Frode har sendt ud, har han prø¬
vet at adskille kontingent og portoen, som det blev ønsket på
delegeretmødet.
HB besluttede at hele referatet fra delegeretmødet kommer i
Svenden.

8. Næste møde.
Som udgangspunkt er der møde d. første lørdag i hver må¬
ned. Ved for stort frafald af deltagere må der findes en anden
dato. Det blev besluttet at HB mødet d. 4. december afhol¬
des i Herning.
9. Eventuelt.

Henrik Berg mindede Frode om at den der redigerer hjemme¬
siden skal have 50 kr. om måneden, da opdateringen koster
dette.
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Delegeretmøde d. 30/5-04 i Hillerød.

Dagsorden
1. Velkomst til Hillerød
2. Overrækkelse af stævnebanner, stævnesang
3. Valg af dirigent og referent
4. Appel
5. Valg af stemmetæller
6. Godkendelse af forretningsorden, dagsorden
7. HB beretning ved HB formand Ole Bøwig
8. Beretning, "Den farende Svend", ved Dorrit H.
9. Hovedkassens regnskab, ved Frode Z.
10. Beretning om hjemmeside, ved Henrik Berg
11. Indkommende forslag
12. Valg af næstformand Finn Pedersen, Næstved, mod¬

tager genvalg
13. Valg af hovedkasserer Frode Zachariassen, Silke¬

borg, modtager genvalg
14. Valg af redaktør Dorrit Hansen, Frederikssund,

modtager genvalg
15. Valg af bestyrelsesmedlem Søren Hvejsel, Silke¬

borg, modtager genvalg
16. Valg af HB suppleant Flemming Laugesen, Her¬

ning, modtager genvalg
17. Valg af bilagskontrollant Erling Jørgensen, Herning,

modtager genvalg
18. Valg af bilagskontrollantsuppleant, Otto

Westergaard, Hørning, modtager genvalg
19. Næste års stævneby
20. Evt.

1. Velkomst til Hillerød.
De tilstedeværende delegerede og tilhører vil jeg på hoved¬
bestyrelsens vegne, byde velkommen til dette års Delege¬
retmøde. Hovedbestyrelsen vil takke Hillerød, for at de vil
stå for dette års Pinsestævne. Hillerød er ikke en af de nye

foreninger under CUK, den er startet i 1937 og har som alle
andre naverforeninger, haft opgang og nedgang, men
Hillerødnaverne har bevist at den er levedygtig. Medlem¬
merne har virket med ildhu for at gøre foreningen kendt i
byen og samtidig har man fået en hule i den gamle skole.
Der er brugt mange kræfter og penge, for at hulen kunne
blive til dette gode samlingssted for medlemmerne. De
mange kræfter der er lagt i forberedelserne til dette Pinse¬
stævne, må vi heller ikke glemme. Hillerødnaverne har ar¬

bejdet på opgaven i lang tid. De har fundet et godt sted hvor
stævnet kunne holdes, samt indkvartering af de tilrejsende,
har været en stor opgave, da det er begrænset hvor stort et
udbud der er her i byen, så derfor vil vi takke Hillerødnaverne
for deres store indsats i forbindelse med dette års Pinse¬
stævne.

2. Overrækkelse af stævnebanner, stævnesang.
Otto Westergaard fra Hørning overrakte stævnebanneret til
Dan Eland, Hillerød, med ønsket om at de fik et lige så godt
stævne, som de havde haft det i Hørning sidste år.
Ole Bøwig overrakte en minibanner til Otto Westergaard, til
minde om sidste års stævne.

3. Valg af dirigent og referent.
Otto Westergaard, Hørnirg, og Søren Hvejsel, Silkeborg,
valgt som dirigenter.
Laila Dideriksen, Randers, blev valgt som referent.
4. Appel.
Der var 30 stemmer fordelt på 23 afdelinger.
5. Valg af stemmetæller.
Hans Emborg, Vejle, og Henrik Berg, Næstved, blev valgt
til stemmetællere.
6. Godkendelse af forretningsorden, dagsorden.
Forretningsordenen blev godkendt, en forretningsorden er
kun gældende for ét år af gangen.
Dagsordenen blev godkendt.
7. HB beretning ved HB formand Ole Bøwig.
Siden sidste delegeretmøde har der været flere store jubi¬
læum. Først Stockholm der i august havde 90 års jubilæum,
der blev fejret med en stor fest på Ingarö. I september var
det Odense der havde 90 års jubilæum, som blev fejret i
Tømrernes hus. Århus havde 90 års jubilæum i november,
med en stor fest i Viby. Los Angeles fejrede 70 års jubilæum
med en stor fest i Naverdalen, Monrovia. Det var et arran¬

gement der strakte sig over flere dage. Disse store fester er
altid en god anledning til at møde navere fra de mere fjerne
klubber og få en god snak dem om deres hjemlige klub. Det
er altid interessant at høre hvad der foregår og hvordan de
holder sammenkomster og andre aktiviteter.
CCEG, havde i juni måned Europatræf i Rennes. Der var en
del fra Danmark som deltog i træffet og selv om fransk¬
mændene ikke er de bedste til at holde planerne, var det et
udmærket træf. I efteråret var der nogle indslag fra Europa¬
træffet i det danske fjernsyn. Folketinget vedtog at fjerne
portostøtten til foreningsblade, det slog bunden ud af ho¬
vedbestyrelsens økonomi. Vi mente selv at vi på delegeret¬
mødet i Hørning havde fået en god økonomisk løsning, men
at portoen steg så voldsomt, har sat os i en meget dårlig
situation. Det er klart at der er ingen der synes om øgede
udgifter, men i denne situation har vi ingen indflydelse på
udviklingen, ja jeg vil mene at vi føler os som en slags til¬
skuer, der ser tingene ske uden mulighed for at ændre det.
Det er et hårdt slag for foreningslivet her i Danmark, der er

mange foreninger der er bukket under på grund af den øgede
udgift. Vi må nok sige at dette er et af de største angreb på
vores forenings eksistens, så derfor er det meget vigtigt at vi
får drøftet hvordan vi løser dette problem, da det er vores

forenings fremtid der står på spil. HB er helt vidende om at
mange foreninger ikke har for god en økonomi, så det vil
være hårdt for dem at betale et højere bidrag til bladet, men
desværre er der ingen nemme løsninger. HB 's aktiviteter har
været afdæmpet i tiden fra sidste delegeretmøde. Dette må
ses i lyset af den stramme økonomi vi pludselig kom i. Det
er selvfølgelig en kedelig situation at være i, da HB gerne
vil være synlig i vore foreninger, men vi håber at der i frem¬
tiden igen bliver mulighed for at udvise en større aktivitet.
CUK's arkiv modtager stadig en del materiale der skal sorte¬
res, mærkes og registreres. Det er et arbejde der aldrig stop¬
per. Hvis der er nogen der havde lyst til ai give en hånd med
i dette arbejde vil vi blive glade, da det er et kæmpe arbejde
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for én mand at klare alene. Udstillingsvognen er i Holbæk.
Den er blevet brugt, men den trænger til at få udskiftet
udstillingsmaterialet. Vi må tænke på at denne vandreud¬
stilling blev lavet i firserne, så den er snart tyve år gammel,
så det er ikke uden grund at den virker lidt gammeldags. Vi
håber at få samlet noget mere tidssvarende udstillings-
materiale sammen, så vi kan få den fikset noget mere op og

gjort tidssvarende. Der er flere medlemmer der har spurgt
om man ikke kunne ændre tidspunktet for personopstilling
og forslag til delegeretmødet fra december til februar eller
marts. Begrundelsen er at forslagene vil være i mere frisk
erindring når der ikke er gået så lang tid før der skal stem¬
mes om dem. Hvis der er stemning for det må vi undersøge
om det kan lade sig gøre. Vores hjemmeside har i årets løb
haft nogle problemer. Det er kedeligt når der opstår fejl,
som er svære at rette, da det har været hos udbyderen der
var fejl. Det går ud over os, men vi har lidt svært ved at gøre
noget ved det, hvis de ikke vil sammenarbejde. Det at skifte
udbyder koster også penge og udgifter er ikke det vi lige nu
skal have flere af. Hovedbestyrelsen vil efter dette delege¬
retmøde komme med forslag til besparelser og ændringer i
HB 's sammensætning, vi føler at der er behov for dette. Men
det havde været en god ide hvis man i foreningerne var kom¬
met med nogle oplæg til disse udspil. Det er jeres ideer og
meninger som skal frem, så kom med dem, i stedet for at
sidde og vente på at andre gør arbejdet. Vi skal alle gøre en
indsats for CUK's fremtid og det er det I skal hjælpe HB
med. Det er jeres meninger HB skal prøve at gøre til CUK's
fremtid. Ole Bøwig
NAVERE DER ER TAGET PÅ DEN SIDSTE VAN¬
DRING.

Asger Rasmussen Vejle
Bent Hagel Frederikssund
Ib Jensen Randers
Walter Pedersen Odense
Leif Öblom Hillerød
Poul Bøje Christensen Nakskov
Knud Jensen Århus
Niels Chr. Jensen Frederikssund
Leif Rosenkvist Næstved
Anker Røntved Jørgensen Ålborg
Gaston Szcaurback Silkeborg
Et minuts stilhed for disse.

JUBILARER.
25 år.
Niels "2m" Kraglund København
Bent Clausen Århus
Evald Johansen Randers
Arno Franck Odense
Niels Vase Hørning
Arne Munk Århus
Frank Lukassen Hørning
John Andersen Vej le
50 år.
Arthur Nielsen Stockholm
Else Madsen Stockholm
Otto Madsen Stockholm

Udnævnelse af Æresmedlem.
Erik Jensen Big Sur, Californien
Kommentarer til Ole Bøwigs beretning.
Hans Emborg, Vejle, Er disse mennesker i Los Angeles med¬
lem af CUK? Desuden mener Hans, at der bør ske en ved¬
tægtsændring, så der kan opstilles kandidater til person¬
valgene. Som det er i dag er der ingen modkandidater til de
opstillede, så disse valg kan i princippet stryges af dagsor¬
denen. Sidste år satte HB deres stillinger på spil, forstået på
den måde, at hvis de ikke fik deres forslag igennem, ville de
trække sig fra HB. Hvis dette var skat, havde vi ikke haft
mulighed for at opstille en ny, i forhold til vores vedtægter.
Hans savnede visioner i formandens beretning, og med hen¬
syn til om HB's virke og bestyrelses antallet, mente han, at
man burde nedsætte antallet af HB medlemmer til 5 perso¬
ner, da vi ikke er mere end ca. 600 medlemmer i hele CUK.
Vejle naverne har haft indsendt et forslag før vdr. dette. Her
udover er Hans utilfreds med hjemmesiden, som han mener,
er et økonomisk spild, og ikke er til videre gavn. Han efter¬
lyser foreninger, der takket været hjemmeside, har tjent bare
én kr. Desuden synes han at HB har fået et ekstra medlem af
bagvejen, ved at erhverve sig en web-master.
Ole Bøwig, I 1934 søgte L.A. naverne optagelse i CUK.
Det blev godkendt af HB. De har været medlemmer siden.
Det at man kan opstille kandidater til personvalg, kræver en
vedtægtsændring. Dette kræver et ændringsforslag, som kan
komme med på delegeretmødet. Vedrørende hjemmesiden,
Henrik Berg, Næstved, er suppleant til HB, og derfor mener
han at han ligeså godt kan svare for sig selv. Hvis ikke Hen¬
rik havde været suppleant, havde det været Finn Pedersen,
Næstved, vores næstformand, der skulle svare på spørgs¬
mål, da det er ham der er hovedansvarlig for hjemmesiden.
Men hjemmesiden kommer senere ifølge dagsordenen.
Frank Pedersen, Zürich, giver udtryk for at man ikke bør
kunne opstille kandidater til selve delegeretmødet, da han
ikke mener, at man som delegeret kan tillade sig at tage større
beslutninger, uden sin forenings samtykke.
Hans Emborg, Vejle, Hvis ikke vi har retten til at tale på
vores forenings vegne, så er der ingen grund til at vi sidder
her i dag, så kunne vi ligeså godt brevstemme om forsla¬
gene. Som delegeret skal man stå til ansvar overfor sin for¬
ening, og hvis de ikke er tilfredse med diverse diskussioner
og afstemninger, så bliver man nok ikke sendt som delege¬
ret næste gang.
Frode Zachariassen, Silkeborg, glæder sig til efteråret, når
han skal læse forslagene til vedtægtsændringer, og han for¬
venter at de forskellige foreninger, vil tage hjem og arbejde
seriøst med sagen.
Formandens beretning blev sat til afstemning, og blev en¬
stemmigt godkendt.
8. Beretning "Den farende Svend" ved redaktør Dorrit
Hansen.

Redaktør Dorrit Hansen, Frederikssund, takkede for et godt
samarbejde i det forløbne år. Hun savner indlæg til Den fa¬
rende Svend, ellers vil der komme tomme sider i bladet.
Oplysningssedlerne vedrørende formand, kasserer og hulens
åbningstider, SKAL sendes eller mailes til Dorrit, så hun
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har det senest d. 10/8-04. så adresselisten kan komme med i

september nummeret. Som man har kunnet læse i referatet
fra HB mødet, så er det ændret fra august til september, for
at man kan få samlet referatet i ét blad. Hun undskyldte hvis
man havde fundet nogle fejl, som man ikke havde fået snak¬
ket om.

Ole Bøwig, Odense, minder om vigtigheden af at adresse¬
listen er korrekt, da han kun har denne til hjælp, når noget
skal sendes ud. Beretningen blev godkendt med klapsalver.
9. Hovedkassens regnskab, ved kasserer Frode
Zachariassen.

Frode Zachariassen, Silkeborg, har sendt en prisliste over
de ting han har, der kan købes til foreningernes kasserer.
Man bedes henvende sig til sin kassere for at finde disse
oplysninger. Kasserne skal kontrollere at deres medlems¬
liste, stemmer overens med den regning, han har sendt ud,
da der kan være sket nogle fejl. Frode gennemgik regnska¬
bet for 2003, som man har kunnet se i Svenden.
Frank Petersen, Zürich, siger at regnskabet ser godt ud. Det
ville dog være ønskeligt, hvis Frode stillede regnskabet ens
op år for år, da det ville gøre det nemmere at sammenligne.
Når han sammenlignede regnskabet for 2002 og 2003, så
kunne hans se, at egenkapitalen var faldet med 23.000 kr.
Han kommenterede at Frode havde glemt at oplyse, at han
havde afskrevet 100 års jubilæumsskrifterne til 0,00 kr.
Hvilket han mente var en vigtig oplysning.
Frode Zachariassen, Silkeborg, han ville forsøge, at stille
regnskabet lignende op til næste år. Det er korrekt at 100 års
jubilæumsskrifterne er nedskrevet. Han pointerede at
skrifterne kan bruges som agitationsmiddel, når man er ude
og holde foredrag, og han havde medbragt 200 stk. som
kunne afhentes, hvis det havde nogen interesse.

Forsætter næste nr.

FREDERIKSSUND
Grillaftenen hos Anna og Frank havde samlet ca. 30 perso¬
ner, så det var jo som det plejer, en aften, hvor folk kommer
fra nær og fjern. Vejret som på det sidste har været meget
ustabilt var med os denne aften. Vi startede som sædvanligt
med de grillede pølser og tilbehør, og appetitten fejlede be¬
stemt ikke noget, så da alle var matte gik vi traditionen tro
til den lokale havn, for at nyde udsigten og se på de mange

forskellige fugle der var ved vandet. Efter turen kom vi til¬
bage til et veldækket kaffebord med lagkage osv. Som sæd¬
vanlig en vellykket grillaften, hvor vi også fik rørt stemme¬
båndene med nogle af de sange vi ikke synger så ofte. Vi
siger tak til Anna og Frank, og håber de har kræfter til at
arrangere disse grillaftener mange år endnu.

Næste hulemøde er den 6. aug. kl. 19.30 og det er Kisser og
Kurt der har hulevagten, det er også denne aften, hvor vi
fejre et jubilæum og vi har også en optagelse.
Foreningen ønsker Flemming og Søren hjertelig tillykke med
deres fødselsdage, og håber at vi snart ser jer igen. Ligele¬
des ønskes Per Bogart hjertelig tillykke med de 65 år, vi
håber du få en god dag.
Med naverhilsen Poul

HILLERØD

Fredag 11. Juni afholdt vi vor huleaften med godt fremmøde
og livlige beretninger om begivenhederne under vort Pinse¬
stævne 2004, og efter tilbagemeldingerne at dømme var alle
deltagerne MEGET tilfredse med stævnet.
Lørdag 26. Juni afholdt vi vor årlige grill-fest med ca. 50
deltagere, heriblandt 12 erfarne bogtrykkere fra Grafisk Mu¬
seum, Nordsjællandsk Folkemuseum i Hillerød, som havde
frembragt vort stævne program på trykkeriet i Grafisk Mu¬
seum. Karl stod for grillningen af den flotte okse bagfjerding,
i behørigt slagter dress, og hulefar Morten stod for den vig¬
tige opgave at holde alle forsynet med vederkvægende
drikke. Da vor kok Knud desværre pludselig var blevet syg,
kunne Mona og Lisbeth som sædvanlig springe ind og stå
for alt tilbehør. Grafikerne lærte en del af vore sange og alle
fik en dejlig eftermiddag i hinandens selskab, hvilket
grafikernes formand takkede Hillerød afd. og især Karl for.
Vi ønsker alle naver og navervenner en rigtig god, varm og
solrig sommerferie - og gensyn til september.
Med naverhilsen Preben.

HOLBÆK
Til det sidste Hulemøde inden sommerferien, fandt 15 tro¬
faste medlemmer vej til HULEN. Der var godt nok fodbold
i Tossekassen, men om det var fordi Freddy, Britta og Polar¬
bageren havde lovet at lave uorden i køkkenet der kom så
mange vides ikke. Det blev til stegt ål, og pandekager til
kaffen. Efter spisningen bød Torben velkommen, og gav et
referat fra PINSESTÆVNET og der skal fra Holbæk, lyde
en stor tak til Hillerød for et godt stævne. Ligeledes oplyste
Torben om vores EFTERÅRSSKOVTUR, som i år bliver
den 5. september, og går til ANNEBERG-SKOVEN ved
Nykøbing Sj. For at motionere lidt efter ålene, blev stem¬
mebåndene sat på prøve, ligesom der blev foretaget en del
armbøjninger, som tildels skyldtes en livlig klokkeklang, idet
Kirsten havde haft fødselsdag, men så sandelig også Yrsa
og Ib der havde været på 0 -TUR og på denne måde ud¬
trykte deres tilfredshed. Ib gav et fint referat fra turen og
rettede en stor tak til Bjarne og Peter og opfordrede dem til
at gøre det om til næste år. Ole P. fortalte om UDSTIL¬
LINGS-VOGNEN, som Holbæk afd. har på Ahlgade i Hol¬
bæk 15. 16. og 17. juli. Desværre havde han endnu ikke
modtaget endeligt program, så vi ved ikke fra klokken HVAD
til HVORNÅR vi skal være der. Mødet sluttede i god ro og
orden ved 23 tiden. Næste HULEMØDE er 20. august.
Jørgen L.



ODENSE
D. 3-7 havde vi vores årlige sejltur på Odense å, ud til Karlslund og høre jazz. For mit og Lottes vedkommende blev det ikke
til så meget jazz, da vi skulle over i hulen og stege 108 stk. flæsk til vores årlige æggekage. Der var fuldt hus i hulen, da der
pludselig troppede 3 berejste ind i hulen i fuldt udstyr. Der blev hurtigt dækket op til dem og mine nerver var på højkant. Var
der mad nok? Vi startede med en sildemad og nye kartofler, så var bunden lagt og de 2 store æggekager i bradepanden slog
til. Pyha. Vi var 18 i alt, der var også besøg fra Slagelse af Ejvind. Trille og Grethe havde vi ikke set i næsten 100 år. Jørgen
havde taget Bodil med(som gav en halv snaps) vi takker meget. Så alt i alt var det en rigtig hyggelig aften. De berejste sang
flere af tyske vandre sang, vi sang yores danske naver sange Vi sluttede kl 22,30 hvor vi tog bussen hjem. De 3 drenge skulle
hjem og sove på mit stuegulv. Men først skulle de i byen. I skrivende stund ligger de og bobler endnu og der er vådt tøj
overalt, på stole og skabe, de røg vist ind i en mega stor regnbyge kl. 5 i morges.

Et lille tilbage blik. D.5-6 var vi 11 som deltog i Nakskov turen. Det var en fin tur med masser af sol, men vi var ved at dø af
sult, da vi først skulle spise kl. 17 og vi havde kun fået morgen mad. D. 12 juni havde vi før sommerfest i hulen med 7 gæster,
3 fra Kolding og 4 fra Fredericia. Tak for jeres besøg det var virkelig hyggeligt. Jeg havde lavet kalv i karry med løse ris og
hj. bagt franskbrød m. ost. D. 19-6 havde vi ekstra G.F vi skulle tale om hulens fremtid, skulle vi lukke eller hvad?? Nu prøver
vi med at forhøje kontingentet, så må vi se om det kan klares med det. Nu har vi også haft et par gade fester, så der er til et
par huslejer igen. Ja, sådan må jeg desværre tænke hele tiden. Vi sluttede G.F med kold kartoffelsalat og frikadeller som Lotte
og Birgit havde lavet og givet til hulen, vi siger tak til jer begge. Tak til Hillerød for et godt stævne og et godt sted at bo og
nok mad til hule aften lørdag. Til Montagen, Erik siger at det hedder " murerbensin" altså en snaps. Vi ses i Mosel
De bedste hilsener pigen fra Fyn.

LOS ANGELES
Nu har vi lige fejret Amerikas fødselsdag den 4. Juli og sommeren er i fuld sving.
Alle holder sommerferie nu og jeg har også været en måneds tid i Danmark hvor
min kone og jeg havde fornøjelsen at være sammen med Sekretær Ove Graae og
Jytte fra Næstved, de forkælede os med en dejlig frokost i deres dejlige sommer¬
hus i Karrebæk. Tak skal I have.

Jeg kom også på besøg i klubben i Næstved og der fik nogle lejlighed til at
møde vores søn Anders, som var med os i Danmark i en uges tid.
Jeg kom så ikke til det sidste mode i Los Angeles men har hørt at de fik en dejlig
torske middag med alt tilbehør. Desværre har vi også en dårlig nyhed at berette
om. Naversvend Kaj Hansen blev myrdet i Juni måned, en tragisk situation,
men morderen er heldigvis blevet fanget.
I Andys „Danmarkshave" blev der holdt en memorial service for Kaj Hansen og
flere hundrede venner og familie kom og sagde farvel. Kaj Hansen var født i
Assens, Danmark i Februar 12.1925. Han tog til Canada i 1951 og blev gift med
Doris og de har en søn, Jack der er gift, og to børnebørn. Kaj var bartender for
mange af de danske klubber herovre og var altid parat til at give en hjælpsom
hånd i alle klubberne. Vi i den danske colony har mistet en god ven. Kaj, du vil
blive savnet. Ærer være dit minde.
Med Kno Arne O

KØBENHAVN
Den 17/6 afholdte vi Ferie-Hulemøde hvor
vi var et beskedent antal. Men det skyl¬
des nok vejret, at der ikke var flere til stede
for ar berette om ferieplanerne. I skrivende
stund er vejrguderne stadig ikke med
os Nå, men vi fik tømt bødekassen med
det flotte rsultat på kr. 1.868,75., og det
kun på knap et halvt år! „Naturligvis"
gættede Erling "Hulefar" nærmest med
kun kr. 13,25 over! Flot, flot. Tak skal I alle
have! Behøver jeg at nævne, at Pastoren
atter var i byen?
Nå, men nu er det gjort Søndagen derpå,
afholdte Ilse og Sven Aage traditionen
tro Søndags-Havemesse i Strøby Egede.
Vi var desværre alle inkl. kun 10 der havde
en som altid pragtfuld og overdådig
dag. Godt at der inden afgang ikke var en
rokken-med-ører-konkurrence,



thi så havde vi alle tabt! Vi kom kl. 11.30,
og gav værterne fred kl. 20.30. Sommer¬
ferien er jo i fuld gang, selv om sommer i
år nok er et forket ord. I august holder
vi stadig ferie, så jeg har hermed
fornøjelsen at proklamere vore Naver¬
venners årlige Skovtur, der i år afhol¬
des lørdag den 11/9. Det bliver som al¬
tid en udflugt, hvor alle kan deltage, og
pengepungen ikke endnu mere tom ef¬
ter ferien. Hvor turen går hen? Tjah, det
er stadig en lille hemmelighed. Det bli¬
ver under alle omstændigheder
en dejlig minderig dag. Sidste tilmelding
er den 29/8 til Sven Aage: 56266328,
„Foto-Børge: 35817761 eller evt. til un¬
dertegnede: 26738865. Efterårets første
Svende-Hulemøde er tirsdag den 21/9
kl. 19.00. Jeg glæder mig til at se så
mange som muligt, og da er det også
mindst 3 måneder siden I sidst har væ¬

ret i Hulen.
Fortsat „god" sommer.
Arrangementer:
4/9 kl. 10.30 Søndagsmesse
11/9 kl. ?? Navervennernes Skovtur
21/9 kl. 19.00 Svende-Hulemøde
Med kno i bordet, Niels „2m"

NAKSKOV
Hulemødet d. 25/6 Var der mødt 7 naver
+ venner og en gæst Ingrid Ankersen.
Det meste der var til debat var internt.
Den kommende kontingent forhøjelse,
angående dyrere forsendelse af Sven¬
den blev vi enige om at tage fra kassen,
da vi ikke mener, at vi skal have højere
kontingent, og måske miste medlemmer
på denne konto. Sommerfesten er ble¬
vet flyttet en uge til d. 28 august kl.
13oo. på restaurant Hestehoved. Husk
tilmelding senest til hulemødet d. 30 juli.
Ikke medlemmer betaler fuld pris. Me¬
nuen er kold mad. Fredag d. 10 septem¬
ber holder vor kasserer lone, åben hus i
SID huset i Nakskov. Dette sker kl.

14oo, og jeg tror nok, at der er lidt af
både fast og især flydende føde. Begynd
bare at spare op til denne dag, da vi nok
skal komme med især en mægtig tørst.
Ingrid kendte åbenbart lidt til vores va¬

ner, og gav derfor en omgang, selv Erik
fik et klart øjeblik, så Ingrid, du er meget
velkommen til at besøge os igen. Denne
huleaftenen sluttede også i god ro og
orden. Med kno i bord. Henning.

KOLDING

Hulemøde d.25 juni. 6 medl. var mødt
op, det var jo godt nok, dobbelt så
mange som sidste gang. MEN HVOR
BLIVER I ANDRE AF?. Vi var en tur i

Odense, hvor Kirsten havde lavet no¬

get dejlig mad til os, og undskyld at vi
løb med de store gevinster på jeres
skrabelodder, det skulle i jo bruge til je¬
res husleje, håber at i klarer jer. Så gik
turen til Kirsten og Jens til Sankt Hans¬
aften, også en dejlig aften men uden bål,
da det øsregnede hele aftenen. Så har
vi fået et nyt medlem, som hedder Arne,
som har sejlet på de store have, vi hå¬
ber at han falder godt til hos andre gar¬
vede.
Så er der tur til Silkeborg d.7 aug. Håber
at der er nogle der vil med. Tilmelding
inden d.l aug. Til Lars på tlf. 7553 1502
Mobil 2819 2944
Med naverhilsen Karen.

NÆSTVED
Siden sidst. Det har været en stille må¬
ned, men nu begynder aktiviteterne
igen. Der bliver afholdt en skovtur søn¬
dag den 22.08. nærmere tilgår ved op¬
slag i Hulen. Mød talstærkt op og bak
op om din forening, turen skulle ikke
gerne aflyses på grund af for dårlig til¬
melding. Der bliver også indkaldt til ar¬
bejde lørdag den 28.08, hvor vi gerne
skulle have ordnet forskellige ting i
Hulen, men du er selvfølgelig velkom¬
men på alle tidspunkter, der er åbent
torsdag, fredag og lørdag hver uge.
Med venlig naverhilsen, Ove

RANDERS
På hulemødet d.2-7, var 9 svende mødt,
plus et evt. nyt medlem? Et godt hule-
møde med sang og bægerklang og god
mad. Efter endt ferie åbner hulen igen
d. 1-8., dagen efter vores kasserer fejre
sin 50 års fødselsdag, husk hulemøde
d. 6-8., kl. 19.00 kom med forslag til evt.
ture ud i det blå, og andre aktiviteter, vi
kan gøre.
HUSK turen til Frederikshavn er planlagt
til d.4-9., opslag og tilmelding i hulen.

Så minder vi om at hulen Udbyvej 150 i
kid. Er åben hver søndag fra kl. 11.00
t.o.m.??? for navere med gæster, vi ses
svende.

Randers afdeling ønsker alle i ind og ud¬
land en forsat god og regnfuld sommer.
Kno i bordet fra Randers, Jørn

ROSKILDE

Lørdag d. 26 juni var vi pa fisketur til
Myrup put and take sø.
Vi var en 12-13 stykker som tog på fi¬
sketur nu da vi ikke kunne være i hulen
om fredagen på grund af festival. Det
var ikke det bedste vejr, så vindjakkerne
kom frem, men det var tørvejr og det var
det bedste, men det blæste meget men
til al held lå søen lidt nede i et hul så det
var til at klare.

Men vi både drak formiddagskaffe og

spiste frokost i det grønne og fest¬
udvalget gav snaps til frokosten så det
var ikke så ringe endda, om eftermidda¬
gen drak vi også resten af den kaffe der
var. Fiskene sprang lystigt men bide på,
det ville de altså ikke, så vi kørte hjem til
kødgryderne til aften, for vi havde jo
ikke fanget noget vi kunne grille, men
vi var enige om, at det var en dejlig tur
som vi vil gentage senere på året. Så nu
håber vi at alle får en god sommer fra
naverne i Roskilde

Program for August
Søndag d. 15 kl.17.30 kortspil
Fredag d. 27 kl. 19.00 hulemøde
Hulevagten klarer vores formand og
hustru
Hilsen fra Roskilde naverne Anna-Lise

SAMSØ
Grillaften 18-6-04. Desværre ikke flere
end 10 fremmødte til vores årlige som¬
merfest og grillaften. Dejlige kræmmer¬
pølser og god kartoffelsalat og go ben.
Grillen blev en god opvarmning i den
store stålhal da det blev småkoldt til
sidst. Vi holder sommerferie til 3-9-04.
så vel mødt og god sommer.
Kokken siger:
Hvorfor kører du så langsom?
Fordi det er bedre at

komme for sent i dette liv,
end for tidlig i det næste
Sommerhilsen fra Åse



10.

SILKEBORG
Nu er vi forhåbentlig kommet godt over
ferien selv om vejret ikke har været no¬

get at skrive hjem om, men så var der til
gengæld fest i gaden på Grøndalsvej d.
19.6.04 hvor der var sankt hans og 50
års fødselsdag, halleluja og gratis drik¬
kevarer, det var ikke alle der selv kunne
finde hjem. Og så er der fest igen i Silke¬
borg d. 7.8 på Silkeborg bad men det
bliver nok ikke så vildt, for der må vi
selv betale men det plejer at være en
hyggelig dag, så vi håber at se så mange
som muligt både her fra byen og udefra,
der er tilmelding i hulen onsdage og
søndage fra 10-12 på tlf. 86822615. Vi
har jo også vores spillemand Peter (ed¬
derkop) Poulsen som har været medlem
i naverne i 30 år mandag den 2.8 så mon
ikke vi ser ham dagen før i hulen med
sin harmonika.
Til huskesedlen:

Søndag d. 29.8 er der månedsmøde kl.
10.00 måske har Leif kaffen klar, så når
vi frem til September som bliver en hek¬
tisk måned med mange ting på kalende¬
ren men mere om det næste gang.
Bladsmørere.

SLAGELSE
10 muntre svende mødte op til hule¬
mødet d. 2. juli. Efter at have sunget nr.
13, bød formanden velkommen - ikke
mindst til Kurt som vi forhåbentlig snart
ser som nyt medlem hos os. Herefter
blev erfaringerne fra den netop over¬
ståede Slagelse Festuge drøftet. Ud fra
disse erfaringer kunne vi straks konklu¬
dere at vi fremover skal afholde

loppemarked(er), også i eget regi. Mo¬
gens blev enstemmigt valgt til at være
„tovholder" på dette projekt. Forman¬
den kunne berettet at Træ-Industri &

Byg i Slagelse, endnu engang ønsker at
besøge os ifb. med udvekslingselever
der kommer til Teknisk Skole i Slagelse.
Endelig kunne vi glæde os over at Ejner
(årets Nav i Slagelse) er blevet bedste¬
far. Vi ser meget frem til at fejre dette på
en eller anden måde som Ejner synes er
passende - og som han mener at kunne
finansiere. Efter endnu en sang kunne
vi nyde vore medbragte klemmer med
noget sundt tilhørende, der var doneret
af Ejvind, Kurt og Erik. Det vides ikke i
skrivende stund på hvilket tidspunkt
den sidste nav forlod hulen. Det vides

dog ikke med sikkerhed om den sidste
nav i virkeligheden har forladt hulen
endnu.
Med kno i bordet Per

STOCKHOLM
Först vil vi som var med fra Stockholm
til Naverstävnet i Hilleröd takke for et

fint stavne og en dejlig bustur rundt i
Nordsjälland, og som afsluttedes med
mad i Fredensborg, og vilken have vi
fik se. Vi var 17 naver og 30 ungdommer
samlet til årets store midsommeraften pa
Ingarå, det var 3 äret i rad som Kenneth
og Anna stod for denne fest, så det
holder på at blive en tradition. Som van¬

ligt var humöret på top infor vad som-
skulle ske. Vi startede på fredagen med
at rejse store tätet, og på lördagen blev
det Kenneth berömde silbord til frokost.
SA blev det fuld fart på legene, og hol¬
det Hugsnoken vandt. Siden var det tid
for aftensmaden med alle läkkerhederne,
som Kenneth og Anna også stod for.
Efter maden var det upvaktning af Else
og Otto Madsen, og Rie Strange.
Kenneth Håkansson fik et extra må han
leve for at han hade födselsdag just
denne dag og alt den gode mad.
Med naverhilsen, Onkel Anders.

VEJLE
Hulemøde d.2-7-04. Formanden bød
velkommen hvor 11 navere var frem¬

mødt. Gåturen var nu overstået og en
ros blev givet til alle dem der havde hjul¬
pet og deltaget den. Der var besøgende
fra Fredericia - Hørning og Silkeborg,
Gunner Møller fra Silkeborg havde ta¬
get deres Fane med, Gunner havde
vandret med Fanen den lange vej fra
Danmarksgade og ud til Hytten, vi si¬
ger dig tak Gunner for dette, tak til Louis
der var behjælpelig med udskænknin¬
gen i hestevognen. Per Bove og hans 2
dejlige flotte heste stod igen for trans¬
porten på turen og en tak til Per og he¬
stene der jo gav turen en god stemning,
Per Bove gav ude ved Hytten et par
flotte nummer med sang og guitarspil,
Jo det var virkelig hyggeligt. Silkeborg
og Hørning havde givet et par flotte
gaver på dagen og vi siger jer tak for de
flotte ting. Indehaveren af Borgerkroen

i Vejle gav et stort beløb til arrangemen¬
tet og en stor tak til dig Bengt for dette
initiativ. Der blev ved mødet optaget et
nyt medlem i afdelingen, Lida De Vries,
velkommen til dig Lida i vor naverflok,
håber at du må få en god tid hos os.
Terrassen uden for køkkenet var blevet
omlagt og stabiliseret og en tak til
Edmund og lille Arne for dette. Hatten
havde ikke megen ro ved mødet og slap¬
per nu lidt af igen, tak for de våde, efter
mødet havde Jørgen Lauridsen lavet en

god gang stegt flæsk med persillesovs
som vi siger dig tak for Jørgen.
Arrangementer i August Mdr.
D.6-8-04. Kl. 18.30 Hulemøde.
Med naver hilsen, Jens K. Ibsgaard.

ÅRHUS
Hulemødet d. 18-6. Det var nemt for for¬
manden ved velkomsten at overskue

forsamlingen (de manglende svende så
nok „ bold „ på TV). Det var en stille og
rolig aften - bortset fra at klokken rin¬
gede en gang, det var Bager, der glæ¬
dede sig over at have solgt sin koloni¬
have. Vi takkede for der ved at synge
blæresangen. Til hulemødet d. 2 juli -

var hulen heller ikke overrendt af

svende, men det var ingen hindring, for
den hyggelige stemning der var i hulen.
Vor allestedsnærværende formand, kom
lidt forsinket susende fra en arbejdsop¬
gave i Blokhus. Vi havde besøg afTove
Johannsen, måske et kommende med¬
lem? Tove er kendt i naverkredse - eller
rettere sagt, hendes kreationer er det.
Hun har nemlig syet adskillige Mosel
hatte ! Hans Peter slog på klokken ikke
en men to gange, på grund af en fore¬
stående fødselsdag. Han blev iklædt en

høj hat, og fik en sang. Tak Bager. Den
3 sept. til hulemødet indleder vi med eks¬
tra GF, angående en vedtægtsændring (
mødetidspunktet er som sædvanligt kl.
20 .) Den 11 sept. er der ved at blive
arrangeret en udflugt - hvorhen er
endnu ikke fastlagt! Mere herom se¬
nere - men sæt et x i kalenderen. Til slut
en hilsen fra os alle, til Svend E. Jensen,
der for tiden døjer lidt med sit helbred,
vi håber at du snart er så frisk at vi igen
ser dig i hulen!
Hulemøde d. 6 - 8
Hulemøde d 20 - 8
Fugleskydning d. 21 - 8
Hilsen fra smilets by. Lis



www.naverne.dk

HOVEDBESTYRELSEN:

EMNER TIL BEHANDLING I HB.. SKAL VÆRE
FORMANDEN I HÆNDE SENEST D.25 I MÅNEDEN.
Formand:
Ole Bøwig, Brandsøvænget 4, DK-5000 Odense C.
Tlf. + Fax.: 65 90 44 16 Mobil tlf: 40 36 38 16
E-mail-ads.: Naver@galnet.dk
Næstformand:
Finn Pedersen Morbærvænget 13. DK-4684 Holmegård,
tlf.: 5554 6697, Mobil Tlf.: 4013 6697.
Email: naverne4700@stofanet.dk

ADRESSEÆNDRING - UDMELDNING
BLADFORSENDELSE I INDLAND
Hovedkasserer:
Frode Zachariassen, Rustrupvej 26 B, DK-8653 Them.
Tlf.: 86 84 92 68 Fax.: 86 84 91 43
Bank: Arbejdernes Landsbank konto: 5347 0388708
SWIFT:ALBADKKK
Email-ads.: frode26@mail.tele.dk

BLADFORSENDELSE TIL UDLANDET
FORSENDELSE AF CCEG.BLADET.
Redaktør af "Den farende svend"
Dorrit Hansen, Gormsvej 7, Kregme, DK-3300 Frederiksværk
Tlf. + Fax: 47 72 48 14 Email-ads.: dorrit_nav@email.dk
Deadline: Den 10 i måneden.

Sekretær:

Laila Dideriksen GI. Viborgvej 216 DK-8900 Randers
Tlf.: 86 45 43 48 Email: laila_dideriksen@msn.com

Udstillingsvognen:
Udstillimgsvognen befinder sig i Holbæk, og spørgsmål
angående udlån af vognen bedes rettes til:
Torben Lundgaard, Nybyvej 51
DK-4340 Tølløse tlf. 5918 6067

Trykning:
Birkerød Bogtryk/offset Aps. Toftebakken 2,D.
DK-3460 Birkerød. Tlf.: 45 81 04 58.

BIANKAS SOMMERHUSUDLEJNING.
Billig udlejning af sommerhuse med og uden

svømmepøl. Ring efter materiale
tlf. 7591 1940 fax. 7593 4019

vexaf
ta'På

ove' Brandt's Bar
Paladspassagen 7

7100 Vejle
Tlf. 7583 1099

HAR.T * "fei UUATZH TUF. 2&20.05U5

Frederiksberggade 4 - Silkeborg - Tlf. 86 82 05 91

VELKOMMEN TIL NAVERTORPET
Telefon 46/857 028 629

Torpvägen 4, St. Barnvik 2
S-134 64 Ingarö Sverige.

Grill * Pizza * Smørrebrød * Is

Åbent hele Året Værelser m/TV

Hyggelig gårdhave www.droppen.dk
^ & BF-\K'

Langgade 26* Tranebjerg*DK-8305 Samsø*Tlf. 86590632

SPILLEAUTOMATER * BILLARDSALON
BESØG DROPPEN VI LØFTER PROPPEN

Dit lohzale øl depot

Boje Tlf. 40824283 Alt i Hancock og Vestfyen produkter
Jens Tlf. 86667694 Fadøl, øl, vand og vin.

Malermester Eugen Uhl
Klinten 27, 3600 Frederikssund

Tlf. 47 31 27 99 - 40 57 27 99
Fax 47 31 72 99

<
n

Jakon A/S
Bygningsentreprise
Baltorpbakken 9, 2750 Ballerup
Tlf. 44 83 02 OO

www.jakon.dk

ni



AFSENDER:
Frode Zachariassen

Rustrupvej 26 B.
DK-8653 Them
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DANMARK

Evt.: „Returneres ved varig adresseændring"

ANDELSKASSEN J.A.K
Løvegade 63,4200 Slagelse.Tlf.58504770

Det lille pengeinstitut
Med den store virkning.

ET ANDERLEDES PENGEINSTITUT.

BORGERKROEN

Vestergade 37, Vejle.
Stedet hvor naver og andet godtfolk mødes.

Casino Bodega
Købmagergade 10 7000 Fredericia

Tlf. 75 91 1.3 64
Hver onsdag kl. 11.00 ølbanko og harmonikaspil

Levende musik hver

Torsdag kl. 21.00 til 02.00 - fredag kl.21.00 til 02.00
Lørdag kl. 14.00 til 18.00 og 21.00 til 02.00

Søndag kl. 16.00 til 21.00.
ÅBEN ALLE DAGE FRA 9.00 TIL 02.00.

Byggefirmaet
Johansen

Solbjerg Hovedgade 72b. Tlf: 8692 6122
8355 Solbjerg. Mobil: 3095 0665

Formand for foreningen i Århus
www.byggefirmaet-johansen.dk

Bodega
GflDESPEJLET

Østergade 18 HERNING 9712 30 08 i
MURERMESTER
Gunner M Vilhelmsen

Egetoften 6, Slagslunde
DK-3660 Stenløse

Tlf.: 48 18 35 11 - 40 20 37 10
Medlem i Frederikssund

i
CITY CAFE'en

Fønnesbechsgade
Herning

Tlf. 9722 5574

stedet, hvor venner mødes

ShTs Kartoffelcentral
v/ Mette og Svend Hübschmann

Hovmosevej 3, Rens Mark
DK-6372 Bylderup

Fax 74 64 88 99
Tlf. 74 64 85 35

Tryksager siden 1931

Birkerød Bogtryk
Toftebakken 2 D.

DK-3460 Birkerød
Danmark
Tlf. 45 81 04 58

MALERMESTER

TOM SØRENSEN
Medl. af CUK. Hillerød afd.

Kristtornevej 43
3300 Frederiksværk
SE.: nr. 20043008 C

Tlf.: 4772 1112
Fax.: 4772 1152

Mobil: 2290 1188

LUMSKEBUGTEN
Havnegade 33 i Vejle - tlf. 75 82 57 95

BAR - BODEGA - BILLARD
Levende musik - fredag / lørdag

Hver dag kl. 8 -18: øl 12.00 kr./ kl. 18.00 - 2.00: øl 15.00

HØJSKOLE
ØSTERSØE

N
N

Flensborgvej 48 - 50. DK-6200 Aabenraa
Telefon 45 7462 4700. Telefax +45 7462 4701

www.hojoster.dk
e-mail: adm@hojoster.dk
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Jørgens Bryllup.
Den 17-07 2004

Så kan det ikke skjules længere, vores særdeles
gode kasserere Jørgen Kastrup har ladet sig
ægteviee til Anna Marie på Silkeborg Rådhus, ja
så har denne dejlige dag at tænke tilbage på og
prøvet det. Vi mødte op nede foran med stok klar
til at danne ekspale for de nygifte de fik også en
tur i åben vogn en Moris 10 hunderede og gu¬
derne må syndes godt om parret de lod solen
skinne over dette smukke par Så alle Navere i
Silkeborg ønsker jer tillykke.
Hold jer fugtige venner. Skriverkarlen

Jeg - UDSTILLINGSVOGNEN.
Efter en lang vintersøvn i min plejefars have i Jyderup, kom jeg igen ud og fik asfalt under hjulene.
I juni måned var det de gode navere i Slagelse, som inviterede mig til festuge, i deres smukke by.
Efter at have hvilet ud efter dette havde mine plejeforældre, Holbæk Naverne, lovet mig, at jeg skulle komme til byfest i
Holbæk D.15 - 16 og 17 juli, så sidst på eftermiddagen kom en af mine menneskevenner så, for at køre mig til Holbæk.
I de 3 dage, kom der hver dag ved halv 10-tiden, nogle fra min plejefamilie, for at hjælpe mig med at fortælle alle de
nysgerrige besøgende, hvad jeg var for en, og hvad mit formål var.
De 3 dage gik alt for hurtigt, og lørdag ved 14 tiden, skulle jeg hjem igen til min plejefar, TROEDE JEG.
Nu var der det sådan, at der var 3x3 dages byfest i Holbæk, og da jeg var klar til at blive kørt hjem, kom en flink dame,
og spurgte min plejefamilie, om jeg ikke nok måtte komme de sidste 2 uger også fordi, som hun sagde,jeg pyntede så fint
i gadebilledet. Ih hvor jeg blev glad, da jeg fik lov til at være med alle 3 uger. Og min plejefamilie blev også glade, fordi
der kom RIGTIG MANGE og hilste på os. Der var også nogle af mine gode venner fra Frederikssund, som kom og hilste
på mig, tak for det.
De sidste 2 uger gik så hurtigt, og den sidste uge var det så godt vejr, at jeg næsten fik hedeslag.
Jeg er jo ved at være "en gammel tøs", så der er kommet et par rynker, som trænger til at blive glattet ud, men det er der
en af mine venner der har lovet at gøre noget ved, så jeg kan blive rigtig fin til jeg skal til KRÆMMERMARKED i
Mørkøv d. 24-25 og 26 sept.
Inden jeg tager med min gode ven hjem for at få rettet lidt på make-uppen, vil jeg gerne sige tak til dem fra min pleje¬
familie, som var med til at gøre det sjovt for mig i de 3 uger i Holbæk.
Og også tak til GULDBAGEREN i Svinninge, som sørgede for at de som passede mig, fik nybagt brød til kaffen.
Nu håber jeg bare, at når jeg er blevet pyntet lidt op, og har været i Mørkøv, at rigtig mange af mine andre Naver rundt om
i Danmark, vil invitere mig til at besøge DERES BY.
Med Naverhilsen UDSTILLINGSVOGNEN.
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MÆRKEDAG.

D.08 sept. 2004

D.08 sept. 2004

D.08 sept. 2004

D.16 sept. 2004

D.17 sept. 2004

D.18 sept. 2004

D.24 sept. 2004

***

JUBILÆUM.
D.Ol sept. 2004

D.Ol sept. 2004

D.Ol sept. 2004

D.Ol sept. 2004

D.Ol sept. 2004

D.03.sept. 2004

D.03.sept. 2004

D.03.sept. 2004

D. 13.sept. 2004

D. 13.sept. 2004

D.17.sept. 2004

Silkeborg 60år

50år

Ingrid Olsen Stockholm 75år
Diligentvagen 34
S-13148 Nacka
John Nielsen Roskilde 75år
Hejrevej 9
DK-4000 Roskilde
Peter Poulsen

Bregnevej 18
DK-8600 Silkeborg
Birger Svendsen Fr.Sund
Murergade 7. 2
DK-2000 København N.
Gunnar Mølle Silkeborg 60år
Borgergade 43 st.0002
DK-8600 Silkeborg
Ingerlise B. Petersen, KBHN 60år
Martensens Allé 11, 2.,
Dk-1828 Frederiksberg C
Finn Lorentzen Silkeborg 70år
Markedsgade 6-2
DK-8600 Silkeborg

MINDEORD

Vor trofaste naverkammerat Ingeborg Paulsen er taget ud på
sin sidste rese den 3 august efter en längre tids sjukdom.
Ingeborg kom fra Bremen og blev meldt in i froeningen 1973,
men inden den tid hade hon deltaget i meget arbejde på Torpet.
Vi mindes når hon var med i skogen og fälde träd og släpe
hjem til Torpet i begyndelsen af tresserne og alle de gange
hon var med pigerne og lavede langfredagsfrokost og
gåserniddage.
Ingeborg hat väret med på mange pinsestävner og
moselträffcr sammen med sin Anton, og hon var Hövding
på Ingarö 98-99.
Vi kommer at savne dit herlige humör.
Naverne i Stockholm

TAK - TAKTAK - TAK

Else Marie Lassen

Ringen 54 1 tv.
DK-6700 Esbjerg
Leo Lassen
Ewals Alle 23 1 th
DK.6700 Esbjerg
Andre Wetli
Züricherstrasse 2
CH-5330 Zezikon
H.P.Hansen

Ahlmannsvej 19
DK-6400 Sønderborg
Doris Andersen

Søby Haven 26
DK-6430 Nordborg
Martha Dantoft

Redstedsgade 26
DK-6400 Sønderborg

Gunnar Jørgensen
Redstedsgade 14
DK-6400 Sønderborg
Børge Dantoft
Redstedsgade 26
DK-6400 Sønderborg
Ib Larsen

Østergade 48
DK-4340 Tølløse
Kurt Rasmussen

Teglværksvej 13
DK-3400 Hillerød
Anders Toftemark

Dybbølgade 9
DK-6400 Sønderborg

Esbjerg 25år

Esbjerg 25år

Zürich 25år JEG VIL GERNE TAKKE FOR OPMÆRKSOMHEDEN
TIL MIN 50 ÅRS FØDSELSDAG D.31/7.
Med venlig hilsen Kim Dideriksen, Randers.

Sønderborg 15år

Sønderborg 15år

Sønderborg 5år

Sønderborg 5år

Jeg vil hermed takke HB og foreningen og Naverne i Hille-
rød-afd. for opmærksomhed ved min 65 års fødselsdag.
Med naverhilsen Margit Norlin

En stor tak til HB og Samsø afd. for opmærksomheden til
min 70 års fødselsdag.
MVH.Knud Hansen. Samsø.

Pudseren takker Hillerød for et godt pinsestævne.

Holbæk 25år

Sønderborg 5år ]\faverne i Silkeborg.
De fejrede min 80 årsdag samt mit ikke medlemskab i 50 år,
forstået sådan at den gang for 50 år siden da jeg var i Stock¬
holm og kom på Torpet der mødte jeg min nu afdøde mand
Hans „Padborg" da vi så rejste tilbage til Danmark. Der
kunne jeg ikke være medlem i Silkeborg, for de optog ikke
piger ej eller overførte medlemskabet fra Stockholm. Så tak
for den store dag som var lavet for mig på Silkeborg Bad

Sønderborg lOår lørdag 7 august. Meget benovet over den flotte tale som Kai
holdt for mig. Tak til Silkeborg Naverne
Fra Mose Marie

Fr.Sund 25år
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Tak for kort og telegrammer i anledningen af min 65 års
fødselsdag.
Anny, København.

Tak for venlig deltagelse ved Kirsten's sygdom og bisæt¬
telse. En særlig tak til dem som havde mulighed for at følge
hende på vej. Tak alle sammen.
Hønse-Jens og børnene.

■S* 75 ÅR.

Formanden for Roskilde Naverne, John Nielsen, kan d. 8
September fejre sin 75 års dag.
John har været formand i Roskilde 10 år, som han gør godt,
med sit meget rolige sind. Om John er gået på pension eller
ej, kan vi ikke linde ud af; men for tiden underviser han en

ung snedker ovre på ,Jarl Hede, som vil være karetmager,
det er lige John, det ved vi alle, så ta'r Birthe med, så de kan
hygge sig sammen om aftenen.
Der er blevet mere tid til have og drivhus hjemme, efter han
stoppede sin forretning, det nyder han vist meget.
Alle Naverne i Roskilde ønsker dig hjertelig tillykke.

Forsættelse af

Delegeretmøde d. 30/5-04 i Hillerød.
Kai Spaanhede, Silkeborg, ønsker at få af vide hvorfor rejse¬
budgettet og EDB - budgettet er overskredet så voldsomt.
Frode Zachariassen, Silkeborg, kunne ikke lige gå i detaljer, med
havde regnskabsmappen med, som var blevet godkendt afbilagskontrol-
lanterne, og man skulle være velkommen til at kigge disse igennem.
Erling Rasmussen, Stockholm, mente at man ikke kunne sætte
varelagerets værdi og egenkapitalen op mod hinanden, da dette
var meget urealistisk at gøre. Varelagerets værdi er blevet mind¬
sket fordi man har fundet frem til et mere realistisk tal, da den
gamle værdi var langt større end i praksis.
Hans Emborg, Vejle, ville gerne rose HB for at have brugt færre penge
end sidste år. Han mente at man burde have respekt for
bilagskontrollanternes arbejde. Desuden mente han også, at det var mest

hensigtsmæssigt, at bruge den samme regnskabsopstilling år for år.
Henning Brogård, Nakskov, pointerede at Silkeborg havde krav
på et svar, når de stilede spørgsmål til HB' regnskab, og han gjorde
opmærksom på, at spørgsmål i den retning, intet havde med mis¬
tillid til hverken kassere eller bilagskontrollanterne at gøre.
Regnskabet blev sat til afstemning. 29 stemte for og én undlod at
stemme. Frode Zachariassen, Silkeborg, fremlagde budgettet for
år 2004 til orientering.
10. Beretning om hjemmeside, ved Henrik Berg.
Finn Pedersen, Næstved, gør opmærksom på, at han er den an¬

svarlige for hjemmesiden. Han sagde, at han ikke havde megen
forstand på dette, så han har givet erhvervet som WEB - master
videre til Henrik Berg. Finn sagde, at man behøver ikke at være
HB medlem, for at udføre et stykke arbejde.
Henrik Berg, Næstved, fortalte at hjemmesiden har været dyr, og
at de har haft de helt rigtige intentioner, men at der er blevet slået
et alt for stort brød op. Før Henrik blev ansvarlig for hjemme¬
siden, har man købt sig en hjemmeside på cybercity. Cybercity er
altså den nuværende udbyder for hjemmesiden, men pladsen her,
er alt for stor, til CUK's behov. Ligenu er cybercity ved at få en ny
server, som skulle komme op og køre d. 21/6, og det vil næppe
gøre det billige. Det der kommer på hjemmesiden er det som Hen¬
rik selv lægger ind. Desværre er billederne forsvundet fra hjemme¬
siden, og de kan ikke kaldes frem igen. Henrik har fundet ud af, at
hvis man skifter til Stofanet, kan man få en gratis hjemmeside,
hvilket vil være en enorm besparelse for CUK. Den hjemmeside
har en kapacitet på en gigabyte, det vil sige at efter d. 21/6 har
man mulighed for at omlægge hjemmesiden, så den i hvert fald
ikke koster mere derfra. Der vil være nogle programvarer og nogle
andre småting til at justere med, men det vil ikke være noget i
forhold til de 4.500. som cybercity koster. Sidste år havde 264
henvendelser på hjemmesiden, fra folk med spørgsmål omkring
CUK. Undskyld til Nakskov, over at de ikke var blevet lagt op
endnu. Der er 29 foreninger lagt ind, af dem har 9 bedt om pass¬
word. så de selv kan gå ind på hjemmesiden og redigere. Heraf
har ikke alle brugt sit password, men Henrik ville gerne frem¬
hæve Vejle, og rose dem for den seriøse og gennemtænkte måde,
de havde redigeret deres side. Derfor kårede han dem som den
forening, der havde den bedste hjemmeside. Slagelse blev nr.2,
og Stokholm blev også fremhævet. Erling Rasmussen, Stokholm,
Finn Pedersen, Næstved og Henrik har haft en længere samtale
om hvordan man bedst muligt kunne forbedre hjemmesiden, så
den bliver mere brugervenlig.
Erling Rasmussen, Stokholm, tilbød at downloade hjemmesiden,
rette den til og få den op og køre igen. Og efterlyste en person
eller flere, som har teknisk snilde, og kan lægge de ting på
internettet, som foreningerne ikke selv kan finde ud af, så siden
kan blive opdateret løbende.
Hans Emborg, Vejle, er glad for at få af vide, hvem der er den
ansvarlige for hjemmesiden, og takkede for prisen som den for¬
ening med den bedste hjemmeside. Han er skuffet over at HB
ikke lægger noget ind på hjemmesiden. Hans spurgte Henrik Berg,
Næstved, om hvorvidt pladsen på serveren ville være stor nok,
hvis alle foreningerne og HB brugte den samme server. Har man

gemt tidligere medlemslister?
Henrik Berg, Næstved, En gigabyte er gratis på stofanettet. Når denne
plads er fyldt ud, koster det et vist beløb. Henrik foreslog, at man på
næste delegeretmøde, eller hvornår det ellers måtte blive eventuelt,
tager op til overvejelse om man har brug for mere plads. Men under
alle omstændigheder er det en næsten omgående besparelse. Vi beta¬
ler i øjeblikket for 20 gigabyte, men bruger kun to. Han havde fået et
spørgsmål tidligere, om hvad der kræves af en forening, for at ændre
på deres hjemmeside. Der kræves kun en adgangskode.
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Erling Rasmussen, Stokholm, korrigerede Henrik, vores hjemme¬
side fylder ikke mere end hvad der svarer til 200 megabyte, hvil¬
ket er betydeligt mindre.
Kurt Rasmussen, Frederikssund, spørger hvad et billede fylder,
da det er det der fylder mest.
Erling Rasmussen, Stokholm, der ligger en begrænsning på 8 bil¬
lede per. forening. Et billede fylder 350 kilobyte, for et alminde¬
ligt 10*16 billede.
Henning Brogård, Nakskov, ønsker at vide, hvis vi overskride den
ene gigabyte på stofanettet, hvad kommer det så til at koste?
Henrik Berg, Næstved, Antallet af billeder per. forening er et valgt
tal, men det er meningen at billederne skal udskiftes løbende. Pri¬
sen, hvis man overskrider én gigabyte er ikke kendt, men man vil
tage det op til vurdering, hvis det bliver nødvendigt.
Beretningen om hjemmesiden blev godkendt med klapsalver.
11. Indkommende forslag.
Der er indkommende tre forslag.

1. forslag kommer fra Roskilde, som foreslår at den fa¬
rende Svend reduceres til at udkomme 6 gange om året.

2. forslag kommer fra HB, som foreslår en kontingent¬
stigning på 5 kr. om mdr. til dækning afportostigningen,
gældende fra d. 1/1-05.

3. forslag kommer fra Næstved, som foreslår at den fa¬
rende Svend bliver lagt på internettet.

Dirigenterne Søren Hvejsel, Silkeborg og Otto Westergaard, Hør¬
ning, sagde vi skulle tage forslagene i rækkefølge.
John Nielsen, Roskilde, fremlagde sit forslag.
Hans Emborg, Vejle, sagde, at hvis dette forslag går igennem, så
mister vi medlemmer.
Ole Johansen, Århus, mener at dirigenterne har taget forslagene i
forkert rækkefølge, da han tror at forslag nr. 2 bliver vedtaget, og
de øvrige derved falder til jorden.
Søren Hvejsel, Silkeborg, forsvarer sig ved at sige, at det første
forslag er det mest vidtgående.
Henning Brogård, Nakskov, mente at forslag nr. 1 er uspiseligt,
og koster medlemmer.
Dorrit Hansen, Frederikssund, påpeger at hvis bladet kun skal
udkomme seks gang om året, vil hver enkelt nr. veje ekstra, og
dermed koste mere i porto. Og desuden er HB ikke herre over
portoprisstigningen, hvor meget de så end gerne ville være det.
Kim Dideriksen, Randers, mener at forslagene skulle være taget
under ét, da de omhandler det samme. At lægge Svenden ud på
internettet vil koste medlemmer, da mange af de ældre ikke har
computer, og hvis Svenden kun kommer hver anden måned, vil
dette også koste medlemmer, fordi for nogen er netop Svenden,
den eneste kontakt de har til Naverforeningen. Så Randers for¬
eningen vil stemme for, forslag 2.
Dan Eland, Hillerød, siger klart nej til forslaget.
Hans Emborg, Vejle, mener at der er andre måder at spare på.
Bestyrelses oversigten behøves kun stå i Svenden én gang om
året, de øvrige måneder kan pladsen bruges på annoncer.
John Nielsen, Roskilde, trak forslaget tilbage.
Frode Zachariassen, Silkeborg, fremlagde HB's forslag.
Otto Westergaard, Hørning, kommenterer at forslaget går ud på,
hvor vidt man ønsker at bevare Svenden i sin nuværende form.
Henning Brogaard, Nakskov, ønsker at man sender samtlige
Svende ud til foreningernes formænd, så det bliver op til disse, at
fordele Svenden hver måned.
Frode Zachariassen, Silkeborg, Det kræver at man kan få én til at
pakke og sende samtlige Svende, men vi må være realistiske og
sige, at det må vi betale os fra, da ingen er villige til at gøre dette
hver måned.
Frank Pedersen, Zürich, mener at det skal være op til formanden at få

Svenden omdelt. Og var glad for, at forslag nr. 1 var blevet trukket.
Hans Emborg, Vejle, står fast på, at han ikke vil omdele 49 udga¬
ver af Svenden om måneden. Medlemmerne må betale sig til at få
det. Hvis det koster penge i forhold til postvæsenet mår man skif¬
ter adresse, så mener han at det er rimeligt, at medlemmet selv
betaler.
Erik Phillipsen, Fredericia, mener at medlemmerne selv kan hente
Svenden i hulen.
Ole Bøwig, Odense, mener at hvis medlemmerne ikke får deres
blad til den 1. så melder de sig ud. Derfor er det en dårlig ide at
lægge dem i hulerne, og hvem skal betale portoen, for de blade
formanden skal sende ud, hvis de ikke bliver afhentet?!
Dan Eland, Hillerød, Hillerød går ind for forslag nr. 2.
Ole Johansen, Århus, kan ikke forstå, at forslaget kommer bag på
folk, og Århus bakker op om forslaget.
Erling Rasmussen, Stokholm, mener at foreningerne selv skal finde
en løsning, men at de skal prøve at holde portostigningen uden
for kontingentet.
Afstemning 19 stemte for forslaget, 9 stemte imod og 2 undlod at
stemme.

Forslag nr. 2 vedtaget, og forslag nr. 3 faldet til jorden.

12. Valg af næstformand Finn Pedersen, Næstved, genvalgt
13. Valg af hovedkasserer Frode Zachariassen, Silkeborg,

genvalgt.
14. Valg af redaktør Dorrit Hansen, Frederikssund, genvalgt
15. Valg af bestyrelsesmedl. Søren Hvejsel, Silkeborg, genvalgt
16. Valg af HB-sup. Flemming Laugesen, Herning, genvalgt
17. Valg af bilagskont.Erling Jørgensen, Herning, genvalgt
18. Valg af bilagskontrollantsup.Otto Westergaard, genvalgt

19. Næste års stævneby.
Pinsen falder d. 14., 15. og 16. maj i år 2005. Hans Emborg fra
Vejle, tilbød at tage stævnet i år 2005, på betingelse af, at de kunne
få stævneretten i år 2019. Dette blev vedtaget på delegeretmødet.
Frederikssund ønskede at blive stævneby i år 2006.

20. Eventuelt.
Frode Zachariassen, Silkeborg, takkede for et godt stævne. Han
opfordrede foreningerne til at bruge udstillingsvognen noget mere.
Ole Pukgaard fra Holbæk modtog to flasker snaps til deling med
dem. der i samarbejde med ham, har istandsat udstilingsvognen.
Henning Brogård, Nakskov, takkede Hillerød for et veltilrettelagt
stævne, men når der bliver gået fanemarch, synes han, at deltageran¬
tallet er gået ned. Går vi for stærkt, eller er gåturen blevet for lang?
Otto Westergaard, Hørning, takkede Hillerød. Han forærede alle
foreninger en CD-rom, med billeder fra sidste års pinsestævne.
Hans Emborg, Vejle, vil gerne have moderniseret delegeretmø¬
det, så man på selve dagen, kan opstille folk til valg og komme
med ændringsforslag.
Dan Eland, Hillerød, En march er en march, men måske et tog
eller en hestevogn ville være en ide, til de gangbesværede under
fanemarchen.
Frank Pedersen, Zürich, takkede Vejle for at ville tage stævnet i år
2005 og Frederikssund for 2006. Den 4. juni 2005 fejres der 125
års jubilæum i Sweitz.
Keld Nielsen, Vejle, takkede Hillerød.
Dirigenterne takkede for god ro og orden.
Ole Bøwig, Odense, Tak til Hillerød, indtil nu er det gået godt.
Han har nye sangbøger, som kan købes for 75 kr. stk. Takkede de
delegerede for et godt møde. Bad Frank hilse i Zürich og sige at vi
kommer styrtende fra nord til jubilæet.
Referent Laila Dideriksen.

i
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CUK
ADRESSELISTE

AALBORG (01-01-1919)
FORMAND: Gunnar Danielsen Peter Skramsgade 3

DK-9000 Aalborg, tlf. 9810 1967
Email-adr.: gd@hadstents.dk

KASSERER: Poul E. Petersen, Lundevej 6,
DK-9240 Nibe, Tlf. 98 35 39 18
email-adr.: pope@get2net.dk

HULE: Kattesundet 20, 9000 Aalborg
MØDE: 1. onsdag i måneden, kl.19.30

hver lørdag kl.11.00 til 13.00.
Lukket i juli.

MEDL: 34

ESBJERG ( 19-09-1979)
FORMAND: Erling Knudsen, Østparken 109

DK-6840 Oksbøl, tlf. 7527 2218
KASSERER: Leo Lassen, Ringen 54, l.th.

DK-6700 Esbjerg, tlf. 7513 5892
HULE: Ringen 54, 1.tv
MØDE: Sidste tirsdag i måneden.
MEDL: 5

FREDERICIA( 15-03-1920)
FORMAND: Erik Philipsen, Indre Ringvej 221, 2th

DK-7OOOFredericia. tlf. 7592 1730
Mobil: 2659 5792

KASSERER: Louis Jensen, Norgesgade 15 B. 2 tv.
DK-7000 Fredericia, Mobil: 2685 7947

HULE: Sjællandsgade 17 c, 7000 Fredericia
MØDE: 1. onsdag i måneden kl.19.00.

Lørdag kl. 11-14.
Evt. gæster kontakt bestyrelsen
Ferielukket Juni - juli.

MEDL: 15 N. -4 NV.

FREDERIKSSUND ( 21-06-1971 )
FORMAND: Kurt Rasmussen, Teglværksvej 13

DK-3400 Hillerød,
tlf.: 4824 8881 mobil: 2255 5013
email adr.: kkbr@get2net.dk

KASSERER: Poul Berg, Gartnerstien 10
DK-3300 Frederiksværk. Tlf. :47721777
Email: poulbente@privat.dk

HULE: Græse GI. skole, Græse skolevej 21
MØDE: 1. fredag i måneden. Kl. 19.30.
MEDL: N.26. NV.3

HILLERØD ( 19-03-1937)
FORMAND: Dann Eland Rosenvænget 1 Ith

DK-3600 Frederikssund tlf. 4731 4954
Mobil: 3055 6542

KASSERER: Erland Nielsen, Dronningens Kovangen 5
DK-3480 Fredensborg tlf. 4847 5169

HULE: Sophienborgvej 36 A Hillerød
Mobil: 3055 6542 .

MØDE: 2. fredag i måneden kl. 19,30. Lørdagsmesse kl.
13.00, sidste lørdag i måneden

MEDL: 29. NV. 9

NAVERNE
SEPTEMBER 2004
HERNING (03-12-1964)
FORMAND: Flemming Laugesen, Vestparken 28, Lind

DK-7400 Herning, tlf. 9722 2588
email adr.: bodega@postl 1.tele.dk

KASSERER: Kaj Helmut Kristensen, Nis Petersenvej 20
DK-7500 Holstebro, tlf. 9742 0939
E-mail: eskimo-neger@mail.tele.dk

HULE: Ole Rømersvej 7, kælderen, tlf. 4084 8347
MØDE: 3. onsdag i måneden kl.19.30 samt 1. og 3. Søn¬

dag i måneden i mdr. kl. 10-12.
MEDL: 21.
KONTAKTMAND I NORD: Bent O. Hansen, Hovedgaden 35

Odby, DK-7790 Thyholm, tlf. 9787 5901

HOLBÆK (31-08-1920)
FORMAND: Torben Lundgaard, Nybyvej 51

DK-4340 Tølløse tlf. 5918 6067
KASSERER: Kirsten Dreyer, Bøgevej 13, Havnsø

DK-4591 Føllenslev, tlf.: 5920 0023
e-mail: vk@netdrever.dk

HULE: Holbæk Foreningshuset, Jernbanevej 16
MØDE: 3. fredag i måneden kl. 19.30 (ingen møde i juli)

Seniormøde: 1ste torsdag i hver mdr. kl. 13.30
MEDL: 23.

HØRNING (12-12-1991)
FORMAND: Otto Westergaard, Højgårdsvej 24

DK-8362 Hørning, tlf. 8692 1803
Mobil: 2097 1844 E-mail.: elot@mail.dk

KASSERER: Karl-Heinz Fiering, Damager 6
DK-8362 Hørning tlf.: 8692 3128
Emailadr.: bekhf@c.dk

HULE: Den gamle mølle Møllevænget 45, Hørning
MØDE: 1. fredag i måneden, kl. 20.00
MEDL: 17. N. 7. NV.

KOLDING (08-07-1942)
FORMAND: Johan E Andersen Skamlingvej 53

DK-6093 Sjølund tlf. 75574657
Mobil: 4019 4657

KASSERER: Lars Borg Henriksen, Violvej 4, st.th.
DK-6000 Kolding, tlf. 7553 1502

HULE: Agtrupvej 109, kælderen
MØDE: Sidste fredag i måneden
MEDL. 17. NV.3

KØBENHAVN ( 12-01-1899)
FORMAND: Niels Kraglund, Rørholmsgade 20 st.th.

DK-1352 København K, tlf. 3315 0985
Mobil tlf. 2673 8865 Arb. tlf. 3686 8865
Emailads: nkraglund@jumbotransport.dk

KASSERER: Leif Ove Nielsen, Bremensgade 20, 2.th.
DK-2300 København S, tlf. 3254 9508

HULE: Ingerslevgade 108 kid. tv. DK-1705 Kbh.V.
TLF: 3321 0092.

MØDE: Se svenden under KØBENHAVN
MEDL: 28 N. - 15 NV.
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NAKSKOV ( 10-01-2003)
FORMAND: Henning Brogaard Rødbyvej 113

DK-4900 Nakskov tlf.: 5495 5665
Email: hebro@vip.cybercity.dk

KASSERER: Lone Bertelsen Blindestrædet 4
DK-4900 Nakskov tlf.:5492 5272
Email: lonebertelsen@ofir.dk

HULE: Rødbyvej 113, Nakskov
MØDE: Sidste fredag hver måned kl. 19.00
MEDL: 7

NYSTED ( 16-10-1955)
FORMAND: Alex V. Jensen, Drosselvej 9

DK-4880 Nysted tlf.:5487 2039 / 2166 6839
Email: alex.v.jensen@tdcadsl.dk

KASSERER: Willy Erik Jørgensen, Vognmandsmarken 2
DK-4880 Nysted tlf.: 5487 2060

HULE: Den gamle stationsbygning i Nysted
MØDE: 1. mandag i måneden kl. 19.00.
MEDL: 13.

NÆSTVED ( 11-10-1985)
FORMAND: Finn C. Pedersen, Morbærvænget 13

DK-4684 Holmegaard tlf.5554 6697/4013 6697
KASSERER: Lis Pedersen, Lodshavn 47, tlf. 5544 1330

DK-4736 Karrebæksminde. Mobil 2088 1330
HULE: Kompagnistræde 1, tlf. 5577 0962

Email: naverne4700@stofanet.dk

MØDE: 1. fredag i måneden, Hulen er åben tor. 12-17,
fre 14- 18 - lørdag kl. 12- 17.

MEDL: N.29 NV. 11

ODENSE (11-09-1900)+
FORMAND: Ole Bøwig, Brandsøvænget 4,

DK-5000 Odense C. tlf+fax. 6590 4416
Emailads.: Naver@galnet.dk

KASSERER: Arno Frank, Bodil Neergårdsvej 7,Søhus
DK-5270 Odense N. tlf. 6618 7604

HULE: Fåborgvej 9, 5250 Odense N.
MØDE: 1. fredag i måneden kl. 19.30
MEDL: N. 19.

RANDERS
FORMAND:

KASSERER:

HULE:

MØDE:

MEDL:

(17-06-1945)+
Jørn Møller Jensen, Nørrebrogade 146, Itv.
DK-8900 Randers tlf.:8710 0277
Kim Dideriksen, GI.Viborgvej 216
DK-8900 Randers tlf.: 8645 4348
Email: laila-dideriksen@msn.com

Udbyhøjvej 150, kælderen th.
1. fredag i måneden kl. 19.00
Hver søndag kl. 11 - 14
17

ROSKILDE (17-02-1927)+
FORMAND: John Nielsen, Hejrevej 9

DK-4000 Roskilde tlf. 4636 5001
KASSERER: Erna Nielsen, Rønøs Allé 5

DK-4000 Roskilde tlf. 4636 1068
HULE: Kamstrupsti 2, DK-4000 Roskilde
MØDE: Sidste fredag i måneden kl. 19.00
MEDL: 22

SAMSØ (21-05-1985)
FORMAND: Hans P.L. Petersen, Onsbjerg Vestermark 17

DK-8305 Samsø, tlf.: 8659 2409
Mobil: 6136 7748

KASSERER: Alice Lind Forsmark, Østerløkkevej 31
DK-8305 Samsø tlf. 8659 2269

HULE: Onsbjerg Hovedgade 26
DK-8305 Samsø.

MØDE: Sidste fredag i måneden kl. 18.00
MEDL: 15

SILKEBORG (09-10-1937)
FORMAND: Søren Hvejse Udgårdstoften 10

DK-8600 Silkeborg, tlf. 8681 9433
E-mail: hvejsel@webspeed.dk

KASSERER: Jørgen Kastrup Egeparken 18 sth.
DK-8600 Silkeborg

HULE: Skolegade 19, 1 tlf.: 8682 2615
MØDE: Sidste søndag i mdr. kl. 10.00
MEDL: 40.

SLAGELSE (15-11-1942)+
FORMAND: Erik Hjorth Andersen, Lovsøvej 11

DK-4230 Skælskør tlf.5819 4797
Emailads.: gha@mail.dk

KASSERER: Einer Petersen, Solbakkevej 13
DK-4180 Sorø tlf. 5783 3889

HULE: Fruegade 36, Slagelse
MØDE: 1. fredag i måneden, kl. 19.00
MEDL: 17

SØNDERBORG (5-11-1966)+
FORMAND: Børge Dantoft. Redstensgade 26

DK-6400 Sønderborg tlf. 7448 7016
KASSERER: Hans Hylle Løvenskjoldsgade 16

DK-6400 Sønderborg tlf.: 7448 7016
Mobil.: 3040 7640

Emailads.: hanshylle@mail.tele.dk
HULE: Vandtårnet, Redstedgade 16
MØDE: 1. fredag i måneden kl. 19.00

Messe 3.lørdag i måneden kl. 11.00
MEDL: 16, Nv.5

VEJLE

FORMAND:

KASSERER:

HULE:

MØDE:

MEDL:

(19-7-1919)
Hans Emborg, Højtoft 8, Grejsdalen
DK-7100 Vejle. tlf. 75830901 Mobil: 40929705
Emailads.: emborgvejle @postkasse.com
Helge Gjerding Vigen 66 DK-7080 Børkop
Naverhytten Navervej 3, DK-7100 Vejle
tlf.: 7583 0901

1.fredag i måneden kl. 18.30. Fra pinse til
3.weekend i sept. Lørdag - søndag kl.10-17
49.
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ÅRHUS ( 13-11-1913)
FORMAND: Ole L. Johansen Hovedgaden 72 B

DK-8355 Solbjerg
tlf. 8692 6122 Mobil: 3095 0665

Emailads.: bj @ byggefirmaet-johansen .dk
KASSERER: Børge Holm Andersen, jagtvej 65 B

DK-8450 Hammel tlf. 8625 3399

HULE: Orla Lehmanns Allé 7

E-mail: post@aarhusnaverne.dk
Webads.: www.aarhusnaverne.dk

MØDE: 1. og 3. fredag i måneden, efter 1-1-2005,
2 fredag i hver måned.

MEDL: 44

FÆRØERNE

THORSHAVN ( 01-10-1974)
FORMAND: Chr. Reinart Petersen, Eirargardur 8-08

Fo. - 100 Thorshavn, Færøerne
KASSERER: Jan Ehlers

Fo-380 Sørvågur, Færøerne

3-4 gange årligt.
4

HULE:

MØDE:
MEDL:

GRØNLAND

THULE ( 12-11-1984)
FORMAND: Bjarne Benzen, Boks GC nr. 53

3970 Pituffik, Grønland
KASSERER: Finn Siewertsen, GC Boks 743

3970 Pituffik, Grønland.
HULE: Thule afd. Naven, GC Boks 216
MØDE: Sidste dag i hver måneden
MEDL: 16

SCHWEIZ

ZÜRICH (05-06-1880)
FORMAND: Peder Hörlück Nielsen, Zugerstrasse 50K,

CH-8820 Wädenswil, Schweiz
tlf. 0041 1 780 47 71

Email adr.: peder 1 @gmx.ch
KASSERER: Frank Petersen, Schaffhausenstrasse 118.

CH-8412 Aesch bei Neftenbach, Schweiz
Tlf.: 0041 796712460

Email adr. frank_petersen@swissonline.ch
HULE: Hos Frank Petersen, Schaffhausenstrasse 118.

CH-8412 Aesch bei Neftenbach, Schweiz
Tlf.: 0041 796712460

Email adr. frank_petersen@swissonline.ch
MØDE: Sidste torsdag i måneden kl. 20.00 til 24.00.
MEDL: 23

KONTAKT: Geert Stage, Lauterbachstrasse 7
CH. 4665 Oftringen SCHWEIZ
tlf. 0041 62 7979167

CANADA

CALGARY (01-01-1958)
FORMAND: Kristian Andersen, 5859 Bow Cres.NW

Calgary Alberta T3B-2B6 Canada
tlf.: 1 403 288 6779

KASSERER: Bent Thomsen, #904, 1011-12 th AVE SW
Calgary Alberta T2ROJ5, Canada
tlf.: 1 403 244 9381

SEKERTÆR: Ole Krog. Email: o_krog@yahoo.com
HULE: The Danish Canadian Club 727

11 th Ave SW. Calgary, Alberta T2R OE3
Canada. Tlf.: 1 403 261 9774

Fax: 1 403 261 6631

MØDE: 1. torsdag i måneden kl.20.00
MEDL: 34

SVERIGE

BORÅS
FORMAND:

MEDL:

(21-02-1953)
Otto Hansen, Johannelundsgatan 13
S-506 40 Borås, Sverige tlf. 0046 3341 5489
Emailads:

fam.samuelsson@mbox315.swipnet.se
2

STOCKHOLM ( 29-08-1913, Ingerö 1947 )
FORMAND: Anton M Poulsen, Torpvägen 6

S-134 64 Ingarö tlf. +4685 7028 604
E-mail: anton.paulsen@telia.com

KASSERER: Christian Olsen Borevägen 3,
S-132 37 Saltsö-Boo, tlf.+468 747 9776
E-mail: strangemark@mail.bip.net

HULE: Barnvikstorpet Torpvägen 6,
S- 134 64 Ingarö,Sverige
tlf. 0046-8 570 286 29

MØDE: Mellen langfredag och 11 nov.: Förste och sista
fredag i måneden. Kl 19.00.
Övrig tid:
Första och lördag i måneden. Kl. 13.00

MEDL: 33

U.S.A.

LOS ANGELES ( 05-04-1934 )
FORMAND: Kent Hanson 353 OAK Knoll Dr.

Glendora 91741, Californien
tlf.: 626 914-1318

email: hanson.glendora@ veri3on.net
KASSERER: John S. Kristensen, 250 Canyon Crest Drive

Monrovia, 91016 Californien
Tlf: 626 357 8285

Email: skovchris@aol.com

SEKERTÆR: Arne Olsen: email: ahoboo@aol.com

HULE: Naverdalen 616 Norumbega
Monrovia 91016 Californien

tlf. 626 358 6433

MØDE: 2. fredag i måneden kl. 19.00
MEDL: 45.
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AALBORG
Så er vi startet op igen efter sommerfe¬
rien. Der var ikke den store tilslutning
til hulemødet, det gode vejr trak nok
mere til udendørs aktiviteter. Vi var kun
4 Irake Kurt - Frits Farlig, som kom
allerede kl. 19.00 og Villy og mig. Vi
hyggede os sammen trods alt, og vi sang
med Irake Kurt som forsanger, og vi
syntes at det gik vældig godt. I juni må¬
ned var vi på trods af vejret på en dejlig
udflugt til Mols, som Poul E. havde ar¬

rangeret, Tak for den gode oplevelse.
Med naverhilsen Irene

NÆSTVED
Det er ikke så meget, som er sket, da de
fleste har haft sommerferie, men nu

begynder aktiviterne igen. Når bladet
udkommer, har vi haft kulturuge her i
byen, det blev aftalt på vores hulemøde
at holde ekstra åbent, så folk kan få mu¬

lighed for at kigge ind til os om afte¬
nen, for at se vores hule. Vi har måtte
sige farvel til Anne Marie og Elo som
er flyttet til Jylland og bliver overflyt¬
tet til Hørning afd. Vi fra Næstved øn¬
sker jer alt godt fremover, og håber at
se jer når i kommer til Næstved. Poul
Christensen, Hovmester fra AP. Møller
har været til sit andet hulemøde, han
startede godt med at være gæstekok, det
klarede han til ug, Poul velkommen til,
fra os alle og tak for mad.
Til sidst vil vi fra Næstved sende Arne

Olsen fra L.A. et forsinket tillykke med
de 60 år den 20 august og håber de har
haft en god dag med familie og venner
i hulen, god vind fremover.
Med venlig naverhilsen, Ove

FREDERIKSSUND
Formanden bød velkommen (siddende)
til 16 svende, fortalte om aftenens pro¬

gram: 2 jubilarer skulle fejres, (hvoraf
den ene udeblev). I den anledning blev
der serveret: røget ål - røget laks - fi¬
skefilet - røget skinke og som sædvanlig
sluttede vi af med den gode gamle os.
Gunnar W. forærede hulen en flot

kollages, med billeder fra vores 30 år
stiftelsefest, tusinde tak, Gunnar.
Aftenens 2 højdepunkter:
Keld væltede osten = kvajdebajer.
Per Bager slog sin 25 års plade i bor¬
det, han ønskede at vi sang nr. 12, som
vi havde meget svært ved, med det var

også Per og hans romkugler. Jan smagte
til en afveksling det klare vand igen -

igen, men så gav han også den med
"lille Lise". Claus sang 2 islandske
sange for os, godt gået Claus, og hule¬
far smuttede lige over til en 18 års fød¬
selsdag, meget hyggeligt fortalte han
især de "unge flicka". Efter en masse
af lykønskninger og sang til Per, slut¬
tede aften med "minderne" omkring
midnat. Vi ønsker Hans - Per Bager -
Kjeld og Birger hjertelig tillykke med
deres fødselsdage. Vi sender især nogle
tanker til Birger, da det er langt tid si¬
den vi har set han, og han fylder 50 år
d.16. sept., vi håber at vi snart ser no¬

get til dig.
Næste hulemøde er d.3. sept. Og det er
Gunnar og Poul der har hulevagten
denne aften.
Med kno i bordet, referenten.

FREDERICIA
Hulemøde d. 4. aug. var 7 svende frem¬
mødt + 1 naverven. Formanden bød
velkommen efter sommer-ferien. Vi har

ålegilde d.4. sep. kl. 14.00.1 år må det
blive ekstra godt, da vi har fået et nyt
komfur, takket være Bent. Tak Bent. Vi
har også vores løvfaldstur lørdag d. 2.
okt. kl. 14.00, nærmere om det i næste
nummer af svenden. Vi vil lave noget
nyt i år???. En tak til Odense for en rig¬
tig god dag d. 12 juni fra de 4 fra Frede¬
ricia, og tak fra Louis til Vejle for en

god gåtur ?. Hulefar leverede en god
gang mad. Klokken blev flittigt brugt.
Tak til Frits - Niels og Arne samt Jo¬
hannes Nordsø (gæst) Slut kl. 23.30.
Med kno i bordet.

HERNING
Juli måned var vores feriemåned, men,

men, jeg fik en opringning fra Ove
Gråe,Næstved fredag den 23/7.at han
måske kom til Herning lørdag Og gerne
ville besøge hulen, lørdag morgen rin¬
gede han igen at nu var han på vej, jeg
forsøgte at få fat i nogle af yores egne
medlemmer, men ak, de var nok på
ferie.To gave navere fra Næstved, Ove
og Elo samt deres humørfyldte naver¬
piger ankom til hulen kl.ca.11.00, så
vi fik nogle glade timer sammen. Som
sidste gang, for 2 år siden, skulle Ove
spille i vores "Vikinger skrab" og selv¬
følgelig vandt han masse af gange, jeg
lænede mig bare tilbage og nød godt af
gevinsterne. TAK for jeres besøg, kom
snart igen, vi har flere "Vikinger lod¬
der". Så kom vi frem til søndag den
1 .aug.og første søndagsmøde efter fe¬
rien og mon ikke svendene var kommet
hjem fra ferie, 11 svende +4 svendeinder
mødte, en flot start på vinter halvåret,
håber det forsætter, men nu er det jo
blevet rigtig sommer i Danmark så det
kan jo være at svendene hellere vil sidde
hjemme og hygge sig med lillemor og
grillen, men pyt, det bliver nok efterår
engang, så det bliver bedre at komme
ned i vores lune hule.
Med knoslag "MONTAGEN"
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HILLERØD
Vi håber alle navere og navervenner,
trods det noget miserable klima i juni¬
juli, alligevel har haft en dejlig sommer¬
ferie og glæder os til at se Hillerød-na¬
verne i hulen på Sophienborg til sæso¬
nens første huleaften fredag 10. Septem¬
ber kl. 19.30 og, naturligvis, til ålegildet
på messen lørdag 25. September kl.
13.00.
Vi må med beklagelse meddele at In¬
geborg Poulsen, gift med Anton Poul¬
sen, formand for Stockholm-afd., er af¬
gået ved døden.
Vi sender vor kondolence til Anton.
Som tidligere nævnt er tilmelding til
lørdagsmesserne obligatorisk og bin¬
dende til formand Dann Eland tlf.:
4731 4954 (efter kl. 19) eller evt.
mobiltelf: 3055 6542 Knud Lindgreen
tlf.: 3324 9402
Med naverhilsen Preben.

LOS ANGELES
Siden sidste indslag har vi ikke haft
vores møde endnu, idet vi jo først har
vores månedlige møder efter den
lOende i hver måned. Men jeg kan for¬
tælle at vi i August skal have vores møde
hos Naver Andy Andersen i Artesia i
hans dejlige 'Danmarkshave". Vi reg¬
ner med godt besøg og ser frem til en
dejlig dag. Naverne Jack og Arvid har
lovet at lave alle tider BBQ middag for
os alle. Jeg har hørt lidt rygter om at
Naver Leif Gyldstrand vil bringe hans
Nimbus motorcykel og Kenneth Olsen
hans flotte veteran biler, så det skal nok
blive en intersant dag. Jeg har lige væ¬
ret et smut oppe i Naverhulen i
Monrovia og der var 93 grader fahren¬
heit og det er vel en cirka 35 graders
celcius. Så det er et meget luntsted vi
har. Nu skal vi snart til at tænke på vo¬
res årlige picnic, men det er blevet be¬
sluttet at udsætte den til Oktober, så
håber vi på lidt køligere vejr. Vores
naveretter vil meget gerne have flere
medlemmer, idet de jo har mistet nogle
stykker, så vi håber de kan tromme
nogle flere op. Vores naveretter hjæl¬
per os meget i Hulen og vi navere værd¬
sætter dem meget.
Med kno Arne O

HOLBÆK
Normalt er juli vores feriemåned, og det
var den da også, hvad hulemøde angår.
Men der var festuge i Holbæk, og der
var vi inviteret til at deltage i den 1. uge,
men det blev til 3 uger a. 3 dage. Vi
havde godt besøgt, og vi håber selvføl¬
gelig at det resulterer i nye medlemmer.
Til hulemødet i sep. Vil Viggo Dreyer
fortælle om sin tid i MODSTANDSBE¬

VÆGELSEN, og hvad deraf fulgte.
HUSK OGSÅ VORES SKOVTUR lør¬
dag d.5 sep. Til ANNEBERG-SKO¬
VEN. Tilmelding til Torben på
tlf.59186067.

Jørgen L.

KOLDING
Hulemøde d.30-7. en lille flok på 5-6
personer var mødt op. Så har vi haft
besøg af Hans og Else-Marie fra
Schweiz, det var hyggeligt at snakke
med dem. Igen en stor sorg har ramt os,
vores kære naverkammerat Kirsten er

her ikke mere. Vi vil komme til at savne

hende meget, men vi bestemmer jo ikke
selv, hvornår tiden kommer, men for
Kirsten var det jo alt for tidlig, syntes
vi jo. Bent og jeg vil herigennem takke
Grethe og Flemming - Annelise og
Helge - Arne og Inge - Arno og Inge -

Inge Roslev for hilsener til vores guld¬
bryllup, vi havde en uforglemmelig dag
med strålende sol. Og sidst men ikke
mindst Kirsten, selvom Lars måtte jo
være post, så det kom på den rigtige
adresse, du er tilgivet. Og Tayeb havde
jo også åbent hus på hans 70 års dag,
jeg tror vi var en hundrede mennesker
på hans lille bodega, men vi havde det
godt dernede
Med naverhilsen Karen.

KØBENHAVN
Juli stod jo stadig i feriens tegn, så lad
mig straks springe til september måned
en lille bid af oktober. Søndag den 5/9
ligger vi efteråret ud med
Søndagsmesse. Du har sikkert noget du
skal have „skriftet" siden sidst Lør¬
dag den 11/9 skal vi endelig på den
længe ventede skovtur arrangeret af
vore kære Navervenner. Du har vel til¬
meldt dig, ik? Det skal nok blive sjovt
og hyggeligt. Tirsdag den 21/9 skal vi
atter til Svende-Hulemøde, og det er jo
altid en fornøjelse. Lørdag den 2/10 kl.

18.00 afholder vi årets altid fantastiske

Surprice-Party, med et absolut extra piff
af festivitas. Vi skal nemlig fejre en lille
dame med et STORT væsen, nemlig
Nan's 40 års jubilæum i CUK. Godt¬
nok er det først den 1/11, men vi kan
altså ikke vente. Vi håber at Hulen kan

rumme alle de mange mennesker der vil
hylde og nyde Nan i fulde drag. Sidste
tilmelding er den 25/9 til undertegnede
på 36868865 (hverdag i dagtimerne)
eller mobil 26738865. Arrangementer:
5/9 kl. 10.30 Søndagsmesse
11/9 kl. ?? Navervennernes Skovtur

- nærmere info ved tilmelding.
21/9 kl. 19.00 Svende-Hulemøde
2/10 kl. 18.00 Surprise-Party, hvor
Nan's 40 års jubilæum i CUK skal
fejres behørigt.

Med kno i bordet Niels „2m"

SILKEBORG

Mandag d. 2.8.04 var det 30 år siden at
Peter (edderkop) blev indmeldt i
Silkeborgnaverne og i denne anledning
gav han et sving i hulen om Søndagen
til de svende som var mødt op. Peter
har lagt et stort arbejde på forskellige
bestyrelsesposter gennem de 30 år og
det er altid hyggeligt når han kommer i
hulen med sin harmonika men det er

ikke så ofte længere pga. helbredet men
snakke tøjer er der ikke noget i vejen
med. Lørdag d. 7.8 var vi igen i år på
badet til vores årlige sommerfest, der
var ca. 45 som fandt frem til badet og
det er dejligt at se så mange gæster
udenbys fra og igen i år var vi heldige
med vejret så det blev en festlig dag med
masser af kød på grillen og nok at skylle
efter med, underholdningen stod humle¬
brødrene for med farmand i spidsen.
September måned bliver der nok at se
til med 3 runde fødselsdage, d. 8.9 bli¬
ver Peter (edderkop) 60 år, d. 17.9 er
det Gunnar der bliver 60 og d. 24.9 kan
Finn Lorentzen fejre sin 70 års fødsels¬
dag så mon ikke der bliver et og andet i
hulen ved disse lejligheder.
Til huskesedlen: d. 25.9 generalforsam¬
ling kl. 10.00 og der er kaffe og rund-
stykker fra kl. 9, ang. pigeturen se op¬
slag i hulen. Bladsmøreren

NYSTED
Sommerfesten blev i år holdt i Frank
Breds have på Grundlovsdagen, og
selvom vi var et lille selskab havde vi
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det hyggeligt, Frank havde arrangeret
borde og stole i den gamle vognport
p.g.a. regnvejr under spisningen, senere
kunne vi flytte udendørs i haven, for at
nyde solen da det blev dejligt vejr.
Webmasteren for nystedcity.dk havde
sendt en fotograf i anledningen af da¬
gen, og billederne kan ses på hjemme¬
siden,www.nystedcity.dk Sommerferien
er nu slut og hulemøderne genoptages
igen første gang mandag. Den. 6. sep¬
tember kl. 19.00 Vi prøver at starte sæ¬
sonen med Oldermandens stegte ål, der¬
for er tilmelding nødvendigt, ring til
Oldermanden på tlf. 54 87 20 39 for til¬
melding.
Med kno i bordet. Oldermanden

RANDERS
På hulemødet d. 6 aug. var 7 svende
mødt, best.-møde fra kl. 18.00 t.o.m.
19.00 derefter hulemøde. I ferien er der
blevet lavet en del restaurerings arbejde
i hulen, men forsats mangler en del, vi
arbejder med sagen. Peter Neis havde
fødselsdag samme dato, så han gav et
par omgange, det samme gjorde Kim,
som tak for hulens opmærksomhed på
hans 50 års dag, tak til begge 2, også
tak til Laila og datter for den gode ret,
som de havde tilberedt, en skam vi ikke
var flere, men selvfølgelig en fordel for
de ædle givere? En hyggelig aften. Her
er meget takkeri denne gang, det er til
vores medlem Inge Haugsen, som var
med på jubilæums turen til Los Angeles
Naver Club. Inge havde fået en gave til¬
sendt fra L.A. Naverne, denne har hun
så givet vider til vores forening, den har
fået en hædersplads i hulen, tak til Inge
og L.A. Så minder vi om GF. d. 1 okt.
kl. 19.00, forslag skal være formanden i
hænde 8 dage før. OBS. Over 2 mdr.
skyldig kontingent - ingen stemmeret.
Kno i bordet fra Randers, Jørn.

ROSKILDE
Sol fra en skyfri himmel og en gloende
varm grill, det var situationen fredag d.
3o juli, når det så oven i købet er hule¬
aften, hvad kan man så ønske sig mere.
Desværre kom kun 13 personer incl.
EBERT fra Holbæk, som altid er en

velkommen gæst. Nogle var taget på
ferie, andre havde fået gæster, men vi
der var der, havde det herligt, og da vi selv
medbragte maden, fik vi lige præcis, det

vi kunne li'. Gitte havde dog en overra¬
skelse til os, dejlige nybagte kager til kaf¬
fen. Tak for det.

Program for september:
Spilleaften søndag d. 12 kl. 17,30
Hulemøde fredag d. 24 kl. 19,00 (uden
madkurv) Hulevagt Festudvalget.
Med naverhilsen fra Roskilde,
Referenten.

STOCKHOLM
Under juli måned har vi haft besög fra
Danmark vid flere tilfällen, både nye og

gamle gäster på Ingarö har varet hos os
i år. Det er dejligt at se, at naverne tar
den lange vej op til os, så vores udegril
har används en del i sommer. Vi i Stock¬
holm håber at alle naver har haft en fin

sommer, og nu ses vi i Hulen igen.
Program for september måned:
D.03 sept. Månedsmöde fredag kl. 19.
D. 17 sept.Invigning afLadan fredag kl. 19.
D.24 sept. Svendefest fredag kl. 19.
Med naverhilsen Onkel Anders

VEJLE

Hulemøde d.6—8—04. Mødet be¬
gyndte med at man sang, " I et vinhus
vil jeg sige ". Formanden fremviste et
stk. debatoplæg til forsamlingen udar¬
bejdet af Johnny Lindskjold " Junior "
dette blev gennemgået og orienteret af
Johnny, man blev enige om at sætte det
i D.F.S. til debat i C.U.K Foreninger.
Polles spisedag var en god dag 33 per¬
soner var mødt op, et stort tag selv bord
med skøn mad, solen skinnede den hele
lange dag og stemningen var i top, ef¬
ter spisningen tryllede polle et styk
overraskelse ud af ærmet, 3 unge musi¬
kanter ankom til hytten og skabte en

særlig god stemning med god musik og

sang, en stor tak til Polle og de tre unge
for en dejlig dag. Der skal gives en tak
til Samsø naverne for venlig opmærk¬
somhed ved vores 85 års fødselsdag,
håber at vi snart ses. Formanden gjorde
bekendt med at hvis nogen ville give
sin tid til at udarbejde et stk. billede til
fremstilling af et loge til Pinsestævnet
år 2005, billedet ville senere blive vur¬

deret og det bedste skulle bruges til lo¬
goet, en lille præmie ville blive over¬

bragt til den flittige per son. D.4 August
havde Vejle nav Horst Dieter Zaedow
besøgt hytten med 4 gæster fra Berlin,
det havde været en dejlig dag og tak for

besøget til jer alle fem. Mødet blev
holdt udenfor hvor 12 navere deltog,
efter mødet blev der serveret silde og
laksemadder som Brita havde lavet og
tak til dig Brita for alt dette. Der ind¬
kaldes herved til Ordinær Generalfor¬

samling d. 1—10—04 kl. 18.30 eventu¬
elle forslag indsendes til Hans Emborg
Højtoft 8 Grejsdalen DK-7100 Vejle,
senest 8 dage før generalforsamlingen.
Arrangementer i September Mdr.
D. 3-9-04 kl.18.30 Hulemøde
D.18-9-04 kl.13.30 "Ålegilde"
Tilmeldning tiJohnny Lindskjold Skole¬
gade 15, 7100 Vejle Tlf.75828042 el¬
ler i Hytten. Sidste tilmeldning er d. 10-
9-04.

Med naver hilsen, Jens K. Ibsgaard.

ÅRHUS
Til hulemødet d. 16-7, var der rigtig
mange svende og gæster i hulen. Der
blev hygget og sunget til den store guld¬
medalje! D. 6 - 8, bød formand Ole,
velkommen til svendene. Der var stor

gensynsglæde i hulen - Brigithe og
Claus Lønstrup var på ferie i DK, og
kom og hilste på os, det var så skønt at
sejer igen (- de søde mennesker havde
få timer forinden været i Bilka , for at

sige daw, til lille mig ). Tusinde tak for
en dejlig rejemad, samt en omgang til
alle. Det blev Claus der fik blærehatten

på, men sangen var til jer begge to!
Holger Carlsen var en meget glad mand
- hans Tania, kommer til DK senere på
året. Jens Buhelt fik med nogen forsin¬
kelse overrakt foreningens fødselsdags¬
gave! Formanden havde den ære, at
optage vort nye medlem, som er Tove
Bust Johannesen, der er skrædder og har
arbejdet som sådan i Norge og Sverige.
Velkommen i vor forening Tove! Kaj
er i fuld gang med at planlægge en ud¬
flugt den 11 sept. Den er i skrivende
stund ikke helt på plads, men ring til
Kaj for nærmere oplysning, på tlf.
86244351.
Den 3-9, Hulemøde m/GF, ang. nye
vedtægter ( mødetid kl. 20 , -)
Den 11-9, udflugt, tilmelding til Kaj -

tlf. 86244351
Den 17-9, hulemøde m / leds. samt

foredrag af formanden, om USA rejsen
Hilsen fra smilets by. Lis



www.naverne.dk

HOVEDBESTYRELSEN:

EMNER TIL BEHANDLING I HB.. SKAL VÆRE
FORMANDEN I HÆNDE SENEST D.25 I MÅNEDEN.
Formand:

Ole Bøwig, Brandsøvænget 4, DK-5000 Odense C.
Tlf. + Fax.: 65 90 44 16 Mobil tlf: 40 36 38 16
E-mail-ads.: Naver@galnet.dk
Næstformand:
Finn Pedersen Morbærvænget 13. DK-4684 Holmegård,
tlf.: 5554 6697, Mobil Tlf.: 4013 6697.
Email: naverne4700@stofanet.dk

ADRESSEÆNDRING - UDMELDNING
BLADFORSENDELSE I INDLAND
Hovedkasserer:
Frode Zachariassen, Rustrupvej 26 B, DK-8653 Them.
Tlf.: 86 84 92 68 Fax.: 86 84 91 43
Bank: Arbejdernes Landsbank konto: 5347 0388708
SWIFT: ALBADKKK
Email-ads.: frode26@mail.tele.dk

BLADFORSENDELSE TIL UDLANDET
FORSENDELSE AF CCEG.BLADET.
Redaktør af "Den farende svend"
Dorrit Hansen, Gormsvej 7, Kregme, DK-3300 Frederiksværk
Tlf. + Fax: 47 72 48 14 Email-ads.: dorrit_nav@email.dk

Deadline: Den 10 i måneden.

Sekretær:

Laila Dideriksen GI. Viborgvej 216 DK-8900 Randers
Tlf.: 86 45 43 48 Email: laila_dideriksen@msn.com

Udstillingsvognen:
Udstillimgsvognen befinder sig i Holbæk, og spørgsmål
angående udlån af vognen bedes rettes til:
Torben Lundgaard, Nybyvej 51
DK-4340 Tølløse tlf. 5918 6067

Trykning:
Birkerød Bogtryk/offset Aps. Toftebakken 2,D.
DK-3460 Birkerød. Tlf.: 45 81 04 58.

BIANKAS SOMMERHUSUDLEJNING.
Billig udlejning af sommerhuse med og uden

svømmepøl. Ring efter materiale
tlf. 7591 1940 fax. 7593 4019
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Brandt's Bar
Paladspassagen 7

7100 Vejle
Tlf. 7583 1099

^1,7/

ÜA15.T * "&! LLARJi TUF. 2&&2.051S

Frederiksberggade 4 - Silkeborg - Tlf. 86 82 05 91

VELKOMMEN TIL NAVERTORPET
Telefon 46/857 028 629

Torpvägen 4, St. Barnvik 2
S-134 64 Ingarö Sverige.

Grill * Pizza * Smørrebrød * Is

Åbent hele Året Værelser m/ TV

Hyggelig gårdhave www.droppen.dk

Langgade 26* Tranebjerg*DK-8305 Samsø*Tlf. 86590632

SPILLEAUTOMATER * BILLARDSALON
BESØG DROPPEN VI LØFTER PROPPEN

Dit Lohzcvle øl clf=;z>ot

Boje Tlf. 40824283 Alt i Hancock og Vestfyen produkter
Jens Tlf. 86667694 Fadøl, øl, vand og vin.

Malermester Eugen Uhl
Klinten 27, 3600 Frederikssund

Tlf. 47 31 27 99 - 40 57 27 99
Fax 47 31 72 99

O
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<
n

Jakon A/S
Bygningsentreprise
Baltorpbakken 9, 2750 Ballerup
Tlf. 44 83 02 OO

www.jakon.dk
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Evt.: „Returneres ved varig adresseændring"

ANDELSKASSEN J.A.K
Løvegade 63,4200 Slagelse.Tlf.58504770

Det lille pengeinstitut
Med den store virkning.

ET ANDERLEDES PENGEINSTITUT.

BORGERKROEN

Vestergade 37, Vejle.
Stedet hvor naver og andet godtfolk mødes.

Casino Bodega
Købmagergade 10 7000 Fredericia

Tlf. 75 91 13 64
Hver onsdag kl. 11.00 ølbanko og harmonikaspil

Levende musik hver

Torsdag kl. 21.00 til 02.00 - fredag kl.21.00 til 02.00
Lørdag kl. 14.00 til 18.00 og 21.00 til 02.00

Søndag kl. 16.00 til 21.00.
ÅBEN ALLE DAGE FRA 9.00 TIL 02.00.

Byggefirmaet
Johansen

Solbjerg Hovedgade 72b. Tlf: 8692 6122
8355 Solbjerg. Mobil: 3095 0665

Formand for foreningen i Århus
www.byggefirmaet-johansen.dk

Bodega
GflDESPEJLET

Østergade 18 HERNING 97 12 30 08 i
MURERMESTER
Gunner M Vilhelmsen

Egetoften 6, Slagslunde
DK-3660 Stenløse

Tlf.: 48 18 35 11 - 40 20 37 10
Medlem i Frederikssund

T

i
CITY CAFE'en

Fønnesbechsgade
Herning

Tlf. 9722 5574
stedet, hvor venner mødes

Sl-Ts Kartoffelcentral
v/ Mette og Svend Hübschmann

Hovmosevej 3, Rens Mark
DK-6372 Bylderup

Fax 74 64 88 99
Tlf. 74 64 85 35

Tryksager siden 1931

Birkerød Bogtryk
Toftebakken 2 D.

DK-3460 Birkerød
Danmark

Tlf. 45 81 04 58

MALERMESTER

TOM SØRENSEN
Medl. af CUK. Hillerød afd.

Kristtornevej 43 Tlf.: 4772 1112
3300 Frederiksværk Fax.: 4772 1152
SE.: nr. 20043008 Mobil: 2290 1188

LUMSKEBUGTEN
Havnegade 33 i Vejle - tlf. 75 82 57 95

BAR - BODEGA - BILLARD
Levende musik - fredag / lørdag

Hver dag kl. 8 - 18: øl 12.00 kr.l kl. 18.00 - 2.00: øl 15.00

HØJSKOLEN
ØSTERSØEN

Flensborgvej 48 - 50. DK-6200 Aabenraa
Telefon 45 7462 4700. Telefax +45 7462 4701

www.hojoster.dk
e-mail: adm@hojoster.dk
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NAN DAL
- kan den 1. november fejre 40 år som nav i CUK - hvilket er

svært at forstå.
Ikke at Nan har været kvindelig (!) nav i så mange år, men at så
lang tid allerede er gået. Det kunne endda havde været med flere år
på bagen, ifald de dejlige kvinder blev accepteret i vore midte no¬
get før. Selvom vi skriver år 2004, er der stadig steder, de ikke kan
optages som nav eller ven. Nan er født i København den 14. juli
1922 og blev altså først i en alder af 44 år nav, ligesom hendes far
havde været. Det var ham der med sine mange beretninger - sande
som usande - gav Nan hendes store interesse for de farende svende.
Og hvorfor ikke m/k?
Det var et par år i Stockholm, der gjorde Nan berettiget til opta¬
gelse i CUK. Selvom Nan er uddannet fysioteratpeut, var det børn
hun drog omsorg for i det svenske. Dem der kender Nan, er ikke et
øjeblik i tvivl om, at det var hun god til. For stadig den dag i dag er
Nan noget af det rareste menneske, man kan møde. Hun er lille af
væsen, men meget stor af sind. Som os andre drages Nan også til

det sted, hun har været på valsen, og har gennem mange år været trofast gæst på Ingarö, hvor hun endda har sit eget lille
hus. En del Pinsestævner har også haft glæde af hendes besøg.
Da vi ikke kan vente med at se Nan igen og fejre hende, vil vi behørigt gøre det i Hulen den 2. oktober.
Kære Nan, du ønskes et STORT tillykke med dagen fra alle os i København! Vi ses den 2. oktober!

Niels „2m"Formand

Moseltreffen 2004

Torsdag. Endelig kom den forjættede dag da det 35.te Moseltræf d 28 aug. Vi var 45 med bussen, heraf var 3 nye. Med
Torben og Flemming ved rattet gik det lystigt sydpå. Haldur med sin dejlige harmonika, sørgede for at turen gik med
musik, idet dette år var det ingen sovebus. Vi legede stilleleg fra midnat til kl.5 morgen, hvor vi så en dejlig solopgang
over Mosel. Fredag morgen ventede Stefani med sin lækre morgenmad. Efter uddelingen af værelser var der mange der
hvilede sig efter stillelegen. Herefter tog nogle på indkøb og andet i Cochem, og vi andre, nogle for første, måske ikke
sidste gang, tog til Helmuts brænderi. Om aftenen samledes vi igen til grillaften, med Verner og Gert som grillkokke.
Desværre indendørs. Men pyt. Med Haldurs musik, den gode mad og Verners vin havde vi en god aften. Nogle tog så op
til Christine og Robert for at nyde endnu et glas, andre blev hængende i Stefanis bar. Måske grunden var 2 unge serverings¬
damer fra Polen.
Om lørdagen efter den flotte faneindmarch og moselkomiteens velkomst, tog vi i præievogne op i bjergene. Desværre var
vejrguderne ikke med os. Vi blev ihvertfald rystet godt sammen med sang, naverspin og et par glas. Da vi nåede frem til
skovpavillonen og udsigtpunktet højt oppe på vinbjerget, dukkede solen op og Verner kom med kartoffelsuppe, pølser
plus kolde øl. Vi kørte tilbage igen og hvilede os, inden vi skulle nyde den dejlige festmiddag Margit igen havde fremtryllet.
Aftenens højdepunkt var da Verner blev udnævnt til naverven. Det havde han også fortjent efter 35 år i de røde huers
tjeneste. Vi sluttede med minderne ved 23 tiden. Nogle skulle jo lige have et enkelt godnatglas mere.
Søndag formiddag var flere til Verners vinsmagning. Nogle siger den smager bedre om søndagen.
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MÆRKEDAG.

D.29 sep. 2004 Knud Lindgreen Hillerød 60år

D.03 okt. 2004 Torben (præ) Jensen Næstved 60år

Grimstrupvej 98 C
DK-4700 Næstved

D.09 okt. 2004 Frank Ravn Fredericia 70år

Søndermarksvej 78 1 tv.

DK-7000 Fredericia
D.10 okt. 2004 Leo Lassen Esbjerg 80år

Ewals Alle 23 1 th.
DK-6700 Esbjerg.

D.15 okt. 2004 Bent Christensen Fredericia 70år

Birkehøjvej 2, Strib
DK-5500 Middelfart

D.28 okt. 2004 Poul E. Lauritsen "Polle". Vejle 65år

Vesterbrogade 38
DK-7100 Vejle.

D.02 nov. 2004 John E. Nielsen. Vejle 60år

Løget Dam 47
DK-7100 Vejle.

TAK - TAK - TAK - TAK

JUBILÆUM.
DIOokt. 2004 Erik Nielsen."Pudseren" Samsø 35år

Havvejen 60 A.
DK-8305 Samsø

D. 16 okt. 2004 Esper Bajlum Borås 50år
Tomtegaden 9
S-50641 Borås

D.01 nov. 2004 Nan Dal, København 40år
Eliehjørnet 8,
DK-2800 Lyngby København

D.05 nov. 2004 Jette Rasmussen Sønderborg 5år
Løvenskjoldsgade 16
DK-6400 Sønderborg

Mindeord.

Jeg må med stor sorg meddele, at vores afholdte naverbror
Thorkild Emil Mortensen den. 29. august 2004 drog ud på
sin sidste rejse, efter kort tids sygdom.
Thorkild var fra oprindelig fra Frejlev på Lolland og rejste i
1948 år til Grønland, for at arbejde som tømrer på Thule Air
Base. 1 1962 skabte han sit livsværk i Kristinemut og senere
i 1971 Hotel Grønland. I 1978 købte Thorkild en grund ved
Gulborgsund på Falster og byggede et hus helt ned til van¬
det, her boede Thorkild sammen med sin kone Else Marie
halvdelen af året, sidste halvdel af året var stadigvæk forbe¬
holdt Grønland, men de seneste år boede Thorkild dog kun
i sit hus ved Guldborgsund og boede ikke mere på Grøn¬
land. Ære være hans minde. Nysted Naverne.

Tak til de tilstedeværende i HULEN i Aalborg, for et par

hyggelige timer lørdag den 15. august.
Britta og Polarbageren, Holbæk afd.

Først vil vi sige tak til Otto fra Borås for 3 dejlige dag oppe
i det dejlige sommerhus, det er altid dejligt at besøge dig.
Dernæst vil vi sende en stor tak til Karin og Åge for jeres
fantastiske gæstfrihed, det var dejligt at blive vist rundt i
Stockholm af jer begge. Sidst men ikke mindst en tak til
Chriss for en rigtig god fødselsdagfest ude på Ingerö, der
kunne ikke være bedre rammer til sådan en fest.
Dorrit og Kaj, Frederikssund.

Tack för visad vänlighet och deltagande i vår stora sorg i
samband med INGEBORGs svåra sjukdom och bortgång.
Speciell tack till de som hadde möjlighet att ställa upp vid
Ingarö Kyrka och minnesstunden därpå. Tack för blommor
från venner och avdelningar.
Tack for all stöd.
Anton med familj.

En stor tak til Hørning afd. til naverne der var med i Mosel,
tak for telegram og kort ved min 75 års fødselsdag.
Med naverhilsen Doris Andersen Nordborg

Tak til Odense for telegram, og alle som tænkte på os denne
dag.
Karen og Bent Kolding

Jeg & min familie vil gerne takke Lisbeth, Alexander & Ole
Lindeborg Johansen, Solbjerg. Samt Lis & jens Buhelt, Vejle.
Mange tusinde tak for dejlig gæstfrihed & hyggelig sam¬
vær. Det har været en skøn ferie. Samt en stor tak til alle
naverkammerater i Aarhus afd. for en hyggelig aften.
Med naverhilsen Birgithe & Claus Lønstrup , Qaqortoq
Grønland.

I anledningen af min 75 års fødselsdag, vil jeg takke alle
naver og venner i Roskilde afd. samt fra andre afd. Det er
noget jeg aldrig glemmer. Tak alle sammen.
John, Roskilde.

Jeg vil gerne sige alle fra Mosel turen tusind tak for alle
hilsener, kort og telefonopringninger. Det gjorde mig rigtig
glad. Jeg håber i kunne mærke at jeg var med jer på hele
turen, åh, hvor jeg tænkte på jer. Jeg er ikke helt frisk endnu,
men vi ses 2005
De bedste hilsener pigen fra Fyn Kirsten
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I anledning af min 60 år's fødselsdag vil jeg hermed takke
for det overvældende store fremmøde.
En stor tak for gaver og telegrammer, tak til H.B.
Med Naverhilsen Børge Dantoft Sønderborg.

„Sommerudflugt"

I år gik Slagelse Naverforenings „Sommerudflugt" til
haven, idet pengekassen var tom p.g.a. indbrudstyve.
Men det blev bare alletiders dag med høj sol, mange
sange, auktion over uvurderlige effekter og dejlig mad.
Vi kunne ikke ha' fået det bedre nogen andre steder.
Mange tak til Festudvalget, som vist nok havde hentet
lidt gastronomisk hjælp hos Karen som også havde bagt
kage. Det var desuden dejligt at se Nete og Iris igen. Vi
siger også mange tak til Søren, som ikke kunne komme
hjem fra Norge, for fløden til kaffen. Vi håber at sådan
et arrangement kan laves igen.
Med kno i bordet: Erik

Moseltreffen 2004

Efter middagen blev fanerne båret ud og vi sang minderne.
Fotografering i solens tegn <heldigt igen>.
Bus og gåtur til Beilstein hvorefter sejlturen gik til Cochem.
Det sluttede med et pragtfuldt fyrværkeri.
På sejlturen kom vores kære skibsreder igen med "flydende"
bakker af snaps, og i år sang vi blærerøvssangen for ham.
Skibsorkesteret spillede Aufwiedersehen så højt, at båden
stod helt stille.

Nåja vi skulle jo også i land. Nogle ville slet ikke forlade
båden.

Mandag morgen, farvel, farvel. Dejlig hjemtur uden proble¬
mer med sandwich og de berømte Duborg pølser. Med tak til
Ole, Gert, Børge og Flemming og Torben. Kirsten fra Fyn
blev desværre syg 4 dage før sit 17 Moseltræf.
Med kno i bordet fra KHOMEINI <Jørgen fra fyn>

Billeder fra Moseltreffen

En sjov grillaften

Brændevins smagning hos Helmut
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Adresse-rettelse til adresselisten

Børge Dantoft
Redstedsgade 26 DK-6400 Sønderborg

Tlf. 74-488042

Kurt Rasmussen, Teglværksvej 13
DK-3400 Hillerød,
tlf.: 4824 8881 mobil: 2255 5013
email adr.: kkbr@c.dk

Debat om C.U.K, s fremtid

I de senere år er der sket en del ændringer. F.eks. er der nu

beslutningsdygtige delegeretmøder hvert år og ikke længere
hvert 5. år. Kontroludvalget er blevet nedlagt.
Hovedbestyrelsen har med forskellige tiltag gjort et stort ar¬
bejde for at profilere CUK, bl.a. med hjemmesiden og via
Østersøhøjskolen.Alle sammen positive tiltag.
Trods alle de ovennævnte ting er det næppe nogen hemme¬
lighed, at udviklingen de senere år har været et vigende antal
medlemmer.
I et forsøg på at vende den udvikling er det en nødvendighed
at demokratisere CUK.
Her tænker jeg på mandatfordelingen ved delegeretmøder.
Hvorfor ikke sige 5 medlemmer =
1 stemme.

Evt. ændringsforslag diskuteres så i foreningerne, på mø¬
derne op til pinsestævne, og en repræsentant tager til delege¬
retmøde og stemmer, som medlemmerne har givet mandat til
med det antal stemmer, der kan tilkomme foreningen.
CUK nyder i disse år stor interesse og mange steder stor good¬
will. Det eneste der mangler er nye medlemmer.
Men de kommer ikke af sig selv.
Ved at demokratisere CUK får de foreninger, der er dygtige
til at få medlemmer større indflydelse, og vi får forhåbentlig
vendt en negativ udvikling.
Hermed skal der lyde en opfordring til at diskutere emnet
rundt i foreningerne.

Johnny Lindskjold
Foreningen Berejste Skandinaver i Vejle

Til SCUK,s Hovedbestyrelse.

På opfordring i "Svenden" vil jeg hermed komme med vore initiativer vedr. det at gøre opmærksom på vor eksistens og
hvervning af medlemmer.
For det første har vi nu gennem en del år, holdt det vi kalder "Åben Mølle" idet vor hule er i kælderen til Hørning Mølle,
men vi har adgang til resten af møllen.
Ved "Åben Mølle" som normalt finder sted i december måned på en lørdag har vi salg af gløgg og æbleskiver, samt
julemand med pebernødder og mandariner til børnene, og arrangementet plejer at være fra kl. 1000 til kl. 1600, og vort
besøgstal har ligget lidt forskelligt, fra omkring 200 helt op til 400 en sådan dag.
Alle besøgende har adgang til hele møllen og hermed også til naverhulen, hvor kompetente medlemmer altid er parat til at
svare på spørgsmål omkring vor forening.
Et andet tiltag vi har, er et samarbejde med en kunstnergruppe "Grylen" der nu gennem nogle år har holdt deres Påske¬
udstilling i Møllen,s 1. og 2. stokværk, dette kom i stand da deres tidligere udstillingslokale blev lovet ud til andre.
"Grylen" holder som regel "Fernisering" Palmesøndag og denne dag holder vi så også hulen åben for evt. interesserede,
der kan kigge på og få endnu en historie i og omkring vor forening.
Endvidere har vi i vor nuværende "skramleriforvalter" Jens Hansen, er meget fortagsom person, idet han hele julemåne¬
den holder åben, efter aftale, med de forskellig børnehaver, der kommer på besøg i hulen og i møllen, hvor de skal hente
drillenissen, der har de mærkeligste navne, alt efter hvilken børnehave der er tale om. Nissen skal så med i julemåneden
i børnehaven og på skift med børnene hjem indtil den igen afleveres i Møllen og venter på at det igen bliver december.
Samme Jens Hansen står også for besøg udefra, det kan være et plejehjem, en politisk forening, eller et firmabesøg, der
gerne vil se hulen eller møllen, dette sker så også i samarbejde med resten af bestyrelsen, f. eks. Her i foråret 2004 havde
vi besøg af en soldaterforening der fik lidt af det hele, fortællinger om naverne og om møllen, et vellykket besøg.
Netop i dag den 030904 har vi haft 5 navere på "udstilling" i Randers, et af vore medlemmer fik en henvendelse fra et
større Randersfirma der havde 125 års jubilæum, de kunne tænke sig besøg af naverne, samtidig var der besøg af smede
fra GI. Estrup, vi tog kontakt til Randers der desværre ikke kunne klare en sådan opgave, og ej heller havde folk dertil,
men de syntes ideen var god og havde ikke noget imod vi gik ind i deres "område", vore folk/navere skulle have en
udstilling om gammel håndværksarbejde. I skrivende stund har jeg ikke hørt fra dem.
I øvrigt prøver vi alt i alt at være udadvendte, hvilket jeg også håber alle i forvejen ved, idet vi jo i 2003 bandt an med
Pinsestævnet, som vil havde glæde og gavn af, ligesom vi høstede mange roser derfor.
Dette var så hvad jeg her og nu kan bidrage med.
Med kno i bordet. Otto Westergaard, Formand, Hørning-naverne.



Naverne - Hvem er vi ?

Hvad er en Naver?

Ja, alle os i C U K ved jo, at selve ordet Nav kommer af
Skandinav, og betegner en, der har - eller har haft - hjemme
i et nordisk land.
Vi var, indtil for få år siden alle håndværkere med svende¬
brev, men i dag er tingene blødt lidt op, så man ikke behøver
en egentlig håndværks-uddannelse for at blive medlem, men
kun skal have arbejdet et år i udlandet, og vi oiptager selv¬
følgelig i disse ligestillings-tider også - og gerne - kvinder i
vor midte.
C U K er stiftet i Schweitz i 1899 og er vel efterhånden en af
de ældste foreninger i Norden, der er "Still Going Strong",
for vi har over tyve foreninger, eller som vi siger det - Huler
- i Danmark, og har i udlandet selvfølgelig i Schweitz, men
derudover også i Sverige, Grønland, Canada og U. S. A.
Men længe før C U K blev stiftet, drog Naverne ud i Europa.
Mange mener, at starten til det hele kom, da Christian d.
Fjerde hentede bygmestre og håndværkere op for at lade
Børsen, Rundetårn og Kronborg opføre, for blot at nævne

nogle af de mest kendte bygningsværker, selvom Kronborg
godt nok "kun" var en ombygning af det gamle fort Krogen.
Herved indførtes de tyske Zünfter, der vel nærmest svarer
til vores senere Lav, i Danmark, og mange unge har vel snak¬
ket med de tyske håndværkere, og derigennem fået ideen til
at "gå på valsen".
Mindre end 100 år efter var begrebet at "gå på valsen" så
vel- og aner-kendt, at man i de fleste byer ikke kunne få lov
til at nedsætte sig som mester med egen forretning i byen,
hvis manikke havde været på valsen, og en svend der havde
været på valsen fik automatisk mere i løn end den, der ikke
havde.

Og det er igennem de svende der efter nogle år på valsen
vendte hjem igen, at vi her i Norden fik samlet det bedste og
nyeste fra de forskellige håndværk. Det udvirkede, at vi her
i Norden fik ry for gode håndværk og gode håndværkere - et
ry, som vi har den dag i dag verden over.
Men var det så de første?
Nej. I århundreder inden da, var de yngre sønner af adelen
sendt ned i Europa for at lære krigs-faget at kende. For kun
den ældste søn havde arveret, så den bedste chance for de
yngre sønner var, at blive krigere, så de ved krige og even¬
tuelle plyndringer, kunne skabe sig deres egen lykke. Som
et eksempel herpå kan nævnes Joshua von Qualen, der var
med til at skabe "Det Sorte Rytteri". De første soldater der
brugte skydevåben fra hesteryg.
Han vandt sig berømmelse og rigdom, men var stadig Dan¬
mark og konge tro, så da han vendte hjem i en alder af 48,
gav kongen ham et stort landområde i Vestjylland, hvor han
lod opføre herregården Herningsholm.
Men også han trådte kun i andres fodspor.
For som vi synger i sangbogens nr. 13(19). Fra Arilds tid
drog ud på farten, de mænd fra Nordens barske hjem
Vikingerne - det var de første af vores slags. Rigtige Naver¬
svende.

Deres håndværk, udover lidt krig med efterfølgende socialt
samvær (plyndring og voldtægt, indfangning af trælle), var
handel. De drog ud med skind og rav samt benkamme, og
vendte hjem med guld, klædestoffer, fint smedede våben og
ringbrynjer og - ikke mindst - Det Hvide Guld. Salt.
Men også de gik i fremmed tjeneste. Vi ved, at de via de
russiske, polske og østeuropæiske floder nåede helt frem til
det østlige Middelhav, hvor mange gik i tjeneste i den kej¬
serlige livgarde i Konstantinopel. Selv dengang var Nordi¬
ske Svende velanskrevet arbejdskraft ude i verden.
Vikingerne var først og fremmest handelsfolk, men folk der
så ned på dem, skosede dem eller ikke ville handle med dem,
handlede sig derved ofte til en pil eller den skarpe side af et
sværd. For vikingen var, som vi Naver, en stolt og ærekær
person, der holdt spåsin ret. Følte han sin ære trådt for nær -

eller på - blev han stædig og krævede bod for uretten.
Som eksempel kan nævnes vikingerne, der i Normandiet blev
lovet en stor afgift for ikke at plyndre. Men pengene blev
ikke betalt, så vikingerne besluttede at overvintre og afvente
pengene. De kom stadig ikke, så i stedet tog de et stort stykke
af Normandiet, bosatte sig, og blev derved nogle af de Na¬
vere, der blev derude.
En af disse vikingers ætlinge var den navnkundige Kong
Rollo, hvis efterkommere, i slaget ved Hastings i år 1066,
slog Sakserne i England, og dermed opkastede sig til herrer
over England.
Og det er vel lidt af den kampvilje og eventyrlyst som vi har
arvet. Det, der har drevet os til at søge eventyr og udfordrin¬
ger i det fremmede. Opleve det skønne og smukke ved at
kaste sig ud i det uvisse, med troen på, at håndens virke,
åndens klare tanke og det gode humør ville skaffe os, om
ikke guld, så da, hvad vi nu hæger om rundt i Naver-hu¬
lerne, vore skatte af gode minder.
Minderne om mennesker fra andre folkeslag vi mindes med
glæde, minder om andre skandinaver, vi traf i det fremmede,
minder om

Ah. disse minder
Kim Dideriksen Tånum, Juli 2004.
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FRA IDE TIL
VIRKELIGHED.

Der behøver ikke at være langt fra
gode ideer til virkelighed.

HOVEDBESTYRELSEN opfordrer
derfor alle, der ligger inde med gode
ideer til forbedringer i vores for¬
ening, til at komme frem med deres
synspunkter.
Nogle af ideerne kan måske komme
til at medføre vedtægtsændringer. I
de tilfælde vil vi gerne gå ind og være

behjælpelig med at formulere dette,
specielt hvis der er flere ensartede
forslag.
I bund og grund handler det om være
kreativ, så vi kan få flere medlem¬
mer og dermed bedre økonomi. HB 's
sammensætning med 7 medlemmer,
jævnlige møder, med store transport¬
udgifter, er bl.a. noget HB selv har
fokus på. Hjemmesiden er, som det
blev vedtaget på delegeretmødet,
flyttet til b-one og der har givet en
besparelse på ca. 4.500 kr. årligt. Der
har også været ideer om at få opret¬
tet nye foreninger i vores respektive
venskabsbyer rundt om i Skandina¬
vien. Et forslag der vil blive arbej¬
det videre med.
KOM FRIT FREM med dine ideer

og send dem til HB, så vi kan give
vores forening en ny og måske til¬
trængt ansigtsløftning.
På HB 's vegne. Henrik J. Berg

AALBORG
Til huleaftenen d. 1/9, var mødt 13
svende, det var dejligt at se så mange.
Formanden var desværre forhindret. Vi

havde besøg af en gæst, en bekendt af
Frits Farlig, han er interesseret i at blive
optaget som naver, han vil komme igen
til næste møde. Vi skulle have besat
hulevagterne, men der var ingen, der var
interesseret i at tage en vagt, til alt held
tilbød Iraker Kurt at tage den første
lørdagsvagt, Villy vil tage en sidst i sep¬
tember, jeg tager en, men der mangler
stadig 3 vagter. Poul E. orienterede om
de planlagte aktiviteter som ikke blev
til noget og om årsagen. Han syntes også
at skramleriforvalteren burde gå i gang
med at hænge, de effekter som ligger i
hulen, op. Til sidst vil jeg takke polar¬
bageren og hans kæreste for deres be¬
søg i vores hule. Det var hyggeligt at
se dem igen.
Med naverhilsen Irene

FREDERICIA
D. 1 / 9 var det igen tid til hulemøde,
hele 7 svende mødte frem. Vi havde en

god aften, med snak om vor ålegilde d.
4/9. Med hensyn til løvfaldsturen er
der et stort ?. En stor tak til Jens Chr.

og Vera for hjælpen ved ålegildet fra
hulefar. Der var 16 naver og naver¬
venner tilmeldt. Stor tak til de 4 fra

Odense, og til dem fra Fredericia fra
hulefar.
HUSK generalforsamlingen onsdag d.
6. oktober 2004 kl. 19.00. Der er mange
ting til debat.
Vores formand og hulefar Philip rejser
på ferie til Kreta i 14 dage fra d. 13 / 9
til 28 / 9. Kontakt bestyrelsen for evt.
aftaler
Med kno i bordet, hulefar

FREDERIKSSUND
Ved hulemødet 3. september var der
mødt 18 op. Formanden bød velkom¬
men. stående på stolen, så han var sik¬
ker på at alle havde set ham. Vi fik op¬
taget Torben som er 40 år. Torben har
boet på Grønland i 15 år, hvor han
blandt andet har arbejdet for
Grøndlandsfly. Han slog på klokken og
serverede grønlandsk kaffe for os, og
hvilken herlig drik, det var den bedste
kaffe vi længe havde smagt. Tak og vel¬
kommen til Torben. Så var det Per Bog¬
art der var oppe ved klokken, han havde
fået ny titel som pensionist, så det syn¬
tes han vi skulle fejre, hvilket vi jo ikke
havde noget imod. Også tillykke til
Frank med hans nye titel som oldefar.
Vores hulefar Arne mente at han også
ville fejre, at han har været gift med fru
Kate i 40 år, så han gik også lige en tur
forbi klokken. Efter alt dette fik vi et

nyt spil, Kuemmerlinger. Det blev prø¬
vet til stor jubel for alle, også Per og
Kurt som tabte. Bedre held til jer næste
gang. Vi fik sørme også en sang. Først
fra Claus på islandsk. Torben fortsatte
så på dansk, - det var underholdende.
Næste hulemøde er den 1. oktober hvor
Claus og Dorrit har hulevagten og vi
skal fejre vores formand Kurt, som hol¬
der sit 25 års jubilæum.
Fødselarer i oktober: Kurt & Simon -

tillykke.
Den 9. november bliver Arne vores

hulefar 60 år ung og i den anledning
holder han åbent hus i hulen fra kl.
10:00 hvor alle er velkomne.
Hilsen Kisser
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HERNING

Jeg skal lige love for at svendene er
kommet op af lænestolene efter ferien.
Stort fremmøde til de 2 søndagsmøder
og til hulemødet. Håber det forsætter.
Der har ikke været de store begivenhe¬
der i hulen, udover at John gav oste¬
mad til hulemødet og formanden gav en

omgang for at komme en halv time for
sent, vi sagde tak og skål til de to glade
givere. Så nærmer tiden sig med raske
skridt til vores 40 års stiftelsesfest den
4. dec. Vi kan samtidig fejre, at vi har
haft vores dejlige hule her på Ole
Rømersvej 7, i 30 år, så mon ikke der
bliver fest i "GADEN" denne dag.
Vi håber at se rigtig mange glade an¬

sigter fra nær og fjern, for som vores
forhenværende sekretær, Gunnar Niel¬
sen, sagde engang: INGEN GÆSTER,
INGEN FESTER Og det kan man jo
kun give ham ret i. Samme dato fejrer
vi to af de medlemmer som var med til
at starte Herning Naverforening. Det er
henholdsvis Henry Pedersen Slagelse¬
gade 5 og Hans Brødsgaard Grønne¬
gade 7 st. Så kom alle mand, og vær
med til denne store fest.
Vi holder reception i hulen på Ole
Rømersvej 7 fra kl: 13.00 til kl: 16.00.
Der vil være en bid brød og lidt væske
at skylle med.
Festaftenen holder vi i S.I.D.-huset,
Vestergade 27 fra kl: 18.30 til kl:??????
Der vil denne aften blive serveret 3 ret¬

ter mad + kaffe og kage samt en gang
godnatmad.
Alt dette for en pris af 120,00 kr. pr.
kuvert. 01 og vin til hulepriser.
Tilmelding er nødvendig af hensyn til
køkkenet. Tilmelding til en fra besty¬
relsen
FLEMMING TLF: 9722 2588
KAJ HELMUTH TLF: 9742 0939
"MONTAGEN" TLF: 9712 7238
GUNNAR TLF: 9722 4945.
SIDSTE FRIST FOR TILMELDIG ER
15. NOV. 2004.

Dette er alt fra os i denne omgang, men

gode Navere, sæt allerede nu kryds ved
den 4. December.

Med knoslag "MONTAGEN"

HILLERØD Brüll-««

Vintersæsonen startede for vort ved¬
kommende med et bestyrelsesmøde
mandag 6. September, hvor bestyrelsen
lagde hovederne i blød for at fremmane
visioner om foreningens fremtidige ar¬
bejde for at fremme naversagen. Resul¬
tatet vil blive forelagt HB af formand
Dann ved næste HB-møde. Efterårets
første huleaften fandt sted fredag 10.
September, hvor vi kunne glæde os over
14 deltagere inkl. vort 75 årige med¬
lem Tage Nielsen, Liseleje. Tillige
kunne vi byde vort nye medlem Lasse
Noordman velkommen under iagtta¬
gelse af alle optagelsesceremonier og
navernes velkomstsang.
Som tidligere meddelt holder vi
lørdagsmesse 25. september med stegt
ål, hvortil tilmelding er obligatorisk
ogbindende til formand Dann Eland
tlf.: 4731 4954 (efter kl. 19) eller
evt. mobiltelf: 3055 6542
Knud Lindgreen tlf.: 3324 9402
I oktober har vi huleaften fredag 8. og
lørdagsmesse 30.
Med naverhilsen Preben

HOLBÆK
Ja, så kom vi igang igen efter sommer¬
ferien, og vi var 17, som havde fundet
vej til HULEN. Efter festugerne i Hol¬
bæk havde vi sendt indbydelse til 11
personer som havde været ude at rejse,
og var interesseret i vores forening, og
den ene af disse lod ikke vente på sig
ret længe. Velkommen til Ingemann
Fabricius. Efter Torben havde budt vel¬
kommen, kom der gang i sangbogen, og
derefter fortalte Berno og Ole P. lidt om
vores hjemmeside, som vil komme på
nettet når den landsdækkende side er

blevet opdateret. Efter lidt mere fra
sangbogen, syntes Freddy og Ole P, der
skulle lidt smørelse til stemmebåndene.
Freddy måtte drikke med sugerør, da
hans armbøjningsarm var kommet til
skade. Det var vist noget med en cykel.
Vi sluttede en fin aften af med minderne
ved 23 tiden.

Til vores SKOVTUR, den 5. septem¬
ber var vi 22 som mødtes, kl. 13, ved
BARKLADEN. Mogens havde lavet en
aftale med museumsinspektør Jan Ja¬
cobsen, om at fortælle os lidt om sam¬

menslutningen af4 museer i Odsherred,
som nu har fået til huse på
Anneberggård. Det var meget interes¬
sant at høre om det store arbejde som
noget sådant kræver, samt om de store
fremtids-planer for de fusionerede mu¬
seer. Det er et virkeligt smukt sted, og i
den gamle hovedbygning er der indret¬
tet naturskole og vandrehjem. Vi fik til¬
budt at blive på området, og indtage
vores skovtursmad, og det tog vi imod.
Vi sluttede en god eftermiddag ved 18
tiden efter at have gået en tur på områ¬
det. En stor tak til GULDBAGEREN i

Svinninge for brødet som skulle til, og
en lige så stor tak til de som havde sør¬
get for indkøb og bidrag til en fornem
skovtursfrokost.

Jørgen L.

ISlikWml.wr

HØRNING

Fredag den 3. september var der atter
hulemøde efter vi havde holdt sommer¬

ferie. 18 navere og navervenner var
mødt op denne aften. Vi havde fået en

ny nav og naverven Elo og Anne Marie
fra Næstved. Vi siger velkommen til
dem. Efter vi havde sunget "når samlet
er vor naverflok", var der tid til de in¬
terne meddelelser. Derefter var ordet
frit. Vi kunne alle berette om vores

oplevelser i sommerferien, gode som
dårlige. Denne aften var der også vise¬
aften. Vi fik sunget nogle sange og vi¬
ser, men der var desværre tre, der kom
til at synge kling, kling, klang i nr. 29.
Det kostede en omgang til alle. De tog
det med godt humør. Derefter hyggede
vi os, indtil det var tid at gå hver til sit.
Fredag den 1. oktober er der fællesspis¬
ning kl. 19. Hulemøde og foredrag kl.
20. Tilmelding til spisning til Else på
tlf. 86 921803 senest 24. sept.
Med kno i bordet Else
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LOS ANGELES
Vi er kede af at skulle oplyse, at vores
gode nav Karl Duus er taget på sin sid¬
ste rejse. I den danske kirke i Yorba
Linda vil der i næste uge holdes min¬
dehøjtid for ham. Karl blev født den 25.
Juni 1925 og var medlem af vores
naverklub siden 1986. Æret være hans
minde. Vi skal i aften holde vores sep¬
tember møde i Naverdalen og forven¬
ter godt besøg idet det er mig og min
kone der står for middagen. Sildemad,
frikadeller og så den berømte rom¬

fromage. I den sidste tid har vi haft
megen varme, helt op over 40 grader
celsius, så vi går og stønner efter lidt
køligere vejr og lidt regn ville heller
ikke være af vejen. I næste måned har
vi planer om at holde vores årlige pic¬
nic i Naverdalen og vores Naveretter er
altid så flinke til at hjælpe med maden
og Americans lottery eller lignede. Så
vi forventer også mange besøgende den
dag. I næste måned håber jeg at kunne
rapportere lidt mere
Med Kno Arne O.

Håndkrøs

KOLDING
Vi var mødt 3, så vi sad og hyggede os
et par timer. Så blev vi enige om at vi
ville gå hjem og se pigerne spille hånd¬
bold. Det var jo også spændende. Ben¬
tog jeg vil gerne takke Koldingnaverne
for den flotte æresport til vores guld¬
bryllup. Æresporten blev rejst foran
huset, med familie og venners hjælp.
Den fik også lov til at stå en hel uge.
tak for vin og gavekort, og ikke mindst
for kørselen til festen om aftenen, hvor
Johan og Michael havde lejet en gam¬
mel Ford. Den var nu meget flot både
ud - og indvendig. Vi følte os næsten
som kongelige, vi vinkede til folk som
vi kørte forbi. Og til alle gæster der
stod og tog imod os. Vi var jo de sidste
som kom. Den tur glemmer vi aldrig.
Også tak for at I holdt åbent hus. Der
kom godt nok ikke så mange som de
havde regnet med, så vi har sild og ost
til næste hulemøde.
Med naverhilsen Karen.

KØBENHAVN
Første efterårsarrangement var
Søndagsmessen den 5. sep. Vi lagde
beskedent ud med at være 5 - 6 Køwen-
havnere da vi var flest, men dertil kom
3 fra Næstved, nemlig Knud, Flemming
og Bøgil. Tak for besøget. Det var utro¬
lig hyggeligt! Lørdag den 2. okt. afhol¬
der vi Surprice-party der denne gang
ikke er så hemmelighedsfuldt. Vi skal
nemlig fejre Nan's flotte 40 års jubi¬
læum i CUK. Du har vel tilmeldt dig?!?
Det bliver - som altid - et brag af en
fest! Oktober-Svende-Hulemødet er

onsdag den 13.okt., hvor der atter står
film på programmet. Måske i en anden
version end vi „er vant til", men sjovt
bli'rdet "thihvertifald"! Årets sildebord
er lørdag den 30. okt. Fisketegn er ikke
obligatorisk. På denne dag, skal vi nyde
næsten alt godt fra havet. Og fisk er jo
vant til at svømme, så det har vi også
nok af (ikke bare vand). Sidste tilmel¬
ding er den 24. okt. Har du en speciali¬
tet til bordet, må du endelig sige til.
Håber at så mange som muligt bider på
krogen! Alle er velkomne. Så ring til
formanden på tlf.: 36868865 i dagti¬
merne eller „døgnet rundt" på
26738865.

Arrangementer:
02. okt. kl. 18.00 Nan's 40 års jubilæum
i CUK.
13. okt. kl. 19.00 Svende-Hulemøde + Film
17. okt. kl. 10.30 Søndagsmesse
30. okt. kl. 13.00 Sildebord
Med kno i bordet Niels „2m"

NAKSKOV
De sidste to huleaftener er der ikke no¬

get at skrive om, men det har selvfølge¬
lig også været sommerferie. Lørdag d.
28 aug brugte vi vores fluekasse til en
sommerfest på Restaurant Fjorden på
Hestehoved Strand. Det blev en dejlig
dag, selvom vores kasserer måtte melde
afbud grundet et sygehusbesøg og to
måtte tage overarbejde. D. 24. sept. har
vi næste huleaften, hvor vi håber på
bedre fremmøde med muligvis et kom¬
mende medlem.
Husk tilmelding til fællesmad
Med kno i bord Henning

NYSTED

Hulemødet mandag den. 6. sep.
7 mand var mødt til det første hulemøde
efter sommerferien. Vi mindedes først
vores naverbror Thorkild som var taget
ud på sin sidste rejse. Vi skal igen spille
billard til efteråret. Aftenerne for bil¬

lard aftales fra hulemøde til hulemøde.
Bent spurgte efter en adresseliste hvis
han skulle i forbindelse med et medlem,
og Oldermanden lovede at fremskaffe
en sådan liste. Aftenen med de gule ær¬
ter bliver afholdt i Stoppestedet onsdag
den. 3. november kl. 19.00. Dette ar¬

rangement er med koner og gæster, hvis
sådanne kan fremskaffes. Willy agerer

igen kok. Det klarede han jo godt sid¬
ste år. Tilmelding til gule ærter er nød¬
vendigt ved Oldermanden på Tlf. 54 87
20 39 eller på:
E-mail: alex.v.jensen@tdcadsl.dk

- Oldermanden inviterer Borgmesteren
med frue og Kulturudvalgsformanden
med frue samt Søren Gjøvad fra Nysted
Wireless. Aftenen sluttede med spisning
af stegte ål i rigelige mængder og en
dram til. Oldermanden fik mangen ros
for de stegte ål. Ved næste hulemøde
mandag den. 4. oktober aftales der om

julefrokosten skal holdes. Kaj Truelsen
vil gerne lægge hus til begivenheden.
Med kno i bordet. Oldermanden.

lUnlk.,

NÆSTVED
Vi har haft en arbejdsdag i hulen. Mur¬
værket skal ordnes og kalkes. Og der
skal styr på en del andre ting. Så der vil
komme flere datoer så hold øje med
opslag i hulen. Festudvalget har invite¬
ret på en skovtur. Vi startede med mor¬
genmad i hulen, og derefter tog vi ud
for at køre gokart Derefter gik turen til
jagthytten ude i fårebakkerne hvor for¬
manden har jagt. Vi var 20 som deltog i
fugleskydning, det tog tid så vi stoppede
en times tid hvor vi grillede vores med¬
bragte kød, og der var også sørget for
salat og andet.
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Efter frokost fortsatte vi skydningen til
(fullekongen)blev kåret det blev vores
formand, vi siger tillykke. Og takker
festudvalget for en dejlig dag. Ved sid¬
ste hulemøde optog vi Poul Christian¬
sen som ny naver Poul klarede
optagelsesprøven til ug. Vi byder dig
velkommen og håber at du vil finde dig
tilrette imellem os.

Efter mødet gik vi nedenunder hvor
Birgit og Jess serverede en dejlig mid¬
dag. Vores medlem Torben pædagog
bliver 60 år den 3-Oktober vi ønsker

dig tillykke med dagen, og håber at du
får en dejlig dag.
Med naverhilsen Ove

Millri

ODENSE
Hulemødet d. 3. sep. var godt besøgt.
Inge og Arne havde valgt at aflægge os
et besøg. Arno havde sørget for røde
pølser og kartoffelsalat. Det har vi vist
ikke fået siden Plougs tid. Torben var
der også. Han havde lige været på Grøn¬
land et smut. Med 1 dags varsel var han
taget 2 mdr. til Nuuk. Turen blev for¬
længet til 8 mdr. Han arbejdede i
Sydgrønlands bogtrykkeri, som KO¬
PIST. Han fik så lov til at give en om¬

gang. Håber vi ser mere til dig nu. Tak
til alle der gav omgang. Formanden var
ikke tilstede da han var på ferie i Tysk¬
land. De var stadig godt i gang med
omgange, da jeg overlod nøglerne til
Birgit og tog hjem. Børge, Birgit, Lotte
og Kisten var til ålegilde i Fredericia
om lørdagen. Det var en herlig dag, som
først sluttede da Børge havde set og

oplevet Casino Bodega. Han syntes bare
der var for mange "indfødte" <jyder>
HUSK G.F.R. den 1. okt. kl. 17. Husk
at ringe til Ole om du kommer af hen¬
syn til maden
HUSK den 5. nov. Gule ærter kl. 17.
TILMELDING.
DE bedste hilsner fra pigen fra Fyn.

RANDERS
På hulemødet d. 3. sep. var 5 svende
mødt. Formanden tog imod kontingent¬
penge, da kassereren var fraværende.
Han sørgede også for at der kom mad
på bordet. Ellers ikke noget nyt herfra.
Referat fra årets høsttur kommer i næ¬

ste nr. af svenden. HUSK GF. den 1. okt.
kl. 19.00. Tillad mig på egne vegne at
rette en tak til alle Mosel deltagerne, som
var med på årets tur. I var alle sammen
strålende mennesker - festlige - folke¬
lige og beskedne tørstige sjæle ? Ikke
mindst mit plejebarn fra Slagelse.
Kno i bordet fra Randers, Jørn.

ROSKILDE
Ved hulemødet den 27/8 var der 22
fremmødte med besøg fra Lolland vel¬
kommen til Jer. Formanden bød vel¬
kommen og vi sang en sang, så bød for¬
manden til bords. Formanden gav mad
og drikke i rigelig mængde, da han jo
runder et skarp hjørne , så han slog det
sammen med hulemødet, han havde jo
hulevagten alligevel denne gang. Han
blev så "begavet" med både det ene og
det andet og han takkede mange gange
for gaverne og vi siger endnu engang
TILLYKKE. Mogens fortalte om sin fi¬
sketur til Røst v/ Lofoten, det var en god
beretning derfra. Der sker jo ikke så
meget for tiden nogle er stadig på ferie
og andre skal snart af sted. John havde
været i hulen og fortælle for en forsam¬
ling inde fra en kirke i byen, de havde
halt en hyggelig eftermiddag.
Program for Oktober
Søndag den 10 kl. 17.30 spilleaften
Fredag den 29 kl. 19.00 hulemøde
Hulevagten klarer Mogens og underteg¬
nede
Med Naverhilsen fra Roskilde Naverne

SAMSØ
Hulemøde 3 september 2004. Hele 10
mødte til dette første hulemøde efter en

lang sommerferie. Det er ikke meget
kontakt vi har, men alle har travlt med
sit. Så derfor kridt skoene folkens og
mød op til hulemøderne. Vi har jo god
tid i vinterperioden. Aftenen startede
med formandens beretning og en sang.
Når sommeren er til ende. En stor tak
til vores gode naverbror Knud Hansen,

som stod og kokkererede til hele for¬
samlingen med sild, skipperlabskovs og
en meget speciel bitter. Tak. En hygge¬
lig aften. Vores Tunøtur bliver der ikke
noget af. En stor hilsen til Carl maler
med 35 års jubilæum, dog forsinket
herfra men håber du har haft en god dag.
Husk hulemøderne er første fredag i
måneden og ikke sidste som der stod i
adresselisten. Fejl fra undertegnede, det
sker ikke mere.

Vi fra Samsø afdeling ønsker Pudseren
tillykke med 35 års jubilæet.
Næste hulemøde: 1.oktober kl. 19.00.
Gule ærter.

Søndagsmøde: 17.oktober kl.lo.oo.
Kokken siger: Når du er ung, kan du
vælge og vrage.
Når du er gammel, kan du kun vælge
mellem vragene
Med kno fra Åse.

SILKEBORG
Med hensyn til de 3 runde fødselsdage
som vi har haft i september md. ang.
Peter Poulsen, Gunnar Møller og Finn
Lorentzen kan jeg i skrivende stund ikke
berette noget om, men det hører vi nok
mere om, men jeg kan underrette om at
vi var ca. 60 navere og pårørende som
har haft en skøn tur til Mosel hvor vi
blev vartet om i begge ender og der var
udflugt i prærievogne hvor vi blev kørt
op i bjergene med underholdning af
Halvdur og hans harmonika så der var
ingen mangel på stemning, derudover
var vi på en sejltur til Cocheim hvor vi
var med til deres årlige vinfest med et
fyrværkeri som vi ikke er vandt til at
se, så vi fra Silkeborg vil gerne takke
arrangørerne for en god og vellykket tur
som vi glæder os til næste år.
I samme åndedrag må bestyrelse give
vores medlemmer i Silkeborg en und¬
skyldning for ikke at opfylde afholdelse
af månedsmødet den 29.8 da 3 af be¬
styrelsesmedlemmerne var i Mosel for
at smage på deres fremragende vin og
det gjorde vi en hel del.
I oktober har Peter Skrydstrup den for¬
nøjelse at kunne fejre sin 60 års fød¬
selsdag d. 23 så mon ikke vi ser ham i
hulen, og husk så svende at d.31.10 er
der månedsmøde og der er bestyrelsen
hjemme.
Bladsmøreren
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SLAGELSE
Ved hulemødet d. 3. september, var 8
svende samt 1 gæst mødt op. Efter at
have sunget nr. 22, bød formanden vel¬
kommen. Vores dynamiske festudvalg,
v/Hans Vicevært og Ejner, kunne berette
om den kommende og årlige tilbageven¬
dende kulturnat i Slagelse (Set. Mi¬
chaels Nat). Dette foregår d. 24. sep¬
tember. Ved denne lejlighed har vi et
arrangement i hulen, hvor vi håber på
mange besøgende der ønsker at se vo¬
res dejlige hule. Samtidigt har vi le¬
vende musik i haven, så vi håber på stort
fremmøde også fra Navernes side. Det
blev aftalt at vores PR-chef, Boye ta¬
ger sig af at promovere dette arrange¬
ment. Endvidere kunne festudvalget
informere om vores sommerfest der af¬
holdes i hulen/haven, lørdag d. 4. sep¬
tember. Ved denne lejlighed vil der blive
serveret alskens gode retter; hertil ost
leveret af vores egen oste-nav; Krølle.
Det blev konstateret at vi endnu engang
har haft ubudne gæster i hulen; hvoref¬
ter vi nedsatte et tyveri-hindrings-ud¬
valg bestående af Peter, Ejvind og Ej¬
ner. Endelig blev vores „huske-liste"
opdateret, så vi kan få klaret de sidste
af vores „hængepartier".
Slutteligt sender vi en hilsen til Grøn¬
land fra Luffe. Luffe har just haft en god
tur til vores nordlige del af kongeriget.
Denne ærbødige Naverforening havde
eller aftalt med Thule-afdelig, at de
skulle beholde ham, mod at de sendte
os en hval. I det mindste ville dette give
os bedre pladsforhold i vores trange
lokaler. Nå - vi kan jo ikke vinde hver
gang. Måske Stokholm-afdeligen vil
bytte ham for en gammel volvo..
Med kno i bordet. Per

STOCKHOLM
Efteråret i Stockholm har varet fint, og
vores medlemmer har søgt sig til Ingarö,
hvor der sker noget. Ved hulemødet den
13 august blev det bestemt, hvornår
vores telt skulle op og andre detaljer
infor den store dag, da Chriss skulle
fejre sine 50 år. Det blev en dag vi sent
vil glemme. Sikkert også naboerne på
Ingarö. Når alle var samlet på gårds¬
pladsen var vi 64 personer, som fik en
velkomstdrink, til Chriss ringede med
klokken. Vi gik til teltet, hvor Kenneth
stod for maden. Vi startede med en hummer,

og mange hjalp til, så alle fik sin mad.
Efter tale og gaver og overtaling sang
Grethe sin gamle revysang "Jeg har
været på vulkaner". Nu fortsatte vi i det
fri med dans til et orkester til langt ud
på natten. Vi som var med takker for en

dejlig dag og nat. Ugen efter var det
dags igen, for den danske forening i
Stockholm var indbudt til sildebord for
at se, hvordan vi hade det på Ingarö.
Der kom 16 voksne og 6 børn, og de så
ud til at trives. Om aftenen når vores

gæster hade taget hjem, fejrede vi vo¬
res stiftelsesfest
Med naverhilsen Onkel Anders

SØNDERBORG
Så kom endelig det første hulemøde
efter en lang sommerferie. Formanden
bød velkommen og ønskede alle jubi¬
larer tillykke. Dem havde vi seks af.
En var 10 års , så Judith måtte til det
runde bord og slå sølvpladen i - TIL¬
LYKKE. To tidligere navere var mødt
op og ville gerne tilbage som medlem¬
mer - Velkommen igen. Regnar og
Børge havde meget at fortælle fra turen
til Mosel. Vi sang og festede, spiste god
mad, omgangshatten blev så sandelig „

luftet „ efter ferien.
En hyggelig start på vinter og forår 2004
/ 2005.

Kno i bordet Martha.

VEJLE
Hulemøde d..3. sept. 04. Man startede
med at synge "Jeg elsker hver
naverhule". Der blev budt velkommen.
12 navere var fremmødt. Sommerferien
var nu for de fleste overstået, og man
håbede at flere nu ville møde op til
møderne. Formanden orienterede om

det årlige ålegilde d.18. sept. 04 og
håbede på fuldt hus denne dag. 14 havde
allerede meldt sig til. Der var
indkommet årsprogram fra Køben¬
havnernaverne. Dette kan ses ude i

hytten. Tage Prehn kom ved mødet med
nogle gode historier fra de fjerne steder
i hans 35 år lange sejltid. Det er altid
hyggeligt at høre om de gamle
beretninger fra en svunden tid. Flere
havde slået på klokken så hatten måtte

frem og luftes ved mødet. Tak til jer for
det våde. Efter mødet blev der serveret

rullepølsemadder til alle. Jeg skal
hermed give en tak til Silkeborgnaverne
fra Solvejg Weitling for deres gode
grillfest. Det var en dejlig dag hos jer.
Tak til jer alle Solvejg.
Arrangementer i Oktober Mdr.:
Generalforsamling d.i. okt. 04 kl. 18.30
Med naverhilsen. Jens K. Ibsgaard.

Til hulemødet d. 20. aug. blev der budt
velkommen af næstformand Erik. Afte¬
nen forløb som sædvanligt stille og ro¬
ligt med sang og spin .

Til Fugleskydningen dagen efter d. 21.
aug. var der mødt 10 skytter, der alle
havde en drøm om at vælte de sidste
fire års Fuglekonge Frank Ibsen af pin¬
den ! Dagen startede med det store mor¬

genbord, med alt vådt og tørt tilbehør,
som Frank altså var vært for, nok en

gang. Så til skydningen. Frank skød
næbbet, v. vinge og højre vinge ned .

Ole B. H. klarede halsen! Det blev Ba¬

geren der væltede Frank af pinden! Til¬
lykke Bager med den nye Konge¬
værdighed. Imens skuddene lød havde
Birgit Jensen travlt i køkkenet med at
anrette et dejligt frokostbord til skyt¬
terne. Hulemøde d. 3. sept. Forman¬
den sagde i sin velkomst, at nu var det
efterår i følge kalenderen, men hvad be¬
tyder det, så længe temperaturen står på
plus 22 gr. Vi fik i god ro og orden kla¬
ret vor ekstraordinære GF om en ved¬

tægtsændring. Den blev vedtaget en¬

stemmigt. Derefter gik snakken lystigt
aftenen igennem afbrudt af en klokke¬
ringning. Det var Leif Jensen, der slog
på klokken p. g. a. en forestående fød¬
selsdag. Vi siger tak for skænken Leif!
Hulemøde d. 1. sept.
Hulemøde d. 22. sept.
Den 29. sept. er der bowling. Det fore¬
går i Echersbergsgade kl. 19. Tilmel¬
ding er nødvendig da der skal bestilles
baner efter x antal svende .

Tilmelding til Kaj på tlf . 86244351
senest d . 20. sept.
Hilsen fra smilets by. Lis



HOVEDBESTYRELSEN:

EMNER TIL BEHANDLING I HB.. SKAL VÆRE
FORMANDEN I HÆNDE SENEST D.25 I MÅNEDEN.
Formand:

Ole Bøwig, Brandsøvænget 4, DK-5000 Odense C.
Tlf. + Fax.: 65 90 44 16 Mobil tlf: 40 36 38 16
E-mail-ads.: Naver@galnet.dk
Næstformand:
Finn Pedersen Morbærvænget 13. DK-4684 Holmegård,
tlf.: 5554 6697, Mobil Tlf.: 4013 6697.
Email: naverne4700@stofanet.dk

ADRESSEÆNDRING - UDMELDNING
BLADFORSENDELSE I INDLAND
Hovedkasserer:
Frode Zachariassen, Rustrupvej 26 B, DK-8653 Them.
Tlf.: 86 84 92 68 Fax.: 86 84 91 43
Bank: Arbejdernes Landsbank konto: 5347 0388708
SWIFT:ALBADKKK
Email-ads.: frode26@mail.tele.dk

BLADFORSENDELSE TIL UDLANDET
FORSENDELSE AF CCEG.BLADET.
Redaktør af "Den farende svend"
Dorrit Hansen, Gormsvej 7, Kregme, DK-3300 Frederiksværk
Tlf. + Fax: 47 72 48 14 Email-ads.: dorrit_nav@email.dk

Deadline: Den 10 i måneden.

Sekretær:

Laila Dideriksen GI. Viborgvej 216 DK-8900 Randers
Tlf.: 86 45 43 48 Email: laila_dideriksen@msn.com

Udstillingsvognen:
Udstillimgsvognen befinder sig i Holbæk, og spørgsmål
angående udlån af vognen bedes rettes til:
Torben Lundgaard, Nybyvej 51
DK-4340 Tølløse tlf. 5918 6067

Trykning:
Birkerød Bogtryk/offset Aps. Toftebakken 2,D.
DK-3460 Birkerød. Tlf.: 45 81 04 58.

www.naverne.dk

tct'På
0\er Brandt's Bar

Paladspassagen 7
7100 Vejle

Tlf. 7583 1099

N \V\ 1!

* MR.T * BILLARD TUF. 86 82- OS ±5

Frederiksberggade 4 - Silkeborg - Tlf. 86 82 05 91

VELKOMMEN TIL NAVERTORPET
Telefon 46/857 028 629

Torpvägen 4, St. Barnvik 2
S-134 64 Ingarö Sverige.

Grill * Pizza * Smørrebrød * Is

Åbent hele Året Værelser m/ TV

Hyggelig gårdhave V www.droppen.dk
"*^1P & E urAKF

Langgade 26* Tranebjerg*DK-8305 Samsø*Tlf. 86590632

SPILLEAUTOMATER * BILLARDSALON
BESØG DROPPEN VI LØFTER PROPPEN

0"^ Dit lotectle øl cl1

Boje Tlf. 40824283 Alt i Hancock og Vestfyen produkter
Jens Tlf. 86667694 Fadøl, øl, vand og vin.

Malermester Eugen Uhl
Klinten 27, 3600 Frederikssund

Tlf. 47 31 27 99 - 40 57 27 99
Fax 47 31 72 99

O
v

<
n

Jakon A/S
Bygninqsentreprise
Baltorpbakken 9, 2750 Ballerup
Tlf. 44 83 02 OO

www.jakon.dk



AFSENDER:
Hovedkassen

Rustrupvej 26 B.
DK-8653 Them

B (g) post)-
pp

DANMARK

Evt.: „Returneres ved varig adresseændring"

BIANKAS SOMMERHUSUDLEJNING.
Billig udlejning af sommerhuse med og uden

svømmepøl. Ring efter materiale
tlf. 7591 1940 fax. 7593 4019

BORGERKROEN

Vestergade 37, Vejle.
Stedet hvor naver og andet godtfolk mødes.

Casino Bodega
Købmagergade 10 7000 Fredericia

Tlf. 75 91 13 64
Hver onsdag kl. 11.00 ølbanko og harmonikaspil

Levende musik hver

Torsdag kl. 21.00 til 02.00 - fredag kl.21.00 til 02.00
Lørdag kl. 14.00 til 18.00 og 21.00 til 02.00

Søndag kl. 16.00 til 21.00.
ÅBEN ALLE DAGE FRA 9.00 TIL 02.00.

Byggefirmaet
Johansen

Solbjerg Hovedgade 72b. Tlf: 8692 6122
8355 Solbjerg. Mobil: 3095 0665

Formand for foreningen i Århus
www.byggefirmaet-johansen.dk

Bodega
GflDESPEJLET

Østergade 18 HERNING 9712 30 08 i
MURERMESTER
Gunner M Vilhelmsen

Egetoften 6, Slagslunde
DK-3660 Stenløse

Tlf.: 48 18 35 11 - 40 20 37 10
Medlem i Frederikssund

T

i
CITY CAFE en

Fønnesbechsgade
Herning

Tlf. 9722 5574

stedet, hvor venner mødes

Sl-Ts Kartoffelcentral
v/ Mette og Svend Hübschmann

Hovmosevej 3, Rens Mark
DK-6372 Bylderup

Fax 74 64 88 99
Tlf. 74 64 85 35

Tryksager siden 1931

Birkerød Bogtryk
Toftebakken 2 D.
DK-3460 Birkerød
Danmark

Tlf. 45 81 04 58

MALERMESTER

TOM SØRENSEN
Medl. af CUK. Hillerød afd.

Kristtornevej 43 Tlf.: 4772 1112
3300 Frederiksværk Fax.: 4772 1152
SE.: nr. 20043008 Mobil: 2290 1188

LUMSKEBUGTEN
Havnegade 33 i Vejle - tlf. 75 82 57 95

BAR - BODEGA - BILLARD
Levende musik - fredag / lørdag

Hver dag kl. 8 - 18: ol 12.00 kr./ kl. 18.00 - 2.00: øl 15.00

HØJSKOLE
ØSTERSØE

N
N

Flensborgvej 48 - 50. DK-6200 Aabenraa
Telefon 45 7462 4700. Telefax +45 7462 4701

www.hojoster.dk
e-mail: adm@hojoster.dk
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SØNDERBORG FIK BESØG.
En almindelig huleaften blev med et - forvandlet til en stor oplevelse.
Telefonen ringer: mit navn er Jørgen Helmer Kock, jeg har to unge mænd
i bilen, hvor må jeg køre dem hen ? et øjeblik! Det gik bare så stærkt,
Børge hen til hulen og så stod de bare der: 2 unge svende, navere: Mark 27
år og snedker fra Schweiz Sebastian 25 år og tømrer fra Kassel. Jørgen H.
Kock havde skaffet dem arbejde i et stort byggefirma: SIB. Sønderborg,
tak for det, Så alt i orden men et sted at bo, de troede at hulen var godt for
dem, men den går jo ikke, vi havde et tomt værelse med toilet og bad, så
der flyttede Mark og Sebastian ind, og det har vi ikke fortrudt et øjeblik,
de var bare så herlige, høflige og hyggelige og blev en del af familien.
De startede kl. 7.00 og var hjemme igen kl. 16.00, for dem var det nemt at
få arbejde, men få pengene udbetalt, det krævede - ansættelse kontrakt -
sygesikringsbevis - skattekort og personnummer. Alt dette for at betalt
skat - arbejdsmarkedsbidrag og så pengene på check, som kun kan indlø¬
ses i egen bank, dette kom i orden, og efter 9 dage drog de af sted til træf
nær Polen. De fortalte os: På farten 3 år og 1 dag og skal være mindst 50
km. fra deres hjemby. De havde solgt alt, inden de drog af sted. Mark
havde et forgyldt søm i lommen, det var banket gennem øreflippen mod et
træ og i med ringe, Sebastian havde hul i øret inden Hver by de opholder
sig i, går de på rådhuset og få et stempel og underskrift, vandrebogen
skrev vi i, og som først bliver åbnet 15 dage efter, for hvis vi eller arbejds¬
giveren havde skrevet noget dårligt om dem, læste de det først, når de var

langt væk fra stedet, ja der var meget at lærer. At se dem pakke alle tin¬
gene ind i tørklæder og klude, utroligt hvad der kan være, som i kan se på
billedet fylder sovepose - hammer - stemjern - klapsav - arbejdstøj osv.,
ikke meget. Mark og Sebastian hilste på Borgmesteren helt tilfældigt, vi
mødte ham i byen, de så Sønderborg slot - gik langs Gendarmstien var i
Sønderskoven - Dybbøl mølle og selvfølgelig cafeer og krostuer, meget hyggeligt, de var ovenud begejstret for Sønderborg
og Danskeren. Nogle dejlige dage, trist at sige farvel og god fart. Vi var jo kommet til at holde af dem, måske vi ses til næste
sommer. Tja - det var en lille glad fortælling her fra os, vi kan kun anbefale at prøve det samme, hvis en anden afdeling,
bliver så heldig! En stor oplevelse rigere.
Med naverhilsen Martha & Børge Dantoft, Sønderborg.

91 års - Stiftelsesfest D. 13-11-2004 kl. 18 i hulen i Århus
Menu : Velkomstdrink - Kold kogt laks m / gemyse

Rosastegt Kalvecuvette m / tilbehør
Islagkage - Kaffe m / småkager
Natmad : Karrykyllingesuppe

Hele denne herlighed kan indtages for kun 100 kr. pr . person
01 og vin til hulepriser

Tilmelding til Kaj Lindskjold - tlf. 86244351 senest d. 5. 11. 04
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MÆRKEDAGE

D.22 sep. 2004 Jørgen Nielsen Odense
D.19 sep. 2004 Birthe Pedersen Odense
D.17 okt.2004 Poul Vestergård Stockholm

Björkholmsvägen 36
S-13252 Saltsjö-Boo

D 23 okt.2004 Peter Skrydstrup Silkeborg
Langelinie 9 D
DK-8600 Silkeborg

D.25 okt.2004 Finn Alfred Larsen Hillerød
D.02 nov.2004 Gunvor Rasmussen Hillerød
D.06 nov.2004 Richard G. Schaller Calgary

6224 Grant St. Chino
CA 91710.

D.09 nov.2004 Arne S. Jakobsen Fr.Sund

Nørresvinget 12
DK-3600 Frederikssund.

D. 13 nov.2004 Annelise Johnsen Roskilde

Roskildevænge 33 st.tv.
DK-4000 Roskilde.

D.22 nov.2004 Carl Jr.Christensen Calgary
13972 Midvale Dr. Whittier

CA 10602
D.21 nov.2004 Bent Clausen Århus

Krogen 15, Virring
DK-8660 Skanderborg.

D.23 nov.2004 Johannes Thiesen Stockholm

Ekenasplan 210
S-13465 Ingarö

D.23 nov.2004 Kenneth Olsen Calgary
6410 Califirnia Ave. Bellflower

«■T CA 90706

70år
65år
70år

60år

65år
75år
65år

60år

70år

80år

60år

70år

75år

Tusinde tak for alle telegrammer til min 60 års fødselsdag,
tak til Silkeborg for gaven, sådan noget det varmer.
"Edderkoppen" Peter Petersen, Silkeborg.

Tusind tak for Naverhilsen fra Hovedbestyrelsen for CUK /
Naverne v/Ole Böwig og Navertelegram fra CUK Køben¬
havn i anledning af min 60-års fødselsdag. Det glædede mig
meget.
Med kno i bordet, Inger-Lise Boye Petersen.

Et stort Hjertelig tak for opmærksomheden på min 75 års
dag. Tak til HB. Århus og Hørning naver samt mine ven¬
ner fra Roskilde og Køge samt naverkamrater i Stock¬
holms afd. som opvaktede mig med blomster og gaver.
Med naverhilsen Ingrid Stockh. afd.

Jeg vil herigennem gerne sige en stor tak til København og
dem der deltog i afholdelsen af mit 40 års jubilæum i
CUK i Hulen den 2. oktober.
Den store festivitas, var virkelige en stor overraskelse og
en minderig aften.
Nan Dal

Mange tak for opmærksomheden i forbindelse med mit 25
års jubilæum i CUK. spes. tak for de mange breve jeg
modtag, det varmer, hils alle navere i indland som udland.
Med naverhilsen Ib Larsen, Tølløse.

Jeg vil gerne hermed sige mange tak for de flotte telegram¬
mer jeg fik til min 60 års fødselsdag fra hovedbestyrelsen
og fra Hørning og en særlig tak til alle de der kom og var
med til at give mig en festlig dag, jeg er lykkelig over at der
mødte så mange op både her fra Silkeborg og udenbys fra
og tak for de flotte gaver. Tusind tak allesammen.
Gunnar Møller Silkeborg

JUBILÆUM
D.01nov.2004 Nan Dal

Eliehjørnet 8
DK-2800 Kgs. Lungby

København 40år

TAK - TAK - TAK - TAK

En stor tak til alle for hilsnerne og telegrammerne i forbin¬
delse med mit 25 års jubilæum den 13. september.
Hilsen Kurt, Foreningen Fr. Sund

Jeg må med sorg meddele at Aase Lønstrup, enke efter
DFS' tidligere redaktør Knud Lønstrup, er taget på sin
sidste rejse den 31.7.2004. Aase blev knapt 71 år.
Æret være Aases minde.
Niels „2m" København

Vores gode naverkammerat Arne Regnasen født
d.01.03.1918 og indmeldt i Randers afdeling
d.12.10.1990 er taget på sin sidste rejse. 6 navere fra for¬
eningen mindedes dig ved at stå fanevagt ved din kiste i
Gerlev kirke d. 30.09.04. Dybt vil du blive savnet.
Æret være Arnes "svenskens" minde.
Randers Naverne.
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In memoriam, (til minde om)
Silkeborg den 28 september 2004. En dejlig solbeskinnet
eftermiddag, da tog færgemanden Henning Richs Petersen
med ud på sin sidste rejse mod det ukendte land. Så det er
med stor sorg vi må meddele at Henning Richs er død, over¬

magten i form af sygdomme blev for overvældene, Henning
har det sidste års tid været plaget af snart det ene så det andet.
Henning trådte sine barene ben i Dragør hvor der var søm¬
ands tradition i familien så den fulgte han i del år og kom til
at sejle i Mærsk Flåden og på den måde kom han vidt om¬

kring ud til stederne som Osvald Helmut synger om. Dog
efter nogle år på søen så var en nogen anden levevej han
slog ind på, han blev optaget på politi skolen og efter endt
udannelse forblev han København hvor han virkede under
forskellige afdelingen indenfor etaten. Nu havde han også
mødt sin Gyda og de flyttede her til Silkeborg Området.
God rejse Henning.
Naverne i Silkeborg

HB MØDE DEN 11. SEPTEMBER 2004 kl.10.00

Fåborgvej 9, Odense.

DAGSORDEN:
1. Protokol og beretning
2.Redaktør
3.Hovedkasserer
4.Arkiv

5.Udstillingsvogn
6.Web-master
7.Eventuelt ny arbejdsfordeling i HB
8.Næste møde
9.Eventuelt

Først vil jeg byde de fremmødte HB medlemmer velkom¬
men. De ting vi i dag skal drøfte er den struktur, som vore
medlemmer ønsker HB virker under. Den tid hvor hovedbe¬
styrelsen var et organ, der diktatorisk styrede CUK er forbi.
I dag er det foreningerne der giver retningslinierne for drif¬
ten i CUK. I HB prøver vi på at arbejde efter medlemmernes
anvisninger, men mange gange er det lidt svært at tolke med¬
lemmernes ønsker. Jeg kan kun henstille til, at de forskellige
foreninger klart melder ud, hvad de ønsker, HB skal tilstræbe
at virke som. Men man må ikke glemme, at HB arbejder på
mange fronter. Derfor kan det se ud som om, vi ikke tager os
af alle de dagligdags problemer. Det gør vi, men med de
mange problemer vi møder i det daglige arbejde i HB, er det
svært opkaste de store løsninger, men i kan være helt sikker
på, at vi arbejder hårdt på at løse de ting, der er vigtige for
CUK. Det der er vigtigt for foreningerne er, at de kommer til
HB med deres meninger om, hvordan vi i HB skal arbejde til
daglig, så vi løbende året igennem kan opjustere vores ar¬

bejde i den retning som der ønskes af foreningerne.
Ole Bøwig
Finn Pedersen havde meldt afbud grundet sygdom. Dorrit
Hansen havde meldt afbud. Laila Dideriksen var fraværende.

1. Protokol og beretning. Blev godkendt
2. Redaktør. Havde meldt afbud.
3. Hovedkasserer. En forening havde ikke afregnet trods
rykker. Det blev aftalt, at formand Ole Bøwig skulle tale med
foreningen, ellers ville kassereren stoppe Den farende Svend
til foreningens medlemmer efter at have meddelt dem, at til¬
sendelsen af Svenden ophører p.g.a. restance. Det blev også
vedtaget at rette adressen på bagsiden af Svenden til CUK's
hovedkasse, Rustrupvej 26 B, DK 8653 Them.
4. Arkiv. Der havde ikke været nogen større aktivitet siden
sommerferien.
5. Udstillingsvogn. Søren Hvejsel foreslog at sælge
udstillingsvognen til en forening, som var interesseret. Der
var ingen, der havde nogen indvendinger mod forslaget. Vog¬
nen har ikke givet flere medlemmer af betydning. Der er ikke
stor interesse for at bruge den.
6. Web-master. Det blev påtalt og diskuteret, at vores
hjemmeside ikke fungerede længere. Man vil bede Finn Pe¬
dersen om at få tingene ordnet inden 8 dage. I modsat fald
vil man hurtigst mulig finde en anden løsning, da der er mange,
som søger på siden.
7. Evt. ny arbejdsfordeling i CUK. Der var udarbejdet nogle
spørgsmål, som blev diskuteret, og der blev fundet nogle
positive løsninger og udarbejdet en ny struktur.
8. Næste møde. Lørdag den 2. oktober kl. 10.00 Fåborgvej
9. Odense. Lørdag den 4. december kl. 10.00 i Herning.
Formand og kasserermøde. Lørdag den 27. november kl.
12.00-16.00 i Odense.
Evt. Referent Vagner Sørensen

• Til Formændene og kassererne i CUK.
•

• Der har igennem de sidste par år været en stigende inte-
• resse for, at der bliver afholdt "Formand og Kasserer-
• møde". På delegeretmødet hører man, at der er mange,
a der føler, at de har en del synspunkter, som de gerne vil
• frem med. Derfor mener foreningsrepræsentanterne, at
, et "Formand og Kasserermøde" vil være det rette sted at
• fremkomme med deres mening. I Hovedbestyrelsen me-
•

ner vi også, at hvis man har argumenteret for de kom-
• mende forslag til delegeretmødet inden dette afholdes,
• vil det give et mere smidigt delegeretmøde.
• Derfor indkalder Hovedbestyrelsen til "Formand og
• Kasserermøde" lørdag den 27. november 2004.
• Mødet afholdes i Tømrer-Snedkerforbundets lokaler
• Grønnegade 18-20 i Odense.
• kl. 10.00 starter mødet
• kl. 12.30 er der middag
a kl. 13.30 mødet starter igen
• kl. 16.00 mødet slutter
. For dem der ønsker at komme dagen før, er der en hotel-
• liste, og på bykortet kan man se hvilken hoteller, der lig-
•

ger tæt på mødelokalet.
• For de tilrejsende der kommer fredag, er der hulemøde i
• lokalerne Grønnegade 18-20 fra kl. 17.00 til 23.00.
• HB formand Ole Bøwig.



Flemming Nørgaard
fra foreningen i Nysted

havde fødselsdag
den. 8. oktober.

Han blev 65 år.

Bent Clausen
60 år d. 21. 11. 2004

Bent Clausen er en meget berejst nav.
Vi ser ham derfor ikke så ofte i hulen ,

men håber snart at se dig igen , for at
kunne ønske dig hjertelig tillykke med

fødselsdagen.
På Århusforeningens vegne, L . Lindskjold

Den 9 November,2004
bliver Arne (Hulefar) 60 år,

og i den anledning holdes
åbent hus fra kI.10:00

i hulen, i Græse Gl.Skole,
hvor alle er velkommen

EFTERLYSNING.

Holbæk forening efterlyser en NAVERDRAGT. Hvis
nogen af Svendens læsere

HAR eller kender nogen som HAR en NAVERDRAGT
som ikke længere bliver

brugt og som vil FORÆRE os den, kan vi til gengæld
love, at den kommer til ære

og værdighed. Størrelse underordnet. Dragten vil blive
udstillet på Holbæk Museum

i HÅNDÆRKERHUSET. Henvendelse:
POLARBAGEREN 40 37 36 04.

Naverforeningen i Hørning
Randers, d. 23.9.2004

Kære Navere
Vi har nu haft nogen tid til at komme os oven på anstrengel¬
serne med afvikling af vort jubilæum.
Det er med stor glæde, vi kan konstaterer at alt forløb efter
planen. Selv vejret var med os. At hele arrangementet blev
så stor en succes, kan bestemt også tilskrives jer fra naver¬
foreningen. Jeres medvirken og deltagelse dagen igennem
var både festligt og interessant. Vi har fået mange positive
tilbagemeldinger fra kunder og leverandører, der har givet
udtryk for, at også jeres medvirken var interessant og gav et
indblik i den specielle del af håndværkskulturen, som I re¬
præsenterer. Det skal I have en stor tak for.
Som vi aftalte på vort møde i Hørning, vedlægger jeg et
bidrag til jeres rejsekasse. Håber det svarer til de forvent¬
ninger, I måtte have.
Endnu engang tak til jer alle og hils alle i foreningen fra
medarbejdere og ledelse hos A/S Chr. Boldsen i Randers.
Med kno i bordet(som det vist hedder)
A/S Chr. Boldsen, Ove Leth

JULEFROKOST I FREDERIKSSUND.

Lørdag d.4 -12 -2004 kl.13.00
inviteres der til julefrokost i hulen.

Pris pr person 100.00 kr.
Drikkevare til hulepriser.

Tilmelding til:
Kurt, tlf.: 4824 8881 mobil: 2255 5013

email adr.: kkbr@c.dk

Kaj, tlf.: 47724814 mobil: 40954814
email adr.: dorrit_nav@email.dk

Bestyrelsen i Frederikssund

JULEFROKOST.

Holbæk forening afholder JULEFROKOST lørdag den
27. november Kl. 13.00

i FORENINGSHUSET ( HULEN ) Jernbanevej 16, 4300
Holbæk. TILMELDING til Polarbageren på 40 37 36 04
ELLER Britta på 20 78 05 45, SENEST SØNDAG DEN

21. november. PRIS PR. PERSON KR. 65.00
DRIKKEVARER TIL HULEPRISER

4-DAGES TUR TIL
DEN GYLDNE STAD PRAG

Så er turen fastlagt. Tilmelding til Otto Westergaard, Høj-
gårdsvej 24, 8362 Hørning, tlf. 86 92 18 03 eller 2097 1844
eller E-mail: elot@mail.dk efter "først til mølle princip".
Betaling sker til Spar Bank Vest reg.: 8123 konto nr.:
000 17 49 609 inden 1. februar 2005.
Husk deltagers navn skal fremgå af indbetalingen.
Pris: 1.500 kr. pr. person. Tillæg for enkeltværelse 220,kr.
Afgang fredag den 18. marts 2005 kl. 06.00 fra Herning.
Opsamling i Silkeborg, Hørning, Vejle, Fredericia og ved
Otto Duborg i Tyskland inden turen går til Prag via Berlin.
Forventet ankomst mellem kl. 23 og24.
Returkørsel mandag den 21. marts 2005 kl. 08.00.
Turen indeholder 3 overnatninger med morgenmad på Hotel
Olsanka, byrundtur med guide, bhømisk aften på hotellet med
mad, dans og musik.
Chauffører på turen skulle blive Jes, som kørte for os til Ber¬
lin, og Flemming fra Herning.
Vi har bestilt til 40 personer. Har dog mulighed for yderli¬
gere 4-5 pladser hvis behov
På Hørnings navernes vegne
Otto Westergaard, Formand
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UDSTILLIMGSVOGNEN.

Mørkøv kræmmermarked den 24.-26. september 2004.
Igen i år var Naverne repræsenteret med udstillingsvognen i sammenarbejde mellem Holbæk forening og Fr. sund for¬
ening. Vejret var med os, så vi havde nogle dejlige dage i tørvejr. I år ville vi prøve at vise nogle arbejdende Navere. Vi
startede med planer om en arbejdende tømrer med bredpil og skarøkse, en smed med åben messe o.s.v. Men pga. sikker¬
hedsmæssige årsager måtte vi indskrænke det til lidt snittearbejde i træ. Per Bager og Arne havde været en tur i skoven og
samlet en masse stokke med snoninger sammen. Dette blev et stort tilløbsstykke ved vognen. Folk viser stor interesse lige
så snart, der sidder en påklædt nav og laver lidt specielt snittearbejde. Samtidig fik vi en god dialog i gang med folk. I år
havde vi også sømbukken med. Den gjorde stor lykke både hos børn og voksne. Generelt kan vi sige velkommen til min.
2 nye navere og flere seriøse henvendelser. En stor tak til alle der har givet en stor hånd med ved dette arrangement. Både
ved opstilling og pasning af vogn samt forplejning.
Jeg vil slutte af med en rigtig Naverhistorie fra Mørkøv: Vi sad 2 mand udenfor vognen og snittede på stokkene. Der kom
en mand, der virkede meget interesseret i vores arbejde. Henvendt til Arne der stod i vognen: Hvad er dette for en træsort
i får disse smukke stokke ud af ? Jo siger Arne, dette er sydafrikansk snudebilletræ. Nå det lyder interessant, men hvordan
får i lavet alle disse snoninger? Igen må Arne holde masken og forklarer videre: Jo ser du min ven, man lægger stokken
ned i kogende vand og holder samme temperatur i 8 dage. Når træet er blødt, tager man det op og vrider det i det antal
snoninger, man ønsker. Derefter holder man stokken stramt, indtil den er kølet af, uden at den snor sig tilbage. På davæ¬
rende tidspunkt havde alle forladt vognen, da de var ved at knække sammen af grin. Det værste ved det hele var, at manden
troede på Arne.
På Holbæk og Frederikssunds vegne.

Det har allerede givet respons, idet nogle unge drenge (mel¬
lem 50-60 år) fråden lokale afd. af De Grønne Spejdere meget
gerne vil høre nærmere om optagelseskriterier hos Naverne.
Her er en lille opgave mandag d. 04.10 04.
Med kno i bordet: Erik

MifijiÉr
AALBORG
Vi havde håbet at vi var kommet over feriesæsonen, men
det holdt ikke helt stik. Måske betyder gennemsnitalderen
noget, idet man derfor kan vælge ferie i udkanten af sæso¬
nen. En var på Azorerne, en anden på Kreta, en tredje i Eng¬
land osv. Derfor mødte der kun 6 svende og 1 gæst til hule¬
aften den 6.10. Vi siger pænt velkommen til vores nye hule¬
mor Lis, som vil hjælpe os fremover. Vi har haft besøg af et
par svende fra Frankfurt og Zürich som boede hos os i et par
dage inden turen gik videre sydpå, de skulle først være
hjemme i udgangen af 2005. En meget vigtigt oplysning til
vore medlemmer og evt. gæster fra andre huler så laver Kurt
igen mad til næste huleaften den 3 november. Menuen be¬
står som sædvanlig af and å la Bagdad. Kurt var som be¬
kendt tilbageholdt under den forrige krig, hvor han lavede
samme ret på ambassaden. Vi har noget at glæde os til. Vi er
i gang med at udforme julelotteriet og planlægge julefroko¬
sten, som i år bliver den 4.december. Næste års sommerud¬
flugt er også under forberedelse sammen med resten af sæ¬
sonens aktiviteter.
Med naverhilsen og kno i bordet Gunnar

Her er lige lidt fra Slagelse
Naverforening.
Vi havde "åbent hus-arrangement" i forbindelse med Kultur¬
nat i Slagelse d. 24.09.04 med musik leveret af vores Hus-
orkester "Skomar'n og Svendene"(disse 3 dejlige drenge
kan ikke roses for meget, de leverer bare varen). Det blev
den helt store succes med omkring 100 besøgende i løbet af
aftenen. Alle fik en orientering om hvem naverne er, og hvad*
de står for. Det gør vi om igen næste år. Selv Søren fra Norge*
dukkede op sammen med Istvan fra Ungarn. Det var herligt*
at se dem. Dette er en af de måder, vi prøver at skaffe nye*
medlemmer på, nemlig ved at oplyse om vores eksistens. •

Nan Dal ved sit 40 års jubilæum i CUK. København,
sammen med Formand Niels 2M.
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FREDERICIA
Formanden bød velkommen til 12
svende. Man startede med at vælge Jens
Chr. til dirigent. Formandens beretning
blev godkendt samt kassererens regn¬
skab. Aftenen gik godt med megen snak
og morskab. Vera vil gerne være med¬
hjælper i hulen. Det siger hulefar tak til.
Husk vi har gule ærter lørdag den 6.
November. Mød talrigt frem så vi kan
få en god dag sammen i hulen.
Med kno i bordet, Vera.

FREDERIKSSUND
Hulen d. 1.10. 2004. Kurts 25 års jubi¬
læum. Formanden bød velkommen til
21 fremmødte navere, navervenner og

gæster. Især Freddy og en ny kommende
nav fra Holbæk. Derefter valgte forman¬
den, at vi skulle synge nr. 29 fra sang¬
bogen. Formanden kom med sin halv¬
års beretning. Han berettede at maj
måneds hulemøde var aflyst på grund
af helligdage og det kongelige bryllup,
men at der i strædet blev lavet en herre¬
tur til Flensborg, hvor der blev indkøbt
navertøj. Formanden mindedes også
Jytte, som er taget på sin sidste tur. Han
kom også ind på den årlige grillaften
hos Frank & Anna. Det var lige så hyg¬
geligt, som det plejer at være. I august
var der 2 x 25 års jubilarer. Der var også
afholdt den årlige tilbagevendende lam
på spyd i den store sal med ca. 20 gæ¬
ster. En hyggelig aften. I september blev
Torben (den store naverbamse) optaget
som nav. Vi ønsker ham velkommen.
Ved Mørkøv kræmmer -og hestemar¬
ked i weekenden d. 24. - 26.9 2004 var

der igen en stor interesse fra naver¬
vognen. Per og Arne har været oppe og
rydde en skov for snoede grene, som
blev afbarket og snittet til stokke. Der
kom en mand op til Arne og spurgte,
hvordan man fik en så flot stok. Han
fortalte, at det var afrikansk snudebille¬
træ, som blev lagt i kogende vand 12
dage. Når træet var blevet blødt, tog
man det op og drejede det, indtil det
havde det antal snoninger, som man
ønskede sig. (Vi andre lå flade af
grin...) Formanden berettede også, at
fremmødet til dette halvårs hulemøde
var på 19 ° person. Han var meget til¬
freds med dette resultat set ud fra, at vi

pt. er 24 personer i foreningen. Forman¬
den sluttede sin beretning med at ud¬
råbe et 3- foldigt hurra for C.U.K.. Ef¬
ter en god gang gule ærter og skipper-
lapsskovs med 2 genstande til, som vo¬
res gode kasserer gav, fik han lov at
vælge nr. 28 fra sangbogen. Bøde¬
kassen gik derefter flittigt imellem hule¬
far, Kisser og Marianne. Næstforman¬
den tog derefter ordet og talte om 5 års
og 25 års pladen. Han bad derefter for¬
manden (Kurt) om at komme op til det
runde bord for at slå sin 25 års plade i
med den meget lille hammer, som var
frembragt specielt til denne dag. Dette
klarede han med bravour. Kassereren
overrakte ham en buket blomster og en
lille flaske til at holde sig varm på. En
gammel nav som vi ikke har set længe
(ca. 4 år), nemlig Axel, slog derefter på
klokken og undskyldte, at han ikke har
været her længe. Han ville gøre bod på
dette. Efter en kop kaffe og en lækker
lagkage som Kisser havde lavet, blev
der hygget resten af aftenen. Der blev
sluttet af med minderne. Vi ønsker Kar¬
sten og Arne hjertelig tillykke med
fødselsdagene. Næste hulemøde er fre¬
dag d. 5. november.2004, hvor Simon
og Per Vejen har hulevagt. De vil lave
boller i karry.
Med kno i bordet. Jan Johansen

HERNING

September smuttede ud af kalenderen
men vi arbejder stadig på fuld tryk med,
at vores 40 års jubilæum skal blive en

festdag, som alle vil huske langt ud i
fremtiden. Alt synes at være klappet og
klart, men, men, når den store dag op¬
rinder skulle det være mærkeligt om
ikke et eller andet var glemt. VI HÅ¬
BER DET IKKE. Ellers er der ikke sket
det store i hulen på det sidste. Der har
været et godt fremmøde, hvor alle har
tilkendegivet at ville give en hjælpende
hånd ined på festdagen. Et nyt måske
kommende medlem, Peer Røn, har vist
interesse for C.U.K, og ønsker opta¬
gelse. Vi håber, at han kan lide vores
selskab. Husk svende fra nær og fjern
lørdag den 4.december. Der bliver,
som skrevet i sidste nr., ÅBENT HUS
i hulen fra kl. 13.00 -16.00. Festaften
i S.I.D.huset, Vestergade 27 fra kl.
18.30—?????.

Der vil blive serveret 3 retter mad +

kaffe og kage samt en gang natmad
for en pris af 120 kr. pr. kuvert. 01
og vin til hulepriser.
Af hensyn til køkkenet er sidste tilmel¬
ding ABSOLUT 15. nov. til en af be¬
styrelsen:
FLEMMING TLF: 97222588
KAJ HELMUTH TLF: 97420939
"MONTAGEN'TLF: 97127238
"BORGMESTERENTLF: 97224945
Med knoslag "MONTAGE N"

HOLBÆK
Til hulemødet fredag d. 17. september
var vi 17 + 2 gæster Ane Kjærsgård fra
Holbæk Museum og hendes ven Mar¬
tin Friis. De var primært kommet for at
høre Viggo's foredrag fra krigens tid,
men vi fik også en snak om en mølædt
naverfigur, som står på museet. Vi skal
senere på året have en samtale med
museumsfolkene om en forbedring af
vores udstilling. Efter Torben havde
budt velkommen, berettede Mogens om

forbedringerne på udstillingsvognen. Ib
havde medbragt en beretning om na¬
verne, som han havde fået i Mosel. Det
var en ung dame fra Herning, som havde
lavet den som eksamensopgave. Heref¬
ter var det Viggos tur til at berette om,
da han som ung opdagelsesbetjent i
København sammen med andre politi¬
folk, blev arresteret og sendt i KZ -

lejr, og om den gru og elendighed der
var i de lejre, hvor han tilbragte krigen,
indtil han igen kom til Danmark med
"Bernadottes hvide busser". Ib havde
rundet de første 25 år i CUK, og han
havde selv medbragt sin jubilæumsgave
fra hulen, dog uden han selv vidste om
det. Det var nogle gode druedråber fra
Mosel, som han troede formanden
skulle bruge i anden anledning. Som
cremen på toppen blev han overrasket
med nogle lækre polske lagkager, som
vi ellers kun nyder godt af til fastelavn.
Ib kvitterede med klokkeklang. Tak og
tillykke med de 25 år. SIDST MEN
IKKE MINDST: VI HOLDER JULE¬
FROKOST LØRDAG DEN 27. NO¬
VEMBER KL. 13.00. Vedr. tilmelding
se andet sted i bladet.

Jørgen L.
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HILLERØD
Til vor lørdagsmesse 25. september
mødte 16 navere og venner op til stegt
år og stuvede kartofler tilberedt af vor
kok Knud. Alle nød de dejlige ål og
havde en god eftermiddag. Den 8. ok¬
tober holdt vi hulemøde med 18 navere

og venner incl. vor længe savnede nav
Peter Åge Albrechtsen. Der var gæster
fra Sverige Ulla og Niels Erik Nielsen.
Peter Hellerup havde inviteret sin svi¬
gerfar tidl. skibsmaler Frantz Langhoff
til hulemødet. Frantz medbragte en del
specialværktøj bl.a. kitspartel til mønje-
kit, en gammel håndboremaskine med
2 udvekslinger og ind-bygget vaterpas
samt sin fars efterkrigsmalerværktøj
som årefordriver, dupkoste, pisker,
skærelehrer og en del gamle elkontakter,
som han alle demonstrerede brugen af.
Til sidst forærede han naverhulen al

værktøjet, som nu skal katalogiseres og
indlemmes i vores samling. Vi fik læk¬
kert smørrebrød til middagen, som kun
blev afbrudt af ringen med klokken,
samt Erlands fra Krakow medbragte
Zubrowka Bison Brand Vodka. Alt i alt
en mindeværdig aften. Næste lørdags-
messe holdes 30. oktober hvor froko¬
sten består af nakkekam. Tilmelding er

obligatorisk og bindende. Dann Eland
tlf.: 4731 4954 (efter kl. 19) eller
mobiltelf: 3055 6542 Knud Lindgreen
tlf.: 3324 9402.1 november har vi hule¬
aften fredag d. 12., hvor vi tømmer
bødekassen. Ole Frederiksen vil for¬
tælle om sit naverliv i det sydlige
Europa. Lørdagsmessen afholdes 27.
november med den årlige Julefrokost.
Tilmelding som ovenfor nævnt.
Med naverhilsen Preben.

HØRNING

Hulemødet den 1. oktober startede med
fællesspisning, som Jens Hansen havde
stået for. 18 navere og navervenner var
mødt op denne aften. Derefter var der
foredrag med Karl Rabert, som fortalte
om sin barndom i Østrig under og efter
2. verdenskrig. Det var meget interes¬
sant at høre. Vi fik mange ting at vide,
som vi ikke anede noget om. Derefter
var der tid til kaffe og fælles hygge.
Klokken ringede flere gange, da nogle
havde haft fødselsdag. Derefter gik vi
hver til sit efter en hyggelig aften.
Med kno i bordet, Else

LOS ANGELES
Til vores oktobermøde kom der 28
svende. Inden vores mødeaften havde
vi dog lidt arbejde at gøre. 13 svende
mødte op klokken 13.00 og alle deltog
i beskæring af træer og buske. Vores
udendørs borde og bænke blev også
gjort i stand. Stenhøjen var John K.
mester for at holde i pæn stand. Arbej¬
det var lidt støvet, men det var jo ikke
noget problem, da vi havde rigeligt at
skylle støvet ned med. Vi takker alle for
et godt job. Til middagen mestrede vo¬
res præsident at fremtrylle en
medisterpølsemiddag med alt tilbehør.
Han slap godt fra det. Vi takker ham
for den gode middag. Den 24. oktober
holder vi vores årlige picnic, hvor vi
håber på godt besøg af navere og deres
familie. Vi plejer at holde vores picnic
i september, men i år blev det udsat til
oktober, hvor vejret er blevet lidt køli¬
gere. Vi fik et nyt medlem, Kristian
Poulsen, optaget. Han ringede med
klokken og fik blærerøvshatten på. Vi
fik sunget blærerøvssangen for ham.
Han gav en omgang til de tørstige halse.
Vi fik også indviet vores lille køkken¬
udvidelse, som gav os STOR plads i
køkkenet. (Køleskabet fik sin egen ni¬
che). Hermed sender vi en efterårshilsen
til alle danske navere i ind- og udland.
Med kno Arne O.

KOLDING
Hulemødet d. 24. 9 var lidt bedre be¬

søgt end sidste gang. 8 medlemmer
mødte op deriblandt et nyt medlem som
hedder Bent. Nu har vi 3 med det navn,
så vi må finde på at give dem nogle
øgenavne. Vi manglede vores formand.
Han var optaget andet sted. Vi håber at
se ham næste gang. Foreningen gav
silde- og ostemadder, som var tilovers.
Det var jo dejligt. Hyggesnak og en en¬
kelt sang blev det også til. Vi har booket
Preben til at køre til Herning d. 4. 12.
Hvis der er nogen, der vil med, vil Lars
gerne vide det inden d. 15-11.
Med naverhilsen Karen.

KØBENHAVN
Navervenners skovtur 11.9, hvor vi var
lidt over et par håndfulde, gik fint. Vi
var en tur i dueslaget i Damhus¬
tivoliet. De havde et overdådigt ta' selv¬

bord til en rimelig penge. Drikkevare¬
priserne var også over Vi sluttede
af ved Damhussøen med et par høker¬
bajere. Til Svende-Hulemødet den 21.9
var vi desværre kun 5 der kunne for¬
cere den kraftige modvind. Ih hvor det
blæste. Den halve var musiker-Johnna,
der lige kom og gik straks igen. Men
det er jo bedre end slet ikke at dukke
op. Der er jo rart i Hulen, ik'? Lørdag
den 1.11 var den store dag hvor vi i
forbindelse med surpricepartiet behø¬
rigt fik fejret Nans 40 års jubilæum som
nav i CUK. Nan fik fortjent en mønt i
det runde bord, våbenskjold i „Den
gyldne bog", samt et fortjent flot di¬
plom. I al beskedenhed blev det et brag
af en fest med næsten 30 deltagere.
Klokken blev mange før vi nåede til
kaffen og en skøn lagkage. Inden da
havde vi nydt en pragtfuld 3-retters
menu, der bare sagde spar to. Vi nåede
slet ikke at få afviklet et lotteri, men

det er jo også rart at have noget til gode.
„Pastoren" var naturligvis atter i byen,
og vi havde besøg af dejlige Susanne,
der har været her før og ser ud, som om
hun kan „lide" os. Til Søndagsmessen
den 7.11 afholder Jonna igen sit suc¬
cesfulde servietfoldningskursus (sikke
et ord). Af praktiske (gastronomiske)
grunde er der tilmelding. Har man som

undertegnede 10 tommelfingre,
kan man sagtens komme alligevel, og
„bare" nyde/heppe på de fingerfærdige.
Tilmelding til Jonna på tlf. 45933283
eller formanden. Svende-Hulemødet i
november er tirsdag den 16.11 hvor jeg
håber, vi bliver dobbelt op i forhold til
sidst. Det kan ikke være ANDerledes:
I år afholder vi vort overdådige
ANDESPIL OG STEG en uge tidligere
end normalt, nemlig lørdag den 27/11
henholdsvis kl. 15.00 og 18.30. Kom
og få en fornøjelig dag/aften hvor man
skal vær rap til spillene og især for at
deltage til spisningen, hvor der er
tilmelding senest den 21.11. Der er des¬
værre begrænset plads til andemaden.
Alle ude som hjemme ønskes alt vel!
Arrangementer:
30/10 kl. 13.00 Sildebord
7/11 kL 10.30 Søndagsmesse&Servietfoldning
16/11 kl. 19.00 Svende-Hulemøde
27/11 kl. 15.00 Andespil

kl. 18.30 Andesteg
Med kno i bordet, Niels „2m"
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NAKSKOV

Hulemødet d. 24.9 var kun 5 navere+ venner og en gæst mødt op. Sygdom,
arbejde og afbud havde holdt sit indtog, men det blev en hyggeligt aften allige¬
vel. Vi kunne sige velkommen til Niels Erik Andersen, der har opholdt sig i
længere tid i Sverige, og gerne vil være med i en naverforening. Det er han da
velkommen til. Niels fortæller lidt om sig selv på næste hulemøde. Hulemødet
var hurtigt overstået, så vi kunne gå over til det mere festlige. Jeg kan godt se, at
jeg skal have hængt en klokke op, så jeg kan fortælle, hvad den bruges til. Hule¬
mor serverede kold mad. Det var godt at se, at vores gæst kunne lide det. Vi nød
at se ham spise, mens vi andre nød de ekstra næsedråber, Jens medbragte. Lør¬
dag d. 25. var vi ude og lufte fanen. Det var en af de få gange, vi kunne modtage
en nav, der kom hjem efter 3 år og 1 dag på valsen. Tømrer Rene Christensen fra
Nakskov der har slidt på de europæiske landeveje. Rene blev på den svære rejse
hjem fulgt af 15 tyske kammerater på sejlturen fra Langø til Nakskov, hvor naver
Hans og formand Henning luftede fanen. Et hornorkester modtog Rene med maner.
Hans og Henning gav første vers af "Når samlet er vor naverflok". Vores tyske
kammerater luftede også stemmebåndet, men heldigvis var der også saftevand
med. Der dukkede yderligere 10 mere med ransel og stok op i forældrenes hjem
for at tage afsked med Rene. Det forlyder at han vil tage på valsen et 1/2 år mere.
Vi siger held og lykke til Rene, og håber han har fået forsålet sine støvler.
Med kno i bord Henning

Foto: Henning Morel

NYSTED

Hulemøde mandag den 4. oktober 2004.
7 svende var mødt til dette hulemøde,
hvor der var flere ting på dagsorden.
Gule ærter i STOPPESTEDET den 3.
november kl. 19.00 hvor navere og
gæster plejer at hygge sig. Navere fra
andre foreninger skal være velkommen
på dagen, men tilmelding ved Older¬
manden er nødvendig af hensyn til bord¬
dækningen i Stoppestedet. Borddæknin¬
gen bliver foretaget af Hulefar - Kaj og
Frank. Borgmesteren og kulturudvalgs¬
formanden med fruer er inviteret, som

de plejer. Julefrokosten holdes hos Kaj
Truelsen lørdag den. 4. december kl.
13.00. Tilmelding til Oldermanden er

nødvendig. Flemming Nørgaard havde
fødselsdag den. 8. oktober. Han blev 65
år. Kunne fortælle (efter at have givet
fødselsdagsøl) at han skal holde fore¬
drag i Stoppestedet for Ældre Sagen,
hvor han skal vise lysbilleder og for¬
tælle om Navernes virke fra fordums

dage. Dette er en god ide også for at
komme lidt tættere på dem, som også
har til huse i bygningen, hvor vi har
vores hule. Hulefar har lovet at assistere

Flemming. Arrangementet løber af sta¬
blen i februar. På grund af de gule ær¬
ter i november er næste hulemøde den.
6. december hvor vi spiser resten af de
gule ærter og samtidig tømmer spare¬
bøssen. Der gættes om hvilket beløb der
er i den i år. Der vil være ° flaske snaps
til den heldige vinder.
Med Kno i bordet. Oldermanden.

Orulu,«vr

NÆSTVED
Vi har nu snart fået gjort murværket
færdigt og fået kalket hulen. Vi mang¬
ler kun at får malet kvisten og vindu¬
erne udenfor. Der har været besøg af
Anne Marie og Elo. De kom med en flot
sammenplantning til hulen. Mange tak
- den pynter pænt.. Ved sidste hulemøde
deltog 23 personer. Det er rart at se så
mange. Det blev til en rigtig dejlig af¬
ten. Stemningen var i top, og maden var god.
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Kommende arrangementer:
Der vil blive serveret and med tilbehør
d. 12. nov. Tilmelding er nødvendig på
opsat liste i hulen eller ring i åbningsti¬
den på tlf. nr. 55770962.
Sidste frist for tilmelding er d. 06.11.04
ved hulens lukketid.

O

Arets julefrokost er d. 20.
nov. Se opslag i Hulen.
Tilmelding er nødvendig.
Med naverhilsen, Ove

ODENSE
Til efterårsgeneralforsamlingen den 1.
oktober mødte 6 svende op. Det er ikke
mange, men Kirsten havde taget en stor
del af medlemmerne med til Tyrkiet,
hvor der er sol og varme. Vi må håbe,
at de nyder turen. Generalforsamlingen
blev afviklet i god ro og orden, hvoref¬
ter man gik over til spisningen. Forman¬
den var gæstekok denne aften. Det var
der ingen, der klagede over, så maden
må have været god nok. Under spisnin¬
gen kom vort medlem Trille. Der var
noget i aktivitetsplanen, han havde læst
forkert. Men ingen problem i det. En
udvidelse af de fremmødte er aldrig til
skade, så hyggesnakken fortsatte med
fornyet styrke. Mødet sluttede kl.
22.00.

Hulemødet i november er flyttet til fre¬
dag den 12.11 kl. 17.00, hvor der er
Kirstens "Gule Ærter".
Ole Bøwig.

RANDERS
Årets løvfaldstur d.4.9 gik denne gang
til Tordenskjolds dagene i Frederiks¬
havn. De som deltog kan fortælle om
alle tiders tur. Tak til Kim som havde

tilrettelagt turen. Også tak til vores
medlem Evald som er bosat i Frederiks¬
havn. Han sponsorerede en god middag
til samtlige deltagere.

GF. d. 1.10. Formanden bød velkommen
til 8 svende, og bad alle rejse sig for at
mindes vores afdøde naverkammerat
Arne med 1 minuts stilhed. Derefter

sang vi "Når sommeren er til ende".
Ami blev valgt som dirigent, (Referat
fra GF. hører til i jeres protokol. Red.)
Bestyrelsen forsætter som uændret.
Under evt. gik snakken om hvordan vi
forbedrer vores økonomi og får flere
medlemmer. Så blev det tid til at diri¬

genten og formanden takkede for en god
og saglig GF. Det var nu på tide at ind¬
tage de gule ærter med tilbehør.
Kno i bordet fra Randers, Jørn.

ROSKILDE
Ved hulens fødselsdag d. 24.9 var der
15 fremmødte til en hyggelig aften med
festudvalget som værter. Formanden
bød velkommen, og vi sang en enkelt
sang, inden vi gik til bords til den dej¬
lige mad, som festudvalget stod for.
Menuen stod på sildemad, grønærter
med frikadeller og ostekiks. Der var

kage til kaffen, og det smagte som

sædvanlig dejligt. Endnu en gang tak
for mad til festudvalget.
Husk generalforsamling ifølge dagsor¬
den d. 26.11. Skriftlige forslag skal være
formanden i hænde senest 8 dage før.
Erna vil stå for maden. Hun vil gerne
vide, hvor mange der kommer. Ring til
Erna på tif.4636 1068 senest d. 19.11.
Program for November:
Søndag d. 14.11 kl. 17.30 spilleaften
Fredag d. 26.11 kl. 19.00 hulemøde med
general-forsamling og spisning
Hulevagten er Karin og Poul Erik
Med naverhilsen fra Roskildenaverne
Anna-Lise

SAMSØ
Hulemøde 1.10.04. Kun 8 fremmødte til
hulemøde hvor menuen bestod af
kokkens dejlige gule ærter. Erik "Pudse¬
ren" åbnede dette hulemøde, da forman¬
den var arbejdsramt. En stor tak til
"Pudseren" for de gyldne dråber til de
gule ærter. Dermed kom blæren på.
Hyggeligt møde.Undertegnede indhen¬
ter tilbud til vores julefrokost. Til
"Pudseren". Undskyld forkert dato til
dit jubilæum som er den 11.10.04.Ellers
får vi håbe på godt fremmøde til vildt¬
spisning den 5.11.04. Kl.19.00.

Næstemøde: Vildtspisning 5.11.04. Kl. 19.00.
JULEFROKOST 27.11.04. kl. 14.00.
SIDSTE TILMELDING 22.11.04.
Kno fra Åse.

SILKEBORG
Det var den sommer. Men sikke en som¬

mer. Der har været mange arrangemen¬
ter og fødselsdage hos Silkeborg¬
naverne. Selv om solen ikke har været

med os i år, har der været god tilslut¬
ning og det har glædet bestyrelsen og
festudvalget. Der er dejligt at se med¬
lemmerne møder op, når der sker no¬

get. Nu går vi den mørke tid i møde,
men derfor behøver det jo ikke blive
kedeligt. Vi får heller ikke tid til at kede
os, for aktivitetskalender har meget
mere at byde på i år.
Den 23.10 bliver Peter Skrydstrup 60
år. Den 31.10 kl. 10.00 er der måneds-

møde. Den 6.11 har vi vores årlige sang¬

eftermiddag, hvor Haldur fra Herning
har lovet at møde op med sin harmo¬
nika. Leif har lovet at diske op med
brunkål. Den 20.11 kl. 17.00 og den
28.11 kl. 10.00 er der månedsmøde. Vi
når frem til December, hvor der er 2
runde fødselsdage nemlig Bent Wils,
som bliver 70 år den 2.12 og Niels Pe¬
ter som bliver 60 år den 11.12.
Julefrokosten er flyttet fra d. 4.12 pga.
Herningnavernes 40 års jubilæum. Se
opslag i hulen. Den 19.12 er der jule¬
komsammen og den 26.12 nytårstaffel,
så vi skal ikke hænge festtøjet væk
endnu.
Til vores efterårsgeneralforsamling var
der 25 medlemmer mødt op. Selv om
formanden var sygemeldt gik det gnid¬
ningsløst, og det er næsten blevet en tra¬
dition, at vi får nye medlemmer opta¬
get til vores generalforsamling. I år var
det Iwona og Gunther Buczek, som vi
kan byde velkommen i vores kreds. De
kommer fra Sønderjylland, så de får
nogle lange køreture. Vi glæder os til at
se dem i hulen.
Medens svendene var til generalforsam¬
ling, var pigerne til morgenbord hos
Lise. Der var 10 piger, som havde fun¬
det sammen og havde en hyggelig for¬
middag. Senere mødte de op i hulen,
hvor vi sammen havde en fornøjelig
eftermiddag som vi plejer.
Bladsmøreren
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SLAGELSE

Fredag d. 01.10.04 havde vi hulemøde,
hvor der var mødt 7 navere op for at
hilse på vores gæst fra Spanien, Klaus
"Blik", som har rejsetiden i orden for
evt. optagelse i foreningen. Et stort til¬
lykke med fødselsdagen til Ejvind med
tak for de klare dråber. Vores kasserer,
Ejner, gav en dejlig orientering om det
økonomiske i forbindelse med Kultur¬
natten. Nu varer det nok ikke længe, før
han ta'r på ferie igen. Vi har desværre
været tvunget til at sætte tremmer for
døre og vinduer i hulen p.g.a. indbrud.
Dette har Ejner gjort med nænsom hånd,
således at det slet ikke skæmmer. Efter
mødet blev alle de medbragte klemmer
sat til livs. Hulen blev lukket ca. kl. 22'M

Mandag d. 04.10.04 havde vi besøg i
Hulen af De Grønne Spejdere (12 per¬
soner ), hvor undertegnede orienterede
lidt om Naverne i almindelighed. Ejner
gjorde rede for Slagelse Naverforening
i særdeleshed. Frederik fortalte lidt om

de økonomiske problemer, som der bli¬
ver, når man er så lille en forening som
vores og ikke har store udsigter for snar¬
lig tilgang. Vi havde den store glæde at
en af gæsterne, barnebarn til en af for¬
eningens første medlemmer; malerme¬
ster Friis, overrakte et par gamle eksem¬
plarer af vores medlemsblad fra år
1900. Han vil senere kontakte os, når
han er færdig med at redigere ca. 600
breve fra hans bedstefars rejsetid. Det
glæder vi os til at se. Det blev derud¬
over en herlig aften, hvor vi udvekslede
erfaringer ang. tilskudsmuligheder fra
kommune, fagforening o.m.a. Vi slut¬
tede kl. 22m med minderne.
Med kno i bordet: Erik

STOCKHOLM

September måned har varet en stille tid
på Ingarö, men de trofaste naver har
kommet, og vores rundstykker har for¬
svundet som solen på vores moden. På
svendefesten den 24. september var vi
i allefald 14 personer, som fik os en bid
mad. Nu bliver det klart med den nye
dör til "de gamles hjem". Den kommer
til at koste 3790 kr. plus låset. Nyklar
dertil får medlemmer udleveret mod de¬

positum på 140 kr. Jeg vil give Poul
Vestergård en undskyldning for, at hans
70 årsdag ikke kom med i oktober¬
nummer af Den farende Svend.

PROGRAM FOR NOV:
D.05 nov. Månedsmöde fredag kl. 19
D.13 nov. Gåsemiddag lördag kl. 18
D.27 nov. Svendefest lördag kl. 13
Med naverhilsen Onkel Anders

SØNDERBORG

Hulemødet den 1. oktober var rigtig
godt besøgt af 14 medlemmer og 5 gæ¬
ster. Vi startede med en sang og nogle
informationer fra formanden. Vores
kælder skal renoveres og oppe i hulen
skal døren til køkkenet flyttes. Vi glæ¬
der os til at se det færdige resultat. An¬
ders skulle slå sin sølvplade i det runde
bord. Efter endt arbejde slog Anders på
klokken, og alle fik en kølig skænk.
Anders fik blærehatten på, og hans del
af sangen gik fint, mens vi andre ikke
klarede det helt så godt. 2 af gæsterne
søgte om optagelse som navere mens 1
søgte om optagelse som naverven. Dette
gav også anledning til en del ringen på
klokken. Ib, som fyldte 55 år, ville da
heller ikke holde sig tilbage. Han fik
også Karin til at give en omgang. Vi
andre siger mange tak for nogle dejlige
kolde omgange. Martha havde stået for
maden. Hvidkålssuppe, grisehaler, kogt
og røget flæsk. Et helt festmåltid som
smagte dejligt. Der var masser af hyg¬
gelig snak, og skrabelodderne gik som
varmt brød. Der var desværre ikke de
store gevinster den aften. Bedre held
næste gang.
Med kno i bordet. Jette.

VEJLE

Generalforsamling d. 1.10.04. Der blev
budt velkommen til generalforsamlin¬
gen, hvorefter man sang " Når somren
er til ende Man gik derefter over til
dagsordenen. Resultater deraf kan læ¬
ses i protokollen ude i hytten.
Formanden tog sommerens arrange¬
menter ude i hytten op og takkede for
en god sommer til alle. Ålegildet d.
18.9.04 havde været en god dag. En stor
tak til de medhjælpende og de frem¬

mødte gæster. Ved gildet havde Borger¬
kroen i Vejle givet en omgang af de våde
til alle. Tak til Borgerkroen for dette.
Generalforsamlingen foregik i en god
stemning. Ved afslutningen havde Jør¬
gen Lauridsen lavet smørrebrød m.m..
Tak til dig Jørgen for maden. Vi ses til
de gule ærter. Godt efterår.
Arrangementer i november mdr.
D.5.11.04 kl. 18.30 Hulemøde.
D.20.11.04 kl. 13.30 gule ærter A La
Jens D.S.B, afholdes for 20. gang i
Hytten. Tilmelding til Johnny Lind¬
skjold Skolegade 15, 7100 Vejle Tlf.
75828042
Sidste tilmelding er d. 14.11.04
Med naverhilsen. Jens K. Ibsgaard.

ÅRHUS
Til hulemødet d. 17. 9 havde vi fore¬
drag. Næsten alle stole var besat. Vi
havde besøg af Else og Otto fra Hør¬
ning. Det er altid rart at få gæster.
Efter velkomsten så vi videofilm, som

formand Ole og sønnen Alexander
havde optaget, da de i April var til 70
års fest i Naverdalen i Los Angeles! Vi
så blandt andet filmklip fra deres tur til
Las Vegas. Det hele er meget STORT „

over there „ og meget flot. Vi siger tak
til Ole, fordi vi måtte se de dejlige op¬

tagelser. Nu glæder vi os til at se næste
videooptagelse fra din tur til Tanzania i
oktober!
Tak til Otto der gav en omgang øl til
alle. Der blev snakket godt igennem
denne aften. Det blev ikke målt, men

decibelen i hulen var vist helt oppe at
ringe!!! Herligt!! Til hulemødet d. 1.10
kunne vi byde en ny nav velkommen.
Stephan Vestergård, der er smed, blev
optaget på behørig vis. Han har arbej¬
det på Grønland og i Sverige. Velkom¬
men i vor forening!
Hulemøde d. 5. 11
Stiftelsesfest d. 13. 11 ( se andetsteds i
bladet)
Hulemøde d. 19. 11
Hilsen fra smilets by. Lis



www.naverne.dk
HOVEDBESTYRELSEN:

EMNER TIL BEHANDLING I HB.. SKAL VÆRE
FORMANDEN I HÆNDE SENEST D.25 I MÅNEDEN.
Formand:
Ole Bøwig, Brandsøvænget 4, DK-5000 Odense C.
Tlf. + Fax.: 65 90 44 16 Mobil tlf: 40 36 38 16
E-mail-ads.: Naver@galnet.dk
Næstformand:
Finn Pedersen Morbærvænget 13. DK-4684 Holmegård,
tlf.: 5554 6697, Mobil Tlf.: 4013 6697.
Email: naverne4700@stofanet.dk
ADRESSEÆNDRING - UDMELDNING
BLADFORSENDELSE I INDLAND
Hovedkasserer:
Frode Zachariassen, Rustrupvej 26 B, DK-8653 Them.
Tlf.: 86 84 92 68 Fax.: 86 84 91 43
Bank: Arbejdernes Landsbank konto: DK4353470000388708
SWIFT: ALBADKKK Email-ads.: frode26@mail.tele.dk
BLADFORSENDELSE TIL UDLANDET
FORSENDELSE AF CCEG.BLADET.
Redaktør af "Den farende svend"
Dorrit Hansen, Gormsvej 7, Kregme, DK-3300 Frederiksværk
Tlf. + Fax: 47 72 48 14 Email-ads.: dorrit_nav@email.dk
Deadline: Den 10 i måneden.

Sekretær:

Laila Dideriksen GI. Viborgvej 216 DK-8900 Randers
Tlf.: 86 45 43 48 Email: laila_dideriksen@msn.com
Udstillingsvognen:
Udstillimgsvognen befinder sig i Holbæk, og spørgsmål
angående udlån af vognen bedes rettes til:
Torben Lundgaard, Nybyvej51
DK-4340 Tølløse tlf. 5918 6067
Trykning:
Birkerød Bogtryk/offset Aps. Toftebakken 2,D.
DK-3460 Birkerød. Tlf.: 45 81 04 58.

Frederiksberggade 4 - Silkeborg - Tlf. 86 82 05 91

CITY CAFE'en
Fønnesbechsgade

Herning
Tlf. 9722 5574

stedet, hvor venner mødes

MALERMESTER
TOM SØRENSEN

Medl. afCUK. Hillerød afd.

Kristtornevej 43 ■NPTj, Tlf-: 4772 1112
3300 Frederiksværk Fax.: 4772 1152
SE.: nr. 20043008 Mobil: 2290 1188

En del af vore kunder investerer
gerne i ædle metaller.

Din økonomipartner

Nogle går og drømmer om ny bil - andre har forelsket
sig i en meget gammel. i Arbejdernes Landsbank hjælper
vi dig gerne med at regne ud, hvor meget bil du har råd
til. Få dig også et Lånebevis. Så kan du slå til og handle
straks, når det gode tilbud viser sig. Lånebeviset er et
forhåndstilsagn om, at du kan låne op til et bestemt beløb.
Kom til Arbejdernes Landsbank med dine bil ønsker.

Arbejdernes Landsbank
Filialen i Silkeborg, Tværgade 7, 8600 Silkeborg

JDit tofca/e øl c±ei?ot

Boje Tlf. 40824283 Alt i Hancock ok Vestfyen produkter
Jens Tlf. 86667694 Fadøl, øl, vand og vin.

Malermester Eugen Uhl
Klinten 27, 3600 Frederikssund

Tlf. 47 31 27 99 - 40 57 27 99
Fax 47 31 72 99

Grill * Pizza * Smørrebrød * Is

Åbent hele Året

Hyggelig gårdhave
Værelser m/ TV

www.droppen.dk

Langgade 26* Tranebjerg*DK-8305 Samsø*Tlf. 86590632

SPILLEAUTOMATER * BILLARDSALON

BESØG DROPPEN VI LØFTER PROPPEN
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Jakon A/S
Bygningsentreprise
Baltorpbakken 9, 2750 Ballerup
Tlf. 44 83 02 OO

www.jakon.dk

Tryksager siden 1931

Birkerød Bogtryk
Toftebakken 2 D.
DK-3460 Birkerød
Danmark
Tlf. 45 81 04 58

BORGERKROEN

Vestergade 37, Vejle.
Stedet hvor naver og andet godtfolk mødes.

VELKOMMEN TIL NAVERTORPET
Telefon 46/857 028 629

Torpvägen 4, St. Barnvik 2
S-134 64 Ingarö Sverige.

Bodega
GHDESPEJLET

Østergade 18 HERNING 97 12 30 08



AFSENDER:
Hovedkassen

Rustrupvej 26 B.
DK-8653 Them
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pp

DANMARK

Evt.: „Returneres ved varig adresseændring"

Casino Bodega
Købmagergade 10 7000 Fredericia

Tlf. 75 91 13 64
Hver onsdag kl. 11.00 ølbanko og harmonikaspil

Levende musik hver

Torsdag kl. 21.00 til 02.00 - fredag kl.21.00 til 02.00
Lørdag kl. 14.00 til 18.00 og 21.00 til 02.00

Søndag kl. 16.00 til 21.00.
ÅBEN ALLE DAGE FRA 9.00 TIL 02.00.

^1.7/

Brandt's Bar
Paladspassagen 7

7100 Vejle
Tlf. 7583 1099

<qyu>Ne
SILKEBORG

Byggefirmaet
Johansen

Solbjerg Hovedgade 72b.
8355 Solbjerg.

Tlf: 8692 6122
Mobil: 3095 0665

: * ■felLLARJi
Formand for foreningen i Århus
www.byggefirmaet-johansen.dk

MURERMESTER
Gunner M Vilhelmsen

Egetoften 6, Slagslunde
DK-3660 Stenløse

Tlf.: 48 18 35 11 - 40 20 37 10
Medlem i Frederikssund

SH's Kartoffelcentral
v/ Mette og Svend Hübschmann

Hovmosevej 3, Rens Mark
DK-6372 Bylderup

Fax 74 64 88 99
Tlf. 74 64 85 35

LUMSKEBUGTEN
Havnegade 33 i Vejle - tlf. 75 82 57 95

BAR - BODEGA - BILLARD
Levende musik - fredag / lørdag

Hver dag kl. 8 -18: øl 12.00 kr./ kl. 18.00 - 2.00: ol 15.00

HØJSKOLEN
ØSTERSØEN

Flensborgvej 48 - 50. DK-6200 Aabenraa
Telefon 45 7462 4700. Telefax +45 7462 4701

www.hojoster.dk
e-mail: adm@hojoster.dk
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50 ÅRS FØDSELSDAG

Vores mangeårige naverkammerat og sangerinde fra det nu opløste
band "De kælderkolde", Inge Henriksen, fylder 50 år d.12. dec.
Inge er en meget skattet kammerat hos naverne og stadig aktiv i
foreningen. Inge rejste i sin tid til Schweiz, hvor hun arbejdede i 3 år.
Dernede knyttede hun flere venskabs-bånd, som stadigvæk holder.
Vi håber alle, at du får en rigtig god dag.
Ønskes af Naverne i Frederikssund.

HOVEDBESTYRELSEN FOR CUK.

ØNSKER CUK 'S MEDLEMMER I IND

OG UDLAND OG ANNONCØRER

EN RIGTIG GLÆDELIG JUL.

FÆLLESARRANGEMENT

(220 ÅR)
i hulen i Roskilde.

Ved årets sidste hulemøde tirsdag d. 28 dec. 04 kl. 19.00 er 3
"runde" fødselarer værter og byder på mad og drikke.

Alle er velkomne. Vi ses.

Af hensyn til forplejningen ønskes tilmelding til Erna på
tlf. 4636 1068 senest d. 22. dec.

GAVERFRABEDES

Venlig hilsen
ANNALISE - KARL og POUL

Hermann Bossen
65 år den 8. 12. 04

Den altid lune Sønderjyde Hermann Bossen, kan den 8. dec,
fejre sin 65 års fødselsdag. Han bor nu i Randers, men har
mest slået sine folder syd for grænsen, hvor han har arbejdet
som arkitekt, ingeniør, forretningsfører og ved byggeri, blot
for at nævne nogle ting. Han er i sandhed en alsidig nav.
Hjertelig tillykke med fødselsdagen ønskes du af Århus
foreningen.
Lis Lindskjold
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MÆRKEDAGE

ft*»

D.02 dec.2004

D.04 dec.2004

D.06 dec.2004

D.08 dec.2004

D.08 dec.2004

D.09 dec.2004

D.ll dec.2004

D.12 dec.2004

D.12 dec.2004

D.23 dec.2004

D.30 dec.2004

D.01 jan.2005

TAK - TAK - TAK - TAK

Bent Wils Silkeborg 70år
Ravnholtsvej 11 1 tv.
DK-8600 Silkeborg
Erling Lindegren, (NRHF) 70år
Elbagade 35, 2. tv.,
Dk-2300 København S
Carlo Ventrup Frederikssund 70år
Vandværksvej 1
DK-3630 Jægerspris
Finn Pedersen Næstved 60år

Morbærvænget 13
DK-4684 Holmegård
Hermann Bossen Århus 65år
Brunebanke 21 Bønnerup
DK-8585 Glesborg
Dann Eland Hillerød 65år
Rosenvænget 1,1 th.
DK-3600 Frederikssund
Niels Peter Jensen Silkeborg 60år
Borgergade 81
DK-8600 Silkeborg
Inge Henriksen Frederikssund 50år
Højstedgårdsvej 4
DK-3660 Stenløse
Viggo Dreyer
B øgevej 13 Havnsø
DK-4591 Føllenslev
Karl Nielsen Roskilde

Rønøs Alle'5
DK-4000 Roskilde
Ernst Lillienskjold Aalborg 60år
Paludan Miillersvej 29
DK-9000 Aalborg
Poul Jørgensen Roskilde 70år
Vandværksvej 27
DK-4771 Kalvehave

Holbæk 85år

80år

JUBILÆUM
D.03 dec.2004 Hans Brødsgaard

Grønnegade 7, st.0001
DK-7400 Herning

D.03 dec.2004 Henry Pedersen
Slagelsegade 5
DK-7400 Herning

D.03 dec.2004 Foreningen i Herning
Ole Rømersvej 7, kælderen
DK-7400 Herning

D.03 dec.2004 CUK Naverne
Ved: Ole Bøwig, Brandsøvænget 4
DK-5000 Odense C.

Herning 40år

En stor TAK til Stockholm afd. for opvaktningen på min
80 års dag, og for blomster samt presenter, jeg fik modtage
af representanter for afdelingen. Yderligere, en stor TAK
til alle naverne som hyllede mig på "Svende-festen" i hulen
på Ingarö, med blomster og presenter.
Hugo Madsen.

Til aliejer i Hulen, C.U.K, og mange mange afdelinger
udefra ja jeg kan næsten ikke komme over det men venner
tusind tak for jeres opmærksomhed ved mm 65 Ars Fød¬
selsdag hvor blev jeg dog glad.
Polle Vejle afdeling.

En stor tak til Samsø,HB, og en speciel tak til Hørning for
telegrammer til mit 35 års jubilæum.
Med naver hilsen, Erik Nielsen. Pudseren. Samsø.

Tak for venlig deltagelse og opmærksomhed ved min 60
års fødselsdag
Arne, Frederikssund

Tusinde tak for alle breve og telegrammer i forbindelse
med min 75 år fødselsdag.
Gudvar Rasmussen, Køge

JULEHILSEN. Til alle Svende / Svendinder og deres fami¬
lier, ude som hjemme. Vi i Holbæk som sidder i HULEN,
ønsker jer alle rigtig fryd og glæde, i JULEN. Og med en
skål, og en tår, ønsker vi jer alle et rigtigt GODT NYTÅR.
Med Naverhilsen Holbæk Afdeling.

Jeg vil sige tak til H.B. og Stockholm for
opmärksomheden ved mit 50 års Jubiläum i Borås C.U.K.
Esper Bajlum.

Herning 40år Det er med sorg, jeg må meddele, at John E. Nielsen den 6.
Oktober 2004, knap 60 år gammel, drog ud på sin sidste rejse.
John blev meldt ind i Vejle afdeling den 5. Oktober 1984 og
var således medlem i 20 år. Johns rejse tid var mest på Grøn¬
land, hvor han i nogle år var brandmand på Thule basen og
efterfølgende lidt i Norge og Sverige. Johns helbred var ikke
så godt de seneste år. Han blev førtidspensionist og boede de
sidste år i Vejle. Æret være Johns minde.
Vejle Afdeling Hans Emborg.

40år

105år
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Indbydelse til vores 125 Års stiftelsesfest den 5. juni 2005
Det glæder os at kunne invitere til 125 års stiftelsesfest den 5. juni 2005 i Zürich.

Vores program ser således ud:
Fredag den 3. juni 2005 : Huleaften i Hulen

Lørdag den 4. juni 2005 : Stiftelsesfest på rest. Landhus i Zürich Seebach
Søndag den 5. juni 2005 : Slapaf fest i hulen og ved grillen

Vi har, ca. 2 km fra restaurant Landhus, fundet et hotel hvor der er værelser til sfr. 62.00 per nat. Det er 3 personers værelser
med toilet og bad på gangen. Morgenmad koster sfr. 8.00 / person. Selve Festaftenen vil menu mæssigt komme til at ligge
på omkring sfr. 35.00 /person exkl. drikkevarer.
Det vil være en fordel, hvis man kommer i bus fra Danmark, da der er ca 30 km fra hulen til hotellet, og vores hule ligger
ca 10 min kørsel fra Winterthur hovedbanegård. Der findes dog også andre overnatningsmuligheder såsom campingvogn,
vandrehjem....Rest. Hotel Landhus
Alle forespørgsler bedes sendes til Frank Petersen, Schaffhausenstrasse 118,8412 Aesch b. Neftenbach tel. +41796712460,
email frank petersen @swissonline.ch
I marts udgave 2005 af Den farende Svend vil det nøjagtige program med tider osv blive tilkendegivet og på vores hjemme¬
side cuk-zuerich.ch.

Høje Nord.
»m- **+■ ii

Ja det er jo melodien. Hvem er så eller var i høje Nord Det var Bent Wils og Niels Peter "Paradis" Jensen dog ikke samme
sted, men nogenlunde samtidig.
Bent Wils bliver 70 år den 2. december, og Niels Peter fylder 60 den 11. december Bent Wils passede på US baserne og

sørgede for, at det gik, som det nu hør og bør i en sådan kæmpeorganisation, der blev bygget og udvidet snart her og så der.
Når man nu er eller har været så mange år på Grønland, får man jo også lært andet end det fag, som man nu har svendebrev
som. Det gælder også Bent.
En habil kok ud i den gastronomiske verden hvad enten det er noget i gryde, pande eller oven på, ved Bent hvornår og
hvordan. Tag nu her til jul - julegløgg ja den tilvirker Bent. Kransekagerne bager han også. Til julefrokosten dukker der
altid et eller andet spændene op på bordet. Dertil en sand syndflod af ord. Sådan er Bent, men en dejlig mand at være
sammen med. Tillykke Bent.
Vores "paradisiske" forbindelse i form af Niels Peter. Han hører også med i koret fra "Høje nord". Nils Peter har sin gode
uddannelse som tømrer og har som sådan arbejdet på Grønland i en del år også som tømmersemester.
Niels Peter har efter sin hjemkomst fra Høje Nord arbejdet som tømrer i forskellige firmaer, indtil Charlotte ville afhænde
"Cafe Paradiset". Da mente han at tiden til stilskifte var kommet, så han er Cafeejer i dag. Niels Peter er en hjælpsom mand.
Har vi brug for en til at tage en tørn med at gøre noget for Naverne, går vi aldrig forgæves. Til lykke med fødselsdagene.
Der vil være åben Hule søndag den 5. dec. kl. 10 - 12, hvor alle er velkomne.
Kan i holde jer fugtige. Skriverkarlen.

4-DAGES TUR TIL DEN GYLDNE STAD PRAG
Så er turen fastlagt. Tilmelding til Otto Westergaard, Højgårdsvej 24, 8362 Hørning, tlf. 86 92 18 03 eller 2097 1844 eller
E-mail: elot@mail.dk efter "først til mølle princip".

Ændring - ændring - ændring
8123 konto nr.000-15-87-145. inden 1. februar 2005Betaling sker til Spar Bank Vest reg.:Spar Bank Vest reg.:

Husk deltagers navn skal fremgå af indbetalingen.
Pris: 1.500 kr. pr. person. Tillæg for enkeltværelse 220,kr.
Afgang fredag den 18. marts 2005 kl. 06.00 fra Herning. Opsamling i Silkeborg, Hørning, Vejle, Fredericia og ved Otto
Duborg i Tyskland inden turen går til Prag via Berlin. Forventet ankomst mellem kl. 23 og24.
Returkørsel mandag den 21. marts 2005 kl. 08.00.
Turen indeholder 3 overnatninger med morgenmad på Hotel Olsanka, byrundtur med guide, bhømisk aften på hotellet
med mad, dans og musik.
Chauffører på turen skulle blive Jes, som kørte for os til Berlin, og Flemming fra Herning.
Vi har. bestilt til 40 personer. Har dog mulighed for yderligere 4-5 pladser hvis behov.
PÅ HØRNINGNAVERNES VEGNE
Otto Westergaard, Formand.
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Espen havde 50 års jubilæum

Så kom Borås stora dag. Lördag den 16. oktober havde
Esper Bajlum 50 års jubiläum i Borås C.U.K..
Formand Otto Hansens hjem var bygget om til hulen.
Den 14. oktober kom Hans Peter (Bageren), Holger og
Tanja fra Aarhus for at göre jubiläumet lidt mer interna¬
tionalt.
Et par dage för turen til Borås var Holger i Tyskland for
at tanke op.
Den 15. oktober var der jubiläumsgeneralpröv (dog uden
jubilaren). Den gik fint.
Lördag den 16. oktober klockan 13 kom Esper. Han blev
modtaget med "Når samlet er vor naverflok". Formand
Otto Hansen holdt en brandgod tale over emnet Kamme¬
ratskab og Foreningstroskab, som passer 100 % ind på
Esper.
Derefter fik han Borås C.U.K.'s äresmedlemnål. Dermed
er han Borås's förste äresmedlem. Så lyfte vi
Champagneglaset med skål og hurraråb, som ikke vil tag
slut för flasken var tom.

Så var det Hans Peters tur at gratulere Esper på gasternes
vegne. Når der var kommet lidt ro over gemytterne, gik
vi til bords.

Forret: Gravad lax, rejer/äg, garneret med Hummercréme.
Hovedret: Oksefilét (Chateaubriand) med grönsaker, kan¬
tarel-sovs.
Dessert: Is. Drikkevare: Vinichåteau-Bevcaillou 98 eller
Danskvand.
Under middagen läste jeg, hvad Borås Tidning havde
skrevet om Borås C.U.K, og Esper.
Så gik snakken med musik, sjusser, kaffe og div. drinker
i en salig röger til langt ud på natten.
Under middagen fortalte Otto, at han også har 40 års
jubiläum som formand i Borås. Men når man ser på med¬
lem-udviklingen er det ikke noget at prale af.
Og et dejlig Jubiläum var til ende.
Med venlig naverhilsen!
Otto Hansen.

D.16 okt.2004 - Esper Bajlum får æresmedlemsnålen af
formand Otto Hansen. Holger Carlsen og Hans Peter
„Bageren" ser til, at det går rigtigt til

Holger - Otto og Hans-Peter „Bageren" skåler med Esper,
i anledningen af hans 50 års jubilæum og udnævnelse som
æresmedlem.

Møde i F.B.S.H. og Håndværkernes Rejsefond den 9. oktober 2004

Mødet blev afholdt hos Berejste Danske Tømrere, Nørrebro Vænge 16 kid., København N.
Formanden for F.B.S.H, Thomas Bech havde været til C.C.E.G. møde i Zürich, og det blev oplyst, at de franske lærlinge
mangler praktikpladser. Der var stor interesse for at formidle kontakt til danske håndværkere til, at de modtager en fransk
praktikant i byggefagene i 5-6 uger. De skal ikke have løn og forsikring, og der er nok nogle familier, som vil give dem
gratis kost og logi. MEN- da det mest var det samme ordkløveri mellem tyske og franske foreninger, som det plejer at
være, vil jeg derfor spørge: Hvad er det i Danmark vi vil bruge C.C.E.G. til? Hvad kan vi bidrage med internationalt?
Kender vores medlemmer noget til C.C.E.G. Er vi blevet overhalet af EU. Der blev diskuteret om at udarbejde en målsæt¬
ning for C.C.E.G. Punktet vil blive taget op på et senere møde.
Poul Erik Saaby-Jensen kunne oplyse, at der var et forslag fremme til vores nye web adresse: www.naverhulen.dk/europatref
og www.europatref.dk Navnet blev godkendt. Der blev fremlagt et tre siders forslag fra Ebbe Gyrming, der i samarbejde
med Jørn Petersen havde udarbejdet programmet til CCEG kongressen på LO skolen 2008 i Helsingør. Forslaget blev
gennemgået. Der var mange detaljer og forslag, som blev diskuteret. På det efterfølgende møde i Rejsefonden kunne
formanden Ole Bøwig fortælle, at vores obligationer ikke giver noget stort udbytte mere.
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Det blev vedtaget efter et indkommet forslag, at udbyttet for 2005 og fremover indtil kongressen er afholdt, vil efter fradrag
til de faste udgifter i F.B.S.H, blive hensat til brug som tilskud til de tilrejsende unge svende til brug for forplejning og som
et tilskud til socialt samvær på C.C.E.G. kongressen på LO skolen i Helsingør i 2008.
Henrik Skriver blev valgt enstemmigt til ny næstformand i stedet for Ragnar Benediktson i Rejsefonden. Der var 12

ansøgere, som søgte tildeling af fondens midler, men ingen af dem opfyldte betingelserne til at kunne komme i betragtning
ved uddelingen. Det er kun håndværkere, som kan søge om at könne i betragtning ved Håndværkernes Rejsefond.
Referent Vagner Sørensen

Svende

herbergsmuseum
i Blankenburg

Den 10. 12. 2003 blev der dannet en støtteforening, med
det for øje at bevare den historiske værdifulde bygning,
herbergsmuseet i Blankenburg/ Harz. Ikke kun bevaringen
af bygningen er vigtigt, men også husets indhold.
Her taler vi om genstande fra de sidste mange hundrede år,
som den farende svend har haft med på rejsen, politisedler,
pas og lign. Ting der har været brugt i de gamle traditions¬
rige herberger, og alt hvad der ellers kræves for at få et de¬
taljeret indblik i den farendes svends liv og levned på val¬
sen. Uden støtte er det ikke muligt i længden, at tage vare på
disse genstande. Vi ved fra egen-, og fra vores franske kol¬
legers erfaring, at komme genstandene først ud på det frie
marked, vil prisen for genanskaffelse blive så høj at tingene
er gået tabt for evigt. Museet er drevet af svende der alle
selv har været på valsen, og nu yder et frivilligt stykke ar¬
bejde for at vores efterkommer også skal få vakt interessen
for den kæmpe oplevelse det er at tage på valsen.
Bliv støttemedlem af museet for 20 EURO. (Ca. 150,-DKR.)
om året eller giv et engangsbeløb og vær med til at bevare,
vores fælles oplevelser for eftertiden. Der er også en ene¬
stående mulighed for at Klubben melder sig ind, beløbet er
stadig 20 EURO. Mon ikke det er muligt at samle 150,- Kr.
om året til et sådan formål.
Skriv efter mere information til;
Thomas Bech, Formand F.B.S.H på bech2@yahoo.com
Eller Kildevej 2, 7490 Aulum

Praktikpladser søges!!

Vores Franske kammerater søger praktikpladser i Danmark.
På CCEG-mødet i Heidelberg fremsatte den franske repræ¬
sentant ønske om at få franske lærlinge til Danmark.
Lærlingene er næsten udlært, de skal ikke have nævnevær¬
dig løn under praktikken, og der er taget hånd om forsikrin¬
gen. Det kræver dog at man kan finde logi til dem.
Arbejdet må være intresant, og lærerigt.

Følgende søger praktikplads:
4 tømrer

^ 3-4 murer

*/ 1 tagdækker
✓" 1 blikkenslager

3-4 snedker
S 1 gipser

Praktik tiden er:

✓ marts - april 6 uger
\/ juni 5 uger

Da man ikke kan forvente at hverken tysk eller engelsk
kundskaberne er særlig gode hos lærlingene, skal man nok
være udstyret med en god portion tålmodighed.
I håbet om positiv tilbagemelding Th. Bech, Formand
F.B.S.H

Bech2@yahoo.com

Store fordele hos HZK

HZK tilbyder nu danske svende på valsen, en sygeforsikring for 54,52 EUR.
For danskere kræver det følgende:

✓ Kontakt adresse i Tyskland (evt. hos en altgeselle)
✓ Tysk bankforbindelse
✓ Oftere ophold i Tyskland, under valsen
✓ Medlemskabet af HZK kan starte, så snart man har sin første arbejdsplads

Under valsen giver HZK rejseunderstøttelse i form af 20 EUR.
HZK glæder sig over et hvert nyt medlem, for også i fremtiden at kunne støtte den farende svend under den traditions¬
rige vals.
Videre information kan gives på:
0049 (0) 1802/30 56 57 eller www.hzk-online.de En speciel læge-hotline hjælper HZK-farende svende med alle
spørgsmål om sundhed og sygdom, også i udlandet 0049 (0) 1801/49 55 00
Se også indlæg i CCEG-bladet okt. 04
Th. Bech
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www.naverne.dk •

DET GØRES OPMÆRKSOM PÅ AT HJEMMESIDEN ER •
OPPE IGEN

Hovedkassereren. •

AALBORG
Vi havde en virkelig hyggelig aften d.04.11 .Vi var 22 personer, der glædede sig til
Irake Kurts "and a la Bagdad", som han serverer hvert år til huleaftenen i novem¬
ber .Denne gang med hjælp af vores hulemor Lis. Anden var vellykket, og det
hele blev spist op. Kurt nyder at traktere med denne ret, som han tilberedte på
Den Danske Ambassade i Bagdad, da han var gidsel dernede. Der blev sunget en
del, og vi hyggede os. Næsten alle julelodsedler er uddelt, selv om vi har forhøjet
antallet fra 700 til 1000 stk. Poul-Erik har endda fundet nogle forretninger, der
støtter os med annoncer på lodsedlerne. Jeg havde den store glæde, at blive ud¬
nævnt til æresmedlem af foreningen i Aalborg, Tak. Jeg er stolt og taknemlig.
Husk julefrokost d.04.12 kl.18.00. Tilmelding senest d.01.12 til Poul-Erik. Tlf.
9835 3918 eller Gunnar. Tlf. 9810 1967. Husk at medbringe en lille pakke, til en
værdi af max. 20 kr. Til sidst vil jeg oplyse, at Poul-Erik har oprettet en hjemme¬
side for naverne i Aalborg. Adressen er: www.naverneaalborg.dk
Med naverhilsen Irene.

FREDERICIA
Hule møde 03.11.2004. Hulefar bød velkommen til de 7 Svende og 2 Naver¬
venner, der var mødt op. Det første, der blev oplyst, var at sekretær Bent Chri¬
stensen havde nedlagt sit hverv som sekretær og samtidig meldt sig ud af forenin¬
gen. Det medførte at suppleanten Jens Christian måtte træde ud af sin dvale og
overtage posten som sekretær. Yderligere blev der talt lidt om gule ærter, hvor der
her onsdag aften var tilmeldt 15 personer. 40 års jubilæum i Herning blev nævnt,
og der lod til at være en vis interesse. Sommerudflugten 2005 var oppe og vende
med en lille snak om forskellige steder, blandt andet til Grenå og omegn med et
besøg hos Århusnaverne, samt et forslag om B runkålslej ren i Søby og et besøg
hos Herning naverne. Lørdag d. 06.11.2004 var dagen, som mange havde ventet
på. Da havde Hulefar lovet at lave gule ærter. Der mødte 19 personer op. Da de
rigtig gode ærter var sat til livs, blev der sunget fra sangbogen. Tak for fremmøde
til dem fra Odense og Herning, samt egne medlemmer, og en særlig tak til hulefar
for alt hvad han havde gjort for, det kunne blive en rigtig hyggelig dag for alle
fremmødte.
Med kno i bordet Vera/Jens Christian.

FREDERIKSSUND
Ved hulemødet d. o5.11 bød næstfor¬
manden Kaj velkommen, da formanden
var fraværende. Der var mødt 12 svende
+ Jens og Lis fra Århus, og så havde vi
besøg af berejste tømrer Christopher fra
Østrig, som havde været 3 uger i Dan¬
mark, og hans mester fra Frederikssund,
så alle fik afprøvet deres tysk- kundska¬
ber denne aften. Kaj fortalte, at han rej¬
ste til Grønland for at arbejde ca. 1 mdr.,
han rejste d. 9 nov. Arne havde fået til¬
bud om arbejde i Norge, men mente at
han var for gammel (60 år). Vi fik også
besøg af Carl "ondt i maven". Det var
hyggeligt at se dig. Tak for besøget til
alle. Arne satte en kasse "sne" (når det
nu var d. o5. 11) og en fl. snaps på bor¬
det i anledningen af hans fødselsdag. Vi
takker mange gange. Hulevagten serve¬
rede boller i karry, som smagte virkelig
godt. Ris var der nok af, boller lidt småt
med. 2 af foreningens medlemmer run¬
der i december, Inge Henriksen med 50
år, og Carlo Ventrup med 70 år. Vi hå¬
ber, at de får en god fødselsdag begge
to. Frank Ventrup og Erik Sennenwald
fylder også år. Vi ønsker dem alle hjer¬
telig tillykke med fødselsdagene. Husk
at vi har julefrokost d. 4 dec. kl.13.00.
Vi mødes igen d. 7 januar til kogesild.
Foreningen ønsker alle fra nær og fjern
en rigtig glædelig jul samt et godt nytår.
Referenten.

HERNING
Så nærmer sig tiden med hastige skridt
til vores 40 års jubilæum. Alt skulle
være på plads, men lidt nerver er der
vel på. Alligevel g 1 æder vi os fantastisk
til en kanonfest med rigtig mange gæ¬
ster fra nær og fjern, selvom det i skri¬
vende stund skorter med tilmeldinger.
Der er trods alt en lille uge til deadline,
så måske kommer der flere. Vi må håbe
det. Ellers har der ikke været meget på
programmet til hulemøderne udover til¬
rettelæggelsen af festen. Det må siges,
at der har været et godt fremmøde med
masser af tilbud om at give en hjæl¬
pende hånd. Dejligt at vi alle kan trække
på samme hammel når det gælder.
Så er der vel ikke mere herfra i denne

omgang udover at vi allerede nu skal
ønsker alle ude som hjemme en rigtig
glædelig jul og et godt nytår.
"MONTAGEN"
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HILLERØD
Til lørdagsmessen.30. Oktober mødte
14 navere og navervenner op til nakke¬
kam med lækker sovs, tilberedt af vor

kok Knud .Stemningen var fin og vi til¬
bragte alle en god eftermiddag. Næste
lørdagsmesse holdes 27. November,
hvor vi afvikler vor berømte julefrokost.
Tilmelding er obligatorisk og bindende
til formand Dann Eland tlf.: 4731
4954 (efter kl. 19). Eller mobiltelf:
3055 6542. Evt. til Knud Lindgreen tlf.:
3324 9402. I julemåneden holder vi
pakkefest med glögg fredag 10. Decem¬
ber, hvor alle bedes medbringe en

pakke til auktionen (min. kr. 25,-). Over¬
skuddet går til et godt formål. Derefter
holder vi Jule- og Nytårsferie til fredag
14. Januar, hvor vi afholder
huleaften.Vi kan glæde os til at Viggo
Dreyer fra Holbæk har lovet at fortælle
os om sin spændende ungdom i Østen,
hvorom der går dunkle og mærkelige
frasagn. Lørdagsmessen afholdes 29.
Januar, hvor vi samles om en god gang

Kogt Torsk.
Tilmelding som ovenfor nævnt.
Med naverhilsen Preben.

HOLBÆK
Til HULEMØDET den 15. oktober var

vi 17 + en gæst, Ronny , som gerne vil
være medlem. Siden sidst er der sket
en hel del her i Holbæk afd. Først var

der Kræmmermarked i Mørkøv, hvor
UDSTILLINGS-VOGNEN var godt
besøgt. En stor tak til Mogens, som
havde haft „VOGNEN „ med hjemme
til en større gennemgang. Bremserne er
blevet ordnet, og skulle de løbe varme,
er der nu et køleskab i vognen, så brem¬
ser, og andet kan blive kølet af. TU¬
SIND MANGE TAK MOGENS. Tak til
Frederikssund, og de fra Holbæk som
passede VOGNEN. En vågen journa¬
list fra JYDERUP POSTEN , havde „

SPOTTET VOGNEN „ hjemme hos
Freddy, og ville vide noget mere, om
hvad det dog var, der stod der i haven.
Så under temaet „ Med Fokus PÅ „ ,

var der om tirsdagen, i uge 42, næsten
en helside i Lokolavisen. Den blev også
bragt i Kalundborg Folkeblad, og Hol¬
bæk Amts Venstreblad. Ved den lejlig¬
hed UDNÆVNTE journalisten, Freddy,
som FORMAND, for NAVER¬
SAMFUNDET.

Senere på ugen blev han også UD¬
NÆVNT til SKURFORMAND, idet
Lokalradioen havde fattet interesse for
NAVERNE, og bragte en udsendelse
fredag morgen lidt over 8. I middags¬
radioen kunne man høre at Freddy
havde oprettet et „INFORMATIONS¬
KONTOR „ i en gammel „ SKUR¬
VOGN „ i sin have. Ja, dejournalister
! ? ! ? Efter Torben havde budt vel¬

kommen, og blevet enig med Freddy,
om hvem der var formand for hvad, sang
vi nr. 0 , og så var der ellers almindelig
hygge, med kaffe og en lille en, som
Freddy spenderede, i anledning af, han
var blevet MEDIESTAR. Så blev lyset
dæmpet, og Ingemann blev kaldt frem.
Efter at have bestået OPTAGELSEN,
sang vi nr.l og derefter berettede han
om sin tid som sømand, og som maskin¬
mester på Thulebasen. Også Ingemann
var i spenderhumør. Foruden en om¬

gang, medbragte han en gave til HU¬
LEN, som er ældre end CUK, nemlig
en SØLV ONE DOLLAR fra 1885.
TAK TIL BEGGE. Vores TUSE NÆS

afdeling , Yrsa og Tage, går i vinterhi
i hovedstaden, og vi håber at „ DE DER
KØVENHAVNERE ,„ forstår at værd¬
sætte deres gode humør og lune. Vi i
Holbæk, glæder os i hvert fald til de
kommer igen. Vi takker for nogle hyg¬
gelige timer, og ønsker på gensyn.
Endnu en god Huleaften
sluttede ved midnatstid.

Jørgen L.

HØRNING
Ved hulemødet den 5. november var der
mødt 13 navere og navervenner samt 4
gæster fra Næstved, der ville overraske
Elo og Anne Marie. De er blevet med¬
lemmer af Hørning naverne. Efter de
interne meddelelser blev der tid til et

foredrag. Otto Westergaard viste en vi¬
deofilm fra Sydamerika, Paraguay og
Brasilien, hvor han og jeg havde været
i februar og marts måned. Derefter var
der tid til hygge. Klokken ringede som
sædvanlig mange gange. Aftenen slut¬
tede med minderne. Fredag den 3. de¬
cember 04: Julebankospil kl. 20. Lør¬
dag den 11. december 04: Åben mølle-
arrangement fra 10 - 16. Møllen og
naverhulen vises frem, og julemanden
kommer på besøg. Lørdag den 8. januar
05 kl. 13: Nytårstaffel i møllen.

Tilmelding til Richard senest 31. de¬
cember 04 på tlf. 86 922901 eller 21
606792.
Med kno i bordet, Else

LOS ANGELES

Allerførst vil vi gerne ønske alle Na¬
vere/Venner verden over en Rigtig Glæ¬
delig Jul og et Godt Nytår. Vi har nu
haft vores årlige picnic i Naverdalen i
Oktober, 39 navere, naveretter og ven¬
ner kom til Hamburgers og Hot Dogs
og en kold øl. Vejret var lidt køligere,
så mange satte sig indendørs og spiste.
Vi havde Amerikansk Lotteri, og alle
numre blev udsolgt. Der var utrolig
mange dejlige præmier at vinde. Vi tak¬
ker alle, der bragte præmier, og jeg ved,
der var mange, der gik hjem med et smil.
Det var en rigtig dejlig dag med godt
humor og kammeratskab. Vores
naveretter stod som sædvanlig for for¬
beredelserne, og et par brave navere
stod for grillen. Alle fik stillet deres
sult. Nu skal vi til at have vores

novembermøde, hvor min kone og jeg
står for madlavningen. Denne gang har
vi fanget 10 ænder. De skal steges og
serveres med alt det sædvanlige tilbe¬
hør. Håber vi får mange navere til denne
„Mortens Aften" middag. Vi har haft
megen regn i Los Angeles. I Naverdalen
fik vi hele syv tommer på et par dage,
og sæsonen er jo bare lige begyndt.
Hermed sender jeg lige en hilsen til Erik
Jensen i Gorda. Håber han og hans kone
fik et godt besøg fra Naveretternes for¬
mand, Doris Hansen, her i oktober. Vi
ønsker også naver Leif Juliussen god
bedring efter hans firedobbelte hjerte
operation. Leif er nu flyttet til Idaho
med sin kone. Det varer nok nogen tid,
inden vi får besøg af ham igen. Vores
formand er taget med sin kone til Ha¬
waii, så vi tænker han huladanser og har
en god velfortjent ferie. Jeg kan ikke
sende indslag til Den Farende Svend i
December, da min kone og jeg tager til
Tasmanien for at holde Jul og Nytår med
vores ældste søn og svigerdatter. Vores
yngste søn og svigerdatter kommer
også, så vi skal holde en rigtig dansk
„Olsen" jul i det varme klima i Austra¬
lien. Også en tak for oplysningen fra
Henrik Berg om opskriften til gløgg/
muscate. GOD JUL - GODT NYTÅR
Med Kno Arne O.
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KOLDING
Hulemødet d. 29.10 var godt besøgt. Vi
fik vores nye medlem Bent godt budt
velkommen. Det lader til, at han er fal¬
det godt til hos os. Ellers havde vi en
hyggelig aften med både sang og klokke¬
klang. Men ellers blev Kolding jo næ¬
sten verdensberømt, efter hvad der
skete. Det var frygteligt. Selv der hvor
vi bor, og det er langt fra, klirrede ru¬
derne og huset rystede. Det var værre
for Bent "skomager". Han kunne ikke
komme hjem i et par dage. Jeg har ikke
snakket med ham om, hvor meget der
var sket, der hvor han bor. Håber ikke
det var så slemt. Han bor jo lidt tættere
på end os. Vi holder jule - nytårsfrokost
lørdag d. 15. jan. 2005 kl. 18.00 i hu¬
len. Pris 100 kr. inkl. 3 genstande. Til¬
melding senest d. 8. jan. til Lars. Til¬
melding er bindende.
Lars Henriksen, Hestehaven 32, 6000
Kolding. Tlf. 7553 1502 - mobil 2251
3949.

Glædelig jul og godt nytår til alle.
Med naverhilsen Karen.

KØBENHAVN
Hele 10 havde sammenlagt fundet frem
til Hulen den 13.10, hvor vi viste film i
forbindelse med Svende-Hulemødet.
Denne gang var det Leif Oves mester¬
værk fra Grønland helt tilbage fra halv¬
fjerdserne. Flot og interessant - ja vi fik
endda set Leif Ove baske rundt i en

varm kilde! Hvilket syn. D. 30.10 stod
i fiskens tegn, hvor vi havde vort årlige
Sildebord. Det var overdådigt og pragt¬
fuldt. Vi var 30, der mæskede os i al¬
verdens rare sager. Våde varer var der
også nok af. Servietfoldningskurset i
forbindelse med Søndagsmessen den
7.11 var beskedent besøgt. Men vi skal
jo også lige vænne os til det, 'ik? Årets
sidste måned er som altid travl både

privat og i klubregi. Da det bliver en
rigtig "arbejdsgiverjul", bliver der i år
desværre ingen Nytårstaffel. Men så har
vi jo noget at se frem til om et års tid.
Meeen, til gengæld forsøger vi med et
Mini-Jule-Hule-Frokost søndag den
12.12. Vi starter til almindelig messe¬
tid og gafler vel ved 12.30-tiden. Ideen
er at deltagerne har en ret med, som vi
kan nyde godt af. Men det kræver jo
lidt koordinering. Men det taler vi om,
når tiden sig nærmer. Dette arrangement
kan du da ikke sige nej til, vel? Sid¬
ste tilmelding den 5.12.

NYSTED

Hulemødet den. 1 .november var aflyst på grund af festen i
Stoppestedet d .3. november, hvor vi spiste gule ærter. Det
var opgivet i forrige nummer. (Frank)
I alt 18 personer var mødt op til de gule ærter. Navere med
påhæng og inviterede gæster som kom på dagen samt besøg
af Henning og Ole fra Nakskov naverne, var med til at gøre
denne aften festlig. Jeg må sige, at det var dejligt at se andre
navere komme forbi Nysted. Willy havde kogt ærterne til UG
igen i år og mange maver blev mætte. Efterfølgende blev der
spist pandekager som jo hører sig til. Næste program på dags¬
ordenen bliver julefrokosten i Kaj Truelsens hjem d. 4. de¬
cember kl. 13.00. Det er med påhæng, så der er nogle til at
følge svendene hjem efterpå. Det vil koste ca. 100 kr. pr. per¬
son. Tilmeldingen er til Oldermanden eller til Kaj, men det er
nok ved at være for sent, når Svenden udkommer i december.
Næste hulemøde bliver mandag den. 6. december. Det bliver
det sidste i år. Nysted Naverne vil benytte lejligheden til at
ønske alle Navere - CUK og andre som gæstelæser i Sven¬
den, GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR.
Med Kno i bordet. Oldermanden

Vi runder 2004 af med Jule-Hulemøde
torsdag den 16.12 kl. 19.00. Traditio¬
nen tro er Hulen vært ved gratis (!)
gløgg og æbleskiver. Uhmm. Bøde¬
kassen skal have sin halvårs-tømning,
og dens indhold forbavser os positivt
gang på gang. Sidst, men absolut ikke
mindst, vil jeg ønske alle ude som
hjemme en glædelig jul og et rigtigt
godt Nytår.
Arrangementer:
12.12 kl. 10.30 Mini-Jule-Hule-Frokost
16.12 kl. 19.00 Jule-Hulemøde
Med kno i bordet Niels „2m" Formand

NAKSKOV

Hulemødet d. 29.10-04 var 6 mødt op
+ Niels Erik Andersen. Niels fortalte om

sine 6 år i Sverige, og hvad han havde
fået tiden til at gå med. Det var en blan¬
det historie. Niels vil gerne optages, og
da det var 3. gang, vi var sammen med
ham, blev vi enige om at optage ham
næste gang, når han alligevel kom. Gen¬
optagelse af formand og kasserermøde
var til debat.

Juleafslutning afholdes d.ll. 12 kl.
14.00, hvor vi afholder auktion over de

medbragte pakker, som skal have en
værdi af mindst 30 kr. pr. voksen. Husk
pengene går til vores sommer-
komsammen. Decembermødet flyttes til
fredag d. 7.1. 05. Generalforsamlingen
fastholdes til d. 28.5.05 trods pinse¬
stævnet dagen efter.
Med kno i bord Henning

Henning og Ole som kom og spiste gule ærter i Nysted.
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NÆSTVED
Siden sidst har vi fået ordnet murvær¬

ket. Nu mangler vi at få vinduerne ma¬
let. Ved sidste hulemøde deltog Keld
Tjørnelund. Han vil gerne være med¬
lem igen efter en pause på ca. 10 år. Der
har været afholdt hyggeaften, hvor 17
personer deltog. Det blev en hyggelig
aften. Næste arrangement bliver d. 12.
nov., hvor der holdes Mortens Aften. Vi
var 4, der tog til Hørning for at deltage
i hulemødet, hvor Anne Marie og Elo
skulle optages. Det var en dejlig aften,
hvor formanden viste billeder fra sin tur

til Sydamerika. Tak til Karen og Jens
for natlogi. Vi håber at kunne gøre gen¬
gæld snart. Den 8. dec. fylder vores for¬
mand 60 år. Vi ønsker til lykke, og hå¬
ber du må få en god dag.
Med naverhilsen Ove

ODENSE
Rettelse:
På grund af jubilæum i Herning afhol¬
der vi julefrokost allerede fredag den
03.12 kl. 17.00 Husk en pakke.

RANDERS
D. 5.11 bs.møde fra kl. 18.00 til. 19.00.
Derefter hulemøde med godt smørre¬
brød. Årets julefrokost er d. 18.12 kl.
13.00. Pris pr. person kr. 40. Husk at
medbringe en gave a. kr. 25.00. Hver
nav kan tage en gæst med. Drikkevarer
til rimelige hulepriser. Tilmelding på
opslag i hulen eller til Jørn på tlf. 8710
2577 eller Peter på tlf. 8642 1087 se¬
nest d. 12.-12. Under søndagsmessen
d.7.11 forsvandt 2 af svendene pludse¬
lig uden at sige et ord. J time senere
kom de tilbage slæbende på en ks.
Guldøl sponseret af Cafe Corner. Der
kom selvfølgelig en omgang på bor¬
det. En stor tak til Børge og Kim og ikke
mindst til Cafe Corner. Vi holder tradi¬
tionen i hævd, så vi mødes i hulen til
æbleskiver og solbærrom d. 31.12
kl.10.00 til kl. 13.00. Husk at vores

kontingent stiger med 5 kr. pr. mdr. fra
1.1.05. Randers ønsker alle i ind- og
udland en god jul og et godt nytår.
Kno i bordet fra Randers, Jørn.

ROSKILDE
Ved aftenens hulemøde var der 17 frem¬
mødte til en hyggelig aften. Da vores
formand var indlagt på sygehuset, var

det Poul Erik som næstformand, der
stod for velkomst og beretning om, hvad
der var sket siden sidst. Det er ikke det
store. Nu går vi jo en lidt kedelig tid i
møde, men hver årstid sin charme. For¬
manden er i bedring og skulle i skri¬
vende stund være hjemme i sine vante
stuer igen. Også et stort velkommen til
Ebert fra Holbæk , som vi nyder besøg
af. Bjørn havde en flaske med til hulen,
da han har fødselsdag i den nærmeste
fremtid. Et stort tillykke og TAK for fla¬
sken. Da både Karl og Poul "ølmand"
runder, giver de mad til hulemødet d.
28.12.

Program for december:
Søndag d. 12. kl. 17.30: kortspil
Tirsdag d. 28. kl. 19.00: hulemøde -

ingen mad med Hulevagten klarer Erna
og Karl. Rigtig god Jul og Godt Nytår
til alle ønskes af Roskilde forening.
Med Naverhilsen fra Roskilde Anna-
Lise

SAMSØ
Hulemøde 05.11.04. Vi var desværre
ikke mere end 7 fremmødte til denne
huleaften. Formanden åbnede mødet,
men der var ikke det helt store på tape¬
tet. Kalender til 2005 blev planlagt,
Håber vi kan nå at få det færdig til jule¬
frokost, så alle kan få sin kalender.
Bødegrisen blev tømt og talt op af kas¬
serer og undertegnede. Der blev selv¬
følgeligt lagt forhånds-stemmer i og
betalt. Vi har haft vildtaften, som altid
er en overraskelse fra vor formand/kok.
Denne gang bestod menuen af brun¬
nakker (fugl) som smagte helt fanta¬
stisk. Tak igen kok. Vi håber på en god
julefrokost med godt fremmøde.
Vi vil hermed ønske vores støtte¬

medlemmer, navervenner, navere i ind
og udland en rigtig God Jul og et helse¬
bringende Godt nytår.
Julehilsner fra Åse.

SILKEBORG
Så er tiden kommet, hvor der er sidste
udkald til vores julefrokost, som er flyt¬
tet fra den 4.12 til den 11.12 kl. 13.00,
på grund af Herningnavernes 40 års
jubilæum. Mød op i hulen og skriv jer
på listen, der skulle jo gerne blive
„fuldt" hus denne dag.
Der er også et par mærkedage vi ikke
må glemme. D. 2.12 bliver Bent Wils

70 år og d. 11.12 erdet Niels Peter, der
kommer ind i de voksnes rækker med
de 60 år. De har valgt at slå pjalterne
sammen og holde åbent hus i hulen den
5.12 fra kl. 10 til 13. Det skal nok blive
en festlig dag. Til lykke til de 2.
Der var 18, der var mødt op til vores
sangeftermiddag d. 6.11, hvor Haldur
fra Herning og Farmand var mestre for
at sætte stemningen i top med deres
underholdning og gode humør. Vi måtte
igennem hele 2 sangbøger, inden vi fik
lov at hvile stemmebåndene. Det blev
en rigtig hyggelig eftermiddag.
Til huskesedlen: Den 19.12 jule¬
komsammen kl. 10.00. Den 1. søndag i
Januar er der nytårstaffel.
Vi ønsker alle en rigtig god jul og et
godt nytår.
Bladsmøreren

SLAGELSE
11 muntre svende samt 1 gæst fandt vej
til hulemødet d. 5. november. Grundet
formandens fravær blev mødet ledet af
Frederik, som bød velkommen til årets
andensidste hulemøde. Jørgen takkede
for fødselsdagskortet og overbragte en
flaske til sildemadderne. Vores gode nav
Jens Peter var også dukket op med en
flaske. Begge de herrer takkes hermed
for deres gode indfald. Det var godt at
se Jens Peter på benene igen, efter at
han har muntret sig med at lege i trafik¬
ken og sparke efter biler. Det forlyder
dog, at han igen kan sove uden stok.
Det blev besluttet, at vores juletræsfest
afholdes søndag d. 19. december kl.
12.30. Samtlige bedes medbringe en
pakke til en værdi af minimum kr. 30.
Husk tilmelding til Erik eller Per.
Luffe og Ejvind berettede om deres
nylige tur til Norge, hvor de besøgte
Søren. Det var vist en fornøjelig tur dog
også med et seriøst islæt. Disse gode
mennesker tog skridt til at etablere en
hule/forening i Moss, Norge. Iflg. vore
efterretninger forlyder det, at Søren vil
kontakte hovedbestyrelsen i denne for¬
bindelse. Vi ønsker Søren al mulig held
og lykke med projektet.
Hans Vicevært berettede om endnu et

succesfuldt besøg i vores hule af en flok
tømrere fra teknisk skole i Slagelse. Det
var Hans' indtryk, at vi ikke har set det
sidste til dem. Vi kan måske se frem til

nye emner for medlemskab i fremtiden.



10.

Endelig havde vi en ny optagelse i hu¬
len. Claus blev optaget som Nav denne
aften. Claus blev naturligvis indført i
naverforeningens historie og gøremål
og belært om, hvordan man som en god
Nav gebærder sig. En lektie som andre
af de tilstedeværende også havde godt
af at få repeteret. Vi giver Claus et stort
velkommen i vores hule, og håber at
Claus vil blive stolt og glad for at være
Nav hos os. Herefter forsøgte vi at
synge velkomstsangen nr. 1. Det lød
stort set som et natbombardement i

Bagdad. Herefter blev de medbragte
klemmer nydt i fulde drag. Sidste nav
forlod hulen kl. 22.30.
Med kno i bordet. Per

STOCKHOLM
Nu er døren til "De gamles hjem" kom¬
met på plads. Den blev utrolig fin. Det
var et fint arbejde Anton og Erling har
gjort. Whistturneringen blev en succes.
Alle var oppe og var bedst nogen gang,
men Svend-Erik og jeg gik af med sej¬
ren til slut med 107 point hver, og på 3.
og 4. plads kom Ingrid og Erling med
100 point. Vi ønsker tillykke til vin¬
derne, og vi mødes ved kortene igen
næste år. En del af medlemmerne har
været på rejse til Danmark for at be¬
søge slægt og bekendte, så vi har ikke
været så mange til de forskellige mø¬
der. Men på den sidste svendeaften
måtte vi flytte over i de gamles hjem,
hvor vi fik hylde Hugo og Poul for de¬
res runde fødselsdage. Derefter indvi¬
else af Antons Lada. Dette blev et fint
arrangement, hvor en del af vores ung¬
dommer deltog.
PROGRAM FOR DECEMBER:
D.04 dec. Månedsmøde lørdag kl. 13
D.ll dec. Lucia Julemesse lørdag kl. 13
Nu ønsker Stockholm alle naver og ven¬
ner en god Jul og et godt nytår.
Med julehilsen Onkel Anders.

SØNDERBORG
Huleaften den 5. november. Formanden
bød velkommen og kunne fortælle, at
på stueplan var der blevet isoleret, lagt
gulv og beklædt alle vægge. Rigtigt fint
arbejde. Renovering afkøkkenet er godt
i gang. Stort fremmøde med dåb af 3
nye medlemmer. En meget hyggelig af¬
ten med „bimlen" fra omgangsklokken.

Jette havde lavet dejlig aspargessuppe,
men valgt sengen på grund af halsbe¬
tændelse. Vi andre havde ikke besvær
med at synke.
HUSK HUSK HUSK: Vi har

Bankospil fredag den 3. december kl.
19.00. Mange fine gevinster.
OBS OBS....OBS: I sidste nummer

af Svenden havde Martha og Børge fra
Sønderborg skrevet en artikel „Sønder¬
borg fik besøg". En af de omtalte na¬
vere, Mark på 27 år, er snedker fra
Schwerin og ikke fra Schweiz.
Med kno i bordet Martha.

VEJLE
Hulemøde d.5.11.04. Formanden bød
velkommen, hvorefter han bad de frem¬
mødte om at rejse sig og i en kort stund
mindes Vejle Nav John E. Nielsen, der
ikke var blandt os længere. Der blev
orienteret om det næste Pinsestævne i

Vejle 2005, hvor man nu havde fået
Festsalen i hus, og man kunne arbejde
videre med sagen. Der skulle gøres op¬
mærksom på, at man ville sætte stor pris
på hvis nogen ville være afdelingen
behjælpelig denne dag, da mange op¬
gaver skulle løses. Foreninger udefra vil
også være meget velkommen med en
hjælpende hånd. Kontakt venligst Hans
Emborg påTlf.75830901. Der skal her
gives en stor tak til afgående næstfor¬
mand Tommy Christiansen fra Vejle for
mange års arbejde i bestyrelsen. Vi hå¬
ber, at vi må se dig af og til i Hulen. Alt
vel fremover Tommy. Der var blevet
foræret en gave til hulen i form af en

meget gammel cigarform. Tak til Tho¬
mas Eemer for denne fine gave. Der
deltog 12 navere ved mødet. "Polle"
havde lavet smørebrød, som var meget
lækkert. Tak for alt dette "Polle" og

tillykke endnu engang med fødselsda¬
gen.
Arrangementer i December Mdr.:
D. 3.12.04: Hulemøde.
Med naverhilsen Jens K. Ibsgaard.

ZÜRICH
Ja, det er ikke så ofte at vi lader høre
fra os, men det har måske noget med
det at gøre at vi, de aktive medlemmer
her i Zürich, er noget yngre end
gennemsnittet hjemme i Danmark og
derigennem stadig har alt for mange jern

i ilden og for lidt tid. Vores hulemøder
er normalt den sidste torsdag i måneden
og der mødes vi i hulen til en god
aftensmad og en tår kildevand
(Carlsberg på fad) og får aftalt hvad der
ellers skal ske i fritiden. Fremmødet er

forskelligt, nogle aftener er vi kun 7 og
andre aftener er vi 15 - 16 stykker der
får et hulemøde til at være en rigtig
hyggelig aften.
Vores næste store arrangement er jule¬
festen den 11. dec. Der regner vi med
150 - 200 gæster, det er altid et spørgs¬
mål om hvornår den store 6. December
falder (Samichlaustag). Den 12. dec. er
der dansk julegudstjeneste i kirken med
en dansk præst. Vi ønsker allerede nu
alle medlemmer ude i verden en glæ¬
delig jul og alt godt i det nye år.
Med kno, Frank

ÅRHUS
Til hulemødet d. 22.10. havde vi besøg
af John Nielsen fra Århus og Tania fra
Ukraine. Vi fik også et overraskende
besøg af Viggo Reffenstein fra Tanza¬
nia, der er i DK i et familieanliggende.
Den 29.10. var der dømt bowlingaften.
Vi var en flok på 15 mænd/damer/børn,
der kastede kugler både i revnen og på
banen. Et festligt spil er det helt bestemt.
Resultatet efter 2 timers dyst blev som

følger: Bowlingkongen er Frank Ibsen
- førstepræmien gik til Lis Lindskjold -

på ledsagersiden blev Else Lindskjold
bowledronning. Førstepræmien fik Da¬
niel Reffenstein. Vi sluttede af i hulen
med smørrebrød og lidt til de tørre halse
Til hulemødet d. 5. 11. havde vi en

gæst. Det var Johan C.C. Bleig fra Ha¬
derslev, der blev budt velkommen med
en sang. Formanden fortalte om sin
rejse til Tanzania. Det havde været en
oplevelsesrig tur. Ole vil på et senere
tidspunkt vise videooptagelser fra rej¬
sen ! Grethe Strange havde holdt et fore¬
drag for pensionister om navernes hi¬
storie. Hun havde modtaget et honorar
på 200 kr. Dem syntes Grethe, at vi alle
skulle nyde godt af, så hun slog på klok¬
ken. Tak Grethe! Klokken ringede yder¬
ligere to gange. Giverne var Hermann
Bossen og Johan Bleig. Tak til jer begge
D.3.12.: Julefrokost i hulen ca. kl. 18.30
D. 17.12.: Julehulemøde
Glædelig Jul og Godt Nytår
Hilsen fra smilets by . Lis



www.naverne.dk
HOVEDBESTYRELSEN:

EMNER TIL BEHANDLING 1 HB.. SKAL VÆRE
FORMANDEN I HÆNDE SENEST D.25 I MÅNEDEN.
Formand:
Ole Bøwig, Brandsøvænget 4, DK-5000 Odense C.
Tlf. + Fax.: 65 90 44 16 Mobil tlf: 40 36 38 16
E-mail-ads.: Naver@galnet.dk
Næstformand:
Finn Pedersen Morbærvænget 13. DK-4684 Holmegård,
tlf.: 5554 6697, Mobil Tlf.: 4013 6697.
Email: naverne4700@stofanet.dk
ADRESSEÆNDRING - UDMELDNING
BLADFORSENDELSE I INDLAND
Hovedkasserer:
Frode Zachariassen, Rustrupvej 26 B, DK-8653 Them.
Tlf.: 86 84 92 68 Fax.: 86 84 91 43
Bank: Arbejdernes Landsbank konto: DK4353470000388708
SWIFT: ALBADKKK Email-ads.: frode26@mail.tele.dk
BLADFORSENDELSE TIL UDLANDET
FORSENDELSE AF CCEG.BLADET.
Redaktør af "Den farende svend"
Dorrit Hansen, Gormsvej 7, Kregme, DK-3300 Frederiksværk
Tlf. + Fax: 47 72 48 14 Email-ads.: dorrit_nav@email.dk
Deadline: Den 10 i måneden.

Sekretær:

Laila Dideriksen GI. Viborgvej 216 DK-8900 Randers
Tlf.: 86 45 43 48 Email: laila_dideriksen@msn.com
Udstillingsvognen:
Udstillimgsvognen befinder sig i Holbæk, og spørgsmål
angående udlån af vognen bedes rettes til:
Torben Lundgaard, Nybyvej 51
DK-4340 Tølløse tlf. 5918 6067
Trykning:
Birkerød Bogtryk/offset Aps. Toftebakken 2,D.
DK-3460 Birkerød. Tlf.: 45 81 04 58.

Frederiksberggade 4 - Silkeborg - Tlf. 86 82 05 91

CITY CAFE'en
Fønnesbechsgade

Herning
Tlf. 9722 5574

stedet, hvor venner mødes

MALERMESTER
TOM SØRENSEN

Medl. afCUK. Hillerød afd.

Kristtornevej 43 ppr Tlf.: 4772 1112
3300 Frederiksværk Fax.: 4772 1152
SE.: nr. 20043008 Mobil: 2290 1188

En del af vore kunder investerer
gerne i ædle metaller.

Din økonomipartner

Nogle går og drømmer om ny bil - andre har forelsket
sig i en meget gammel. I Arbejdernes Landsbank hjælper
vi dig gerne med at regne ud, hvor meget bil du har råd
til. Få dig også et Lånebevis. Så kan du slå til og handle
straks, når det gode tilbud viser sig. Lånebeviset er et
forhåndstilsagn om, at du kan låne op til et bestemt beløb.
Kom til Arbejdernes Landsbank med dine bil ønsker.

Arbejdernes Landsbank
Filialen i Silkeborg, Tværgade 7, 8600 Silkeborg

Dit lohzcLle øl depot

Boje Tlf. 40824283 Alt i Hancock og Vestfyen produkter
Jens Tlf. 86667694 Fadøl, øl, vand og vin.

Malermester Eugen Uhl
Klinten 27, 3600 Frederikssund

Tlf. 47 31 27 99 - 40 57 27 99
Fax 47 31 72 99

Grill * Pizza * Smørrebrød * Is
Åbent hele Aret Værelser m/TV

Hyggelig gårdhave [ { ) ] www.droppen.dk

Langgade 26* Tranebjerg*DK-8305 Samsø*Tlf. 86590632
SPILLEAUTOMATER * BILLARDSALON

BESØG DROPPEN VI LØFTER PROPPEN
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Jakon A/S
Bygningsentreprise
Baltorpbakken 9, 2750 Ballerup
Tlf. 44 83 02 OO

www.jakon.dk

Tryksager siden 1931

Birkerød Bogtryk
Toftebakken 2 D.

DK-3460 Birkerød
Danmark
Tlf. 45 81 04 58

BORGERKROEN

Vestergade 37, Vejle.
Stedet hvor naver og andet godtfolk mødes.

VELKOMMEN TIL NAVERTORPET
Telefon 46/857 028 629

Torpvägen 4, St. Barnvik 2
S-134 64 Ingarö Sverige.

Bodega
GflDESPEJLET

Østergade 18 HERNING 97 12 30 08



AFSENDER:
Hovedkassen

Rustrupvej 26 B.
DK-8653 Them
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Evt.: „Returneres ved varig adresseændring"

Casino Bodega
Købmagergade 10 7000 Fredericia

Tlf. 75 91 13 64
Hver onsdag kl. 11.00 ølbanko og harmonikaspil

Levende musik hver

Torsdag kl. 21.00 til 02.00 - fredag kl.21.00 til 02.00
Lørdag kl. 14.00 til 18.00 og 21.00 til 02.00

Søndag kl. 16.00 til 21.00.
ÅBEN ALLE DAGE FRA 9.00 TIL 02.00.
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Brandt's Bar
Paladspassagen 7

7100 Vejle
Tlf. 7583 1099

•SILK-EB

TU=. SÉ> Z2.05-L5

MURERMESTER
Gunner M Vilhelmsen

Egetoften 6, Slagslunde
DK-3660 Stenløse

Tlf.: 48 18 35 11 - 40 20 37 10
Medlem i Frederikssund

BIANKAS SOMMERHUSUDLEJNING.
Billig udlejning af sommerhuse med og uden

svømmepøl. Ring efter materiale
tlf. 7591 1940 fax. 7593 4019

Byggefirmaet
Johansen

Solbjerg Hovedgade 72b. Tlf: 8692 6122
8355 Solbjerg. Mobil: 3095 0665

Formand for foreningen i Århus
www.byggefirmaet-johansen.dk

&

SH's Kartoffelcentral
v/ Mette og Svend Hübschmann

Hovmosevej 3, Rens Mark
DK-6372 Bylderup

Fax 74 64 88 99
Tlf. 74 64 85 35

LUMSKEBUGTEN
Havnegade 33 i Vejle - tlf. 75 82 57 95

BAR - BODEGA - BILLARD
Levende musik - fredag / lørdag

Hver dag kl. 8 -18: øl 12.00 kr./ kl. 18.00 - 2.00: øl 15.00

HØJSKOLE
ØSTERSØE

N
N

Flensborgvej 48 - 50. DK-6200 Aabenraa
Telefon 45 7462 4700. Telefax +45 7462 4701

www.hojoster.dk
e-mail: adm@hojoster.dk


