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Vejle melder næsten klar
til Pinsestævnet år 2005.

Stævnet vil komme til at foregå på Vejle Handelsskole,
hvor man velvilligt har stillet os lokaler til rådighed.
Alle stævnets aktiviteter, ud over bustur og efterslukning,
vil foregå der.

Handelsskolen ligger meget centralt i byen - på Boulevarden.
Der er bybusforbindelser lige uden for skolen, og vil man gå,
er der vel under 15 minutters vandring til centrum.

Vejle betyder vadested. Det blev navnet på den bebyggelse,
som blev anlagt på en holm kaldet Ådal, hvor Grejs Å
optages i Vejle Å, umiddelbart før den løber ud i fjorden.
Første og ældste kendte købstadsprivilegier blev udstedt
af kong Valdemar III den 16. august 1327.
Vejle er naturligvis ældre. Arkæologiske udgravninger
syd for Kirketorvet viser, at der her har været bebyggelse
omkring år 1100. Vejles ældste bygning er
Set. Nicolai Kirke fra midten af 1200-tallet.
VejleMølle er anlagt i 1200-årene med en mere end
700 meter lang møllekanal langs dæmningen mod øst.
Desuden havde byen endnu en kanal: Midtåen.
De to kanaler har sammen med kongens borg Castrum Wæt
befæstet Vejle. Borgen var anlagt der, hvor rutebilstationen
nu ligger. Navnet er Borgvold.
Fra midten af 1800-årene oprettedes en mængde af virksomheder. Vejle blev i højere grad end andre købstæder præget af
storindustri: Jernstøberi (1862), C.M. Hess Jernstøberi (1876), Vejle Bolte- ogMøtrikfabrik (1899), Vejle Bomuldsvare-
fabrik (1896) ogWindfeld-Hansens Bomuldsspinderi (1900). Senere måtte disse vige for nye industrier som slagteriet
Tulip og tyggegummifabrikken Dandy, som indtil for nylig har været med til at præge bybilledet i Vejle.
Med Naverhilsen og ønsket om et godt nytår. Hans Emborg Vejle forening

FASTELAVNSFEST I HOLBÆK.
Den 30. januar 2005, holder vi igen FASTELAVN, sammen

med POLONIA, med tøndeslagning, gode lagkager og fastelavnsboller.
Mød op med børn/børnebørn i festlig udklædning, og godt humør.

VI STARTER KL. 13.00
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MÆRKEDAGE

D.Ol jan.2005

D.17 jan.2005
D.21 jan.2005

D.27 jan.2005

D.03 feb.2005

u**

JUBILÆUM
D.18 dec.2004

D.18 dec.2004

D.26.jan.2005

Poul Jørgensen Roskilde
Vandværksvej 27
DK-4771 Kalvehave

Villy Christensen,
Peter Frederiksen

Holmevej 9 Niløse
DK-4293 Dianalund
Erik Ole Hansen

Svendsgade 13
DK-7100 Vejle.
Ebert Christensen

Strandmøllevej 136
DK-4300 Holbæk

70år

Næstved 60år
Holbæk 40år

Vejle 60år

Holbæk 75år

TAK - TAK - TAK - TAK

Hjertelig tak for al opmærksomhed i anledning af min 60
års fødselsdag d. 8. december. Tak til Jer der mødte op i
hulen. Tak for alle telegrammer. Det varmer, når der er no¬
gen, der tænker på en.
Med naverhilsen Finn C. Pedersen, Næstved

2004 - MOSEL - 2005

GODT NYTÅR - TAK FOR I ÅR.
Vi glæder os til gensyn i bussen.

Turen er fra d.25 til 29 august 2005
Sæt X i kalenderen

Med naverhilsen Torben - Flemming - Børge

Vejlenavernes vinterfest.
"XiWi

Inga Jørgensen Nv.Sønderborg 5år
Buskmosevej 45, Kværs
DK-6300 Gråsten
Hans Hylle Sønderborg 5år
Løvenskjoldsgade 16
DK-6400 Sønderborg
Christen Kolb Sønderborg 20år
Kobbertoft 2, Skovby
DK-6470 Sydals

Naverne i Vejle inviterer til vinterfest i
Grejsdalshallens

Fritidscenter på Grejsdalsvej 155 B, Indgang A
7100 Vejle.

Tid: D.15.1.05 kl. 18.00
Musik: Black Coffee Country musik.
Drikkevarer vil være til hulepriser.

Tilmelding til festen skal ske til Johnny
Lindskjoid,

Skolegade 15, 7100 Vejle på tlf. 75828042.
Vel mødt og kno i bordet, Vejle naverne.

HB MØDE DEN 4. DECEMBER 2004 kl.10.00
Ole Rømers Vej 7, Herning.
DAGSORDEN:
1. Protokol og beretning
2. Redaktør
3. Hovedkasserer
4. Arkiv
5. Udstillingsvogn
6. Web-master
7. Vedtægter Holbæk
8. Oplæg fra formand- og kasserermøde
9. Næste møde
10. Eventuelt
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1. Alle var tilstede.

Først vil jeg byde de fremmødte HB medlemmer velkom¬
men. Formand- og kasserermødet var et meget positivt møde.
Vi fik drøftet mange af de ting, der rører sig i foreningerne,
og der kom mange positive resultater frem, så jeg vil mene,
at dem der deltog i mødet, fik en masse gode ting med hjem
til deres foreninger. En af de ting der blev drøftet var vores
hjemmeside og dens fremtid, som er en god reklame og
oplysningsside, men det har været til stor ærgrelse for med¬
lemmerne, at den ikke har virket i så lang tid, da de fleste
havde en masse, de gerne ville sætte ind på deres lokale
hjemmeside. Der er en del foreninger, der ikke kunne vente
på, at CUK's hjemmeside kom i gang. De har selv lavet
deres egen side, men det havde været bedre, hvis vi alle var
samlet under CUK's.
Bent Andersen Esbjerg har oplyst, at de ermeget tæt på at få
et lokale, hvor de kan lave en hule. Med det antal personer
der har givet tilsagn om medlemskab, skal det nok lykkes at
få Esbjergforeningen til at blomstre igen.
Der er indkommet en del forslag til delegeretmødet, og de
vil blive udsendt straks efter nytår.
Ole Bøwig.

2. Dorrit harmodtaget en del fra Thomas Bech fra F.B.S.H.
Det er i orden, at det bliver bragt i Svenden, når der er plads.
Finn læser fortsat korrektur på Svenden.
Frode kunne godt tænke sig, at Ole som formand skrev en

julehilsen i D.F.S.
De mærkedage Dorrit får tilsendt, sender hun til Frode, så
han kan sammenligne med kartoteket. Frode sender dem så
til Ole, som sender telegrammer ud. Foreningerne skal hu¬
ske at meddele adresseændringer på deres medlemmer. Det
er ikke altid, den adresse Frode har, der står opført i D.F.S.
under mærkedage. Når foreningerne ønsker, at der skal stå
nogle pæne ord om en fødselar eller jubilar, skal de selv
skrive dem.

3. Vi er ved at optrykke 25 nye sangbøger, men der skal
rettes nogle fejl. Titlen og melodien skal stå over hver sang.
Wagner laver disse rettelser i løbet af 3 mdr. og får dem
sendt til trykkeren. Han skal også have lavet en kliche, som
skal ligge hos trykkeren. På formand- og kasserermødet var
der ønske om, at vi fik lavet en nodebog til vores sangbog,
som skulle kunne købes ved siden af. Den skulle være i A-4
format med spiralryg. Det vil kræve en del tid at finde alle
melodierne samt at få dem trykt. Frode har bedt Kim Diderik¬
sen om pris på at få indbundet de sidste 5 år af D.F.S. Kim
har 10 bind af en ældre årgang liggende, som arkivet ønsker
hurtigst muligt. Frode vil skrive et brev til Kim. Der vil blive
bestilt 500 nye telegrammer samt nogle A-5 kuverter. Vi har
nok A-4 kuverter i øjeblikket. Der skal laves en ny fuld¬
magt, så Ole også kan hæve på kontoen og ikke kun Frode.

4. Wagner har haft en snak med Erling fra Stockholm. Arki¬
vet får sin egen plads på hjemmesiden. Frode ønskede, at der
blev sat nogle datoer på, hvornår der blev arbejdet i arkivet.
Tirsdag d. 1.2.05 kl. 10 mødes Frode med Wagner, samt

hjælper i arkivet.

5. Udstillingsvognen står stadig i Holbæk.

6. Finn står som ansvarlig, men Henrik har fuldmagten til
domænenavnet, og det skaber lidt problemer. Finn skal bede
Henrik om at få det overført til Frode. Erling og Lars har
downloadet hjemmesiden, men det var svært at få det opkoblet
på B-one og opsagt på Cyber city. Finn er ansvarlig for
hjemmesiden og kan til hver en tid uddelegere arbejdet. Finn
søger for, at den kommer til at køre med den hjælp, han har
brug for. De vedtægtsændringer der blev besluttet på Pinse¬
stævnet i Hørning, fik Finn overdraget, så han kan sørger for,
at de kommer på hjemmesiden.

7. Holbæk havde indsendt et udkast til foreningens nye
vedtægter. Deres forslag blev behandlet, og de får direkte
svar fra Ole.

8. Oplægget blev udskudt til næste møde, da referatet ikke
var færdigt. Referatet skal sendes ud til de deltagende for¬
eninger. Men foreningerne virkede glade for, at mødet blev
afholdt. Det var et ønske, at HB arbejdede med visioner. Det
er medlemmernes ønsker, HB skal arbejde med. Samarbej¬
det mellem HB og foreningerne kan blive styrket ved at af¬
holde disse møder. Mødet udløste en del forslag til delege¬
retmødet, som sikkert ikke var kommet, hvis ikke dette møde
var blevet afholdt.

9. Foreløbige datoer for de næste HB møder: 5.2.05,5.3.05,
2.4.05, 14.5.05 og 4.6.05. Møderne afholdes i Odense kl.
10. hvis ikke andet bliver meddelt.

10. Der var ikke noget under evt.

Sekretær Laila Dideriksen.

GODT

NYTÅR

TIL
ALLE
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Gode kammerater

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

forsættelse fra juli nr.
Den 13. Juni
I morges gik jeg med Andersen op til Konsulen; medens han
var derinde, spadsere jeg tilbage til pladsen foran Tøjhuset,
hvor der kom opmarcherende en hel masse soldater, både
ridende og gående, og længere oppe i gaden holdt en afde¬
ling kavaleri. Efter en tids forløb kom der flere kongelige
vogne kørende, nogle med 6 heste for, medens der til sidst
kom noget, der lignede en ligvogn kørende med 6 heste for,
som hver havde sorte fjerbuske i panden og sorte dækkener
over sig. Senere fik jeg at vide, at det var en Hertug, der
blev begravet.
Den 15. Juni
Efter en spadseretur rundt gennem byen, gik Rosenkilde og
jeg ud på Postmuseet, hvor vi blandt andet så røntgenstråler
blive rettetmod en kasse, hvori der var et billede. Resultatet
var, at vi kunne se billedet gennem kassen. Endvidere så vi

en lampe, der efter at 2 glødende stænger blev rettet mod
hinanden, sang en sang for os. Der var også modeller af en
hel del forskellige posthuse, ligesom der var både telegraf-
og telefonvæsen.
Den 17. Juni
Beså jeg et Landbrugsmuseum.
Den 18. Juni
Var vi i udkanten af byen, nemlig i Viktoriaparken, hvor vi
havde udsigt over byen, og hvor der var anlagt et kunstigt
vandfald.
Den 19. Juni
Var jeg medAndersen inde i Wilh. Wollmers Skriftgiesserei,
hvor jeg så, hvorledes det gik til at støbe skrift. Blymassen
står i et kar, hvorfra den gik ned gennem en maskine og kom
ud som støbt. Jeg så også, hvorledes en kone sleb typerne af
ved at holde dem på en flad genstand, der gik rundt i tem¬
melig stor fart.
Dresden, 21. Juni
Endelig gik rejsen for sig til Dresden, og det var med godt
humør, vi drog fra Berlin. Da vi kom i nærheden afDresden,
så vi nogle vinbjerge, og det var i det hele en smuk egn, vi
kom igennem nogle mil før Dresden. Efter en lille spadsere

En rejse gennem æstetik og kunst i håndværket, forbundet med de gamle traditioner i de europæiske
håndværkslaug, begynder i "Musée des Compagnons" å Tours, Frankrig.
Langt over 250 timers arbejde og redigering af mere end 450 fotografier har Nils-Peter Linderoth
brugt på at fremstille 2 DVDér. Den ene giver os et godt indblik i de fantastiske modeller, der er ud¬
stillet på vores franske kollegers museum. På deres arbejde fra tømrer til konditor.
Den anden DVD fortæller om historien bag CCEG med fine fotos fra CCEG-møder gennem tiden.
Man kan vælge sprog og tekst på tysk og fransk. IKKE dansk (men foto taler jo for sig selv).
DVD kan købes enkeltvis for 15 Euro stykket plus 3 Euro i forsendelse.

Bestilling hos Nils-Peter Linderoth, Schlankrey 3, D-20144 Hamburg, Tlf. 0049 40 44 31 19
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tur op i byen kom vi til hotellet "Victoria Hof', hvor vi be¬
stilte varmmiddagsmad og fik logi for natten. Om eftermid¬
dagen gik vi en tur langs med Elben og over to af de store
broer, der forbinder den gamle bydel med den ny. Om afte¬
nen var vi ude i "Grosse Garten", der svarer til sit navn og
tillige var smuk. Døgnfluer fløj rundtmellem træerne og mel¬
lem fine blomsteranlægge.
Dresden, 22. Juni
I dag tog vi den første udflugt fra Dresden. Vi stod tidligt op
og spadserede ud til Plauen, der var temmelig høje sten¬
bjerge, og en del arbejdere var beskæftigede med at hugge
blokke. Efter et lille ophold her drog vi videre til Pothzhal og
derfra op på et temmelig højt bjerg (König Alberts Höhe),
hvor der stod Denkmal for den sachsiske Kong Albert. Efter
en hviletur skulle vi se, hvem der først kunne komme ned. I
farten varHøier så uheldig at glide og få nogle skrammer, og jeg
fik min trøje reven. Vi tog hjemmed den elektriske sporvogn.
Den 23. Juni

Regnvejr fra morgenstunden, men vi nåede dog til
Gemäldegullerics, hvor vi gik rundt i tre timer og så på de
verdensberømte og fine malerier, blandt andet originalen til
Rafaels Madonna, der havde et værelse for sig selv, og skønt
der var over en halv snes mennesker derinde, herskede der
en ligefrem stemningsfuld stilhed.
Den 24. Juni
Medens Høier og Andersen var ude i Heidenau, spadserede
jeg sammen med Rosenkilde til Plauen, hvor de i dag var i
færd med at hugge blokke ud af stenbjergene. Det var helt
interessant, at se dem styrte blokkene ned fra oven af sten¬
bjergene og ned på jorden. I aften har vi været i Skandina¬
visk Forening, hvor vi har fået vor første understøttelse.
Den 25. Juni
Efter en spadseretur i eftermiddag langs med Elben kom vi
ud til Leswitz, hvor der går elektrisk luftbane. Efter at have
fået luftsejladsen, spadserede jeg hjem igen, og dermed var
den dag forbi.
Dresden, 26. Juni
I dag delte vi os i 3 partier. Rosenkilde spadserer til Leipzig,
Høier kører dertil, og vi spadserer gennem sachsiske Sweits.
Hen på eftermiddagen drog vi fra Heidenau efter Königstein.
Vi spadserede langs en vej med mørke kirsebær på begge
sider, og det kan nok være, at vi gjorde os til gode med
varerne. Om aftenen ankom vi trætte til Königstein, hvor vi
fik logi til 1 Mark. Efter en god nattesøvn stod vi tidligt op,
fik vore sko pudsede, (det kostede 20 Pf.) og bestilte mor¬

genkaffe, som kostede 40 Pf. Efter en så god begyndelse
travede vi op til fæstningen Königstein, der ligger på en høj
klippe; men da vi fik at vide, at vi ikke kunne komme derind
førend op på formiddagen, marcherede vi videre efter
Bodenbach. Undervejs passerede vi dejlige egne. Vi spad¬
serede igennem en skov, og et stykke derfra, på begge sider
af vejen, var der skovbevoksede bjerge, medens små elve
løb langs med dem. Ved middagstid nåede vi til Fiirsaer
Vande, hvor en Fører viste os omkring mellem store klippe¬
eller bjergblokke, hvorafmange havde navn, og når man tog
fantasien til hjælp, var det heller ikke umuligt at få dem til at
ligne det, de havde navn efter.

Hen på eftermiddagen nåede vi over grænsen til Schneehohe,
hvorfra vi havde god udsigt over et dejligt landskab. Efter
en lille forfriskning gik det ned af bjerget til Bodenbach,
hvor vi fik logi tæt ved Elben. Skovbekransede bjerge
omringer Fetschen og Bodenbach, medens Elben løber lige
midt imellem. Det er noget af det kønneste, jeg endnu har set.
Den 28. Juni

Sejlede vi med en Damper opad Elben til Dresden, og det var
en dejlig sejltur gennem det smukke landskab.
Leipzig, 29. Juni
Gik turen videre på 4. klasse til Leipzig, hvor vi trafHøier på
Gæstgivergården "Wettern Hof', medens Rosenkilde endnu
ikke var ankommet.
Den 30. Juni
I dag har vi en brændende hede, så det er næsten ikke til at
holde ud at gå på gaden. I eftermiddags har vi været på
Kunstgewerbemuseet, hvor der var opstillet både gamle og
nye bogtrykkermaskiner, medens der tillige var et vældigt
oplag af bogtrykkerarbejder. Høier og jeg har i flere dage
haft enmærkelig kløe, medens vi gik rundt på kroppen havde
røde knuder, og det var en ubehagelig overraskelse, da Høier
hen på natten vækkede mig med det udråb: "Kom her, så skal
du se!" Og hvad så vi så? Det første væggedyr, vi endnu
havde set, og nu var Anelsen om, at det var væggedyr, der
havde bidt os, blevet til virkelighed. Der blev holdt en ivrig
jagt, og ikke mindre end 5-6 måtte bøde med livet, idet de
blev spiddede på en stoppenål. Så tog vi og smed dyne og
pude væk, efterså lagenet, hvorefter vi igen lagde os ned for
at sove; men det var med en mindre behagelig følelse.
Den 1. Juli

Efter en urolig nat stod vi op og gik ned med de spiddede
Wanzen (væggelus), medens vi skældte ud, så godt vi for¬
måede. Vi gik så med Randselen længere hen i gaden og ind på
"Weise Hirsch", hvor vi bestilte vormorgenkaffe og fik logi.
Hen på formiddagen gik vi ind i Bogtrykkermuseet, og i dag
var vi så heldige at komme ind i Gutenberg-Hallen, der viste
sig at være meget smuk.
Den 2. Juli
Eftermiddag spadserede vi ud af byen til skoven. Undervejs
mødte vi et smukt optog, der bestod af blomstersmykkede
piger, hvoraf nogle havde en lille rive i hånden, og drenge
med leer. Først kom de mindste af børnene, derefter en smuk
med grønt pyntet vogn, ved siden af hvilken der først kom
en dreng med en le i hånden, derefter en pigemed rive o.s.v.,
medens der så bagefter vognen igen kom børn. Musik var
med i toget, og det hele tog sig både pænt og smagfuldt ud.
Efter at være kommet ud i skoven, kom vi til en festplads,
hvor vi strakte os på det grønne græs, og det var ret behage¬
lig i det varme vejr, som vi har haft hidtil i Dresden. Natten
efter skyllede regnen ned i strømme, medens en stærk torden
drog over byen.
Den 3. Juli
I formiddags var vi inde i Müsers Bogtrykkeri og Fagskole,
hvor der var ca. 20 mand beskæftiget, deriblandt flere ud¬
lændinge, hvoriblandt en dansker som viste os rundt i tryk¬
keriet, hvor vi særlig lagdemærke til en lille rotationsmaskine,
som kunne trykke 1.000 billetter i minuttet. Eftermiddagen
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gik med at hvile ude i et smukt anlæg.
Den 5. Juli
Efter som sædvanlig at have været på posthuset gik Høier og jeg ud til Julius
Klinkharts Fabrik. Vi fik lov til at komme ind, og en mand gik med for at vise os
rundt; men han forklarede os ikke noget særligt. Derfra gik vi ind på Leipziger
Schnellpressfabrik, hvor vi også fik en fører. Vi så blandt andet, hvorledes tand¬
hjulene blev lavede. Maskinen, der laver dem, passer sig selv fra den begynder
på den runde jernplade, til den har lavet alle tænderne. Her så vi også en
broncérmaskine.

Borna, 6.-7. Juli
Tidlig i morges forlod vi hotellet og begav os på vej til Borna; men vi var endnu
ikke kommet ud af byen, før vi fik det første regnskyl, og vore nye hatte blev som
karklude. Lidt over middag, nåede vi Borna, hvor vi gik ind på herberget, og
dermed var Svendelivet begyndt igen. Vi fik imidlertid en rigtig god aftensmad for
20 Pf.; den bestod af for 5 Pf. brød, 5 Pf. smør og 10 Pf. pølse. Vi fik anvist et logi
til 20 Pf.; men det bekom os heller ikke godt. Om natten var jeg vågen mange
gange og kunne ikke sove for kløe. Om morgenen, da vi så sengene efter, var
lagnerne sorte og i høj grad uappetitlige, ligesom der under hovedpuden var små
røde dyr. Nå, vi var glade ved, at natten var overstået, og vi gik ned for at få os
vaskede og for at få noget kaffe. Så spadserede vi videre på vejen efterAltenburg,
og her, som på vejen mellem Borna og Leipzig, var der fuldt af kirsebærtræer med
modne kirsebær på begge sider; vi måtte bare ikke plukke af dem; men derimod
kunne vi få en god portion for 5 Pf. Til middag nåede vi Altenburg, hvor vi fik en
udmærket middagsmad på Bogtrykkerherberget for 40 Pf.
Crimmitschau, 8. Juli
Logiet i Altenburg var nogenlunde; men vi havde dog efterveer fra natten i
forvejen, så det var langtfra en rolig søvn, vi nød. Efter som sædvanlig at have
nydt vormorgenkaffe, marcherede vi videre gennem Gisonitz til Crimmitschau,
hvor vi gik ind på centralherberget, og her blev der fortalt os, at der var ildebrand
i byen. Vi kom så ud; men det viste sig kun at være en lade, som brændte. Om
aftenen var vi i et pænt anlæg (Bismarckbaum), hvor der stod en statue af bismarck.

Til huleaftenen var der mødt 11 svende
og en gæst, som overvejer at blive opta¬
get. Formanden orienterede om hans tur
til Formands-kasserermødet. Salget af
lodseddeler til julelotteriet gik over al
forventning, det kan være, at vi forhøjer
antallet endnu en gang til næste år. Vi
havde en optagelse, vi byder Poul
Meyer Jensen Velkommen i vores midte,
Poul er uddannet radiomekaniker og har
arbejdet 15 år i Spanien. Generalforsam¬
lingen bliver afholdt d.2 marts 2005
kl. 19.00 i hulen. Kassereren er ude at rejse
i januar og februar, derfor har vi udskudt
GF. fra februar til marts. Forslag skal være
formanden i hænde 14 dage før. Til sidst
vil vi ønske alle naver et godt nytår.
Med naverhilsen Irene.

CALGARY
Den årlige naver campingtur weekend
18. juni 2004. Den årlige udflugt blev
igen afholdt i Hogg Park vest for High
Riv vedHighwood River. Det er en smuk
naturpark, der er velegnet til udflugter
og længerevarende campingture. En
oplevelse, der nydes både af børn og
voksne, uanset om de har lyst til at prøve
en afde mange flodraftingture og kæmpe
mod den stride strøm, eller de vil nyde
at sidde ved flodbredden og nyde na¬
turen sammen med venner eller læse i
en bog, mens de lytter til lyden fra par¬
ken eller floden, mens de ser børnene

lege sammen, mens fuglene synger.
Børnene synes altid at være glade for
den frihed, naturen byder og bevidst¬
heden om, at der bliver holdt øje med
dem. Igennem årene har vi set genera¬
tioner af børn vokse op og selv blive
stolte forældre, ligesom de børn i ser i
dag vil blive det. Vejret er sædvanligvis
godt, og i denne weekend havde vi 2
rigtig gode dage med sol, selvom søn¬
dagen var lidt køligere med små byger
om morgenen. Søndag morgen havde
vi det traditionelle morgenbord tilberedt
af nogle afmændene. Det er altid meget
fornøjeligt. Maden består sædvanligvis
af bacon og æg, pølser, hashbrowns og
pandekager med frugtfyld og muffins.
Vi besøger Kokkehuset en stund og ind¬
henter de seneste nyheder. Christian
Andersen, der er formand for clubben,
går sædvanligvis rundt på camping¬
pladsen og hilser på alle medlemmerne
og deres familie og venner. Nu er det
søndag eftermiddag og der spilles kort.
Som regel er det Norsk Whist, der bli¬
ver organiseret til fryd for mændene.
Senere er det tid til at pakke tingene
sammen og drage hjem. Nogle er pen¬
sionerede og så heldige, at de ikke skal
tænke på at tage af sted før senere, da
de ikke skal på arbejde i morgen. Denne
weekend bliver der set frem til hvert år.
Den giver os alle en chance for at slappe
af sammen langt fra bylivet i fredfyldte
omgivelser. Som I sikkert kan forstå, er
der altid rigeligt med drikkevarer, når
danskere er sammen. Specielt akvavit
og øl. Søndag slutter altid med en ufor¬
mel middag med alle tænkelige påfund
af danske og canadiske retter og en af¬
sluttende skål, når alle afslappet siver
hjemad for at gøre klar til at forlade
endnu en succesfuld tur til en af vore

favoritpladser - HOGG PARK. Gæster
er altid sikret en varm velkomst.
Tre Stampede Breakfast blev i år holdt i
Hans ogWanda Böhls smukke hjem lige
vest for byen med udsigt til vestsiden
af Rocky Mountains. Omkring 75 gæ¬
ster nød begivenheden den 11. juli på
en perfekt solrig Alberta morgen. Birgit
og Ivan Bohl fejrede sølvbryllup i juni
med traditionel æresport og sang efter¬
fulgt afmorgenspisning.
Hilsner fra medlemmerne i Calgary
naverforening.
Erik Jørgensen.
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FREDERICIA
Hulemøde 1/12-04. Som sædvanlig blev
der budt velkommen afhulefar. Som for¬

mand, begyndte han med at referere fra
det nylig afholdte kassere og formands¬
møde der for fornylig er afholdt i Odense,
hvor han selv og kasseren Louis havde
deltaget. Det var emner som kontigent,
næste års Pinsestævne,og ny
Webmaster og hans gøremål var blevet
diskuteret. Endelig blev Grete fra Høll
optaget som naverven, men samtidig
meldte Preben Rand sig ud, så flokken
blev ikke forøget af den grund. Lørdag
den 4/12-2004 var vi 5 personer som

drog afsted til 40 års Jubilæumsfest i
Herning, sikken en gæstfrihed vi mødte,
og alt var tilrettelagt i mindste detalje.
Det vil vi sige tak for, og ønske jer alt
godt fremover i Herning. Sidst men ikke
mindst kunne de fremmødte konstatere
at vi havde fået ny loftbelysning i vo¬
res hule, hvilket også var hårdt tiltrængt.
Med kno i bordet. Vera/ jens chr.

FREDERIKSSUND
Ved julefrokosten d.4 december var vi
samlet 16 personer, der fik en rigtig hyg¬
gelig eftermiddag/aften. Formand Kurt
og hulefar Arne havde julepyntet hu¬
len, men ikke nok med det, de havde
som to mester kokke vist at de også ved,
hvad der hører til et rigtigt julebord. Der
var alt hvad hjertet begærer, og i rige¬
lige, så ingen burde gå sultne fra bor¬
det. Godt klaret de herrer.

En særlig glæde var det at se Inga (enke
efter Niels Chr.)samt hendes datterAse
og svigersøn Lars, tak fordi i kom.
Sangbogen blev også flittigt brugt, bl.a.
sang vi flere af dem som vi ikke synger
så tit.
1 højt humør sluttede vi af med min¬
derne, og ønskede at endnu flere vil
deltage i sådanne et arrangementer.
Foreningen ønsker Dorrit og Jan hjerte¬
lig tillykke med deres fødselsdage.
Til slut ønsker vi alle ude som hjemme,
et godt nytår, og minder om hulemødet
7. januar hvor vi jo traditionen tro spi¬
ser kogesild.
Med naverhilsen Poul.

Brulu'wvr

HILLERØD

Fredag 12. November afholdt vi et vel¬
besøgt hulemøde hvor bødekassen blev
tømt og viste sig kun at indeholde kr.
832,50, fordi naverne havde været be¬
klageligt artige hele året. Flere delta¬
gere var dog lige ved at gætte det rig¬
tige beløb. Vi kunne samtidig glæde
os over flere gæster til huleaftenen, bl.a.
Hanne, datter af tidl. skibsmaler Frantz
Langhoff, der skulle have fortalt mere
om de gamle værktøjer han har skænket
naverhulen, men desværre var Frantz
syg, hvorfor Hanne kom i stedet. Per
havde medbragt en gammel ven, Jør¬
gen Frederiksen, som måske også vil
anmode om at blive optaget i forenin¬
gen. Vor velrenomerede kok, Knud Lind¬
gren blev denne aften optaget i forenin¬
gen som naverven og vi ønskede ham
alle hjertelig velkommen iblandt os. Ole
Frederiksen fortalte meget interessant
om de gange han som naver havde ar¬

bejdet i Schweiz og i Singen ved
Bodensøen i Sydtyskland i 60'erne, og
Preben berettede lidt om en dejlig tur til
den gamle by Krakow i Polen i septem¬
ber i år. Lørdag 27. November afholdt vi
messe med Julefrokost og kunne glæde
os over 14 navere og gæster, bl.a. Pers
ven, Jørgen Frederiksen, til Knuds vel¬
dækkede bord.

Næste huleaften bliver fredag 10. De¬
cember med pakker og glögg, men el¬
lers holder vi juleferie til 14. Januar 2005,
hvor vi har huleaften kl. 19.30 og hvor
vi kan glæde os til beretningen om Viggo
Dreyer's spændende indsats i mod¬
standsbevægelsen under 2. Verdens¬
krig. Lørdagsmesse holdes 29. Januar
kl. 13 med kogt torsk på menu'en. Til¬
melding er som tidligere nævnt obliga¬
torisk og bindende til formand Dann
Eland tlf.: 4731 4954 (efter kl. 19) eller
evt. mobiltelf: 3055 6542
- eller til Knud Lindgreen tlf.: 3324 9402
Med naverhilsen Preben.

HOLBÆK
November var en travl måned for os i
Holbæk. Først havde vi den 11. besøg
af ROTARY, som havde forlagt deres
ugemøde til HULEN, idet de gerne ville
høre noget om NAVERNE, og interes¬
sen var åbenbart stor, idet de havde an¬

meldt ca. 15 deltagere, men der kom
23.Vi var 6 fraHULEN, Ole P og Freddy
i KLUFT. Efter formand Torben havde
budt velkommen, spenderede ROTARY
en bid god brød, og fortalte lidt om de¬
res forening, hvorefter vi sang en
Naversang ROTARY, havde med. Polar¬
bageren fortalte dem lidt om Naverne.
Ole og Freddy var med til at besvare
spørgsmål fra tilhørerne. Herefter kaffe
og pandekager, og vi sluttede med MIN¬
DERNE, somROTARY også havde med.
Den 19. var der HULEMØDE hvor 18
var mødt op, heraf 2 gæster, Ronny
Rehnström, som er tømrer, og Lisbeth
Thrane, som har været lærerinde på
Grønland. Ronny havde søgt, og blev
optaget, hvorefter han fortalte lidt om
sin rejsetid. Klokken blev også godt
brugt idet Ronny takkede for optagel¬
sen med en omgang, Polarbageren
havde haft fødselsdag, og Ole P. har
rundet de 10 år i afdelingen, og skulle
slå sin plade i bordet. Nu har Ole jo al¬
drig lagt skjul på, at han er RIGTIG
HÅNDVÆRKER, og det fik vi at se, da
han skulle banke sine TO søm i.
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Ifølge ( næsten ) pålidelige tidtagere,
skulle Ole være i stand til at banke 9,284
søm i, PR. TIME. Han påstod godt nok
at sømmene var for små, og at brillerne
duggede, men nu sidder hans plade i
hvert fald i bordet. Der var forslag
fremme om, at hver i sær på et hule-
møde skulle berette om sin rejsetid, og
Viggo fortalte straks om en oplevelses¬
rig tur til LANGT LANGT borte i Rus¬
land, og Ebert havde en god historie om
en præst. Den 27. havde vi så julefro¬
kost hvor 21 var tilstede. Vores formand

og viv måtte desværre blive hjemme
under dynen, og vores trofaste gæster
fra Roskilde, var også reduceret i år, idet
John lige havde været på sygehus, men
tak til Erna og Karl for jeres trofaste
fremmøde. Kaj havde haft håndsvinget
godt i HARMONIKASSEN, så den var
trukket helt op til alle julemelodierne,
nogle med en lidt anden tekst end sæd¬
vanlig, 1000 tak Kaj for god underhold¬
ning, og en stor tak til alle der var med
til at pynte op og havde lavet den gode
mad, og de som sørgede for at der var
rent og pænt efter os. Sidst men ikke
mindst en STOR TAK, til vores gav¬
milde bager, GULDBAGEREN i
Svinninge, René, som har sørget for
brødet til alle vore større festligheder,
og når vi ellers har haft behov.
Jørgen L.

HØRNING
Hulemødet den 3. december var det år¬
lige julebankospil. 12 naver og naver¬
venner var mødt op, samt Søren Kri¬
stensen + hustru. Formanden startede
som sædvanligtmed de interne medde¬
lelser. Derefter var der optagelse af
Søren Kristensen som naver. Så var der
tid til at spille vores bankospil, nogle
vandt 2 eller 3 gange andre intet, men
alle hyggede sig. Derefter sørgede hule¬
far for gløgg og æbleskiver, klokken
ringede som sædvanlig mange gang,
hulemødet sluttede med minderne. Tak
til Herning for et godt 40 års jubilæum,
det var virkeligt hyggeligt.
Med kno i bordet, Else

KOLDING
Hulemøde d.30-ll,ret godt besøgt, og
vi havde et par dejlige timer sammen.
Lørdag d. 4.12 var vi 6 der tog til Her¬
ning til deres jubilæumsfest. Sikke en
fest de havde stillet op, og at der var så
mange, der var kommet, jeg tror vi var
95 mennesker, det var flot. Men det blev
også sent, inden vi kom hjem, så det
tager et par dage, inden vi er kommet
til os selv igen. Vi har holdt for mange
fødselsdage. Husk tilmelding til vores
nytårsfrokost lørdag d. 15.1.2005
kl. 18.00. Pris 100 kr. inkl. 3 genstande
- ellers til hulepriser. Tilmelding senest
d. 8.1 til Lars Henriksen Hestehaven 32,
6000 Kolding. Tlf. 7553 1502 mobil
2251 3949
Med naverhilsen Karen.

KØBENHAVN
Til Svende-Hulemødet den 16.11 var vi
næsten et par håndfulde, nemlig 9. Men
som man siger: „Lidt men godt".
Andespillet og stegen(e) den 27.11 var
som sædvanlig en overdådig succes.
Fantastisk stemning, spillelyst og appe¬
tit, selv om der var mad tilovers. Vi
havde besøg af Morten, der var kom¬
met hjem efter 3 år og 1 dag på valsen.
Inden længe drager han videre til Norge.
Han havde sin „kollega" Elo med, så
nogen af os fik brugt vore tysk¬
kundskaber. Der skulle have været et

billede heri af d'herrer, men det må I
have til gode. Så Sønderborg vinder 1-
0. Klokken blev langt over midnat in¬
den de sidste vendte snuden hjemad.
År 2005 lægger vi ud med at afholde
vor stiftelsesfest (106 år!) lørdag den
15.1 kl. 18.00. Det vil glæde os meget
at sejer alle.... Sidste tilmelding til for¬
manden den 9.1 på følgende numre:
33150985 (priv.), 36868865 (arb.) el¬
ler 26738865 (mobil). Årets første
Svende-Hulemøde er torsdag den 27.1.
Jeg glæder mig til et nyt år blandt na¬
vere og navervenner. GODT NYTÅR
TIL JER ALLE! Arrangementer:
15.1 kl. 18.00 Stiftelsesfest
23.1 kl. 10.30 Søndagsmesse
27.1 kl. 19.00 Svende-Hulemøde
Med kno i bordet, Niels „2m"

NYSTED
Ved hulemødet den 6. december var 7
svende mødt til en hyggelig huleaften.
Som gæst i hulen var PrebenRosenfold,
som også skulle nyde godt af de reste¬
rende

gule ærter fra festen sidste måned.
Julefrokosten var løbet af stabelen den
4. december. Der var mødt 10 personer
op hos Kaj Truelsen til nogle hyggelige
timer sammen. De sidste gik hjem om¬

kring midnat, så det blev en vellykket
julefrokost.
Flemming Nørgaard skal holde foredrag
i Stoppestedet i februar for de ældre,
som kommer i Stoppestedet. Foredra¬
get skal omhandle navernes virke før og
nu. Poul Rasmussen skal også holde
en forelæsning om at komme ud af et
alkoholmisbrug, og hvordan det er lyk¬
kedes for ham at slippe ud af misbru¬
get. Det bliver på næste huleaften den.
3. januar. Bøssen blev åbnet, og der blev
gættet om indholdet. Det blev hulefar,
som kom tættest på og vandt ° fl. snaps.
Det blev besluttet at indmelde Nysted¬
naverne i Stoppestedets venner for at
støtte deres arrangementer for de ældre.
Det koster kr. 100 kr. om året. Det sagde
skatmesteren god for. Frank Bred rej¬
ser nu på sin årlige tur til Spanien og
kommer først hjem i marts/april god tur
til dig Frank.
Til Generalforsamlingen i marts måned
skal findes en ny revisor, da hulefar ikke
må være revisor, når han er medlem af
bestyrelsen. Det kan imidlertid give pro¬
blemer med at finde en uden for besty¬
relsen. Der skal også findes en ny
laugskriver og ny oldermand. Dette kan
give problemer for foreningens frem¬
tid.
Det gamle videobånd om foreningens
25 års jubilæum overspilles påDVD og
kan erhverves ved at kontakte forman¬
den på tlf. 54872039 for den nette sum
af kr. 25. Vi sluttede aftenen med at

synge minderne og gik hjem i god ro
og orden.
Med kno i bordet. Oldermanden.
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NÆSTVED
Vi har afholdt årets julefrokost. Det var
alle tiders. Der deltog 23 friske og
sultne personer. Efter spisningen gik vi
over til aktionen over de pakker, som
vi havde med. Jess var auktionarius og
Flemming L. ledede salget. Det blev til
et pænt overskud, som tilfalder vores
kasse. Endnu en dejlig dag.
Vi har holdt Mortens aften, som hule¬
mødrene havde arrangeret. Der blev
spist godt. Det er meget rart med så¬
danne traditioner, dem ser vi altid frem
til. Vores formand fejrede sin 60 års dag
onsdag den 8. december, hvor han holdt
åbent hus i hulen. Vi var 50 personer,
som gratulerede på dagen.
Willy bliver 60 år d. 17.01.05. Vi øn¬
sker dig tillykke med dagen.
Når bladet udkommer er julen ovre,
men bestyrelsen ønsker alle sine med¬
lemmer og deres familie et godt nytår
Med naverhilsen Ove

ODENSE
Den 3.12 fik vi vores julefrokost over¬
stået. 14 festglade navere, venner og

gæster var mødt frem til nogle hygge¬
lige timer med god mad og julegaver til
dem, som var så heldige at "FÅ" KØBE
EN PAKKE under vores pakkeauktion,
som gav pænt til vores kasse. Tak for
det. Aftenen forløb med hygge og en
enkelt julesang. De sidste tog sidste bus
(som sædvanlig)
Næste dag skulle vi til Herning og fejre
deres 40 års jubilæum. Der var stillet
alt på højkant til en god fest. Hyggeligt
er det altid at hilse på dejlige venner og
bekendte. Tak for en god fest. Tak for
nattely på hotel "GRETFLEM" i Lind.
Vi havde gule ærter d 12. nov. Der var
fuldt hus i hulen. Der blev spist op, det
var dejligt. Så er spørgsmålet, var der
for lidt, eller var de bare gode?? Vi
havde nogle hyggelige timer til sidste
bus. Tak til Fredericia for gule ærter d
6. nov. Der får vi også gode ærter. Lotte
og jeg deltog.
Alle nær og fjern ønskes et rigtigt godt
nytår.
De bedste hilsener pigen fra Fyn.

RANDERS
På hulemødet d. 3. 12 var 9 svende
mødt. Der var god stemning. Vi sang et
par sange og fik serveret en god svensk
pølseret. Vi siger tak til kokken eller væ¬
det klokken??? Vi fik fordelt hule¬

vagterne året ud. Vi talte om
Herningnavernes 40 år stiftelsesfest,
som i skrivende stund er overstået. En
strålende fødselsdagsfest. En stor tak til
Herning fra de 8 Randrusianere som

deltog. Jørn siger tak til Grethe og Flem¬
ming for natlogi og meget mere.
Hvad har Randersnaverne fredag d. 17.
6. 2005 ??? HUSK at reservere dagen
d. 18. 6. 05. Mere info i kommende
numre af svenden.
Husk at hulen er vært ved æbleskiver

og solbærrom d. 31.12.04 fra kl. 10.00
t.o.m.13.00.
Godt nytår til alle i ind og udland.
Hilsen fra Kronjyllands hovedstad.
Kno i bordet fra Randers, Jørn.

ROSKILDE
Til hulemødet fredag d. 26.11 var der
27 personer, der var mødt op til Ernas
gode brunkål, som alle ser hen til i lang
tid . En god ven, Ebert fra Holbæk, var
igen på besøg. Det er nu hyggeligt, og
tilmed havde han en Skagensnaps med.
Tak Ebert. Frida og Karl slog på klok¬
ken, da de har haft guldbryllup. Poul
ølmand måtte også, på Ilse og Leifs
vegne, da de er blevet gift og ikke selv
kunne være til stede. TILLYKKE alle
fra os alle. Efter formanden havde sagt
nogle bevingede ord, gik vi til bords.
Snakken gik, og vi hyggede os. Det blev
sent, inden vi fik sunget minderne, og
der blev slukket og låst.
Program for januar:
Gule ærter lørdag d. 15.1 kl. 13.
Kortspil søndag d. 16.1.
Hulemøde d. 28.01.05 med banko.
Husk en pakke til ca. 20 kr..
Hulevagten sørger Gitte og Poul
Rzenno for.
Med naverhilsen fra Roskilde, Annalise

SAMSØ
Julefrokost 27.11.04. En rigtig hygge¬
lig dag med navere, navervenner og

gæster. Vi var 18 mennesker samlet til
dejlig julefrokost med det hele. På
indgangsbilletten vandt Jørn en hel
snaps, som gik på omgang. Tak Jørn.
Bødegrisen har været på slankekur, så
den indeholdt ikke mere end 94 kr. Det
var ikke det helt store. Igen var det for¬
manden, som ramte nærmest. Det er han
god til. Præmien var en naverbitter, som
også fik ben at gå på. Det var en hygge¬
lig aften med naverspin og guitarklang,
somThor stod for. .Der var en god stem¬
ning. Klokken nærmede sig midnat, in¬
den vi brød op. Tak til Else for en om¬
gang øl på hendes fødselsdag.
Vi fra Samsø vil ønske hulefar god bed¬
ring, og håber du snart bliver helt rask.
Med kno fra Åse.

SILKEBORG

Søndag den 14.11 havde vi besøg af 32
personer fra træindustriens seniorklub.
De mødte op kl. 9.00 med rundstykker.
Hulefar stod for kaffebrygningen. Imens
forklarede Søren hvilke regler, vi har i
hulen, og hvad det vil sige at være nav.
Der var stor interesse i forsamlingen om
de oplevelser, en farende svend kan
komme ud for under fjerne himmel¬
strøg. Det var en hyggelig formiddag,
og gæsterne takkede mange gange. Det
var nok ikke sidste gang, de kom på
besøg.
Lørdag d. 20.11 var vi 16, som fandt
frem til hulen for at nyde Leifs „beryg¬
tede" brunkål. Mon ikke de fleste fik
lov at sove alene den nat. Det var synd,
at der ikke mødte flere op, for der var
mad nok og kvaliteten i top. Til måneds-
mødet den 28.11 var vi 18 svende, der
deltog. Der var højt skum på bølgerne,
men efter en sang eller to og lidt at
skylle efter med, kom der igen ro over
gemytterne. For at gøre nogen bare lidt
misundelig kan jeg oplyse, at når dette
læses er vi 3 fra Silkeborg, som ligger
på en strand i Thailand og slikker sol,
og hvad vi ellers kan finde på at slikke
i os. Skål og godt nytår. HUSK: Nytår-
staflen er flyttet til søndag den 2.1.05
kl. 10.00.

Bladsmøreren
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SLAGELSE
Ved hulemødet d. 3. december var 9
svende mødt op. I formandens fravær
bød Ejner velkommen, hvorefter vi, i
hver vores toneart, sang nr. 51. Tilmel¬
dinger til julefesten blev noteret. Vi
håber på yderligere tilmeldinger. Per
uddelte det opdaterede aktivitetsprog¬
ram. Alle bedes være opmærksomme
på, at der ikke mere bliver ringet rundt
for tilmeldinger. Nu skal man selv til¬
melde sig, så alle bedes notere datoerne
for aktiviteter i deres kalendere. Jørgen
berettede om et møde med et medlem
fra Slagelse Jazzklub. Der blev talt om
et evt. samarbejde i forbindelse med
Slagelse Festuge 2005. Dette lyder
spændende. Vi håber, at Jørgen holder
forbindelsen „varm". Herudover blev
Jørgen opfordret til at arrangere besøg
i Set. Mikkels kirketårn. Per mindede

om, at vi skal have fundet et sted, hvor
vi kan opbevare vores effekter til loppe¬
markeder. Alle bedes tage et ansvar i
denne forbindelse. Ejvind kunne for¬
tælle om en håndværksmester, han er i
forbindelse med, der jævnligt beskæf¬
tiger navere. Det er derformeget natur¬
ligt, at vi må have besøg i hulen af ham.
Ejvind formidler dette. Endelig havde
vi en god debat om pressens opfattelse
af navernes baggrund. Vi konstaterer ret
ofte, at tyske håndværkere bliver om¬
talt som navere. Dette er jo en misfor¬
ståelse, som bør ryddes af vejen. Efter
at have ødelagt endnu en sang fra sang¬

bogen, spiste vi vores medbragte klem¬
mer. Alle navere samt deres familier øn¬
skes en glædelig jul samt et lykkebrin¬
gende nytår.
Med kno i bordet Per

STOCKHOLM
På månedsmödet fik vi hilsen fra Dan¬
mark gennem Pastoren, som igen hade
våret derhjemme. Han har altid en del
at berätte, når han kommer tilbage. Det
er altid morsomt at höre derhjemme fra.
Vores formand Anton Paulsen tog af
sted til formand- og kassörmödet i
Odense og tog samtidig en ferie, men
han er tilbage til julebordet den 11. de¬
cember. Vi var mange til gåsefesten,
hvor vinet ingik i priset, og maden var
fantastisk god, mør og fin, det skal pi¬
gerne ha tak for.

PROGRAM FOR JANUAR 2005.
D.15 jan. Nytårsmesse lördag kl. 13
D.29 jan. Torskmiddag lördag kl. 13
D.05 feb. årsmöde lördag kl. 13
Med naverhilsen Onkel Anders

SØNDERBORG
Så var tiden inde til den årlige julefro¬
kost fredag den 26. november. Naver/
navervenner samt gæster, i alt 23 per¬
soner, var mødt op med godt humør til
et veldækket bord. Der blev spist godt
af den dejlige mad, som Martha havde
kreeret. Omgangsklokken ringede flit¬
tigt, så både hatten og skænkene gik
lystigt rundt. Vi havde alle haft en lille
pakke med, ogmed en sjov auktion blev
Sputnik også fodret. En rigtig god af¬
ten, hvor der også blev plads til en lille
svingom. Det blev sen aften/nat, inden
vi gik hjem. Tak til alle for en dejlig
aften. Hilsen Judith.
Men det var ikke det hele her fra. Vi
har også holdt vores årlige bankospil
fredag den 3. december. Også her var
fremmødet helt i top. Ikke mindre end
23 navere/navervenner/gæster sad ivrigt
bænket rundt om bordet kl. 19.00. Alle
ventede spændt på, at Børge skulle
bruge sin spæde røst, når han råbte num¬
rene op. Men ak og ve. Det blev næsten
de samme personer, der løb med alle
præmierne i år, som det var sidste år.
Det var lidtærgerligt, for jeg kunne godt
tænke mig at vinde bare e'n gang. Ju¬
dith, Peter og Børge havde fået mange
flotte sponsorgaver i år lige fra meget
røde paraplyer til flotte herreure. En rig¬
tig flot indsats fra de tre. I pausen un¬
derholdt Inga, ikke på slap line, men
med æbleskiver og gløgg. Det var rig¬
tig lækkert. Også en stor tak til dig. Ef¬
ter bankospillet blev der snakket en del
om løst og fast. Alle var enige om, at
det havde været en hyggelig aften.
Vi vil gerne ønske alle navere/naver¬
venner en rigtig Glædelig Jul og et
Godt Nytår. Vi snakkes ved i 2005.
Med kno i bordet. Jette.

VEJLE
Hulemøde d 3.12.04. Ved mødet frem¬
mødte 16 navere. Der blev valgt at
synge "Når samlet er vor naverflok

De gule ærter, der blev spist d. 20.11.04,
blev nævnt og en tak blev givet til Jør¬
gen Lauridsen, der havde stået for ma¬
den denne dag, Jens D.S.B., der ellers
skulle have lavet dem, var blevet syg.
Alle håber at du vil komme på benene
igen Jens. God bedring. Vejlenav Ka¬
rin Hjelm, der sejler i rederiet Mærsk,
havde sendt en hilsen hjem med ønske
om en god jul til alle. Håber at vi snart
ser dig i Hulen Karin. God fart frem¬
over. Efter mødet havde Jørgen Lau¬
ridsen lavet julemad. Tak til dig Jørgen
for dit store arbejde i Hulen. Forenin¬
gen Vejle vil ønske en forsinket jul og
et rigtig godt nytår til H.B. og alle naver¬
hulerne.

Arrangementer i januar 2005:
D. 7.1.05 kl. 18.30 Hulemøde.
D. 15.1.05. kl.18.00 Vinterfest.
Se andet sted i bladet.
Med naverhilsen, Jens K. Ibsgaard.

ÅRHUS
Den 13.11 var der fuldt hus i hulen til
den årlige stiftelsesfest . Efter en vel¬
komstdrink satte vi os ved et veldæk¬
ket bord . Vi fik en dejlig tre retters
menu . Efter middagen blev der delt
præmier ud til de heldige vindere = læs
dygtige navere, der i årets løb har vun¬
det i skydning og bowling! Så var tiden
kommet til amerikansk lotteri. Gevin¬
sterne gik til de tre-fire personer, der
havde heldet med sig mere end en gang
. Fint nok! Vi fik sunget en del - også
blæresangen. Det var Stefan, der slog
på klokken. Han var blevet morfar
samme dag . Jeg kan i øvrigt oplyse, at
der er mangel på taxaer i Århus en lør¬
dag nat. Vi var nogle, der måtte vente
på en sådan til ved femtiden søndag
morgen!! Til hulemødet den 19.11 var
der ikke mange svende. Men hyggeligt
var det. Julefrokosten d. 3.12 var igen
i år et tilløbsstykke. 25 havde fundet
vej til hulen, hvor Kaj igen i år havde
overgået sig selv med et overdådigt
frokostbord. Han kan bare det der med
at svinge gryder og pander! Hulemøde
den 14. januar hvor vi kan glæde os til
at få besøg afHørningnaverne ! GODT
NYTÅR
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, 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. af CIJK. Hillerød afd.

Kristtornevej 43 MT 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

MANDEN
Dit 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 Året Værelser m/ TV

Hyggelig gårdhave www.droppen.dk

s e

Langgade 26* Tranebjerg*DK-8305 Samsø*TIf. 86590632
SPILLEAUTOMATER * BILLARDSALON
BESØG DROPPEN VI LØFTER PROPPEN

z
o
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<
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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 9712 30 08



AFSENDER:
Hovedkassen

Rustrupvej 26 B.
DK-8653 Them

B ® post)
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.

Reva*"
tfl'På

Brandt's Bar
Paladspassagen 7

7100 Vejle
Tlf. 7583 1099

MRT * "felLLv^RJi TLF. 86 S3. 05±5

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

jpjr

SITs 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

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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85 ÅRS JUBILÆUM

Lørdag d.19 marts 2005
Jubilæumsfesten starter med en reception i hulen, Sjællandsgade 17c., fra kl. 11,00 til kl. 15,00.

Derefter kl. 18.00 på Hotel Medio "Snoghøj"
Kolding Landevej 6, Fredericia

Pris pr kuvert 120 kr.
Tilmelding til festen kan ske til Vera og Jens Christian på Tlf. 7592 2382 senest d.2 Marts. 2005. Vel mødt.

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

Reichenbach, 9. Juli
Efter en god nattesøvn til kl. 8 gik turen efter Reichenbach. Den første by varWerdau, hvor vi holdt et lille hvil for at høre
på byens musikkorps.
Derpå gik vi ind for at proviantere. Andersen og jeg købte et sigtebrød til 22 Pf., smør for 10° Pf. og ° Pd. Schweizerost
til 57. Så gik vi et godt stykke uden for byen, og der nød vi den udmærkede middagsmad. Vi ville også mærke, at det var
søndag. I Reichenbach fik vi logi på Herberge zur Heimat og lagnerne så rigtig pæne ud; men også her var der wanzen.
Plauen, 10. Juli
I dag gik det så videre; men vi var ikke langt fra byen, før vi fik det første regnskyl. Derfor gik vi ind i en landsbykro, fik
en kop kaffe og efter en times forløb drog vi videre. 3/4 mil fra Plauen holdt vi hvil; men det blev for langt; thi vi var ikke
nået ret langt, før vi fik en dundrende torden med stærke regnskyl, så vi blev gennemvåde. Vi løb ind i et hus, der var
under opførelse, og der blev fyret i kakkelovnen for os, så vi fik vort tøj tørret. En af mændene bød os et par gode snapse
af pebermyntebrændevin, og det smagte ganske godt, da vi var gennemvåde.
Hen på eftermiddagen kom vi til Plauen, hvor vi fik vor understøttelse og logi for natten på Bogtrykkerherberget, og der
sov vi udmærket i en god seng. Forsætter s..3.
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MÆRKEDAGE TAK - TAK - TAK - TAK

■1
D.03 feb.2005

D.04 feb.2005

D.13 feb.2005

D.25 feb.2005

Al
Holbæk 75år

Stockholm 75år

Ebert Christensen

Strandmøllevej 136
DK-4300 Holbæk

Jenny Thiesen
Ekenäsplatån 210
S—13465 Ingarö, Sverige
Regnar B.Jørgensen Sønderborg 70år
Ringgade 200
6400 Sønderborg
Willy H. Petersen,
Gyldenrisvej 24, 2. tv.,
DK-2300 København S

KBHN 75år

JUØLÆUM
D. 12 feb.2005 Herluf Fiirgaard

Th. Thårupsvej 18
DK-8230 Åbyhøj

FØDSELSDAG
Søndag den 13. februar 2005, fylder jeg 70 år, og

holder i den anledning åbent hus i
Naver Hulen, Redstedsgade 16.

Alle venner og bekendte er velkommen fra
kl. 10.00 - 16.00.

Jeg skal nok sørge for lidt godt og lidt vådt til ganen.
Hilsen Regnar Buhl Jørgensen

Ringgade 200, 6400 Sønderborg.

Århus 50år Tak for opmærksomheden på min 85 års fødselsdag.
Viggo Dreyer, Holbæk afd.

Vi vil gerne sige tak for alle de julekort og nytårshilsner vi
har fået fra alle vores kammerater både fra ind og udland,
hjertelig tak.
Dorrit og Kaj, Frederikssund.

Hjertelig tak for al opmærksomhed ved min 8o års fødsels¬
dag d.23 december. Tak for blomster— breve og telegram¬
mer, og tak til Jer, der deltog I festen i hulen.
KARL NIELSEN ROSKILDE

Tak til HB., og alle som glædede mig på min 70 års dag.
Annelise Roskilde

I anledning afmin 70 års fødselsdag takker jeg alle der har
vist mig opmærksomhed og en særlig tak til Roskilde afd.
for det gode samvær i hulen.
Med nytårshilsen Poul "ølmand"

Kg3 m*
Naverne i Fr. sund. vil høre om der er en
Hule der er interesseret i denne dreje¬
bænk.
Vi syntes at den tager for meget plads
hos os.

Hvis der er nogen der er interesseret kan
de henvende sig til undertegnet.

CUK. Forening i Frederikssund
Formand..Kurt, Rasmussen.

Tlf.: 48248 881,
E-mail:kkbr@ c.dk

Kg3

É

Tak for de mange hilsener telegrammer samt telefonsamta¬
ler og gaver på vores fødselsdage.
En stor tak til Stockholm. For den fine hilsen, men det er nu
min bror Bjarne Wils som har arbejdet i Sverige.
En god og positiv fødselsdag, det er den slags der varmer og
er med til at få det hele glide lettere, alle vores Naver kam¬
merater her i Silkeborg gav os en dejlig oplevelse! Så tak
alle sammen.

Bent Wils & Niels Peter i Silkeborg.
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OBS OBS OBS OBS
Fredag den 17. Juni har Randers 60 års Jubilæum, og det fejrer vi lørdag den 18. Juni med åbent hus i Hulen,
Udbyhøjvej 150 i Randers mellem klokken 13.00 og 15.00. Her vil vi være vært ved lidt til gane og hals.
Om aftenen den 18. afvikles festmiddag i Tånum Forsamlingshus, som vi håber, mange vil deltage i. Pris 130,00 Kr.
Overnatning kan ske på hotel, sømandshjem, vandrehjem eller privat. Priser på de tre første muligheder fremkommer
senere her i bladet. Privat indkvartering i Tånum GI. Brugs kan aftales, og man kan evt. medbringe telt eller camping¬
vogn, hvoraf de fleste kan opstilles 3 min. gang fra festlokalerne, så man ikke behøver transport efter festen. Trans¬
port mellem Tånum og Hulen og retur etableres for symbolsk beløb.
Tilmelding til overnatning og festmiddag senest 5. Juni ved Laila og Kim på:

Laila 86 45 43 48 - Mobil 51 86 16 67

Forsættelse fra s. 1
Hof, 11. Juli
I morges gik vi fra PLauen til Hof gennem en skøn og frugtbar egn. 1° mil fra Plauen fik vi os et dejligt hvil ved en skov.
Derfra gik vi ind på en gæstgivergård, hvor vi købte os noget smør og brød, samt noget øl; men Rosenkilde holdt mest af
øllet. Han købte 1 liter øl og for 10 Pf. tørt brød og ingen smør. Omtrent kl. 5 nåede vi den sachsiske grænse. Vi havde
dejligt vejr, og alle var i det bedste humør. Hen på aftenen nåede vi Hof, hvor vi fik udmærket logi for natten.
Den 12. Juli
I dag stod vi op efter at have nydt en god nattesøvn; men vi var alle blevne forkølede. Her i Bayern er der meget smukt;
men ikke alle steder var der lige dejligt at gå. Det går nemlig op af høje bakker og ned i dale uafladelig. I dalen er der
grønne enge, hvor både mænd og kvinder bruger leerne, og når man kommer op på bakkerne, har man små bjerge rundt
omkring i synskredsen. Efter en god dagsmarch på 4 mil nåede vi en lille landsby, som hedder Gefrees, hvor vi fik os en

billig aftensmad. På landevejen møder vi stadigvæk rejsende svende, der hilser på os som kolleger.
Vi fik også en seng anvist, og den så nogenlunde ud, på det nær, at musene var gået i den.
Kreussen, 13. Juli
Efter en march på 8 km kom vi i dag til de rigtige Fichtelgebirge, der hvor Berneck ligger. Vi var oppe på bjergene og inde
i en gammel bjergruin. Berneck ligger meget smukt nede mellem de granklædte bjerge; den bliver også besøgt som
kursted. Fra Berneck gik vi til Bayreuth, hvor vi ankom godt op på eftermiddagen. Vi spurgte os for om Centralherberge,
og der blev sagt til os, at det lå et kvarters gang fra byen. Vi provianterede lidt og begav os så på vej efter herberget, som
skulle ligge i en lille Dorf. Vi kom til den første, og der var ingen; vi nåede til den næste, og der var heller ingen. På denne
måde blev vi ved, indtil vi nåede den næste by, som ligger 12 km fra Bayreuth og hedder Kreussen, og dertil kom vi kl. 9
aften. Vi fik os en øl ved et pænt hvidtskuret bord. Sådan en bayrisk landsbykro er pæn og hyggelig. Der er høje paneler
op med væggene, ligesom der er lange bænke og pæne hvideskurede borde. Vi fik anvist hver en pæn ren seng.
Weidensee, 14. Juli
Et par km fra byen mødte vi 2 danskere, som vi gav os i snak med. Den ene havde været 1° år hjemmefra. Han havde
været både i Østrig, Schweiz, Frankrig og Spanien, og hans tøj så også ud derefter. Han havde et par støvler under armen,
medens han havde et par lasede gymnastiksko på benene og kun en strømpe, som han skiftede med. Vi spurgte ham om,
hvad middagsmad kostede hernede; men det havde han ingen mening om. Han havde nok fået middagsmad på et hotel i
Nürnberg; men det var på den måde, at han var gået bag ud og havde spurgt: "Haben Sie nicht en bissen Essen zu übrig?"
Efter at have taget afsked med vore landsmænd, kom vi ind i en skov, hvor vi spiste blåbær, så det skummede os om
munden. Ved middagstid nåede vi Pegnitz, hvor vi købte os noget brød og pølse, som vi spiste i en nærliggende skov. Hen
mod aften nåede vi en landsbykro, hvor vi fik logi for natten til 20 Pf. forsætter s.5

Vejle Pinsestævnet år 2005.

Tilmeldingslisten næste side
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Pinsestævne
Indskrivningen vil finde sted på Vejle Handelsskole Boulevarden nr.48 7100 Vejle,

ligesom alle aktiviteter udgår derfra.
Nedenstående skema udfyldes, og beløbet sammentælles, og 50 % af dette sendes på check sammen med skemaet til
Johnny Lindskjold Spættevej 15, 7100 Vejle, tlf: 75 72 56 26. Beløbet kan også indsættes på Arbejdernes Landsbank
konto nr. 53 - 98 - 0507809. Restbeløbet betales ved indskrivningen, hvor stævnemærke, spisebilletter og program
udleveres.

Navn: Gade:

Post nr. B^

Forening: Antal personer: Telefon:

Pris pr. person: lørdag søndag mandag i alt

Stævnemærke: 70,00 kr. xxxxxxx xxxxxxx

Huleaften: 85,00 kr. xxxxxxx xxxxxxx

Delegeretmøde: 90,00 kr. xxxxxxx xxxxxxx

Udflugt med frokost 95,00 kr. xxxxxxx xxxxxxx

Gallamiddag med natmad: 250,00 kr. xxxxxxx xxxxxxx

Morgenmad søndag: 25,00 kr. xxxxxxx xxxxxxx

Morgenmad mandag: 25,00 kr. xxxxxxx xxxxxxx

TOTALBELØBET:

Du skal selv reservere hotelværelse. Husk at oplyse at du deltager i navernes pinsestævne, for
at nyde godt af den rabataftale der er lavet med de 2 nedenstående hoteller.
Park Hotel Orla Lehmannsgade 5, 7100 Vejle Tlf: 75822466 M. morgenmad U. morgenmad

Enkeltværelse 10 stk. 525,00 kr. 500,00 kr.

Dobbeltværelse 15 stk. 720,00 kr. 670,00 kr.

3 sengs værelser 2 stk. 885.00 kr. 810.00 kr.

4 sengs værelser 5 stk. 1180,00 kr 1080,00 kr.

Hotel Australia Dæmningen 6, 7100 Vejle Tlf: 76406000 M. morgenmad U.morgenmad
Enkeltværelse 595,00 kr. 550,00 kr.

Dobbeltværelse 795,00 ki-. 750,00 kr.

Ekstra ODredning pr. person pr. nat 125.00 kr.

Desuden er der vandrehjemmet og campingpladsen som jo begge er lukkede om vinteren, Derfor har det ikke været
muligt at forhandle rabatpriser med dem.

Vejle Vandrehjem Telefon: 75825188 Vejle City Camping Telefon: 75823335
Gammel Landevej 80 Telefax: 75831783 Helligkildevej 5
7100 Vejle 7100 Vejle

Ved Handelsskolen vil det være muligt at holde med nogle campingvogne. Der vil også være mulighed for at få strøm
og bad.

Tilmeldingsfrist den 31 marts 2005 VI SES I VEJLE
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Den 15. Juli

Tidlig i morges gik vi fra landsbyenWeidensee. Vi kom igen¬
nem den bjergrække, der kaldtes Fränkische Jura. Ved mid¬
dagstid nåede vi en lille landsby, Pottenstein, hvor vi fik en

middagsmad, der bestod af suppe med løgblok, brød og en
pølse; den kostede kun 20 Pf. Da vi gik ud af byen, så vi
store klippeblokke rage langt op over kirketårnet. Lidt uden¬
for byen traf vi to tyske kolleger, som vi fulgtes med gen¬
nem Gräfenberg til den lille landsby Mitteldorf. Her, som i
mange andre landsbyer, er der forfærdelig beskidt udenfor,
og bedre var der ikke i den kro, vi kom ind i. Vi bestilte os
for 10 Pf. pølse; men jeg måtte give min pølse væk. Pølsen
var næsten ganske rå. Derefter fik vi en kop suppe, d.v.s.
pølsevand, og det smed vi ud af vinduet. GennemMitteldorf
og et langt stykke på landevejen efter Nürnberg går jernba¬
nelinien på selve landevejen uden spor af afspærring.
Mitteldorf, 16. Juli
I morges gik vi fra Mitteldorf kl. 7°, efter at have nydt en
kop kaffe, der smagte som om en del af det var pølsevand.
Efter 4 timers march nåede vi Nürnberg, hvortil der var 24
kilometer fraMitteldorf. Vi gik ind på herberget, hvor vi fik
en nogenlunde ordentlig middagsmad, den første vi har fået
siden Altenburg. Om eftermiddagen var vi ude at se os om i
byen og ude at bade.
Nürnberg, 17. Juli
I dag var vi på posthuset, rundt i byen og oppe ved Borgen,
der er omgivet afmure og grave og ermeget gammel. Vi var
oppe i tårnet, der ligger 120 m. over byen og godt 300 m.
over vandoverfladen. Vi har alle fået støvlerne beslåede med
søm. Kl. 9 om aftenen gik vi hjem til herberget for at komme
i seng; men alle sengene var optaget, så vi måtte søge andet
sted for at få logi. Vi blev vist hen i en gæstgivergård, hvor
der herskede en vældig spektakel. En lille mandsling stod
op på en stol og sang tyske sange for forsamlingen.
Den 18. juli
Vi måtte betale 150 Pf. for logi, og det var endda ikke så
galt som på herberget. I formiddags var vi på Nürnbergs
Verkehrs Museum, der omfattede jernbane- og postvæsen;
men da vi jo ikke er så godt inde i sproget, fik vi ikke så
meget ud af det, som vi ellers kunne have fået. Vi så, hvorle¬
des en jernbanemand kunne stå udenfor byen og ved hjælp
af en lille kasse med telegrafapparater satte sig i forbindelse
med stationen. Ligeledes så vi modellen til et stort maskin¬
værksted. Ved hjælp af et lille drivhjul satte en af opsyns¬
mændene maskinerne i gang. I eftermiddags har vi været på
posthuset efter penge; men de blev først udleverede efter en
hel del vrøvl. Derefter gik vi gennem den ny del af byen for
at finde kassereren for den Skandinaviske Forening. Han
var ikke videre glad ved os, da det kostede ham en hel del
arbejde at få det hele ført ind i bøgerne.
Den 19. Juli
I dag skulle vi så se at gøre os færdige til at rejse fra byen,
og til at begynde med gik vi ind i en butik og købte os nogle
prospektkort. Vi var så atter ude i byen for at se på butik¬
kerne. Om eftermiddagen var vi atter oppe ved slottet, der
delvis er bygget i det 10. århundrede og er stamborg for
Hohenzollern, Nürnberg, der ligger ved Donau-Mains Ka¬

nal, har 261.281 indbyggere og bliver gennem floden delt i
2 halvdele, (cebalder- og Lövinger side). Byen ermed grave
og mure indfattet og dens gammeltyske karakter bliver også
gennem de ny bygninger opretholdt. Særlig seværdig er
Bergen. Af kirker er der St. Lorenzkirken (Nürnbergs skøn¬
neste), der er bygget i årene 1240 - 1477. Stilen er gotisk.
Den har dobbelttårne, hvoraf det ene nedbrændte ved lyn¬
nedslag 1865; men det er nu atter opbygget. Fruekirken er

bygget 1355-1362. Den har en skøn portal, hvorover der er
et kunst-urværk, der viser forskellige billeder fra etHyldings-
tog kl. 12 om middagen. Rådhuset er bygget i italiensk
renæssancestil 1616-1622. På torvepladsen står Schöner
Brunnen 1385-1396. Nederst står der figurer af Kurfyrster:
(hedenske) Hector, Alexander den Store, Julius Cæsar, (jø¬
diske) Josva, David og Judas Makkabæus og de kristlige:
Clodwig, Karl den store og Gottfried v. Boüillon. Endvi¬
dere er der Schöner Ecker, Reliefs fra det 15. århundrede.
Om aftenen fik vi forstærkning, nemlig 9 mark i understøttelse.
Roth, 20. Juli
Videre mod syden går det så igen, foreløbig til første
udbetalingssted: Donauwörth. Vi kom igennem Schwabach,
der har ca 9.000 indbyggere, og efter 28 kilometers gang fra
Nürnberg nåede vi Roth, der har ca. 4.000 indbyggere. Vi
gik ind i herberget "Drei Goldene Löwen", hvor vi fik rigtig
godt logi til 30 Pf.
Weissenburg, 21. Juli
Nu begynder det at blive katolsk hernede. Udenfor landsby
erne er der bygget små bedehuse, i hvilke der er Madonna¬
billeder, figurer og andre tegn på, at det er katolsk. I mange
huse er der gjort indhug på hjørnerne, hvori der står katol¬
ske figurer, ligesom der også flere steder er malet katolske
billeder over dørene.
I landsbyen Ellinge så vi ind i en katolsk kirke, der også er
udsmykket med små figurer. På alteret brænder det evige
lys. I våbenhuset står det lille vievandskar, som de katolske
dypper fingrene i, inden de går ind i kirken. De sidste 2
dages march har været over flade strækninger, hvor høstfolk¬
ene arbejder på fuld kraft med at høste byg; hveden er de
også begyndt på. Straks vi kom ind i Bayern, så vi høstet
rug. Meget af kornet bliver høstetmed store halvrunde knive,
og både mænd og kvinder hænger tappert i.
Den føde, vi får hernede består næsten udelukkende af tørt
brød og pølse. Kommer vi ind i en landsby ved middagstid
og forlanger middagsmad, får vi gerne det svar, at vi kan få
brød og pølse. Jeg tror ikke, at befolkningen selv spiser an¬
det. Smør har vi endnu ikke smagt her i Bayern, og jeg tror
heller ikke, vi har set nogen spise smør hernede. En
mærkelighed er det også, at man ingen steder ser køer på
græs. Det har kun sket et par gange, at vi har set en komme
drivende med køer, de har da klokker hængende om halsen,
så man kan høre dem, når de kommer.
Derimod bruges køer meget til at køre med. Næsten ingen
steder ser man heste.
I dag kom vi igennem Pleinfeldt på vor march efter
Weissenburg (6.550), hvor vi fik logi til 20 Pf. på et her¬
berg, Weissenburg er ganske interessant med sine gamle
byporte.

I
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Monheim, 22. Juli
Vi kunne ingen kaffe få i dag; men vi blev dog ikke narrede;
vi fik nemlig hver en halv liter god mælk for 7 Pf.
Det er ikke altid lige rart at marchere. I dag har jeg således
gået med vabler på mine små tæer, så det gjorde ondt hver
gang, jeg satte foden mod jorden. Ligeledes har jeg i de
sidste 8 dage haft en stærk forkølelse. I dag har vi haft en
stegende hede, og det gjorde det hele endnu værre. Kl 11
kom vi til en lille landsby; men der boede ingen bager, så vi
måtte videre. Vi gik til kl. 12; men da der fremdeles ingen
var i sigte, holdt vi hvil i en skov til kl. 2, hvorefter vi gik et
godt stykke; men endnu var der ingen at se. Så spurgte vi os
for og fik at vide, at der slet ingen var før Monheim, den by,
hvortil vi skulle i dag. Så måtte vi gå tilbage til en gæstgi¬
vergård, hvor vi fik noget tørt brød og en lille pølse samt en
halv liter øl. Her sad et par markarbejdere og spiste tørt brød
med kålerabi til, medens de drak en hel liter øl. Henimod
aften nåede vi endelig Monheim, hvor vi fik endnu en om¬
gang tørt brød og pølse.
Donauwörth, 23. Juli
Dagen begyndte med uheld for Andersen. Efter at vi havde
drukket vor morgenkaffe og betalt vort logi, der kostede 15
Pf., gik Andersen og jeg ind i en butik for at købe et par
prospektkort. Da vi havde besørget det, gik jeg ud, men
Andersen, der kom lige bagefter, var så uheldig at glide på
trappen og slå den ene hånd over i et vindue, der blev knust,
medens andre forskellige genstande rullede ned på gulvet.
Andersen så på sin hånd, medens konen så på sit vindue og
sagde: "Sie müssen doch bezahlen". Det var Andersen ikke
rigtig med på; men han spurgte dog: "Wie viel kostet es?"
Da hun så sagde, at det kostede 2 mark, udbrød han: "So
viel geld habe ich nicht!" Og på den måde slap han med 80
Pf. Så spadserede vi videre for at nå Donauwörth inden mid¬
dag, da vi mente, at vi så kunne få vor understøttelse; men
det blev der ikke noget af. Vi måtte pænt vente til dagen
efter og på den måde blive 2 dage i Donauwörth. Derimod
fik vi en ganske god middagsmad. Om eftermiddagen var vi
ude at bade i Donau, hvorefter vi var oppe på Schöneberg,
et udmærket udsigtspunkt, hvorfra vi havde en god udsigt
over byen og floden. Her i herberget er der 6 tyske og 1
ungarsk typograf foruden os, og de havde alle været på råd¬
huset for at få 40 Pf. i statsgeschenk.
Den 24. Juli
I aftes blev vi puttet i seng sammen med 6 tyske kolleger,
alle i et værelse, skønt logien kostede 30 Pf. Jeg for mit
vedkommende som dog godt, og kl. 7 stod jeg op godt til¬
freds med tilværelsen. Formiddagen gik med at drikke kaffe,
spadsere, skrive og vaske lommetørklæder i Donau. Om
formiddagen var vi også inde i den katolske kirke her, der er
ganske pæn. Så gik jeg hjem og spiste en ganske god mid¬
dagsmad til 50 Pf., hvorefter vi sad og passiarede lidt. I ef¬
termiddags var Andersen og jeg ude at se, hvordan de ban¬
kede pæle i med donkraft ved den ny bro, der skal bygges
over Donau her. Der var en halv snes mand til at hale den
store hammer op; men arbejdet gik med liv og lyst, medens
de sang til. Derefter gik vi en tur ud fra byen, hvor vi nød et
glas øl, medens vi spiste for 3 Pf. tørt brød til. For så at få

resten af eftermiddagen til at gå, gik vi en tur langs Donau,
og da vi var kommen et godt stykke, lagde vi os i engen i
skygge bag nogle træer. Om aftenen fik vi vor understøt¬
telse og en hel masse gratis øl. En ældre kollega, der boede
på herberget sammen med os, havde nemlig fået arbejde her
i byen, og i den anledning gav han os en halv liter øl.
Den 25. Juli

Første udbetalingssted er Ulm, og i dag begav vi os på ve¬
jen. Efter lidt skænderi blev vi enige om at skilles, således
at Andersen og jeg rejser sammen, medens Høier sagde, at
han og Rosenkilde vile rejse efter München; det har de dog
fortrudt; thi de rejste samme vej som os i dag, nemlig efter
Ulm. Sidst vi så dem i dag, holdt de hvil i en landevejsgrøft
°

mils vej fra Dillingen, hvortil vi kom op på eftermidda¬
gen. Vi gik ind på gædtgivergården "Den Sorte Bjørn", hvor
vi bestilte logi for natten. Derefter var vi ude at se os om i
byen, oppe ved slottet og ude i en smuk katolsk kirke, samt
ude at bade i Donau. På herberget fik vi noget tørt brød og
øl og efter den tørre aftensmad, gik vi til ro.
Den 26. Juli

Værelset, vi havde sidste nat, var godt og sengene ligeså;
men efter det hvil, vi havde i går eftermiddags mærkede jeg
først nu efterveer; Halsen og den ene fod var nemlig opsvul¬
met afmyggestik. Kl. 8 gik vi videre for at nå Günsburg. Vi
kom igennem Dillingen, hvor vi fik noget brød og ost samt
noget øl. Her så vi endelig en bayersk bondemiddag, der
bestod af noget stegt kød og et stykke tørt brød, ingen efter¬
mad. Medens vi sad og spiste, kom en anden rejsende ind.
Han spurgte os om noget, som vi ikke rigtig forstod, og i
den anledning kom værten og han i klammeri, det endte med,
at han drak sit krus ud og forsvandt. Da vi havde betalt,
spurgte værten, om vi ikke ville have et stykke ekstra brød
med på rejsen, og det sagde vi selvfølgelig ikke nej tak til,
men puttede det i tasken. Kl 4 kom vi til Günzburg, hvor vi
gik ind i en gæstgivergård med freundenverkehr og bestilte
logi. Derefter var vi ude i byen, der har ca. 4.000 indbyg¬
gere. Vi så det engelske frøkeninstitut og var inde i en meget
smuk katolsk kirke. På loftet var der malet mange smukke
malerier, ligesom væggene og alteret var meget smukke.

Forsættelse følger.

ESBJERG

Esbjerg, vi er på vej, det er lykkedes os at få lokaler, som vi
skal i gang med at sætte i stand, som vi håber kan være klar
til d. 15 februar, så vi kan holde åbningsmøde. Den 21 dec.
havde vi julefrokost, vi havde et par gæster med, reporter
fra TV-glad, som vil lave en udsendelse med os, samt vores
venlige husvært Ove Ibsen. Vi havde et dejligt og fornøjelig
møde. D. 7. jan. havde vi hulemøde, jeg startede med at
fortælle om foreningen, vi fik klaring på vores kommende
projekt. Vi fik smørrebrød og sluttede i fred og ro.
Med kno i bordet, Bent
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FREDERICIA
5/1-05. 13 Svende og venner var mødt
frem til årets første hulemøde. Første
oplysning formanden kom med, var at
juleafslutningen havde givet 488.00 kr.
i overskud, selv om klubben gav mid-
dagen+ løl og lsnaps. Næste punkt på
dagsordenen var forårsfesten som vil
blive slået samme med klubbens 85 års
jubilæum d. 19/3-05.
Jubilæumsfesten starter med en recep¬
tion i hulen, Sjællandsgade 17c., fra kl.
11,00 til kl. 15,00. der vil blive arran¬

geret transportmulighed fra hulen og ud
til hotel medio, og retur efter festen.
Festmenuens pris er 120kr., og drikke¬
vare til en yderst rimelig pris. Kunne
man tænke sig en overnatning inden
hjemturen, kan det arrangeres for 400
kr. for et dobbelt værelse og 300 kr. for
et enkelt værelse, og så vil der være

morgenkaffe og rundstykker til 15 kr.
Tilmelding kan ske til Vera og Jens
Christian på Tlf. 75922382 senest d.2
Marts. 2005.
Med kno i bordet VeraJ Jens Chr.

DlikU-ml.wr

FREDERIKSSUND
Hulen i Frederikssund var godt fyldt op
på årets første huleaften den 7.
januar. Lige inde for døren blev vi mod¬
taget afglade harmonikatoner fra Tonny
Jønssons harmomika og han spille så
man skulle tro han fik penge for det,
undte nærmest ikke sig selv en pause.
Traditionen tro var der kogesild på
menuen og det skal som sædvanlig nok
få folk ud til hulen. Sildene var store

og gode og de stuvede kartofler heller
ikke at kimse af - der manglede ingen
ting, ej heller rødbeder.. De 28 frem¬
mødte svende fik virkelig en kulinarisk
oplevelse, og selvom der var forholds¬
vis mange fremmødte skortede det hel¬
ler ikke på klokke-ringning.
Først var det Inge som hev i snoren fordi
hun havde rundet et skarpt hjørne og

på denne måde takkede for opmærk¬
somheden, Carlo havde også rundet og

han havde sendt en omgang med som
Frank på behørig vis kunne aflevere.
Gæster havde vi også denne aften - som
sædvanlig - kunne man sige, Poul Erik
fra forbundet „TIB" (Træ, industri og
Byg) takkede specielt fordi vi altid in¬
viterer ham denne aften i januar, han
sætter stor pris på naverne og kogesild
i særdelshed, så han kvitterede også
med at give en omgang. En anden gæst
vi havde denne aften var John Marcho
- han optog hele hulemødet på lydbånd.
John arbejder med lydavis for blinde.
Han skulle hjem og redigere stoffet fra
vores møde, så vi håber det bliver til at
holde ud og høre på. John har i øvrigt
lovet at vi også selv skal få fornøjelsen
at høre båndet, måske allerede ved næ¬

ste hulemøde. Oven på de salte sild
gjorde det godt med en kop kaffe og
dertil havde undertegnede knaldet et
par lagkager sammen i anledning af
førnævnte runde fødselsdag, og med
dem kom sukkerballancen lidt på ret køl
igen. Snakken gik lystigt og harmoni¬
kaen var efterhånden rødglødende. Ja,
således atter en fornøjelig aften i Fr.sund
og en god start på det nye år - vel mødt
i februar. Foreningen ønsker Kaj - Per
Vejen og Claus hjertelig tillykke med
dagene i februar.
Hulevagt d.4. feb. er Kaj og Morten.
Med kno i bordet - Inge

HERNING
Dette er en meget forsinket tak til alle
de foreninger, som var med til at fejre
vores 40 års jubilæum den 4.12.04. Det
blev en fest, der nok aldrig glemmes.
Stor - stor deltagelse til festaftenen, hele
90 deltog, det var over al forventning.
Tak for alle gaverne og de rosende ord
der blev sagt. Det varmede os alle, og
det giver os måske lyst til at holde en

lignende fest igen om 10 år, hvem ved?
En tak skal siges til de medlemmer, der
gjorde en stor indsats for at alt faldt i
hak, da den store dag oprandt. Så var
der en lille skare, som hjalp hinanden
med oprydningen dagen derpå. Nogle
knoklede, andre tittede bare på, selv om
der var nok at tage fat på. Undertegnede
var en af dem, men kære kammerater

jeg håber, at I bærer over med mig, da
mit helbred ikke er som for 25 år siden.
Festen om aftenen gik med sang og højt
naverhumør som altid, når naverne hol¬
der fest. Musikken - ja det var som sæd¬
vanligt vores gode "luftkasse-besvinge"
DUR. Han havde dog fået hjælp af to
andre, som før har leveret musik til os.
Det var Ove, som også mestrer at få
nogle lyde ud af en "luftkasse" og Lasse,
som kan få nogle "dom,dom—
dom,dom" lyde ud af et strengeinstru¬
ment, han kalder for en basguitar. Det
lød rigtig godt, når de mixede det sam¬
men til en melodi. En stor tak til de tre.
Lasse havde sagt, at naverne ikke skulle
holde fest uden hans deltagelse. Vi har
endnu ikke fået pakket alle gaverne ud,
men mon ikke det ved fælles hjælp
skulle lykkes i løbet af vinterens kulde,
da der er en masse, som kan varme de
indre organer op.
Tilslut er der kun at ønske alle et godt
og lykkebringende nytår.
MONTAGEN

Brula-«vr

HOLBÆK
Til årets sidste HULEMØDE var vi 12,
som ikke havde travlt med at købe jule¬
gaver. Jeg ved ikke rigtigt med det der
tallet 12. December er 12. måned i året,
og de sidste 2 år har vi været 12 den
12. måned i året??? Sidste år var der

også 5 NISSEBØRN, men alligevel.
Der var lys i vores juletræ fra vores ju¬
lefrokost, og nogle mente, atman måtte
vande det med en god dosis VIAGRA,
da stjernen næsten var ved at nå gulvet.
Kirsten og Viggo havde påtaget sig at
sørge for, at der var gløgg og æbleski¬
ver til alle. Mens Viggo passede hund,
klarede Kirsten det med gløggen og
æbleskiverne. Jeg havde ikke indtryk af,
at nogen manglede noget, menBAMSE
fik heller ikke lov til at stikke snuden i

gløgggryden.
Fra sangbogen var nr. 15 og 57 på pro¬
grammet, og aftenen gik med både
naverspind, og lidt mere vovede histo¬
rier. Vi sagde GLÆDELIG JUL OG
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GODTNYTÅR til hinanden lidt før kl.
23.00 og til de, som ikke var til stede,
kan jeg på efterskud ønske vore øvrige
medlemmer det samme. Jeg håber, at i
alle vil gøre alt, som er muligt, for at
komme til vore møder i 2005. Det er
sammenholdet, som skaber en stærk
forening.
2004 var langt fra noget dårligt år for
os her i Holbæk. 2 gange havde vi glæde
af UDSTILLINGSVOGNEN. Først 3
x 3 dage til byfest i Holbæk. Derefter
den sidste weekend i september hvor
vore gode venner fra Frederikssund var
med til at passe VOGNEN. Sidst på
Mørkøv Heste- og Kræmmermarked.
Det har givet nye medlemmer.
Til Ø-TUR og SKOVTUR var der også
godt fremmøde, og vi vil i 2005 gøre
alt for at øge vores medlemstal bl.a. ved
hjælp af månedlige annoncer på
internettet. Vi mangler desværre sta¬
dig en KLUFT til udstilling på Holbæk
Museum, så vi ad den vej kan gøre
opmærksom på Naverne. Er der nogen,
som har en, som måske er krympet lidt
og ikke er i brug mere, kan den gøre
gavn forALLE Navere.
Henvendelse på 40 37 36 04 eller 20
78 05 45.

Jørgen L.

HØRNING

Lørdag, den 11. december havde i lig¬
hed med de tidligere år, havde vi igen
åben mølle hvor vi viste møllen og
naverhulen frem for byen borgere.
Denne dag kom der over 200 menne¬
sker for at hilse på julemanden og for
at se vores hule.

Lørdag, den 8. januar havde vi nytårs¬
taffel i hulen, 14 naver og navervenner
var mødt op denne dag, i deres fineste
tøj, + Jørgen og Ester fra Sønderborg.
Vejret var ikke det bedste da der blæste
meget, 3 af vores medlemmer var ble¬
vet forsinket, da de var blevet budt vel¬
kommen lød der et brag, og en af mølle¬
vingerne var faldet af , lige ved vores
indgangsdør. Men ellers gik vores fest
meget fint, alle fik nok at spise og drikke
og alle hyggede sig indtil der var tid til
at synge minderne og alle kunne gå
hvert til sit.
Med kno i bordet Else

LOS ANGELES
Nu er vi kommet hjem fra vores lange
tur til Tasmanien i Australien. Turen gik
fint, og vi så en masse nyt. Vi fandt ud
af, at Tasmanien er enmeget stor ø, hvor
de har masser af landbrug, får, køer og
selvfølgelig wallabyes, pattymellons,
wambats, papegøjer og så videre. Jeg
kan reportere, at decembermødet i
Naverdalen i LosAngeles var gået godt.
De havde holdt dansk jul med dejlig
flæskesteg med tilbehør og sluttede af
med den årlige afstemning. Alle blev
genvalgt, så nu starter vi på et nyt år.
Vi siger tak for julehilsener fra
Johan Andersen fra Kolding, Ole
Johansen fra Aarhus og telefonopkald
fra Ole Graae i Næstved. Vi har fået
masser af regn her i Los Angeles i den
sidste måneds tid. Det betyder jo, at de
får masser af sne i bjergene, så vi reg¬
ner med ikke at have vandmangel til
sommer. Men det vil tiden jo vise.
Sidst men ikke mindst ønsker vi alle
Navere fjern og nær et Rigtig Godt
Nytår og tak for det gamle.
Med Kno Arne O.

KØBENHAVN
Mini-Jule-Hule-Frokosten søndag den
12/12 gik over al forventning. Vi var
omkring 16, men af forskellige retter var
der meget mere. Så meget, at vi des¬
værre absolut ikke kunne spise op.
En pragtfuld dag der tog timer naturlig¬
vis. 2004's sidste arrangement, var Jule-
Hulemødet den 16/12, hvor vi var 13
(sikke et tal), til gratis glögg og æble¬
skiver og havde en god aften. Den nye
Københavnernav blev uddelt, og bøde¬
kassen skulle tømmes. Der var et yderst
flot resultat på kr. 1.803,75! Kasseren -

og vi andre var mere end forbavset, da
det det kun er på 3 måneder! Bøder er
det hele (forhåbentlig) ikke, men især
manges dejlige extrastøtte til forenin¬
gen. Tak skal i have! Sven Aage kom
nærmest. Fastelavn, ermit navn, og det
er iår søndag den 6. februar at det står på
tøndetævning. Hulen åbner som altid kl.
10.30. Ved tolv-/ettiden holder vi

frokost"pause", under Overblærens
myndige ledelse, og det er jo især lidt
af en oplevelse. Efter at knuderne er vel
fortæret, er det så tøndens tur til at blive
tilendeliggjort.

Hvemmon bliver Kattekonge med sov¬
sekande og hvad dertil hører iår. For
ikke at glemme dronning? Udklædning?
Gerne! Der er ingen tilmelding, men er
udelukkende for medlemmer af en

CUK-forening. Da fastelavn er en fest
i sig selv, afholdes i februar kun 1
Søndagsmesse den 20/2 og Svendehule-
møde den 23/2. Vel mødt!
Arrangementer:
6/2 kl. 10.30 Fastelavn
20/2 kl. 10.30 Søndagsmesse
23/2 kl. 19.00 Svendehulemøde
Med kno i bordet Niels „2m"

NAKSKOV
Hulemødet d.26/11. var godt, trods flere
afbud. 4 stk. plus Lone der gik tidlig
hjem. Vi fik optaget en vis hr. Niels
Andersen som naver. Velkommen Niels,
du er kommet blandt venner. Jeg fik flyt¬
tet vore Generalforsamling sidste gang,
grundet pinsestævnet, men det var for¬
kert, da det var en forkert kalender jeg
fik kikket på. Den afholdes som plan¬
lagt d. 27/5 kl 18.00 Hulemødet d. 7/1
der var flyttet grundet julen, var godt
besøgt, 9 ud af 10 mulige, måman kalde
fint. Hulemøderne d. 25 februar og d. 18
marts holdes hos næstformand Ole på
Axeltorv. Fra april måned afholdes de
på Rødbyvej igen. Julepakke auktionen
er udskudt til sommerfesten, hvor vi
regner med at alle kan deltage. Grun¬
det vi først afholder generalforsamling
efter pinsestævnet, er det vedtaget, at
formanden deltager som delegeret og
fanebærer. Erik er blevet træt af de
kolde vejr i Nakskov, så han har beslut¬
tet at han vil søge andre himmelstrøg,
så han tager tilbage på en platform i
Nordsøen i Gorm feltet. 2 uger ude og
3 uger hjemme, halvdagsjob. Den evige
hvile, god fornøjelse, Husk at kasserer
Lone holder sin 40 års fødselsdag, på¬
skelørdag kl 13.00 i 3F lokaler (SID)
Husk at det er gratis. Efter mødet gik vi
igang med maria's mad. Der mente man
at det skulle fejres at de slap for mig, i
hele 3 måneder, så det blev god aften,
hvor der bl.a. også blev sunget, især i
flerstemmet. Alle kunne selv finde

hjem, også de 2 der var på vandvognen
Med kno i bord Henning
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nysted
På hulemødet den. 3. januar var 5
svende mødt på dette af årets første
hulemøde. Generalforsamlingen blev
fastsat til mandag den. 7. marts kl.
19.00. Dagsorden ifølge vedtægterne.
1. Valg af dirigent.
2. Beretning ved Oldermanden.
3. Regnskab ved Skatmesteren.
4. Indkommende forslag.
5. Valg af bestyrelse.
6. Valg af Hulefar.
7. Valg af Skatmester.
8. Valg af Revisor.
9. Valg af suppleant til bestyrelsen.
10. Valg af revisorsuppleant.
11. Kontingent
12. Eventuelt.
På valg i bestyrelsen er Alex, Kaj og
Flemming, til Revisor er Frank på valg.
Poul Rasmussen fortalte lidt om sine

unge dage som sømand og vi kom vidt
omkring i verden, tak til dig Poul for en
god fortælling om en dagligdag som
sømand. Næste hulemøde er mandag
den. 7. februar.
Med kno i bordet. Oldermanden.

næstved
En forsinket tak til Henning naver for
et flot arrangement, os der deltog var

meget tilfredse med det hele, endnu en

gang tak. Vi harAFHOLDT JULEFRO¬
KOST for bowlingholdet der var 16 fri¬
ske fyre som gik til den, det blev en
dejlig dag, vi ser dem igen til deres ge¬
neralforsamling, hvor de skal have gule
ærter. Festudvalget stod for at servere
gløg og æbleskiver. Der blev spist godt
og folk hyggede sig, tak til festudvalget.
Festudvalget inviterer til fastelavsfest i
hulen, vi starter med morgenmad kl.
09.00 og tøndeslagning kl. 10.00, fro¬
kosten starter kl. 12.30. Se opslag i hu¬
len angående pris.

Fredag den 25/02-05 afholdes forenin¬
gens ordinære generalforsamling, der
serveres gule ærter kl. 18.00. Så det vil
være en fordel at tilmelde sig til spis¬
ning så vi ved hvor meget der skal kø¬
bes ind til, og selve generalforsamlin¬
gen starte kl. 19.00.
Møde op og gør brug af din stemme det
er også din forening.
Med naver hilsen, Ove

odense
Årets første hulemøde, var pænt besøgt
af 10 medl., Ole bød velkommen og
ønskede alle et godt nytår. Der blev delt
et program rundt, som vi kunne gen¬
nemgå, eller rette i. Hulemor havde lidt
rester fra julefrokosten, som blev spist
inden vi skulle "slagte" GRISEN. Der
var mange som havde "spyttet" i gri¬
sen, enten ved glemte nåle eller andre
forseelser. Der var nemlig over 1400 kr.
i grisen. Vi takker. Marianne fik 1 øl af
Arno, som var længst væk fra beløbet.
Jeg tænker på om vi skal sælge vores
sangbøger. De bliver aldrig brugt, selv
om de ligger delt rundt.
HUSK TORSKE GILDE D. 18 FEB
KL. 17. Husk en pakke til aktion
Husk tilmelding til Kirsten på tlf. 6591
3538.
De bedste hilsener, pigen fra Fyn

randers
Ved julefrokosten d. 18-12-04 var der
god stemning, samt nok af god mad og
drikke. Vi byttede gaver og spillede
amerikansk lotteri, på aktionen gik vo¬
res pullimutflaske for 1187 kr. mod 259
kr. sidste år, et fantastisk bud, det var
fattigrøvene oppe fra nordbyen, som
havde det højeste bud, flasken gik til¬
bage til hulen, og det siger vi tak for,
dette høje bud bliver nok vanskelig at
slette, men vi prøver igen til næste ju¬
lefrokost. D. 31-12-04, til æbleskiver
og solbærrom, mødte der svende og
gæster en stor overraskelse, vores hule
og torilet stod nymalet og var blevet

ommøbleret osv., en stor tak til Kim og
Peter for dette arbejde. Angående vo¬
res 60 års stiftelsesfest d. 18-6-05, se
andet sted i svenden. Husk at vores at

vores hule Udbyhøjvej nr. 150 i kid.
Også i det nye år har åbent hver søndag
fra kl. 11.00 t.o.m. ?. Velkommen i
hulen.

Kno i bordet fra Randers, Jørn.

roskilde Kdbbrrstnt'cl
Hulemødet d. 28.12.04 var noget helt
specielt, for vi fejrede 3 fødselarer, som
gav mad og en lille en til halsen til de
18 Navere, der var mødt op.
Formanden bød velkommen, og vi sang,
inden vi gik tit bords til al det lækre
mad, der blev disket op med. Der blev
snakket meget om alt, hvad vi alle havde
oplevet i julen og selvfølgelig over¬
svømmelserne i Østen, som er ganske
forfærdelige. Klokken blev mange, in¬
den Hulen blev slukket og låst.
Program for februar:
Kortspil d.13.2.05.
Hulemøde d.25.2.05.
Hulevagten er Birthe og John
Med naverhilsen fraRoskilde,Annalise.

samsø
GODT NYTÅR TILALLE.
En kedelig forglemmelse fra vor jule¬
frokost 27-11-04.
Vores gode ven Lars Larsen sponsore¬
rede 1 kasse Ice, Whisky og snaps til
vor julefrokost og det siger vi fra Samsø
afd. mange ganger tak for, det var helt
overvældende. Undskyld, Lars bedre
sent end aldrig. Generalforsamlingen er
udsat til den 11-02-05, da vores for¬
mand er på ferie på Cuba.
Husk at indkomne forslag til forman¬
den er 14.dager før.
Naverhilsen fra Åse.
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SILKEBORG
Ja hvor skal vi begynde og hvor skal
der sluttes. Vi har deltaget i jubilæum,
fødselsdage, julefrokoster, jule¬
komsammen, nytårstaffel (a la
Margretes på Christiansborg) og sendt
hilsener til søens folk. Gyda -

Rexenbergs kone - døde her i ugen op
til jul. Den slags er altid kedeligt, sørg¬
modigt og så kort tid efter Henning. Så.

Glem et lille smil til det bliver gråvejr
Lige nu er himlen klar og blå
Der kan ske ting i morgen
Du ikke forudså.

Hermed vil jeg ønske alle Navere med
Sabelkatte - håndbremser - koner &
kærester m. m et godt nytår.
Hold jer fugtige.
Skriverkarlen f) V75T

icrr-
SLAGELSE
Hulemøde d. 07.01.05 Først vil jeg øn¬
ske alle Navere et rigtig godt nytårmed
håbet om alt god fremover. Vi var 7
svende og 2 gæster som startede med
at synge nr. 35 hvorefter der blev ori¬
enteret om den forestående udstilling på
Slagelse Museum hvor der er fernise¬
ring d. 29.01.05 og som løber over 3
mdr., Da vores "normale" Hulefar var
fraværende kunne denne gang synge nr.
70 til Ejvinds pris idet han, på fortrinde¬
lig vis, fungerede som Hulefar. Det var
dejligt at se Claus hjemme fra Spanien
selv om det er lidt for tidligt (kassere¬
ren blev vist mest glad). En af gæsterne,
Ejvinds søn Lars, havde taget en kam¬
merat, Thomas, med som vil forsøge at
gøre lidt reklame for Slagelse Naver¬
forening til en rimelig pris. Mogens ef¬
terlyser plads til opmagasinering af ef¬
fekter til vores loppemarkeder, så hvis
der er nogen der har f.eks. en garage el.
lign. som ikke bruges, bedes man kon¬
takte Mogens. Tilmeldingsliste til Nyt¬
årskuren d. 22.01.05 blev lagt frem,
men kun få tilmeldte sig d.d. Så var det
tid til det kulinariske hvor ordet var frit

og dette blev overholdt med stor entu¬
siasme. Minderne blev sunget kl. 2200
Med kno i bordet: Erik

STOCKHOLM
Da mange av vores medlemmer var på
rese, fik vi avlyse månedsmödet i
decenber, men vi tog igen det vid jule¬
messen. Da blev vi 19, som satte os til
bords, og det var snart nästen tomt på
fadene. Så kom sangbøgerne frem, og
timerne gik.
Karin og jeg fik köre in til Kenneth, han
hade invigning av sin nye lejlighed.
Nu er vi inne i et nyt år og håber, at vi
ses mange gange under det nye året.
Under 2004 var vi 284 personer på de
22 treffer, vi hade.
PROGRAM FOR FEBRUAR:
05. feb årsmöde lördag kl. 13
19. feb. fastelavnsfest lördag kl. 13
26. feb. svendefest lördag kl. 13
Med naverhilsen Onkel Anders.

SØNDERBORG
14 naver / venner og gæster, var mødt
til vores årlige nytårstræf. Hulefar hil¬
ste alle velkommen, snakken gik flittigt
og vores traditionelle sildemad blev
serveret. Formanden kom forbi inden

dagen var slut og gav en lille skænk, og
hjalp til med optællingen af Sputnik.
Resultatet var rigtig fint. Karin blev den
heldige vinder af en skænk, og des¬
værre, Regnar måtte betale igen, igen.
Stemningen var rigtig hyggelig, men alt
godt har jo desværre en ende. Kl. 14.00
var dagen og året slut i Hulen, men vi
fik lige en sidste sang inden vi ønskede
hinanden Godt Nytår.
Vi håber at alle er kommet godt ind i
det nye år.
HUSK HUSK HUSK:
Vi har hulemøde den første fredag i hver
måned og lørdagstræf den 3. lørdag i
hver måned.
Med kno i bordet Jette.

VEJLE

Hulemøde d.7—1—05. Formanden åb¬
nede mødet med et ønske om et godt
nytår til alle og fortalte om turen til
Herning som havde været en god tur.
Vejle afd. nye årsprogram var blevet
lavet og blev fremvist. Der var ved
mødet modtaget 9 forskellige logo¬
tegninger disse blev gennemflet og man
udvalgte pr. nr. 1 stk. tegning som skulle
bruges til pinsestævnets nye Emblem
m.m. Tegningen var lavet af Henrik
Andersen. Festudvalgsmedlem Hans
Chr. Svendsen fortalte om vinterfesten
som skulle være d.15—1—05 man hå¬
bede på en god festdag sammen. Efter
mødet havde Jørgen Lauridsen lavet en
god suppe med hjemmebagt brød og tak
til dig Jørgen for maden.
Arrangementer i Februar Mdr.
D.4—2—05 kl.18.30 Hulemøde.
Med naver hilsen, Jens K. Ibsgaard.

4L,

'U»mrcr

ÅRHUS
Til hulemødet den 17.12 var der godt
fyldt op i hulen af svende. Der blev ser¬
veret æbleskiver og solbærrom - til al¬
les store tilfredshed. Bødekassen blev
tømt. Blandt buddene om beløbet i kas¬
sen kom Børge tættest på ! Bente
Mathiasen gav, via stedfortræder, en
omgang til alle på Ole Mathiasens
vegne, idet hun var sikker på, at han fra
sin himmel ville fryde sig over glæden
derved i hulen! Tak!
Hermann Bossen havde haft fødselsdag
og slog på klokken. Mange tak.
Jeg kan oplyse om, at fra d.d. har vi kun
et hulemøde om måneden. Det er den
anden fredag i måneden!
Hulemøde den 11.2.
Gule ærter den 26.2. kl. 18.00
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 Hansén, 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. af CUK. Hillerød afd.

Kristtornevej 43 Hpr 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 clep>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

Grill * Pizza * Smørrebrød * Is
Åbent hele Året Værelser m/ TV

Hyggelig gardhave ( | www.droppen.dk

Langgade 26* Tranebjerg*DK-8305 Samsø*Tlf. 86590632
SPILLEAUTOMATER * BILLARDSALON
BESØG DROPPEN VI LØFTER PROPPEN

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

www.jakon.dk

■dl

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 9712 30 08



AFSENDER:
Hovedkassen

Rustrupvej 26 B.
DK-8653 Them

B ® PQ5T>
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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.

ne^ar
ta'P«

MR.T * B.I(_LARE>

Brandt's Bar
Paladspassagen 7

7100 Vejle
Tlf. 7583 1099

TUF. 82 0515"

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

MURERMESTER
Gunner M Vilhelmsen

Egetoften 6, Slagslunde
DK-3660 Stenløse

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

v~

SITs 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

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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CUK i 50 år!
Den 12 - 3 - 05, har Herluf Fiirgaard været medlem i CUK i 50 år! Han
rejste som ung nyudlært finmekaniker til Schweiz for at arbejde, han ind¬
meldte sig i CUK i Zürich i 1955. Efter sin hjemkomst meldte han sig ind
i Århus-foreningen, her har han lavet et stort stykke arbejde. Han har væ¬
ret et mangeårigt medlem af bestyrelsen, han har været sekretær og i 1975
blev han valgt til formand for foreningen. Det var en post han bestred i
mange år. Som en anerkendelse for sin store indsats i foreningen, blev
Herluf i 1989 udnævnt til æresmedlem i Århus. Derudover blev han i
1991 udnævnt til æresmedlem af CUK! Vi her fra Århus vil benytte lej¬
ligheden til at takke dig for den store indsats du gennem tiden har ydet
foreningen. Et forsinket - men et hjertelig tillykke med jubilæet,
Ønskes du af alle Århus naverne. L. Lindskjold

Indbydelse til 125 års stiftelsesfest
den 5. juni 2005

Det glæder os at invitere til 125 års stiftelsesfest
den 3. - 5. juni 2005 i Zürich.

Program:
Fredag den 3. juni 05: Huleaften i Hulen kl. 18.00 - ??
med aftensmad til sfr. 10.00 per person.
Lørdag den 4. juni 05: Stiftelsesfest på rest. Landhus i
Zürich Seebach Kl. 19.00 til kl. 02.00
3 gangs menu til sfr. 38.00 exkl. Drikkevarer.
Søndag den 5. juni 2005 Slap af fest i hulen og ved gril¬
len. Mad og drikkevarer kan medbringes eller købes i hulen
Vi har ca. 2 km fra restaurant Landhus fundet et hotel hvor
der er værelser til sfr. 62.00 per nat. Der er plads til 3
personer på værelset, (dvs overnatning per næse sfr. 20.66
per nat) Der er toilet og bad på gangen. Morgenmad ko¬
ster sfr. 8.00 / person.
På selve Rest. Landhus i Zürich Seebach er der også 28
værelser til følgende priser: Enkeltværelse sfr. 100.00 per
nat, doppeltværelse sfr. 130.00 per nat.

For begge hoteller gælder at reservationen er iorden ved
forudbetaling af 50 % af slutbeløbet.
Betaling kan indbetales på vores postkonto:

Dänischer Verein, Zürich
8006 Zürich

PC Kontonr. 80-47645-8
Det vil være en fordel, hvis man kommer i bus fra Dan¬
mark, da der er ca. 30 km fra hulen til hotellet, og vores
hule ligger ca. 10 min kørsel fra Winterthur hovedbane¬
gård. Der findes dog også andre overnatningsmuligheder
såsom campingvogn, vandrehjem
Alle forespørgsler og tilmeldinger bedes sendt til Frank
Petersen, Schaffhausenstrasse 118, 8412 Aesch b.
Neftenbach tel. +41796712460, fax +41523155761
Email: frank_petersen@swissonline.ch
I april udgave 2005 af Den farende Svend vil det nøjag¬
tige program med tider-osv. blive tilkendegivet og på vo¬
res hjemmeside cuk-zuerich.ch.

VEL MØDT I ZÜRICH



MÆRKEDAGE

D.06 marts 2005 Sonja Fischer, København 85år
Landagerkrogen 16,
DK-3200 Helsinge

D.12 marts 2005 Hans Peter Hansen Sønderborg 65år
Ahlmansvej 19
DK-6400 Sønderborg.

D. 16 marts 2005 Arne Munk Århus 60år

Ellebækvej 18
DK-8520 Lystrup

D. 14 marts 2005 Otto Andersen Stockholm 75år

Lötsjövägen 33, 2tr.
S-17443 Sundbyberg

D. 19 marts 2005 Carlo Thoms Herning 75år

I anledning af min 60 års fødselsdag vil jeg hermed takke
alle for opmærksomheden, såvel navervenner som H.B.
Willy Christiansen, Næstved

Hjertelig tak for al opmærksomhed på min 75 års fødsels¬
dag d.3/2 - 2005.
Ebert Holbæk

Ringgade 78
DK-7600 Struer

D.22 marts 2005 Hans Emborg.
Højtoft 8
DK-7100 Vejle.

D 27 marts2005 Edgar Sørensen
Kærsgården 10,2,tv
DK-7100 Vejle.

D 28 marts 2005 Jens K. Ibsgaard.
Fredensgade 6
DK-7100 Vejle.

D. 01 april 2005 Inga Pedersen
Smiths väg 6A
S-13239 Saltsjö-Boo

D.02 april 2005 Per Michael Jensen
Lavendelvej 4, Serritslev,

JUBILÆUM DK-9700 Brønderslev

• Åben hus

Vejle 60år * I anledning af min 60 års fødselsdag holder jeg åben
• hus i hytten på navervej 3 i Vejle den 19. marts 05 fra
*
kl. 13,00 til 17,00 . Der vil være lidt øl og en bid brød

Vejle 65år • så længe lager haves.
*
Med naverhilsen Hans Emborg Vejle afd.

Vejle 65år

FØDSELSDAG 60 år &!
Stockholm 70år Arne Munk, kan den 16-3, fejre sin 60 års fødselsdag !

Arne er udlært i tømmerfaget, og har som sådan arbejdet
ude i den store verden! Vi ser desværre ikke Arne så ofte,

Aalborg 60år men håber snart at kunne ønske dig tillykke med de 60 år,
ved et besøg i hulen!
Tillykke med fødselsdagen, ønskes du af Århus forenin¬
gen. L. Lindskjold

D.05 feb.2005 25år

D.12 feb. 2005

Erik Katberg,
Lyngholmsvej 1,
DK-9200 Aalborg
Knud B. Sørensen Frederikssund 40år
Thorsvej 16, Kregme
DK-3300 Frederiksværk

D.07 marts 2005 Kaj Ove Knudsen Herning 30år • HB formand Ole Bøwig
Grønnedal 158 •
Dk-7600 Struer

*
FORMANDEN BLIVER 60 ÅR.

• I anledning af at jeg bliver 60 år den 8. april 2005, hol-
* der jeg åbent hus den 16. april fra kl. 11.00 til 16.00, i
• selskabslokalerne Bregnevej 5, Odense.
Der vil være mad og drikkevarer til deltagerne.
Med naverhilsen

D.21 marts 2005 Aage Håkansson
Laxgatan 12, 4tr.
S-13343 Saltsjöbaden

Stockholm 30år

•ÅBENT HUS
• I anledning afmin 60 års fødselsdag den 16 marts 2005
• holder jeg åben hus på restaurant Italia mindebrogade 3.
! 8000 Århus C fra kl. 13.00 - 17.00,
• for familie, venner og bekendte.
a Hilsen Arne Munk, Ellebækvej 18, 8520 Lystrup.

Det er med sorg jeg må meddele, at vores formand for
Roskildenaverne, John Nielsen er taget ud på sin sidste rejse
d. 11. januar 2005. John har tilbragt mange år i Canada med
sin kone Birthe, hvor også datteren Linda blev født. John
afhændede sit værksted i Ringstedgade for et par år siden,
for at nyde sit otium hjemme på Hejrevej. Hjerl Hede brugte
hans viden flittigt og hans glæde var stor når han tog der¬
over. John blev 75 år. Ære være Johns minde
Naverne i Roskilde.

TAK
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In memoriam.

Peter "Maler" Larsen er taget på sin sidste rejse den 1. fe¬
bruar 05. Vi har mistet en god kammerat, som altid var vil¬
lig til at gøre et stykke arbejde hvad enten det var for Hulen
eller en af vi andre som skulle havde malet stort eller småt.
Peters standartfarve var sort, men du bestemte selv kuløren.
Peter kom nede fra én lille by der heder Veerst i nærheden
af Egtved som den yngste ud af en søskende flok på 4. Da
Peter skulle konfirmeres havde de maler i hjemmet, og det
blev aftalt at når Peter var konfirmeret så skulle han ud af
skolen og i lære som maler og dermed var hans vej farve¬
lagt. Peter blev indmeldt i Zürich i marts 1974 og han om¬
talte altid sin tid i Schweiz som en gad tid med mange ople¬
velser. Han fik også nogle gode venner som han stadigvæk
havde kontakt med. Æret være hans minde
Naverne i Silkeborg.

O.B.S.
Gode Naverkammerater!

I december nr. af Svenden, stod der en artikel om 125 års
stiftelsesfest i Zürich. Og - om hvis man kommer i bus
fra D.K. m.m. Jeg er, fra flere sider, blevet spurgt om det
kan lade sig gøre. Selvfølgelig kan det det! Men andre
siger det er for langt at køre. Hvis vi tager en overnatning
i Tyskland, tager det jo to dage mere og koster ca. 40
Euro pr. overnatning m/aftensmad og morgenmad pr.
person.
Dvs. afrejse fra D.K. torsdag den 2. juni og hjemkomst
den 7. juni. Ved tilslutning af ca. 30 personer vil turen ud
og hjem blive ca. 1.500 kr. pr. person.
Hvis det har nogen interesse, bedes i kontakte underteg¬
nede hurtigst mulig, da jeg ikke kan bestille overnatning
uden at vide om det bliver til noget.
Venlig hilsen Flemming, Herning Naverklub
Tlf. 97 22 25 88 bedst efter 18.00

Referat fra HB MØDE DEN 5. FEBRUAR 2005,
kl.10.00 Fåborgvej 9, Odense.
DAGSORDEN:
1. Protokol og beretning
2. Redaktør
3. Hovedkasserer
4. Arkiv
5. Udstillingsvogn
6. Web-master
7. Esbjerg
8. Referat fra formand og kasserermøde
9. Næste møde
10.Eventuelt

Tilstede var Ole Bøwig, Dorrit Hansen, Frode Zachariasen

Vagner Sørensen, Erling Rasmussen og Laila Dideriksen.
Der var afbud fra Søren Hvejsel, Finn Pedersen, Henrik Berg
og Flemming Laugesen.
1. Jeg vil byde jer alle velkommen til årets første HB
møde, desværre er der en del medlemmer der er forhindret i
at komme til mødet i dag. Det er meget kedeligt, da vi skal
gennemgå vores webside, for at tale om de nye tiltag for
denne side. Vores hjemmeside kan blive et vigtigt redskab
til forbedret sammenarbejde mellem foreningerne, samtidig
med at det er vores ansigt udadtil. Man kan lægge forenin¬
gens aktivitetsplan på hjemmesiden, så andre foreninger kan
se hvilke dage der er større arrangementer, så man ikke selv
vælger de dage for egne aktiviteter. Der kan være oplysnin¬
ger om mærkedage og fødselsdage eller andre store begi¬
venheder og her tænker jeg på Pinsestævnet, der virkelig får
muligheden for at bringe mange oplysninger ud til dem der
ønsker at deltage i stævnet. Strukturforandringerne i vort
samfund påvirker også naverforeningerne. Det stiller store
krav til os, da vi skal arbejde for at tilpasse vore foreninger
de nye tider. I 1997 tog vi et stort løft fremad, men det er
nødvendigt at vi tager endnutag fremad, for at være med i
udviklingen i vort samfund. Det er en proces der aldrig stop¬
per, hvis vi vil have en plads i fremtiden, så vi må alle ar¬

bejde på at få nye ideer, som fremtidssikre vore foreninger.
Ole Bøwig.
2. Stregkoderne på Svenden sidder ikke altid hvor de skal
ifølge aftalen med postvæsenet, Frode vil tage kontakt til
dem. Der savnes indlæg til Svenden om fremtiden i forhold
til formålsparagraffen. HB skal ikke lave indlæg om de en¬
kelte medlemmer når de har jubilæum eller fødselsdag.
3. Der var revision i går, Frode fremlagde regnskabet, - se
andet sted i bladet. Næstved får fremover én pakke papir
om året. Arkivet skal have en harddisk samt nogle mapper,
og der skal laves el i arkivet. Det går fremad med at få sang¬
bogen revideret. Laila skal bede Kim om oplysninger ved¬
rørende indbinding af Den farende Svend.
4. Frode og Erling har været på besøg i arkivet.
5. Salg af udstillingsvognen skal ikke op på delegeretmø¬
det, da det er en beslutning HB kan tage. Frederikssund og
Holbæk får den overdraget pr. 5. februar 2005.
6. Finn havde sendt nogen krav mht. hjemmesiden, som
blev diskuteret. Domænenavnet er endnu ikke blevet over¬
ført til Frode, selvom det blev besluttet på sidste HB møde.
Erling havde nogen forslag til hjemmesiden, som blev dis¬
kuteret.
7. Esbjerg er ved at udsmykke deres hule. Ole har haft
telefonisk kontakt med BentAndersen, og har lovet at komme
til et hulemøde, for at byde dem velkommen på banen igen.
Ole vil gerne være Esbjerg behjælpelig med at finde effek¬
ter til deres hule, og han vil prøve at bygge bro mellem de
nye og gamle medlemmer. Esbjerg er velkommen til at kon¬
takte arkivet, for derfra at få effekter.
8. Det var et godt referat som blev godkendt.
9. Næste møder er d. 5. marts og 30. april.
10. Ole havde ikke fået sendt HBs kommentar til Holbæks
vedtægter, men vil gøre det hurtigst muligt.
Referat: Laila Dideriksen
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Pinsestævne i Vejle 2005.
Husk der er nu kun ca. 2° måned til pinse, og at vi ses i Vejle. Så derfor er det tid at begynde at forberede sig til
festen. Planlægningen begynder at tage form nu så glæd jer bare. Udflugten bliver gennem den kønneste del af
egnen, så snyd ikke jer selv men husk at få fotografiapparatet med. Lokalerne vi har fået til lejligheden kan let
rumme et par hundrede. Maden og drikkevarerne er bestilt, altså ikke lige mængden, men det finder vi ud af.
Så der er ingen grund til at holde sig tilbage, også fordi det vil vare et par år før vi gentager øvelsen.
Johnny Jr. som står for tilmelding og alt det økonomiske, har fået et telefon nr. mere, på tilmeldings-blanketten står
tlf.: 7572 5626, Træffes han ikke der, har han mobil nr.: 5553 8460 Så skulle det jo være muligt at træffe ham.
Med Naverhilsen Hans Emborg Vejle afd.
Indskrivningen vil finde sted på Vejle Handelsskole Boulevarden nr.48 7100 Vejle, ligesom alle aktiviteter udgår
derfra. Nedenstående skema udfyldes, og beløbet sammentælles, og 50 % afdette sendes på check sammen med
skemaet til Johnny Lindskjold Spættevej 15, 7100 Vejle, tlf: 75 72 56 26. Beløbet kan også indsættes på Arbejder¬
nes Landsbank konto nr. 53 - 98 - 0507809. Restbeløbet betales ved indskrivningen, hvor stævnemærke, spisbilletter
og prigram udleveres.
Navn: Gade:

Pnst nr

Forening: Antal personer: Telefon:

Pris pr. person: lørdag søndag mandag i alt

Stævnemærke: 70,00 kr. xxxxxxx xxxxxxx

Huleaften: 85,00 kr. xxxxxxx xxxxxxx

Delegeretmøde: 90,00 kr. xxxxxxx xxxxxxx

Udflugt med frokost 95,00 kr. xxxxxxx xxxxxxx

Gallamiddag med natmad: 250,00 kr. xxxxxxx xxxxxxx

Morgenmad søndag: 25,00 kr. xxxxxxx xxxxxxx

Morgenmad mandag: 25,00 kr. xxxxxxx xxxxxxx

TOTAL BELØBET:

Du skal selv reservere hotelværelse. Husk at oplyse at du deltager i navernes pinsestævne, for at nyde godt af
den rabataftale der er lavet med de 2 nedenstående hoteller.
Park Hotel Orla Lehmannsgade 5, 7100 Vejle Tlf: 75822466 M. morgenmad U. morgenmad

Enkeltværelse 10 stk. 525,00 kr. 500,00 kr.
Dobbeltværelse 15 stk. 720,00 kr. 670,00 kr.

3 senes værelser 2 stk. 885.00 kr. 810.00 kr.

4 sengs værelser 5 stk. 1180,00 kr 1080,00 kr.

Hotel Australia Dæmningen 6, 7100 Vejle Tlf: 76406000 M. morgenmad U.morgenmad
Enkeltværelse

Dobbeltværelse

Ekstra opredning pr. person pr. nat

595,00 kr.
795,00 kr.

125,00 kr.

550,00 kr.
750,00 kr.

Desuden er der vandrehjemmet og campingpladsen som jo begge er lukkede om vinteren, Derfor har det ikke været
muligt at forhandle rabatpriser med dem.

Vejle Vandrehjem Telefon: 75825188 Vejle City Camping Telefon: 75823335
Gammel Landevej 80 Telefax: 75831783 Helligkildevej 5
7100 Vejle 7100 Vejle
Ved Handelsskolen vil det være muligt at holde med nogle campingvogne. Der vil også være mulighed for at få strøm
og bad.

Tilmeldingsfrist den 31 marts 2005 VI SES I VEJLE
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BUDGET og regnskab for CUK naverne 2004
INDTÆGTER

Budget 2004 Regnskab 2003 Regnskab 2004
KONTINGENTER 144.000,00 139.860,00 128.274,00
ABONENTER/ANNONCØRER 26.500,00 25.125,00 28.066,00
RENTER 2.000,00 1.743,00 1.508,00
INDTÆGTER IALT 172.500,00 166.728,00 157.848,00
UDGIFTER
UDSENDELSEAFDfS 90.000,00 61.572,00 87.652,00
PORTOADM 3.000,00 1.694,00 1.499,00
CCEGBLADET 2.000,00 913,00 316,00
FORSIKRING 2.000,00 1.520,00 1.500,00
ADMINISTRATION 3.000,00 1.527,00 1.633,00
REVISION 5.500,00 4.980,00 3.890,00
HBMØDER 11.000,00 9.184,00 10.449,00
PINSESTÆVNE 15.000,00 8.102,00 15.165,00
BESTYRELSENSUDLÆG 16.700,00 16.700,00 16.700,00
GAVER-KRANSE-RUNDEDAGE 3.000,00 2.892,00 650,00
REJSER 4.000,00 6.171,00 585,00
ARKIV/HUSLEJE 3.000,00 2.462,00 1.991,00
UDSTILLING 3.000,00 2.145,00 1.865,00
EDB KØB/REPM.M. 9.000,00 18.424,00 2.387,00
INTERNET 5.000,00 4.975,00 4.772,00
UDGIFTER IALT 175.200,00 143.261,00 151.054,00
Resultat regnskab (2.700,00) 23.467,00 6.794,00

Varesalg 2004
Varesalg 15.000,00 24.326,00 24.524,00
Varekøb (14.000,00) (20.565,00) (16.302,00)
Resultat varesalg 1.000,00 3.761,00 8.222,00

Rejsefonden 2004
BEHOLDNING 1-1-2004 32.674,22 32.674,00
Resultat Rejsefonden 2.000,00
NYBEHOLDNING31.12.2004 32.674,22 34.674,00

Aktiver

Obligationsfond 50.558,03 50.558,00
Investeringskonto 7.694,48 7.713,00
Varelager,ultimo 27.238,00 25.107,00
Kassebeholdning, primo 68.063,00
Resultat varesalg 8.222,00
Resultat rejsefond 2.000,00
Resultat regnskab 6.794,00
Udestående 21.932,00
Aktiver i alt 190.389,00
Passiver

Egenkapital 190.389,00
Passiver i alt

Bemærkninger til regnskabet
Regnskabet erxeyideret og fundet i orden

Erling Rasmussen Erling Jørgensen

190.389,00

Them, den 4. februar 2005
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TSUNAMI
Skrevet afGunnarMøller med¬
lem i Silkeborg.

Det var 5. gang atmin kone og jeg skulle
på ferie i Thailand og vi havde en kam¬
merat med, Finn han er 70 år og nav i
Silkeborg, det var hans første til Thai¬
land, så det skulle gerne blive en
drømmeferie. Vi lettede fra Billund d. 6.
dec. og landede i Bangkok d. 7. dec.,
hvor vi blev modtaget af vores thai¬
vennermed åbne arme, det var en rigtig
varmmodtagelse. Vi ville blive i Bang¬
kok i 8 dage og vi var rundt og se mange
seværdigheder, en afmine vennerMam,
som har en bar i Bangkok har en bror
som kører taxi, fragtede os rundt til fa¬
vørpris, så vi fik set noget, vi ellers ikke
kunne finde selv, så vi havde 8 pragt¬
fulde dage. Vi ville også gerne til stran¬
den, så d. 15. dec. tog vi til Phuket. Kata
Brach er det hotel vi har boet på hvert
år, skulle være vores base, hvorfra vi
ville tage på forskellige udflugter, men
først ville vi rundt og hilse på gamle
venner, oftest en thaipige som er gift
med en dansker. Der gik en lille uge med
skiftevis gæstebesøg og afslapning på
stranden med sol og julen skulle jo også
forberedes med gaver og det hele. Vi
skulle holde juleaften på restaurant HC
Andersen, som er en del af det hotel, vi
boede på, dervar fragtet juletræ fra Dan¬
mark og vi fik rigtig dansk julemad med
flæskesteg - andesteg med brunede
kartofler og rødkål, det blev en rigtig
hyggelig juleaften. 1 juledag var en slap¬
per ved stranden med masser af sol og
en hyggeaften ved baren. 2 juledag
skulle vi til julefrokost på HC Andersen
kl. 13.00, men det blev aldrig til noget.
Vi stod op ca. kl. 8. og fikmorgenkaffe i
poolbaren, ca. kl. 10 gik vi mod stran¬
den, for at spise i den bar, hvor vi plejer
at komme tæt på stranden, men vi nå¬
ede ikke derned, for pludselig var ga¬
den fyldt med løbende thaier i modsat
retning, skrækken lyste ud af øjnene på
dem og de skreg af angst. Midt iblandt
dem kom en dansker, som vi har kendt
igennem 6 år, han havde sort slam til op
over knæene, han sagde, "vend om og
følg efter mig, vandet kommer", vi anede
jo ikke hvad der var galt, men vi fulgte
efter ham op på bjerget, hvor han har et

hus sammenmed sin kone som er thai, der blev vi så til sidst på eftermiddagen, da
de meddelte i radioen at vandet var trukket tilbage. Da vi kom ned i byen, stod alle
forretninger åbne, men der var ingen personale, alle var flygtet op på bjerget, selv
på hotellet, hvor vi bor, var thaipersonalet væk, kun chefen og en anden dansk
medarbejder var tilbage. Og dagen efter var der ingen thaier der turde komme ned
fra bjerget, for de var blevet advaret i TV om at der ville komme en flodbølge mere.
Da vi langt om længe havde fåetmorgenmad, det tog nemlig sin tid for der var kun
2 danskere til at betjene alle hotellet gæster, så det var overmiddag da vi gik ned
til stranden, for at se hvor slemt det stod til. Det var et skrækkeligt syn der mødte
os, alt var kaos, de fattige thaier, som boede tæt på stranden i deres blikskure
havde mistet alt, deres bolig samt alle deres ejendele var væk strandboder - ligge¬
stole og parasoller så vi ligge mellem motorcykler og biler, ja selv fiskerbåde og
telefonbokse var kastet op på strandvejen og ind i de forretninger som var på
modsatte side af vejen og der varmellem 20 - 30 cm. Sand og andet affald overalt.

Forsætter i næste nr. med billeder Red.

AALBORG
Til huleaftenen var der mødt 10 svende og en gæst, formanden bød velkommen
og overrakte Erik Katberg telegrammet og nålen i anledning af hans 25 års jubi¬
læum, sekretæren undskyldte, fordi hun havde glemt at sætte mærkedagen i Sven¬
den, da hun har været ud at rejse. Formanden orienterede om forskellige aktuelle
emner, han har blandt andet modtaget et brev fra Gunnar Møller, som beder om
hjælp til at hjælpe små næringsdrivende i Thailand i gang igen, han har oprettet et
konto i Den Danske Bank i Silkeborg til formålet, reg.nr. 3462 3462164335. Vi
diskuterede forslagene til pinsestævnet. Husk generalforsamlingen, den 2.3. klok¬
ken 19 i hulen
Med naverhilsen Irene

FREDERICIA
Hulemøde 2.2.05. Hulefar og formand
Erik Phillipsen var forhindret i at møde
denne aften, så Frank måtte træde i for¬
mandens sted. Vera trådte til i hulefars

sted, og dæleme om hun ikke havde la¬
vet brunkål efter nogens ønske. Frank
havde ikke en dagsorden, så det blev til
nogle løse bemærkninger, men som plan¬
lagt blev Bent Jensen fra Høll optaget
på behørig vis samt tømt sit ølkrus i et
drag. Godt gået Bent. Velkommen i for¬
eningen. Straks blev han døbt Bent 2.
Herefter blev brunkålen serveret, hvor¬
efter vi var nået så langt hen på afte¬
nen, at hulefars afløser Frank takkede
af for i aften. Hvis du endnu ikke har
tilmeldt dig vores jubilæumsfest, kan det
nås endnu indtil d. 2 marts. Se i øvrigt
svenden for februar.
Med kno i bordet Vera og Jens Chr.

FREDERIKSSUND
Ved hulemødet d. 4 feb. var der 14 frem¬
mødte, og Claus havde havde sin pap¬
far - Tryggi Thorirsson fra Reykjavik -
med. Han er overstyrmand på Islands
eneste olieskib. Vi fik også besøg af
Torben og Ole fra Holbæk. Vi siger tak
for besøget, det må I gerne gøre om en
anden gang. Karl "ondt i maven" kom
også, måske tager han sin medlemsbog
med engang. Men du er selvfølgelig vel¬
kommen alligevel. Næstformanden bød
velkommen denne aften, da formanden
var syg (god bedring Kurt), Kaj fortalte
om et brev, vi havde modtaget ang. ind-
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samling til Phuket, og om at hulen ville
være åben på valgdagen i samråd med
Brugerrådet. Esbjergnaverne havde ta¬
get kontakt til os ang. drejebænken.
Aftenens højdepunkt var da Knud fik
overrakt sin gave og blomster i anled¬
ning af sit 40 års jubilæum i CUK. Knud
er en meget livlig fortæller, og vi hører
meget gerne på ham, når han fortæller
om sin rejsetid. Morten og Kaj serve¬
rede hulemadder, som blev spist med
stort velbehag. De forskellige fødsela¬
rer, jubilarer og gæster slog på klokken,
og sangbogen blev flittigt brugt. En
hyggelig aften. Morten og Gunnar øn¬
skes hjertelig tillykke med fødselsdag¬
ene. Vi ønskerGrethe og Carlo hjertelig
tillykke med deres guldbryllup d. 6.
marts. Vi håber, at I får en god dag. Der
indkaldes til ordinær generalforsamlin¬
gen fredag d. 1. april 2005. Denne afhol¬
des i henhold til gældende regler jfv.
vedtægter. Forslag skal være formanden
i hænde senest 8 dage før. D. 4. marts
tømmer vi bødekassen. Inge og Karsten
har hulevagten
Med kno i bordet, skribenten

HERNING
Så er vi kommet over veerne af vores
jubi 1æum. Det eneste der mangler er at
få bugt med alle de gode safter, der sta¬
dig står på flasker. En er der dog næsten
gjort kål på, det er den fynske speciale
brygget af "Pigen fra Fyn". Den smager
godt, kan man se på flasken. Den er ved
at være udhulet. Ellers er der ikke sket
det store i vores dejlige hule. Vi har budt
Kaj fra Vejle velkommen. Han er flyttet
til Struer, så var det jo nærliggende at

flytte medlemskabet hertil,
med knoslag "MONTAGEN"

HILLERØD
Fredag 10. December holdt vi huleaften
med gløgg og æbleskiver pebernødder
og klejner og god stemning. Vi afholdt
samtidig vores årlige pakkefest for de
18 deltagere og ved aktionen over pak¬
kerne indkom der kr. 1.840,-Vi kunne
glæde os over et flot fremmøde til vor
pakke og gløgg. Vi var i alt 18 deltagere
med 2 gæster Vivi og Steen Nielsen fra
Frederikssund. En dejlig aften i hulen,
hvor Karl som veloplagt auktionarius,
der forstod at få en god pris for pak¬
kerne. Vi skylder også at sige, at rygtet

løb, at en afpakkerne indeholdt en skål,
som Poul havde drejet i træ og den var
der stor rift efter. Vi ønsker alle navere

et rigtigt godt nytår 2005 med håb om
en god tilgang af nye medlemmer i alle
foreninger. Vi mente derefter at vore
medlemmer kunne koncentrere sig om
familiens juleforberedelser - men nej. Vi
modtog op til Jul en opsigelse til 1. Ja-
nuar-05 fra Hillerød Kommune af vore
lokaler på Sophienborg, det fik besty¬
relsen til at gå op i et højere gear: med
protestbreve til kommunen og med at
undersøge hvilke muligheder vi havde
for at flytte "hulen" til en anden brug¬
bar adresse. Vores huleaften fredag 14.
Januar blev holdt hos Hanne og Peder
Hellerup i Blovstrød, da Hillerød Kom¬
mune jo som bekendt havde bede os
om at forlade Sophienborg p.g.a. om¬
bygning. Vi var i alt 20 navere og naver¬
venner og havde en meget munter af¬
ten med sang og en særdeles interes¬
sant beretning afViggo Dreyer om hans
tid under besættelsen og i tysk
koncentrationslejer. Lørdagsrnessen 29.
Januar faldt bort grundet uroen om flyt¬
ningen af hulen. Som det fremgår har vi
fundet et andet sted i Hillerød (over for
jernbanen),
Nordre Jernbanevej 40.3400 HILLE¬
RØD (parkering i gården Vibekevej 2).
Hvor vi håber at se alle medlemmer og
gæster fremover.
Vi skylder Hanne og Peder Hellerup en
stor tak for deres beredvillighed til at
tage os ind i deres dejlige hjem og give
os lov til at bruge det som hule til vi
fandt det nye lokale i Nordre Jernbane¬
gade. MANGETAK FOR DET.
Lørdag 26/02-05: Lørdagsmesse (Brun¬
kål og flæsk) Dagspris i Hulen Nordre
Jernbanevej 40,3400 HILLERØD
Fredag 11/03-05: Huleaften med Gene¬
ralforsamling (skipperlabskovs) i Hulen
Nordre Jernbanevej 40,3400HILLERØD
Lørdag 26/03-05: Lørdagsmesse Påske
(fyldt lammebov) Dagspris i Hulen Nor¬
dre Jernbanevej 40,3400 HILLERØD
Programmet forsætter som tidligere med¬
delt. men på ovennævnte nye adresse.
Som sædvanlig er tilmelding til lørdags-
messer og generalforsamling obligato¬
risk og bindende til Dann Eland: tlf. 4731
4954 (efter kl. 19) eller evt. 3055 6542
eller Knud Lindgren tlf. 3324 9402
Med naver hilsen Preben

HOLBÆK
Til årets første Hulemøde havde 15 fun¬
det vej. Efter formand Torben havde
budt velkommen, sang vi nr. 35. De sid¬
ste brikker til vores fastelavnsfest faldt

på plads. Tidligere på dagen havde en
god del af medlemmerne, været til mor¬
genkaffe hos Peter, som fyldte 40. De
havde åbenbart taget så hårdt på ham,
at han ikke var i stand til at komme til
Hulemøde. Bent fra Knabstrup har
rundetde 10 år i Hulen, og han gav Ole
P. god konkurrence, med hensyn til an¬
tal slag for de 2 søm. Bent kvitterede
med en omgang og fik BLÆREN. Om
det var forårsfornemmelser, der havde
lokket Yrsa og Tage ud af vinterhiet,
vides ikke, men tak for besøget. Ole P.
serverede suppe og den var GOD. TAK
FORMAD, TERESE. Nr. 15 blev også
støvet af, og efter en god del Naver-
spin og historier, sluttede vi ved 23.30
tiden. Til vores FASTELAVNSFEST
sammen med den polske forening
POLONIA var vi ca. 40 børn og voksne,
som viste sin styrke på de 2 tønder. Der
blev ikke nogen „DRONNING" i år, da
Mark først slog bunden ud, og senere
også den sidste pind, og dermed blev
årets KATTEKONGE. Hos de voksne
var det Agata, som løb med KONGE¬
VÆRDIGHEDEN. De bedst udklædte
blev der 3 præmier til. De gik til Camilla,
William og Oliver, henholdsvis udklædt
som TV apparat, Grøn Mand og
Spidermann. Efter tønderne var slået
ned, var der lækre polske lagkager og
fastelavnsboller, kaffe øl og sodavand.
Tak til alle der gav et nap med så vi fik
en hyggelig eftermiddag og tak til
GULDBAGEREN i Svinninge, for bol¬
lerne. Jørgen L.
GENERALFORSAMLING.
Holbæk afholder ordinær GENERAL¬
FORSAMLING, fredag den 18. marts.
Som sidste år vil der være spisning kl.
19.00, FØRGeneralforsamlingen. Tilmel¬
ding til SPISNING (biksemad og æble¬
kage) til Ole P. SENEST søndag 13.
marts. Generalforsamling ca. kl. 20.00.
HUSK for at DU kan stemme SKAL
KONTINGENTBOGEN VÆRE I OR¬
DEN. Dagsorden i følge vedtægterne.
Bestyrelsen.

HØRNING
Hulemødet den 4. februar var der mødt
11 Naver og Navervenner, samt 3 gæ¬
ster, Leif, Birgit Jensen og Grethe
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Strange alle fra Århus. Vi startede som
vi plejede med velkomst og meddelel¬
ser fra formanden. Derefter var der tid
til at Grethe Strange skulle fortælle om
sin søn's bryllup i Bangladesh. Det var
et meget interessant foredrag. Da det var
slut, var det tid til at hygge sig. Hulefar
sørgede for at vi alle fik lidt at spise. Vi
sluttede med minderne efter en god af¬
ten. Fredag den 4. marts er der kegle¬
aften på kroen kl. 19, hvorefter vi kører
til Hulen. I Hulen vil der være præmie¬
overrækkelse. Fredag den 1. april kl. 19.
Hulemøde og fællesspisning Kl. 20. ge¬
neralforsamling. Tilmelding til spisning
til Else. Tlf. 8692 1803 senest. 25. marts
2005.
Med kno i bordet, Else

LOS ANGELES
Vi er nu nået til februar måned og har
endnu ikke haft vores februarmøde, men
jeg kan fortælle, at vores Naveretter lige
har fejret deres jubilæum samtidig med
Valentines Dag. Naveretterne havde in¬
viteret til en dejlig frokost den 9. februar
klokken tolv. Der kom adskillige navere
og gæster, i alt 30. Menuen var: spege¬
sild, snaps og højt belagt smørrebrød
samt ostebord, som de dygtige damer
havde fremtryllet. Naverne gav snapsen,
og humøret gik højt. Et par dejlige
naveretter havde pyntet Hulen meget
festligt med alt, hvad der hører til en
Valentine fest. Masser af hjerter. Efter
frokosten spillede alle med i bingo, hvor
de heldige vandt mange dejlige ting og
sager, som enten var doneret eller givet
af Naveretterne. Jeg kan fortælle, at
Naveretterne har 29 medlemmer. Min
kone er nu også blevet optaget i klub¬
ben. Naverne er meget glade for al den
støtte og hjælp, som vi får fra Naveret¬
terne. De er altid parat til at give en hjæl¬
pende hånd, når vi navere har brug for
deres støtte. Vi siger dem tusind tak for
al deres support. Jeg kan berette, at vo¬
res januarmøde gik fint. Vi var næsten
40 navere og gæster til en dejlig mid¬
dag bøf med løg tilberedt af nav Max
Christensen. Det blev besluttet, at vi skal
fejre vores 71 års fødselsdag i Det Dan¬
ske Kulturcenter ved Den Danske Kirke
i Yorba Linda. Festligheden skal holdes
d. 1. maj 2005, og voresmesterchefMax

Christensen har lovet at stå for madlav¬

ningen. Jeg vil berette mere om den dag
senere. Vi har endelig fået solskin igen
efter mere end 20 tommer regn i denne
sæson, så Naverdalen tog sig strålende
ud i dag med solskin og glade menne¬
sker. Græs og træer var friske og grønne.
Med Kno Arne O.

KOLDING
Jule & nytårsfrokosten d. 15 jan. var
vældig godt besøgt, 26 personer var
mødt op. Efter formanden havde budt
velkommen, og vi havde sunget "Når
samlet er" var der ellers gang i Ervins
sædvanlige gode mad. Vi håber, at han
vil forsætte nogle år endnu. Der var i
hvert fald mad nok til os alle, så vi blev
godt mætte. En vældig god stemning
hele aftenen. Vi takker Silkeborg, Her¬
ning, Vejle, Sønderborg og Odense na¬
verne, som gæstede os. Det må i gerne
gøre en anden gang. Både sangbogen
og klokken blev brugt og lidt slidt. Vo¬
res amerikanske lotteri blev også ud¬
solgt, og jeg tror, at næsten alle fik en

gave med hjem. Der var også mange
gode gevinster. Efter at vi havde sunget
"minderne", begyndte folk at fortrække,
men for de sidste blev det i hvert fald

meget sent, inden lyset blev slukket.
Hulemødet d. 28 jan. var godt besøgt.
En hyggelig aften med både sang og
klokkeklang. Husk at hulemødet i marts
måned er blevet rykket en uge frem på
grund af langfredag, så det er fredag d.
19. marts.
Med naverhilsen Karen.

KØBENHAVN
Stiftelsesfesten (106 år) forløb uden
problemer. Det var en dejlig aften
blandt knap 20 deltagere, der hyggede
sig bravt. Tiden - som den altid gør i
godt selskab - fløj af sted, og klokken
blev mange, inden de sidste „gik" hjem.
Godt nok har foreningen en del år på
bagen, men ih hvor kan vi more os. Til
gengæld var årets første Svende-Hule-
møde den 23.1 et STORT flop. Thi kun
4 dukkede op, så da gik man tidligt
hjem. Nå, men en hver start er jo som

regel altid svær. Den 6.2 var det faste
regel altid svær. Den 6.2 var det faste¬
lavn. Vi var „kun" 11, men Overblæren

sørgede for, at der kom et meget stort
beløb (bøder) i kassen til brug for næ¬
ste års snaps. Tønden var hurtig færdig
med at se godt ud. "Bimse" blev konge,
og „Musiker Johnna" dronning. Pasto¬
ren aflagde os årets første besøg. Mor¬
ten så ud til igen at hygge sig bravt, og
han havde endda en gave med. Det var
en engelsk høvl, men det var ikke lige
til at se, om den var venstrevendt. Og
så har klubben investeret i en båre, så
nu er der ingen undskyldning for ikke
at komme... Den er dog kun til nød¬
hjælp! Jeg må desværre meddele, at
SønderjyskAwten den 12.3 er UDSAT/
FLYTTET til lørdag den 9.4 kl. 18.00.
Jeres smagsløg må vente så længe, men
det bliver kosten absolut ikke ringere
af. Torsdag den 31.3 er der igen film i
forbindelse med SvendeHule-
mødet. Det er spændende, hvad vi skal
se denne gang, men alle kan deltage!
Sidst men absolut ikke mindst indkal¬
des hermed til Navervennernes (NRHF)
årlige generalforsamling søndag den 3.4
kl. 09.30. Der indkaldes i h.t. vedtæg¬
terne, og evt. forslag skal være forman¬
den i hænde senest 8 dage før. Efter ge¬
neralforsamlingen er der Søndags¬
messe, der også denne dag nok starter
præcist. Arrangementer:
06.3 kl. 10.30 Søndagsmesse
31.3 kJ. 19.00 Svende-Hulemøde& film
03.4 kl.9.30 NRHF's generalforsamling
Med kno i bordet Niels „2m"

NYSTED

Hulemødet den. 7. februar mødte 7
svende og et kommende nyt medlem
(forhåbentlig). Det er dejligt, hvis vi kan
blive en mere på vores hulemøder, så
skal vi jo have optagelse af et nyt med¬
lem. Det er længe siden, vi har gjort det
sidst. Kaj Truelsen lovede at se i den
gamle Truelsens notatbog for at se den
korrekte optagelse af en naversvend.
Det vil vi benytte os af for at vedlige¬
holde de gamle traditioner.
Der er Generalforsamling i hulen den.
7. marts kl. 19.00. Vi forventer, at alle
kommer undtagen Frank, som stadig er
i Spanien på sin årlige ferie. Willy
havde stegt et stort fad med frikadeller,
som vi skulle have gjort kål på. Efter¬
følgende et stykke med fedt og ost. Det
syntes alle var dejligt.
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syntes alle var dejligt. På generalfor¬
samlingen den. 7. marts vil menuen stå
på brunkål med flæsk. Oldermanden
brugte ikke klokken på mødet, så der
var god ro og orden under mødet.
Med kno, Oldermanden

NÆSTVED
Siden sidst: Vi havde besøg af bowling¬
holdet "de skøre sjæle", de kom 14
mand og havde nogle hyggelige timer.
Det er rart når andre kan finde vej til
vores hule. Pigerne blev rost af alle for
den gode mad og behagelig betjening.
Peter og Bøgil er ved at være færdig med
at lave væggen op til første sal, det er et
pænt stykke arbejde som bliver frem¬
bragt. Ved sidste hulemøde havde vi
besøg af 2 tyske lærlinge, mødet blev
sat i stand af Preben som er lærer på tek¬
nisk skole og som har været på besøg
med nogle af sine lærlinge i Tyskland
sidste år. Det blev en dejlig og lærerig
aften med godt humør og gode sange og
debatter. Det samler os. Vi håber at se
dem igen.
Fastelavn blev som sædvanlig afholdt
med 16 friske voksne og 3 børn Vi star¬
tede med morgenmad, og børnene blev
sat til at dekorere tønden. Det klarede
de fint. Derefter fik vi tønden hængt op
og kunne begynde tøndeslagningen.
Dronning blev som sædvanlig Lea, Oles
datter og kongen blev i år Jess Jensen.
De kvitterede med at give en omgang
hver, så det satte stemningen lidt i vej¬
ret inden frokosten blev indtaget. Vi fik
en dejlig gryderet, som festudvalget la¬
vede. Jo det var en god dag med godt
humør, tak til festudvalget for et godt
arrangement, det var virkelig flot.
Med naverhilsen, Ove

RANDERS
På søndagsmessen d. 6.2 blev Arni
"DANMARKS KØNNESTEMALER"
66 år. Dette kan så diskuteres, ikke sandt
Bitten ? Men tak for en omgang øl. Gra¬
tulerer. Så holder vi en sen fastelavns¬
fest med gæster søndag d. 6.3 kl. 12.00
i Tånum hos Laila og Kim med stor
middag og diverse tilbehør. Vi skal også
slå katten af tønden. Tilmelding på op¬

slag i hulen eller Jørn tlf. 87102577 el¬
ler Peter 86421087. derfor er vores hule
lukket søndag d. 6.3.

Viminder om generalforsamling fredag
d. 1.4-2005 kl. 19.00 Indkomne forslag
skal være formanden i hænde 8 dage før.
OBS. Over 2 mdr. skyldigt kontingent
= ingen stemmeret ved GF. Til alle na¬
vere i indland og udland: Husk seneste
tilmelding til vores 60 års stiftelsesfest
d.18.6 er den 5.6 til Laila og Kim på
tlf. 8645 4348 eller mobil: 5186 1667.
Se forrige nr. af svenden. Mere info
kommer i svenden
Kno i bordet fra Randers, Jørn.

ROSKILDE
Vi startede hulemødet d. 28.1.05. med
1 min. stilhed til ære for John, som vi
har mistet. Vi var 20 voksne, og Sanne
havde begge sine børn med, og Poul
havde sit barnebarn med til banko og

hygge. Ebert fra Holbæk glædede os
igen med sit besøg.
Erna og Karls gule ærter er sat til Lang¬
fredag d. 25.3 kl. 13. Husk tilmelding
til Erna tlf. 4636 1068. Vi sluttede en

hyggelig aften med "minderne" ved
22.30 tiden.

Program for marts.
Kortspil d. 13.kl. 17.30.
Hulemøde d. 25.3.
Hulevagt er mig.
Med Naverhilsen Annalise. Roskilde.

SAMSØ
HULEMØDE/TORSKES PIS E.
14.01.05. Ja hold helt fast. Vi var hele
20 fremmødte til årets torskeaften. Kok¬
ken var helt i sit es, da der blev anrettet
torsk, klipfisk, osteanretning og æble¬
kage til 20 sultne mennesker. Sultne fra
bordet gik vi ikke. Vores lokale fisker
Mogens sponsorerede torsk og en fla¬
ske snaps. Kokken og Marie stod for
klipfisk og osteanretning. Marie havde
lavet en helt vidunderlig Potkåse. Tu¬
sind tak til vores gode sponsorer, som
gjorde et fantastisk arbejde. Blæren
kom på 2gange. Tak til jer.
Generalforsamling er udsat til 11-03-
05. Kl. 16.30. Al kontingent skal være
betalt inden generalforsamlingen!
Stadigvæk indkomne forslag til for¬
manden er 14. dage før.
Ellers havde vi en god aften så bare kom
til vores hulemøder.
Med kno fra Åse.

SILKEBORG
Naturkatastrofen i Østasien har vi bag
os og dog. De som havde det inde på
livet, de kan ikke lægge det bag sig. Der
står stadig den 26. dec. i deres øjne, og
de taler om det, og kan ikke forstå, at
de hørte til de heldige, som er blandt os
i dag. Livet går videre, og vi følger med.
Vi havde den glæde at optage et nyt
medlem til mødet i januar. En til fra
"Høje Nord", så nu er der en mere til at
hyle med i koret. Det er Kaj "Kedelig"
Christiansen, som har været 8 år på
Thule. Det er på Thule, han pådrog sig
dette kedelige navn, men det skal for¬
stås modsat. Så bringer det jo pludselig
en hel anden mening frem, så velkom¬
men samt i hylekoret fra høje nord.
Vi har haft den sorg at miste Peter 'Ma¬
ler" Larsen. Han blev kun 59 år. Alt for

tidligt at dø. Han ville være blevet 60
år d. 3. april. Peter blev bisat fra Veerst
kirke d. 5. feb. og skal nedsættes på
familiegravstedet på Veerst kirkegård.
Vi var 20 navere, der deltog. Der var
også venner fra naverne i Frederikssund
og Kolding samt blomsterhilsener fra
andre foreninger. Tak til jer alle.
Valget er overstået, torsken spist. God
fisk. Det smagte dejligt, så nu er vi klar
til marts mdr.

Inger og John Reiche har sølvbryllup
d. 1. marts. Der er åbent hus i hjemmet
på Kærshøjvej 34 fra kl. 8 - 12. Der er
generalforsamling den 19. marts. Hu¬
len er åben fra kl. 9 med morgen kaffe
og rundstykker samt en lille en. GF star¬
ter kl. 10. Dagsorden iflg. vedtægterne.
Samtidig med at vi holder GF er der
PIGE tur. Her er der nærmere i Hulen

ang. programmet for turen.
Skriverkalen.

SLAGELSE
Ved hulemødet d. 4. februar, var 12
muntre svende fremmødt. Efter at have
sjunget nr. 25, bød formanden velkom¬
men. Herefter rettede formanden en stor
tak til dem som hjalp til med Naver¬
udstillingen på Slagelse bibliotek. Mu¬
seet er pt. lukket grundet forberedelser
omkring en H.C.Andersen udstilling,
men åbner igen dørene d. 2. april. Ban¬
kospillet flyttes en mdr. således at dette
afholdes i forbindelse med vores
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lørdagsfrokost d. 19. marts. Samtlige
medlemmer bedes nu fremskaffe effek¬

ter/gaver til bankospillet. Boye har ud¬
formet „takkebreve" til sponsorerne. De
ligger i hulen. Ejner kunne berette at han
har skaffet lagerplads til de effekter vi
indsamler til loppemarked. Alle bedes
ligeledes fremskaffe effekter til dette.
Husk tilmelding til vores lørdagsfrokost
d. 19.februar. Formanden kommed den

gode opfordring, at vi - efter tur, på
hvert hulemøde - skal oplæse en histo¬
rie fra en naverbog, som hulen er i be¬
siddelse af. Dette blev vedtaget, og for¬
manden oplæste en historie fra bogen.
Det var en underholdende oplevelse,
også for os andre! Jørgen har arrange¬
ret besøg i Set. Mikkels kirke (kirke¬
tårnet). Dette foregår fredag d. 4. marts,
og vi mødes ved hovedindgangen kl.
19.00. Hulemødet starter i hulen når
besøget er overstået. Endelig skal der
herigennem indkaldes til ordinær ge¬
neralforsamling fredag d. 1. april 2005.
Denne afholdes i henhold til gældende
regler jfv. vedtægter.
Med kno i bordet. Per

STOCKHOLM
På nytårsmessen fik vi resterne fra jule¬
messen plus lidt nytillavade små retter,
som faldt alle i smagen, og blev hjälpt
ned med Carlsberg og Ålborg, og san¬
gene blev fler og stämningen god. Trots
at torsken håller på at tage slut, lykkade
det I år igen at få tag i 10 kilo til en
rimlig pris, og vi fik hjälp af to tyske
svende, som har fået arbejde i Stock¬
holm,, men der blev alligevel over til
plukfisk i fremtiden. Nu har to av vores

yngre naver Fredrik og Kenneth köbt
en restaurang inne i Stockholm, vi ved
at de er dyktige og Kenneth har serve¬
ret for foreningen på Ingarö vid siste
stiftelsefest og Sankt Hans, og ved
busturene fra Danmark, så vi håber at
det må gå godt for dem. En dag så jeg
to berejste svende inne i Stockholm, den
ene var kvinlig, men jeg hade en del tra¬
fik omkring mig, så jeg råbede "velkom¬
men til Stockholm" og hon svarade på
dansk. Vi håber at vi får kontakt med
dem. Program for marts:
05 marts Månedsmöde lördag kl. 13
12 marts Whist lördag kl. 10
20 marts whist söndag kl. 10
Med Naverhilsen Onkel Anders

SØNDERBORG
Til hulemødet i starten af november
måned var vi ikke mindre end 15 per¬
soner, heraf et kommende medlem.
Næstformanden, Anders, bød velkom¬
men i bedste Hitcock stil „ Good
evenning „. Først overbragte han en hil¬
sen fra formanden, som på grund af syg¬
dom ikke kunne være til stede. Dernæst

„ tvang „ han forsamlingen til at synge
en dejlig sang, og så var stemningen på
plads. Anders kom med en del oplys¬
ninger som kort for inden var blevet
vedtaget på et bestyrelsesmøde, og der¬
næst kunne han fortælle, at Regnar
havde doneret et stævnemærke fra

1995, til en anden naverbror. Flot gået
Regnar. Vi har faktisk 40 års jubilæum
i 2006, Qg bestyrelsen har besluttet, at
forberedelserne skal starte op lige efter
general-forsamlingen. Så folkens i kan
godt begynde at kridte skoene. Ind¬
komne forslag til Pinsestævnet blev
gennemgået, og alle de stemme-beret¬
tiget fik rørt deres pegefinger. Ester og
Jørgen er igen vendt tilbage til vores
afdeling, og vi ønsker jer hjertelig vel¬
kommen. Jørgen lagde da også ud med,
at fortælle en sand gyser historie fra
deres besøg i Hørning, hvor de ople¬
vede en sand orkan. Det er dejlig med
nogle „ gamle „ medlemmer som kan
fortælle en rigtig sand historie. Tak for
det. Det formelle sluttede med endnu
en sang, og Sputnik var den der først
fik noget i maven. Mona fik en „ bøde „
ikke for sangen , men for ren støjfor¬
urening. Men herefter var det vores tur,
og Peter havde lavet boller i karry med
ris, kokosmel, rosiner og for de skrappe,
ekstra karry. Rigtig dejlig mad. Resten
af aftnen gik med masser af snak og
dejlig hygge. Med kno i bordet Jette.
Sønderborg afdelingen afholder gene¬
ralforsamling fredag den 18. marts
2006, kl. 19.00. Indkomne forslag skal
være formanden i hænde senest 8 dage
før.
Hilsen bestyrelsen.

VEJLE

Hulemøde d. 04.02.05. Formanden bød
velkommen hvorefter man sang Når
samlet er vor naverflok. Vinterfesten der
nu er overstået var gået godt. 40 perso¬
ner + medhjælpere deltog og det blev
en hyggelig aften. En stor tak blev gi¬

vet til festudvalget ogmedhjælperne der
gjorde festen mulig og festlig. Der gi¬
ves en tak til Silkeborg og Fredericia¬
naverne for deres deltagelse ved festen
Det var rart at sejer. Diverse forslag til
delegeretmødet i Vejle var blevet til¬
sendt fra H.B. man gennemgik og de¬
batterede disse. Foreningen havde fået
4 kasser af gammelt værktøj og andre
fine ting som havde tilhørt nu afdøde
Vejlenav Jørgen Liitsen. Tingene var
blevet foræret af "Strit" som vi jo alle
kender, Tusind tak "Strit" for gaverne.
Vejlenav, Horst Dieter Zaedow var ble¬
vet indlagt på sygehuset med en grim
rygskade og var blevet opereret. Vi øn¬
sker alle dig en god bedring Horst og
håber på snarligt gensyn, ligeså havde
den ellers så sprællevende Vejle nav

Tage Prehn været ude for et uheld der
resulterede i et par brækkede ribben. Du
må se at tage den lidt med ro kære ven,
du er ikke 18 år længere, pøj - pøj og
god bedring fra os alle. Efter mødet
havde Poul Lauridsen lavet en spæn¬
dende ret som jeg ikke kender navnet
på, tak for maden Jørgen. Der indkal¬
des herved til Vejle navernes ordinær
generalforsamling i Hulen d. 01.04.05
kl. 18.30

Arrangementer i marts måned.
Hulemøde d.04.03.05. kl. 18.30
Med naverhilsen, Jens K. Ibsgaard.

ÅRHUS
Til årets første hulemøde d. 14.01, blev
vi budt velkommen af næstformand Erik
Carlsen. En særlig velkomst gik til vore
gæster fra Hørning forening. De blev
budt velkommen med en sang. Formand
Otto, fra Hørning takkede for at vi ville
se dem— i lige måde!
Det var en rigtig hyggelig aften, med
megen snak og sang. Vi har den udmær¬
kede tradition her i hulen, at vi til årets
første møde får serveret en sildemad.
Nogen mener at en snaps forhøjer sma¬
gen - og det sænkede absolut ikke den
gode stemning - slet ikke da kassere¬
ren, Kalle fra Hørning slog på klokken
- det ville Richardt, Hulefar i Hørning
også prøve. Mange tak til jer begge to.
Husk at der er generalforsamling den
8. april
Hulemøde d.U. marts
Hulemøde mJ ledsager d. 18. marts.
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, 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. af CIIK. Hillerød afd.

Kristtornevej 43 ■W" 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. 1 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 lohzcLl& øl d&jpot

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 /'/g- Værelser m/TV
Hyggelig gårdhave www.droppen.dk

& B

Langgade 26* Tranebjerg*DK-8305 Samsø*Tlf. 86590632
SPILLEAUTOMATER * BILLARDSALON
BESØG DROPPEN VI LØFTER PROPPEN

O
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Jakon A/S
Bygninqsentreprise
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
GRDESPEJLET

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.
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Brandt's Bar
Paladspassagen 7

7100 Vejle
Tlf. 7583 1099

TL-F. Zb &2.0515

BIANKAS SOMMERHUSUDLEJNING.
Billig udlejning af sommerhuse med og uden

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

JLiTttk Byggefirmaet
Johansen

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

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

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



lv\*Ch><Liv\

NAVERNE

NR. 4 APRIL 2005 ÅRG. 103

BESØG I KØBENHAVN

Morten som er kommet hjem efter 3 år og 1 dag - Niels 2m - Mortens rejsefælle Leo

OBS OBS OBS OBS
Fredag den 17. Juni har Randers 60 års Jubilæum, og det fejrer vi lørdag den 18. Juni med åbent
hus i Hulen, Udbyhøjvej 150 i Randers mellem klokken 13.00 og 15.00. Her vil vi være vært ved
lidt til gane og hals.
Om aftenen den 18. afvikles festmiddag i Tånum Forsamlingshus, som vi håber, mange vil del¬
tage i. Pris 130,00 Kr.
Overnatning kan ske på hotel, sømandshjem, vandrehjem eller privat. Priser på de tre første
muligheder fremkommer senere her i bladet. Privat indkvartering i Tånum GI. Brugs kan aftales,
og man kan evt. medbringe telt eller campingvogn, hvoraf de fleste kan opstilles 3 min. gang fra
festlokalerne, så man ikke behøver transport efter festen. Transport mellem Tånum og Hulen og
retur etableres for symbolsk beløb.
Tilmelding til overnatning og festmiddag senest 5. Juni ved Laila og Kim på:

Laila 86 45 43 48 - Mobil 51 8616 67
Kim 86 45 43 48 - Mobil 51 86 16 68
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D. 01 april 2005

«I
Inga Pedersen
Smiths väg 6A
S-13239 Saltsjö-Boo
Per Michael Jensen Aalborg
Lavendelvej 4, Serritslev,
DK-9700 Brønderslev

Odense

Stockholm 70år

60år

60årOleBøwig
Brandsøvænget 4
DK-5000 Odense C.

Johnna Olsson, NRHF, Kbh. 70år
Ejsingvej 18, st. tv.,
DK-2730 Herlev
Sven Aage Lorenzen, NRH, Kbh. 65år
K. M. Klausens Gade 30, st. th.,
DK-2450 København SV

Sigurd H. Jespersen,
Gadekær 10,Sejlflod,
DK-9280 Storvorde
Poul Erik Christensen

Fjordmarken 7 st.
DK-7100 Vejle.

Aalborg 80år

65år

Mindeord

Odense forening har mistet en god naverven i Harriet Fabrin.
Trods sin høje alder af 89 år rnødte hun trofast op den første
fredag i måneden. Den 12. maj ville Harriet være fyldt 90
år, og hun havde set hen til den store dag. Harriet var til fest
og farver, og vi har nydt mange invitationer når lejlighed
bød sig. Harriet og hendes afdøde mand Carl havde koloni¬
havehus i Lilletofte, og der var altid åbent hus. Ingen gik
forgæves. Her var samvær og fællesskab. Harriets pludse¬
lige dø kom nok lidt bag på os alle. Efter Harriets ønske var
der sammenkomst i Dalum selskabslokaler, hvor vi blev trak¬
teret med suppe, rød- og hvidvin samt kaffe og småkager.
Vi mindedes Harriet et minut.
Ære være Harriets minde.
På Odense navernes vegne. Inge Pilegård

TAK-TAK-TAK-TAK

I
H
Jeg vil gerne takke alle for opmærksomheden til min 70
års fødselsdag. Tak for alle gaver, telegrammer og hilsner.
Det var en dejlig uforglemmelig dag.
Hilsen Regnar B. Jørgensen, Sønderborg.

I anledning afat jeg bliver 60 år den 8. april 2005, holder jeg
åbent hus den 16. april fra kl. 11.00 til 16.00 i
selskabslokalerne, Bregnevej 5, Odense.
Der vil være mad og drikkevarer til deltagerne.
Med naverhilsen
HB formand Ole Bøwig

TSUNAMI
Skrevet afGunnarMøller medlem i Silkeborg.

Forsættelsefra marts nr.

Vi kom med møje og besvær ned til en italiensk restaurant,
hvor vi plejer at komme for at få en kølig drink, når vi havde
været på stranden, men den var totalt væk, kun murbrokkerne
var tilbage, nedtrykte gik vi tilbage til hotellet for at få af¬
tensmad, men ingen havde lyst til at spise noget, for humø¬
ret var helt i bund,
Vi gik tidligt til køjs, men kunne ikke sove. Dagen efter blev
vi i hotellets bar, hvor vi mødte flere danskere, som boede i
nabo byerne, de kunne berette en grufuld oplevelse, om en
familie som boede i udkanten af Patang ved strandvejen,
deres hotel lå lavt og deres værelser var i underetagen, men
de var heldigvis ikke på værelset, da vandet kom, for værel¬
set var fyldt med vand til 10 cm. Under loftet og det varede
3 dage inden vandet var sunket så meget, at de kunne komme
ind og se hvad der kunne reddes af deres ejendele.
En anden familie som boede på 1. sal på et andet hotel sad
på deres altan, da bølgen kom, de så at to mennesker blev
kastet op mod en betonmur og bevidstløse blev de skyllet i
havet. Det værste var nok at nogle tyskere lå på stranden og
tog solbad, medens maskinerne gravede lig fri af sandet
mindre end 50 m. fra dem.
2 dage efter var strandvejen blevet ryddet afgravemaskiner,
så vi igen kunne færdes der, vi tog en tuk-tuk rundt langs
stranden til Karon og Patong og videre til Kamala Beach,
men lige meget hvor vi kom var det samme grufulde syn vi
mødte.
Min kone talte med en dansker, som har bygget et hus i
Kamala, huset er i 2 etager og hans thaikone var på 1 sal, da
bølgen kom, mens han og deres 3 drenge var i underetagen,
vandet skyllede væggen ind og han og de 2 mindste drenge
blev trukket ud i havet, medens den største klamrede sig

Formanden bliver Rn



3.

fast til en betonpæl, han fik nogle læsioner på ryggen og benene og måtte på hospitalet, men heldigvis var manden så
stærk at han kunne få fat i de 2 andre og få dem bjerget hjem i sikkerhed. Da vi kom tilbage på hotellet var forhallen fuld
af bagage fra gæster, som ville hjem og efter fådage, var der kun ca. 40 % tilbage. Carsten som driver hotellet, spurgte os
om vi også ville rejse, men vi ville blive, for vi kunne ikke svigte de thaivenner, vi har fået gennem de 6 år, vi er kommet
til Phuket. GunnarMøller medlem i Silkeborg.
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Pinsestævne i Vejle 2005.
Husk der er nu kun ca. 1° måned til pinse, og at vi ses i Vejle. Planlægningen begynder at tage form nu så glæd jer
bare. Udflugten bliver gennem den kønneste del af egnen, så snyd ikke jer selv men husk at få fotografiapparatet
med. Lokalerne vi har fået til lejligheden kan let rumme et par hundrede. Maden og drikkevarerne er bestilt, altså
ikke lige mængden, men det finder vi ud af.
Så der er ingen grund til at holde sig tilbage, også fordi det vil vare et par år før vi gentager øvelsen.
Johnny Jr. som står for tilmelding og alt det økonomiske, har fået et telefon nr. mere, på tilmeldings-blanketten står
tlf.: 7572 5626, Træffes han ikke der, har han mobil nr.: 5553 8460 Så skulle det jo være muligt at træffe ham.
Med Naverhilsen Hans Emborg Vejle afd.
Indskrivningen vil finde stedpå Vejle Handelsskole Boulevarden nr.48 7100 Vejle, ligesom alle aktiviteter udgår
derfra. Nedenstående skema udfyldes, og beløbet sammentælles, og 50 % afdette sendes på check sammen med
skemaet til Johnny Lindskjold Spættevej 15, 7100 Vejle, tlf: 75 72 56 26. Beløbet kan også indsættes på Arbejder¬
nes Landsbank konto nr. 53 - 98 - 0507809. Restbeløbet betales ved indskrivningen, hvor stævnemærke, spisbilletter
og prigram udleveres.

Navn: Gade:

Post nr. By:

Forening: Antal personer: Telefon:

Pris pr. person: lørdag søndag mandag i alt

Stævnemærke: 70,00 kr. xxxxxxx xxxxxxx

Huleaften: 85,00 kr. xxxxxxx xxxxxxx

Delegeretmøde: 90,00 kr. xxxxxxx xxxxxxx

Udflugt med frokost 95,00 kr. xxxxxxx xxxxxxx

Gallamiddag med natmad: 250,00 kr. xxxxxxx xxxxxxx

Morgenmad søndag: 25,00 kr. xxxxxxx xxxxxxx

Morgenmad mandag: 25,00 kr. xxxxxxx xxxxxxx

TOTAL BELØBET:

Du skal selv reservere hotelværelse. Husk at oplyse at du deltager i navernes pinsestævne, for at nyde godt af
den rabataftale der er lavet med de 2 nedenstående hoteller.

Park Hotel Orla Lehmannsgade 5, 7100 Vejle Tlf: 75822466
Enkeltværelse 10 stk. 525,00 kr. 500,00 kr.
Dobbeltværelse 15 stk. 720,00 kr. 670,00 kr.

3 senes værelser 2 stk. 885,00 kr. 810,00 kr.

4 sengs værelser 5 stk. 1180,00 kr 1080,00 kr.

M. morgenmad J. morgenmad

Hotel Australia Dæmningen 6, 7100 Vejle Tlf: 76406000 M. morgenmad U.morgenmad
Enkeltværelse

Dobbeltværelse

Ekstra opredning pr. person pr. nat

595,00 kr.
795,00 kr.

125,00 kr.

550,00 kr.

750,00 kr.

Desuden er der vandrehjemmet og campingpladsen som jo begge er lukkede om vinteren, Derfor har det ikke været
muligt at forhandle rabatpriser med dem.

Vejle Vandrehjem Telefon: 75825188 Vejle City Camping Telefon: 75823335
Gammel Landevej 80 Telefax: 75831783 Helligkildevej 5
7100 Vejle 7100 Vejle
Ved Handelsskolen vil det være muligt at holde med nogle campingvogne. Der vil også være mulighed for at få strøm
og bad.

Tilmeldingsfrist den 31 marts 2005 VI SES I VEJLE
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Indbydelse til 125 års stiftelsesfest
den 5. juni 2005

Det glæder os at invitere til 125 års stiftelsesfest
den 3. - 5. juni 2005 i Zürich.

Program:
Fredag den 3. juni 05: Huleaften i Hulen kl. 18.00 - ??
med aftensmad til sfr. 10.00 per person.
Lørdag den 4. juni 05: Stiftelsesfest på rest. Landhus i
Zürich Seebach Kl. 19.00 til kl. 02.00
3 gangs menu til sfr. 38.00 exkl. Drikkevarer.
Søndag den 5. juni 2005 Slap af fest i hulen og ved gril¬
len. Mad og drikkevarer kan medbringes eller købes i hu¬
len
Vi har ca. 2 km fra restaurant Landhus fundet et hotel
hvor der er værelser til sfr. 62.00 per nat. Der er plads til 3
personer på værelset, (dvs overnatning per næse sfr. 20.66
per nat ) Der er toilet og bad på gangen. Morgenmad
koster sfr. 8.00 / person.
På selve Rest. Landhus i Zürich Seebach er der også 28
værelser til følgende priser: Enkeltværelse sfr. 100.00 per
nat, doppeltværelse sfr. 130.00 per nat.

For begge hoteller gælder at reservationen er iorden ved
forudbetaling af 50 % af slutbeløbet.
Betaling kan indbetales på vores postkonto:

Dänischer Verein, Zürich
8006 Zürich

PC Kontonr. 80-47645-8
Det vil være en fordel, hvis man kommer i bus fra Dan¬
mark, da der er ca. 30 km fra hulen til hotellet, og vores
hule ligger ca. 10 min kørsel fra Winterthur hovedbane¬
gård. Der findes dog også andre overnatningsmuligheder
såsom campingvogn, vandrehjem
Alle forespørgsler og tilmeldinger bedes sendt til Frank
Petersen, Schaffhausenstrasse 118, 8412 Aesch b.
Neftenbach tel. +41796712460, fax +41523155761
Email: frankjpetersen@swissonline.ch
I den kommende Den farende Svend vil det nøjagtige pro¬
gram med tider osv. blive tilkendegivet og på vores
hjemmeside cuk-zuerich.ch.

VEL MØDT I ZÜRICH

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

Den 27. Juli
Kl. 6° morgen spadserede vi fra Günzburg for at nå Ulm
inden middag. Hen på formiddagen gik vi forbi Høier og
Rosenkilde; men da vi holdt et hvil med storvask, gik de
forbi os igen. Til middag nåede vi Ulm, hvor vi fik en ud¬
mærket middagsmad for 50 Pf. Ulm ligger ved Donau på
grænsen af Bayern og Württemberg og har en 1. klasses
tysk rigsfæstning. Den betydeligste bygning er kirken, som
kaldes Münster og er verdens højeste kirke; den er 161 m.

høj. I Höchen Schule, hvor vi logerede, hænger et indram¬
met skrift på væggen til minde om Gustav Adolf, som skal
have opholdt sig her. Før 1648 var kirken katolsk; efter den
tid evangelisk.
Den 28. Juli
Kl. 6 stod vi op og bad om kaffe; den kunne vi imidlertid
ikke fa inden kl. 7, så vi foretrak at drikke et glas øl og spise
et stykke tørt brød til og så trave af sted. Her er det også
fladt land; vi kunne se "Münster" i Ulm 2 mil fra byen.
Over middag nåede vi Laupheim, der ligger 25 kilometer
fra Ulm; men vi foretrak at gå 6 kilometer videre til en lille
venlig landsby (Bültzingen), hvor vi fik noget brød.
På vejen efter Laupheim så vi en dyrehave, og da vi var
kommet et stykke længere, standsede vi for at se på solda¬
ternes skydeøvelser. De lå oppe på en bakke og fyrede over
vore hoveder efter nogle figurer inde op engen, som man

lige kunne skimte med det blotte øje.
Den 29. Juli

Logiet vi havde sidste nat, svarede til prisen 15 Pf., men ej
til forventningen. I værelset, som blev vist os, var der 3
senge; men i den ene var lagnerne særlig snavsede, medens
dynerne var tunge og klamme i dem alle. Det gav sig imidler

tid til at regne, og dermed begyndte det så småt at dryppe
ned i min seng. Jeg trak mig over til den anden side, og da
jeg var træt, faldt jeg straks i søvn. Kl. 1 vågnede jeg imid¬
lertid; men da drev vandet formelig af mig, alt sengetøjet
var drivende vådt, og der stod ligefrem vanddamme på sen¬
gen. Jeg kom op i en fart og fik strøget vandet af mig og
måtte derefter over i den sorte seng; men det var da bedre,
end hvis jeg ingen havde.
Kl. 6 gik vi ned og bad om kaffe; men vi kunne ingen kaffe
få, da vi ikke havde bestilt den aftenen forud. Derimod fik
vi 2 gode kopper mælk. Vi begav os på vej efter Waldsee,
som ligger 33 kilometer herfra. Vi kom igennem Biberach,
som har ca. 8.000 indbyggere, og da vi var kommen et lille
stykke uden for byen, plukkede vi hindbær, så det skum¬
mede os om munden. Vi gik ind i en gæstgivergård, hvor vi
fik vor middagsmad, der bestod afbrød og ost.
Da vi havde nydt middagsmaden med god appetit, gik vi et
par kilometer og derefter et stykke fra landevejen op med
en skovvej, hvor vi ville holde hvil. Det varede imidlertid
ikke længe, inden der kom en ridende gendarm nede på lan¬
devejen, og da han så os, kom han op til os og forlangte
vore papirer.
Vi gav ham vor lille sorte bog. Da han havde kigget lidt i
dem, spurgte han: "Wo kommen Sie hier?" Vi svarede, at vi
kom fra Ulm. Så spurgte han os om, hvor vi ville hen, hvor
vi havde sovet sidste nat, og hvad vi var. Da han havde faet
dette at vide, bad han om lidt ild til sin cigar, og dermed red
han videre.
Hen på eftermiddagen kom vi igen til en skov, hvor der var
en kolossal masse hindbær. Der holdt vi et lille hvil, og da
det var forbi, og vi var kommet et lille stykke fra skoven,
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alle videre. Vi kom igennem 2 byer, nemlig Weingarten og
Ravensburg, hvorfra vi kunne se Alperne i det tjerne. Eg¬
nen her er meget smuk. Langs med vejene står der frugt¬
træer, og rundt om os har vi skove, medens der nede i dalen
er smukke og kraftige græsmarker.
Den 31. Juli
I dag fortsatte vi så rejsen for at nå Lindau. Vejen i dag gik
så at sige gennem én eneste stor have, der bestod skiftevis
afæbletræer, pæretræer, humle og vin. Kl 4 gik vi over broen
til byen Lindau, der ligger meget smukt omringet af
Bodensee, og hvorfra vi havde en udmærket udsigt over de
schweiziske og østrigske alper. Lindau har ca. 6.000 ind¬
byggere og en stor havn, ved hvis indløb, der står en meget
stor løve lige over for fyrtårnet.

Forsætter

Maleriet som Frederikssund har modtaget, læs under indlæget

havde vi en dejlig udsigt. I det fjerne kunne vi se høje bjerge,
og nede i dalen havde vi Waldsee, der ikke bar sit navn for¬
gæves. Rundt om byen, der har ca. 3.000 indbyggere, er der
skov, og ved den er der sø.
Den 30. Juli
Sidste nat havde vi et godt værelse med udmærkede, rene
senge, og det kan nok være, vi nød hvilen, særlig da forrige
nats var så sløj. Vi boede lige over for en smuk kirke med 2
tårne, og kl. 6 blev vi vækkede ved at klokkerne ringede. Kl
7 drak vi kaffe og ville så have været ud i byen for at købe et
prospektkort; men værten sagde, at butikkerne var lukkede
til kl. 10, og så havde vi valget mellem at gå med det samme
og ingen prospektkort fa fra byen eller også vente, til butik¬
kerne blev åbnede. Vi foretrak det sidste. Tiden benyttede vi
til at gå op gennem anlægget til et udsigtstårn, og da vi gik
derfra kl. 10, fandt vi Høier og Rosenkilde siddende på en
bænk spisende deres frokost, de havde allerede gået 8 kilo¬
meter. Efter en stiltiende overenskomst marcherede vi

■



7.

FREDERIKSSUND
Hulemødet d. 4.3. På dagsorden var der:
Tømning afbødekassen og afsløring af
maleriet fra Mørkøv marked 2005.

Hulevagten stod Inge & Kurt for. Mø¬
det startede kl. 19.30, hvor formanden
bød velkommen og syntes, det var et flot
fremmøde. Vi var 16 personer. Han be¬
rettede også om tømningen af bøde¬
kassen, som er et årligt tilbagevendende
arrangement. Han fortalte, at der igen i
år var en lille præmie til den, som kom
nærmest det rigtige beløb. Præmien i år
var en lille blomst. Formanden minde¬
des hermed også Jytte, som vi desværre
harmåttet sige farvel til, da hun er taget
ud på sin sidste rejse sidste år. Han be¬
kendtgjorde også, at vi onsdag
d.16.3.2005 vil få besøg af Murernes
efterlønsklub, som i år vil komme på
besøg i hulen til gule ærter med det hele.
Alle er velkomme hvis man har tid. Han
fortalte også, at han og Arne (hulefar)
var på besøg i Holbæk, og hvor man fik
talt om overdragelsen af udstillings-
vognen. Han sluttede sit indlæg med at
gøre opmærksom på, at vi fredag d. 1.
april.2005 har generalforsamling. Ef¬
ter en lille sang fra sangbogen var det
tid til at sende bødekassen rundt en sid¬
ste gang, inden den skulle tømmes. Dor¬
rit, Per. B. & Poul tømte og talte den
op, imens vi andre sang en sang. Nu var
tiden inde til at fa beløbet fra hulekassen.
Vi var alle spændte på, hvor meget der
var i. Der var 4099,50 kr. 12004 var der
godt 2.500 kr. Det viste sig, at det var
Kisser, som kom nærmest beløbet med
et gæt på 2.451 kr. og derfor var den
heldige vinder af blomsten, som viste
sig at være alt til at lave Irsk Kaffe med.
Efter bødekassen var talt op, kom hule¬
far med en tilståelse, nemlig at ved vo¬
res årlige lam på spyd fik af Nan fra
København stukket 1000 kr. i hånden
som tak for alt, hvad han har gjort for
dem på turen til Stockholm & fordi, de
måtte komme op til os i Frederikssund.
Disse penge har hulefar i al beskeden¬
hed lagt i bødekassen, uden der var no¬
gen, som var klar over det. Efter at bøde¬
kassen var tom, var næste punkt på dags-
ordenen afsløring af maleriet fra
Mørkøv. Selve historien om skabelsen
afmaleriet skal tilhøre hulefar, da han
jo ikke har nok i den føde, som han får
derhjemme, men lige skal forbi den lo

kale pølsemand i Frederikssund for at
stille sin sult. Her kom han i kontaktmed
en kunstner, som viste meget interessere
for naverne og syntes, at det kunne være
sjovt at male dem. Som sagt så gjort.
Hun kom til marked i Mørkøv, hvor hun
lavede nogle skitser afos, som nu er ble¬
vet til et flot maleri. Efter en hyggelig
aften sluttede vi med at syngeMinderne.
Ved midnatstid gik vi alle hjem. Forenin¬
gen ønsker Knud hjertelig tillykke med
de 88 år. Vi håber, du får en god dag.
Husk generalforsamlingen d.i.4. Mød
op - det er dig, der tegner foreningen.
Med knoen i bordet. Jan Johansen

AALBORG
Trods streng kulde og masser af sne var
der mødt 18 svende til vores årlige ge¬
neralforsamling, som forløb i god ro og
orden, efter vi havde nydt Poul Eriks
gode gule ærter. GunnarDanielsen blev
genvalgt. Sigurd Jespersen ønskede
ikke genvalg, derfor blev Jens Erik Jen¬
sen valgt til bestyrelsen. Vi takker Si¬
gurd for hans indsats for foreningen og

byder Jens Erik velkommen i bestyrel¬
sen. Bestyrelsen har besluttet, at vores
årlige sommerudflugt skal finde sted
den 4.6.2005 og skal gå til Livø. Husk
at reservere denne dato. I hører nærmere

senere.

Med naverhilsen Irene

HØRNING
Hulemødet den 4. marts startede på
Hørning kro, hvor 15 navere var mødt
op for at spille kegler et par timer. Der¬
efter gik turen op til vores hule, hvor
der var præmieoverrækkelse til den
bedste kvindelige og mandlige spiller,
samt til aftenens klumpe dumpe. Hule¬
far sørgede for lidt til maven, og blære¬
hatten kom i brug et par gange. Aften
sluttede med minderne.

FREDERICIA
Hulemøde d.2.3.05 Selv om det var et

grimt vejr, var der 11 personer, der var
mødt op. Første opgave denne aften var
at få optaget Tom Rasmussen som nav,

og Anette Erdmann og Viola Christen¬
sen som navervenner. Velkommen i for¬

eningen alle 3. Snakken denne aften gik
hovedsalig på hvad vi havde fået gjort

og ikke gjort færdigt til jubilæumsfe¬
sten. Formanden havde for eksempel
været ved borgmesteren, som ville
sende en repræsentant for kommunen.
Nu nærmer tiden sig, hvor vi skal til
generalforsamling. Mød nu talstærkt op
og giv din mening til kende. Det kan jo
ikke nytte noget at komme og gøre vrøvl
bagefter. Eventuelle forslag skal du hu¬
ske at sende til Erik Philipsen, Indre
Ringvej 221-2th. 7000 Fredericia senest
4 dage før. Det er den 6.4 kl. 17.00 i
hulen, at fremtiden vil forme sig. Den
23.4 har vi den årlige brunkåls spisning.
Det er rykket en uge i forhold til det
udsendte program. Husk at skrive dig
på listen der ligger i hulen. Tiden nær¬
mer sig også med den årlige sommer¬
udflugt den 4.6.-05. Den er ikke plan¬
lagt i detaljer endnu, men sæt alligevel
kryds i kalenderen nu så vi kan få en
fyldt bus.
med kno i bordet Vera/ Jens Chr.

HILLERØD
Vores hulemøde fredag d. 11. februar
fandt for første gang sted i vor nye hule
i Hillerød hos Forbundet Træ, Industri
og Byg. Mange navere var mødt op for
at besigtige de fine nye omgivelser.
Danns kone Jette havde fremstillet en
masse dejlige stykker smørebrød og
oste til kaffen. Derefter fortalte Mogens
Norlin om, hvordan han under sit før¬
ste ophold i Schweiz drog på valsen
gennem Italien, Grækenland, Tyrkiet,
Syrien, Irak og Iran. Også om alle
genvordighederne med at skaffe billig
transport med pas, visa og penge, før
han igen kunne trække vejret roligt til¬
bage i det civiliserede Schweiz.
Lørdagsmessen d. 26. februar fandt li¬
geledes sted i vore nye lokaler. Vi kunne
hilse velkommen til flere navere og ven¬
ner, som vi ellers ikke ser så tit. Det lyk¬
kedes Dann at fremtrylle en omgang
lækker forloren skildpadde, og alle
havde en god eftermiddag. Tilmelding
til messer og generalforsamling er som
tidligere nævnt obligatorisk og bin¬
dende til formand Dann Eland tlfi: 4731
4954 (efter kl. 19) eller evt. mobiltelf:
3055 6542 - eller til Knud Lindgreen
tlf.: 3324 9402. Husk ny ads.
Nordre Jernbanevej 40.3400 HILLE¬
RØD (parkering i gården Vibekevej 2).
Med naverhilsen Preben.



HOLBÆK
Til Hulemødet 18. februar var der godt
fyldt op, idet hele 25 havde fundet vej.
Kurt og hans viv og Arne fra Frederiks¬
sund var på besøg, ligesom Yrsa og
Tage også kom. Ebert havde rundet de
75, og i den anledning spenderede han
både vådt og tørt. Tak for det og tak til
de, der fik klokken til at ringe. Ebert
har i mange år lagt mange timer i Hu¬
len, ligesom han også tager på besøg
og ud og holder foredrag. Det er vel¬
fortjent, han blev udnævnt til æresmed¬
lem i Holbæk. Udstillingsvognen er nu

overdraget til Frederikssund og Hol¬
bæk. En god og festlig aften sluttede ved
midnatstid. Jørgen L.

LOS ANGELES
Marts: Vi har nu haft et godt navermøde
i Naverdalen i Monrovia. Vejret var
solskin og temperaturen dejlig. Min
kone og jeg stod for madlavningen
denne gang og vi fik wienersnitsel med
grønsager. „Der var ingen der omkom".
Vi har nu planlagt vores 71 års fødsels¬
dags fest. Den skal holdes i Knudsens
Hall i Yorba Linda. Alle har lejlighed
til først at gå til den danske gudstjene¬
ste i kirken inden vores middag begyn¬
der klokken 18. Vi regner med mange

besøg afnavere, deres hustruer og ven¬
ner. Master chefMax Christensen står
for madlavningen så vi har ingen pro¬
blemer, han er en dygtig chef. I april
har vi altid ekstra travlt i vores Naver¬
dal og Hulen. Vi har indkaldt alle til at
kommer og hjælpe med at gøre rent alle
vegne og klippe buske og trække ukrudt
op. Alt gror godt efter al vores regn i år.
Vi har lovet at have kolde øl i køleska¬

bet, så vi forventer god tilslutning. Vi
er også begyndt at tænke på Grundlovs¬
festen i Juni måned. Til mødet i Marts
havde vi besøg afvores gamle formand
Howard Hanson, han bor oppe i Sol¬
vang med hans kone Anna og han med¬
bragte en kæmpe stor flaske champagne
i anledning afderes 65 års bryllupsdag.
Flere naverne medbragte også snaps, så
vi led ingen nød hvad procenterne an¬
går. Jeg kommer til Danmark i Maj
måned, så jeg vil besøge naverne i
Næstved.
Med kno Arne O.

KOLDING
Der var ikke det store fremmøde. Vi var
6 medl., men havde en dejlig aften med
lidt klokkeklang. Jeg vil give Kirsten
ret angående sangbøgerne. De bliver alt
for lidt brugt. Det er synd, for vi kan jo
godt, når vi først kommer i gang. Vi
holder næste hulemøde d. 2. april i ste¬
det for d. 15. april. Det er mig, der ikke
har hørt med i timerne. Håber at I får
Svenden inden den dato. Vi har gene¬
ralforsamling fredag d.29. april, så mød
op og kom med Jeres forslag.
Med naverhilsen Karen.

KØBENHAVN
Tæerne fik vi ikke brug for til at tælle
de tilstedeværende, ja det rakte des¬
værre næsten med een hånd! Vi var

nemlig kun 5 til Svendehulemødet den
23.2. Dog kom O.B. senere og sørgede
for, at klokken alligevel blev mange.
Rart at se ham igen. Det sker ikke så tit,
men det lovede han at gøre bod på. Det
var jo ikke meget, der var sket, men fe¬
bruar er jo også en kort måned. Den 31.
marts er Svendehulemødet atter

krydret med film. Hvad vi skal se, og
hvem er med/på er altid spændende, så
du er selvfølgelig for nysgerrig til ikke
at komme? Søndag den 3.4 kl. 09.30
afholdes Navervennernes årlige gene¬

ralforsamling. Indkaldelsen var i den
sidste Svend. Derefter er der søndags¬
messe, som vi forventer starter til sæd¬
vanlig tid kl. 10.30. Vi bliver vel mange
denne dag, ik'? Lørdag den 9.
april slipper det sønderjyske ikke! Da
skal vi endelig mæske os i den udsatte
grønlangkål og kålpølser, der absolut
ikke af den grund bliver ringere. Moin
skriver jeg bare! Også ikke-sønderjyder
er naturligvis - som altid når vi har
åbent - hjertelig velkommen. Torsdag
den 12 april er der april-svende-hule-
møde. Men grundet flytningen af søn¬
derjysk awten er der temmelig mange
arrangementer i måneden, hvorfor vi
undtagelsesvis muligvis stryger
mødet. For at de mange eventuelt ikke
skal gå forgæves, check da lige dagen
inden med formanden på mobil:
26738865. NY DATO! Der indkaldes
hermed til CUK Københavns årlige ge-
neralforsamling ONSDAG
DEN 27. APRIL kl. 19.00. OBS!

Indkaldelsen og afholdelsen sker i h. t.
vedtægterne. Eventuelle forslag skal
være formanden i hænde senest 8 dage
før. Husk at komme, det er jo DIN for¬
ening! Sidst men absolut ikke mindst
erdet igen SCHWYZERZIIIT. Nemlig
lørdag den 30.4 hvor Peter „bogholder"
atter viser sin kunnen i det schweiziske
køkken. 2 gange pølser i samme måned
ermåske overdrevet, men denne dag er
det dejlige kalbsbratwiirste mit rosti und
feldschlösschen dazu. Wuuunder-
baaaar! Dessert? Mon ikke også i år?
Sidste tilmelding onsdag den 27.4.
Arrangementer:
31.3 kl 19.00 Svendehulemøde& film
3.4 kl. 09.30 NRHF'sGF.

kl. 10.30 Søndagsmesse
9.4 kl. 18.00 Sønderjysk Awten
12.4 kl. 19.00 Svendehulemøde
27.4 kl. 19.00 CUK's Generalf.
30.4 kl. 18.00 Schweizeraften
Med kno i bordet Niels „2m"

På Generalforsamlingen d. 7. marts
2005, var 7 svende mødt op. Olderman¬
den aflagde beretning, og skatmesteren
fik godkendt sit regnskab. Genvalg i
bestyrelsen til Kaj Truelsen, Willy Jør¬
gensen og Alex Jensen samt Poul Ras¬
mussen til suppleant. Frank Bred blev
genvalgt til revisor. Bent Hansen blev
valgt til at repræsentere Nysted til de¬
legeretmødet i Vejle, som han plejer.
Kontingentstigning er varslet i 2006.
Leif Rasmussen blev optaget som nyt
medlem i foreningen efter den gamle
procedure, som vi har fundet i Truelsens
notatbog. Kaj ville finde ud af, hvad det
koster at fa syet nye forklæder magen
til dem, man brugte før i tiden af Ny¬
sted Naverne, så vi har dem til vores 50
års jubilæum i oktober. Hulefar og Bit¬
ten er værter ved vores sommerfest på
grundlovsdagen d. 5. juni Menuen var
Brunkål og flæsk somWilly havde kok¬
kereret til UG. Næste hulemøde erman¬

dag d. 4. april, hvor vi kan håbe, at for¬
året har indfundet sig. Ved næste hule¬
møde skal vi finde ud af, hvor vi skal
arrangere vores 50 års jubilæum.
Med kno. Oldermanden.
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NÆSTVED
Til generalforsamlingen den 25.2.05 var
der mødt 15 naver2 og 6 navervenner.
Inden generalforsamling spiste vi gule
ærter med tilbehør. Selve generalfor¬
samling forløb stille og roligt. Flem¬
ming Luttermann blev valgt til dirigent.
Formanden, Finn Pedersen, berettede
om året. Der var optaget 2 nye medlem¬
mer, Keld Tjørnelund og Poul Christen¬
sen. Desuden de forskellige aktiviteter
i Hulen samt vores sommerudflugt.
Beretningen blev godkendt. Kassere¬
rens regnskab blev godkendt med få
spørgsmål. Hulens regnskab blev god¬
kendt uden bemærkninger. Finn Peder¬
sen blev genvalgt som formand, Knud
Rasmussen blev ny næstformand, Nils
H. Christiansen ny sekretær og Poul
Christensen suppleant. Der kunne des¬
værre ikke findes nogen ny hulefar/mor,
da Birgit trak sig. Festudvalget blev
genvalgt. Ved hulemødet d. 4.3 var der
kun mødt 9. Der blev snakketmeget om,
hvordan vi skal få vagterne i hulen pas¬
set. Der kom forskellige forslag, som
skal diskuteres.
Med e'n finger NILS.

ODENSE
Til hulemødet d. 4.3. var 11 mødt til en
hyggelig aften om end lidt kølig, da hu¬
len var svær at varme op. Hulemor
havde vist skruet for langt ned efter sid¬
ste møde. Jeg håber I har fået varmen.
Det er også koldt derude. Ole bød vel¬
kommen. Vi holdt et minuts stilhed til
ære for vor naverven Harriet, som var

afgået ved døden. Harriet vil blive sav¬
net i vor midte. Vi sang et par sange,
som Harriet godt kunne lide. Vi var 10,
der deltog fra hulen til Harriets begra¬
velse d. 1.3. Hulemor havde smurt
smørrebrød og gammel ost. Vi fløjtede
bare, så kom den selv ind på bordet. Vi
hastede hjem i kulden kl. 22.30. D. 18.2.
havde vi torskegilde, hvor 11 deltog.
Børge har gode forbindelser i Kerte¬
minde, så der varmasser af torsk til bil¬
lige penge og en kæmpe rogn. Tak til
dig Børge for at rense torsken og skære
den i skiver lige til at 1 ægge ned i gry¬
den. Og så oven i købet på din fødsels¬
dag. Torsken blev serveret med alt til¬
behør: hakket æg, hakkede rødbeder,

bacontern og stærk sennep. Derefter Ibs
hjemmebagte med stærk ost. Vi havde
også en pakkeauktion, som gav godt i
kassen. Vi samlede ind til en blomst til

Inge Frank, som stadig ligger på hospi¬
talet. Der har Inge ligget ca. 2 mdr. Kir¬
sten kørte næste dag ud med blomster.
Inge, vi ønsker dig fortsat god bedring.
Det blev meget sent, inden vi forlod
hulen tre halv fire, for de sidste nattera¬
vne. Vi tror stadig, vi er 20 år. Arno har
meddelt, at han ikke ønsker at være kas¬
serer mere. HUSK GENERALFOR¬
SAMLING D. 1.4. kl. 17, hvor der vil
blive serveret en varm ret. Mød talrigt
op. Tilmelding på tlf. 65913538
De bedste hilsener, pigen fra Fyn.

Håndkrøs
RANDERS
På hulemødet d.4.3var 8 svende mødt
frem. Vi startede som vanlig med en

sang. Derefter berettede formanden om
hvilket forarbejde, der var gjort med
hensyn til vores 60 års stiftelsesfest
d. 18.6.05. Vi er kommet ganske langt.
Vi har modtaget en checks på 4000 kr.
fra Randers kommune. Vi sender en tak
til kommunen. Også en stor tak til Arni
for det store jubilæumsskilt, han har
malet. Det bliver hængt over døren til
vores festlokale i Tånum. Også musik¬
ken er der ordnet med, og et stort parti
vin er indkøbt plus meget mere. Vores
gamle fane kom frem til gennemsyn.
Den er stor og ganske imponerende.
Mange af os har ikke set den før. Men
vi mangler lidt mere baggrundsstof
omkring denne skønne fane. Men den
bliver at se på vores 60 års jubilæums¬
fest. Vi har holdt vores årlige fastelavns¬
fest i Tånum. Vi slog ikke katten af tøn¬
den.Alle var enige om at spare på ener¬
gien til den gode mad, som altid bliver
serveret der. Det gjorde vi klogt i. Enkle
måtte spare lidt på hovedretten for at få
plads til de varme fastelavnsboller. Os
der deltog siger en stor tak for en god
fest til fam. Dideriksen, som var vær¬
ter. Husk at reservere dagen d. 18.6.05.
Da er der fest i Kronjyllands hovedstad.
Velkommen skal I være.

Kno i bordet fra Randers, Jørn.

ROSKILDE
Til hulemødet d-25-2 var 13 navere og
navervenner mødt op. Poul-Erik, som
p. t. er formand, var taget på ferie, så
Erna overtog posten og bød velkom¬
men. Efter maden og en hyggelig snak
og en enkelt sang, brød vi op ved 21.30
tiden.

Program for april:
15-4 er der rengøring af hulen kI.9.oo
Kortspil 17-4.
Hulemøde 29-4.

Hulevagten sørger Erna og Karl for.
Med naverhilsen Annalise.

SAMSØ
Hilsen til alle der fejrer, men en hilsen
fra Samsø kommer der til jer alle. Vi
har ikke haft noget siden sidst, men det
kommer et fyldigere referat næste gang
da vi har haft generalforsamling
HILSEN ÅSE.

SILKEBORG
Det har været koldt derude. Frosten bi¬
der, sneen har hvirvlet, og hvad så? Ja
så er det virkeligt dejligt at sidde i sin
lune stue og se på vejret og samtidigt
tænke på vores dejlige årsprogram og
alt det skønne, vi har foran os.
En tur til Schleswig sammen med Her¬
ning og ned til Langstedt og nyde denne
dejlige gamle kro og den gode atmo¬
sfære, der er på stedet. Vores dejlige
fisketur igen sammen med naverne og
venner afhuset. Alt skulle være klart til
at tage imod os den 5. maj. Så nærmer
pinsen sig jo hurtigt. Vejle skulle være
klar til at tage imod os. I kan nok se, at
der er nok at se til.
Ole Bøwig har jo besluttet sig for at
blive 60 år. Hvad gør vi ved det? Vi vil
udbringe et Stort Hurra - Hurra -

Hurraaa og samtidig ønske ham mange
gode år fremover. Gid han må holde sig
fugtig.
Skriverkarlen i Silkeborg
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SLAGELSE
Hulemødet i marts blev en del ander¬
ledes end normalt. For det første havde

Jørgen arrangeret en rundvisning i Set.
Mikkels kirke, hvor vi få der var mødt
op fik en uforglemmelig tur rundt i kir¬
ken, og kirketjeneren fortalte om alt fra
kælder til kvist. Det var en rigtig dejlig
oplevelse. Vi fik lovning på, at den kan
gøres om, hvis der er flere som på et
tidspunkt gerne vil have denne ople¬
velse. For det andet måtte vi opgive at
holde møde i Hulen, da der ikke var

nogen varme. Men så viste billard¬
klubben sin store generøsitet ved at
stille lokale til rådighed. Med så kort
varsel synes jeg, det var rigtig flot. Stor
tak til Jørgen og Hans. Der var en del,
der skulle diskuteres. Men det gøres
hurtigt, når kun 4 medlemmer varmødt
op. Kl. 22.00 var det tid at takke af.
Med kno i bordet: Erik

STOCKHOLM
På årsmödet den 5. februar var vi kun
10 medlemmer tilstede. Anton Paulsen
blev valgt til formand for mödet, og
satte igang med de 26 punkter på dags-
ordningen. I fremlingsbogen hade vi
under året 45 inskriven, og de forskel¬
lige regnskaber blev godkend. Besty¬
relsen hade lagt forslag om höjde
avgifter ved besög på Torpet, og desse
blev godkend afmödet. Höjningen be¬
ror på at udgifterne har öget. De fleste
valg var omvalg, det var kun revisor¬
suppleanten som blev nyvalg, nemlig
Poul Vestergård
Til fastelavnsfesten var vi 10 voxne og
6 börn, efter röde pölser og kyllinggryde
gik tøndeslagningen igang, Trods at vi
ældre ikke hjalp til, tog det ikke lang
tid, for kattekongen var fundet, og det
blev Kim Christiansen, tillykke Kim.
Ved svendefesten blev vi 16 personer,
som fik en 3 retters meny for en billig
penning, og efter maden, hyllade vi
Jenny Thiesen med de 75 år og et 4—
faldigt hurra.
PROGRAM FOR APRIL:

D.01. april månedsmöde fredag kl. 19
D. 15 hulemöde eller teater fredag ..? .

D. 30 Valborg og svendefest fredag kl. 19
D. 01 maj städdag.
Med naverhilsen Onkel Anders

SØNDERBORG
Nu går det ellers fremad. Vi var ikke
mindre end 22 medlemmer til det sid¬
ste hulemøde. Da vores formand des¬
værre er syg endnu, var det nok engang
Anders der bød velkommen. Lidt prak¬
tiske oplysninger, mest om vores fore¬
stående tur til Odense afdelingen, havde
Anders kun et punktmere på dagsorde¬
nen, nemlig optagelse afet nyt medlem.
Der manglede bare en enkelt detalje,
nemlig den person der skulle optages.
Så derfor sang vi en bette sang, og hel¬
digvis dukkede Frank også op. Han var
lige kommet ind med toget. Frank star¬
tede dog lidt bagvendt, nemlig med at
ringe på klokken inden han var blevet
medlem, men pyt, vi havde jo også ven¬
tet på ham. Optagelsen gik rigtig fint.
Velkommen i klubben til Frank. Vi snak¬
kede også om jubilæet i Fredericia, men
desværre, vi kan ikke komme. Vi håber
dog at Fredericia får en god
fest alligevel. Og tillykke herfra. Hen¬
ning underholdte med en historie om en
murer der skulle uddybe en ulykke for
et forsikringsselskab. Enmorsom histo¬
rie, men dog lidt for grinagtig. Tak for
det Henning. Jeg havde selv stået for
maden denne gang, og jeg tror nok at
det smagte. Judith skulle være hulemor
for en aften, hvilket hun klarede til UG.
Resten afaftenen gik snak og ren hygge.
Med kno i bordet Jette.

Gl.irmr»<t'r

VEJLE
11 navere havde taget turen ud til Hu¬
len, hvor kulden prøvede at komme ind,
men lille Arne havde sørget for en god
varme til alle, så man var glad for at
havde taget turen til mødet. Formanden
bød velkommen, hvor en særlig vel¬
komst blev givet til Karin Hjelm, som i
lang tid ikke havde besøgt Hulen, da

hun i det meste af sin tid sejlerjorden
rundt. Alle var glade for at se hende
igen. På opfordring fra Karin blev der
sunget Den glade Enke. Formanden ef¬
terlyste stadig folk til at hjælpe ved
Pinsestævnet og håbede på, at flere ville
lade høre fra sig, da mange opgaver
skulle klares. Vejlenav Horst D. Zaedow
ringede til Hulen og gav en omgang øl
til alle. Horst går stadig syg efter sin
rygskade. Vi ønsker dig snart på top¬
pen igen Horst og tak for de våde fra os
alle. Ved mødet måtte vi desværre und¬
være vores gode hulefar, som måtte
krybe under dynen med en gang influ¬
enza. Vi håber snart at se dig igen
Johnny. God bedring. Ved næste møde
er der jo generalforsamling. Vi håber
på godt fremmøde denne dag, så vi ses
snart.

Arrangementer i april mdr.
D. 1.4.05 Kl. 18.30 generalforsamling.
Med naverhilsen. Jens K. Ibsgaard.

ÅRHUS
Til hulemødet den 11.2. var det næst¬

formand Erik Carlsen, der hilste sven¬
dene velkommen. Formanden var igen
på "de skrå brædder" i Østrig ! 50 års
jubilaren Herluf Fiiergård var i hulen
denne aften. Han fik overrakt en gave
og telegram af foreningen. Herluf tak¬
kede for gaven samt slog på klokken.
Han blev efterfulgt af to andre klokke¬
ringere. Det var Børge og Bager. Tak
til jer alle. Den 26.2. havde vi spisning
i hulen. Kaj havde igen i år kokkereret
gule ærter med masser af flæsk, medi¬
ster samt grisehaler. Det er en herlig ret
. Han kan bare det der med mad ham

Kaj !! Da vi alle var blevet mætte og
tallerknerne ryddet afbordet, gik vi over
til at lægge brikker på bankoplader. Der
var 5-6 svende ud af 26, der havde
spottet de rigtige plader (dem med ge¬
vinster ), men jeg er sikker på, at de der
ikke vandt hyggede sig gevaldigt alli¬
gevel! Til generalforsamlingen er der
spisning kl. 19.
8. 4. 05: Generalforsamling kl. 20.
21. 4. 05: Varme hveder
29. 4. 05: Skiveskydning
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, 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. afClJK. Hillerødafd.

Kristtornevej 43 ■V" 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 lohzcLlts øl de&ot

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

Malermester Eugen Uhi
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 Værelser ml TV

Hyggelig gårdhave ( InX^) ) www.droppen.dk

"''1° & B

Langgade 26* Tranebjerg*DK-8305 Samsø*Tlf. 86590632
SPILLEAUTOMATER * BILLARDSALON
BESØG DROPPEN VI LØFTER PROPPEN

<31~ Jakon A/S
O 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: B
Hovedkassen

Rustrupvej 26 B. DD DANMARK
DK-8653 Them

® POST>
PP

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.

ta'På
Brandt's Bar
Paladspassagen 7

7100 Vejle
Tlf. 7583 1099 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

MURERMESTER
Gunner M Vilhelmsen

Egetoften 6, Slagslunde
DK-3660 Stenløse

Tlf.: 48 18 35 11
Medlem i Frederikssund

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

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

BAR - BODEGA - BILLARD
Levende musik - fredag / lørdag

HØJSKOLEN
ØSTERSØEN

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

www.hojoster.dk
e-mail: adm@hojoster.dk



NR. 5. MAJ 2005 ARG. 103

Husk fisketuren den 5 maj
Fisketuren, starter kl. 9 i Grauballe Mose og

konkurrence er fra kl.ÅBENT HUS
I \

Ads. Gjermosevej 15 Grauballe
Hulefar vil være der med hele tilbehøret:
Kaffe - Dr. Nielsen - øl - Vand m/m

Fisketuren er for alle navere.

Silkeborgnaverne.

VIGTIGT SE HER VIGTIGT

VED DET TIDLIGERE OPSLAG HER I "SVENDEN" ANGÅENDE RANDERS FORENINGS 60
ÅRS JUBILÆUM DEN 18. JUNI, HAVDE DER INDSNEGET SIG EN LILLE "FEJL 40".

ÅBENT HUS ARRANGEMENTET I HULEN, UDBYHØJVEJ 150, ER FRA KLOKKEN 13.00
TIL KLOKKEN 16.00.

FESTMIDDAGEN STARTER KLOKKEN 18.00 I TANUM FORSAMLINGSHUS, GL.
VIBORGVEJ RANDERS. PRIS KR. 130.00. SE PRISER PA HOTEL NEDENFOR.

UNDERBRINGNING KAN OGSÅ SKE HOS LAILA OG KIM, 5 MIN GANG FRA FESTEN.
HER ER DER PLADS IIL 10 TIL 15 PERSONER + 4-5 CAMPINGVOGNE.

YDERMERE KAN DER LÆGGES 10 TIL 20 PERSONER I TELTE LÅNT FRA FDF.
HER ER OVERNATNING GRATIS, OG HULEN SERVERER MORGENMAD I

FORSAMLINGSHUSET SØNDAG.
TRANSPORT MELLEM TANUM OG HULEN ARRANGERES FOR SYMBOLSK BELØB PÅ
10 KR. PR TUR.
HOTEL RANDERS ENK. 615 KR. DOBB. 875 KR.
HOTEL GUDENÅ 525KR 650KR
VANDREHJEM (SVARER IKKE TELEFON)

SIDSTE TILMELDING 6. JUNI
Tlf.: 86 45 43 48 ~Laila mobil 51 86 16 67 -Kim 51 86 16 68



MÆRKEDAGE

60år

70år

•P»* ftP"* *1
D.20april 2005 Eigil Jensen Sønderborg 60år

Møllegade 51
DK-6400 Sønderborg

D.01 maj 2005 Karin Jensen Sønderborg 60år
Møllegade 51
Dk-6400 Sønderborg

D.06 maj 2005 Elo Bjerking Hørning
Rugvænget 10 Bøstrup
Dk-8870 Langå

D.18 maj 2005 Gitte Rzenno Roskilde
Smøgen 2, Darup
Dk-4000 Roskilde.

D.22 maj 2005 Keld Svendsen, Aalborg
60år

Grundvigsvej 17,
Dk-9000 Aalborg

D.31 maj 2005 Finn Sivertsen Thule 50år
GC Boks 192
3970 Pituffik Grønland

JUBILÆUM
D.Olmaj 2005 Preben K.Jensen"Montagen" 25år

Sprogøvej 20
Dk-7400 Herning

20 ÅRS JUBILÆUM.
SAMSØ NAVERNE.

SAMSØ NAVERNE 09.04.05.
Herved indbydes gamle og nuværende
medlemmer-navervenner m.m til reception i
Onsbjerg- Hulen-Hjemmeværnsgården.

Lørdag 21.05.05 kl. 10-16 til frokostbuffet.
Sidste tilmelding 18.05.05.

Færgeafg. Hou kl. 08.45.
Retur fra Sælvig kl. 16.40.

Færgeafg. Sjælland kl. 09.55.
Retur fra Samsø kl. 15.45.

Overnatning kan arrangeres ved formand Hans
P Pedersen på tlf. 86592409 eller mobil
61367748.
Det samme gælder tilmelding.

MVH FORMAND HANS P PEDERSEN.
OG FESTUDVALGET.

ÅBENT HUS

Til min 70 års fødselsdag d. 5. juni holder
jeg ÅBENT HUS fra kl. 12 - 17

i selskabslokalerne

Møllevangen 23, Birkerød.
Det vil glæde mig at se alle mine

navervenner på dagen.
Med kno Kaj Hübschamann, Hillerød.

ÅBENT HUS - ÅBENT HUS

I anledning afmin 60 års fødselsdag
d.7.6.2005 holder jeg åbent hus lørdag d. 28. maj

kl. 11.00 til kl. 16.00 i Hulen

Sjællandsgade 17 C Fredericia.
Med kno i bordet. Jens Chr. Nielsen.

Tur til Viggo Reiffenstein,
Tanzania
Efter flere tilløb besluttede vi Alexander, Lisbeth og

undertegnede at tage til Tanzania i oktober 2004 og besøge
vores medlem i Århus Naverne Viggo Reiffenstein, som har
boet og arbejdet i Tanzania i over 20 år. Han har bl.a. bygget
den Danske og den Norske ambassade og Tanzanias
nationalbank.
Vi havde allerede i april fået Holstebro Rejsecenter til at
arrangere flyveturen derned. Turen gik via Amsterdam,
Nairobi i Kenya til Kilimanjaro lufthavn i det nordlige
Tanzania.
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Vi rejste hjemmefra en onsdag aften og var i Kilimanjaro
lufthavn næste morgen. Viggo var i lufthavnen for at hente
os. Han havde lånt en lille bus med 2 chauffører, som kørte
os de 20 km. der er fra lufthavnen til Viggos bopæl. Allerede
da vi kom uden for lufthavnens område, så vi de første
Maarsaier, som er så karakteristiske ved deres røde tøj, som
næsten alle Maarseier går klædt i.
Da vi kom til Viggos bolig, viste det sig nærmest at være en
fæstning. Omkring boligen var der et 2 - 3 meter højt stålhegn
med pigtråd foroven. Der var 2 stålporte ind til området,
hvor der altid var vagt ved den ene port. I huset er der stålgitre
for alle døre og vinduer. Gitrene for vinduerne er støbt fast
1 muren, og gitrene for døren bliver låst om natten med svære

hængelåse, så det er nærmest umuligt at komme ind og også
ud af huset om natten. De indfødtes huse var ikke sådan en

fæstning, men alle der havde råd boede i sådan en fæstning.
På disse kanter er det nærmest normalt at man har en del

hjælp. Hvis man ikke har det, er man nærmest unormal og
vil derved virke anderledes. Det havde Viggo selvfølgelig
også. Hvor kunne det være dejligt, hvis vi havde det i
Danmark og til den pris. Viggo har 2 piger i huset og 2
gartnere og 2 portvagter. Til sit personale har han bygget
nogle huse, hvor de kunne bo. Det var selvfølgelig noget
mere simple end hans ejet, men det var godt efter de forhold,
som er normalt i Tanzania.
Hvis vores sko var snavsede, skulle vi bare efterlade dem på
terrassen, når vi gik i seng, så var de pudsede, snørrebåndet
var pillet af og vasket næste morgen. Havde vi vasketøj,
lagde vi det bare frem, så blev det vasket. Alt det og meget
mere for en løn på 10-15 kr. om dagen. Jeg vil gerne ansætte
2 piger i vores hjem til den løn.
1 haven var der det, vi kalder stuebirk, men her var de 6
meter høje. Der var appelsin, citron, mango, jackfrugt og
mange andre dejlige og velsmagende frugter, som vi ikke
har her. Vi smagte mange af dem. Det var en stor nydelse.
Efter en dag ved Viggo tog vi på en safaritur, som varede 4
dage. Den første dag kørte vi videre gennem Aurusia og
videre til Ngorongoro krateret, hvor vi så en masse dyr.
Ngorongoro krateret er en gammel vulkan, som ikke har
været aktiv i mange hundrede år. Den er nu et paradis for
dyrene. Den er omgivet at nogle stejle kratervæge.
Vi var heldige allerede den første dag at se det, som vores
chauffør kaldte the big five, elefanter, løver, flodheste,
næsehorn og geparder. I betragtning afat der kun findes 600
eksemplarer afdet sorte næsehorn i verden, kan det siges at
være noget af et tilfælde, at vi mødte en mormed unge efter
2 timer i Ngorongoro krateret. Geparden spottede vores
chauffør og guide i noget græs på lang afstand.
Vi andre havde ingenting bemærket, før chaufføren gav os
kikkerten og bad os om at kigge i en bestemt retning. Nu
kunne vi se halen i det lange græs, men senere kunne vi se
mere af dyret. Senere på turen så vi flere geparder. Der var
også zebraer, gnuer, flere gazellearter, struds og flamingoer.
Vi så også Pumba og Timon, som i virkeligheden er et
vortesvin og en væsel.
Vi så en sekretær, som er en fugl på størrelse med en stork.
Navnet sekretær har den fået, fordi når den har fanget en

slange, står den og bevæger fødderne, som om den skriver
på skrivemaskine for at forsvare sig mod angreb fra slangen.
Da vi senere på dagen forlod krateret for at køre til vores
hotel, så vi den flotte solnedgang med hele Ngorongoro
krateret som et stort silhuet i mørkningen. Solnedgangen går
så hurtigt, at man næsten kan fornemme, at solen bevæger
sig hele tiden.
Næste morgen kunne vi se, at vi boede på kraterkanten. Ned
til sletten er der ca. 500 højdemeter, så det var en
imponerende udsigt, vi havde fra vores hotelvindue ud over
sletten.
Da vi havde fået morgenmad, kørte vi videre mod Serengeti
National Park, som er et kæmpe stort naturreservat på
størrelse med det halve afJylland. Man skal tænke på, at der
ikke er noget hegn omkring disse naturreservater, som ligger
spredt over hele Afrika. Dyrene er ikke spærret inde som i
Løveparken i Givskud.
De kan gå, hvor de vil over hele Afrika. Det er ikke sikkert,
de får lov at være i fred alle steder, men det er anden sag.
Vejene vi kørte på, når de ikke længere er asfalteret, er et
kapitel for sig.
Den markvej min far havde til sin jord på hans bondegård
var god i forhold til de grus/markveje, vi kører på i Tanzania
og også her i nationalparkerne. Men der blev til tider kørt
med en hastighed på 100 km. i timen, så vi blev rystet godt
sammen.

På vejen mellem Ngorongoro og Serengeti var vi inde i en
Maarsai landsby. Det skulle de have 50 $ for, som vi betalte
til høvdingen, men så måtte vi også komme ind og se hele
landsbyen. Landsbyen er bygget op afmange hytter afgrene
som skelet. Derpå er der klinet noget komøg, som er tørret
og derfor blevet tæt væg. Vi var inde i en hytte og fik et lille
foredrag om, hvordan den var indrettet med kogeø og
sengepladser. Der var også plads til geden.
Hytterne er ca. 6 m. i diameter. En pæn familiebolig på de
kanter. Man må gerne have op til 4 koner, hvis man har råd,
så har man en hytte til hver kone. Omkring alle hytter er der
nogle kviste som hegn til at holde rovdyr og turister ude. Da
vi kom ind i landsbyen, blev Lisbeth straks inviteret over til
kvinderne, som ville lære hende at danse deres dans. Der
skulle måske lidt længere tid til, for at hun lærte det, men
yndefuldt så det ud.
I Serengeti nationalparken var vi i 2 dage med 2
overnatninger midt i parken. Der var ingen hegn omkring
hotellet, så løverne kunne faktisk gå helt hen til vores dør og
banke på. Det gjorde de ikke, men elefanterne havde været
helt oppe ved hotellets swimmingpool om natten og
fouragerer i træerne omkring polen.
De 2 dage vi kørte rundt på savannen, så vi masser af zebraer
og gnuer, måske 100.000. Jeg talte dem ikke, men nogle
steder kunne vi se dem hele horisonten rundt, og der var
mange. Det var den tid på året hvor Zebraer og Gnuer er på
vandring, derhen hvor de skal føde deres føl og kalve. Vi fik
at vide af guiden, at hvis de optimale forhold for at føde for
disse dyr ikke var til stede, kunne de udsætte fødslen nogle
uger for alle skulle helst føde nogenlunde samtidig.
Så var det nemmere at beskytte afkommet mod rovdyr.
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Vi så også mange løver, så der må være føde nok i området.
Når man ser 20 måske 25 søde misser, løver, ligge i skygge
under et træ helt afslappet, får man næsten lyst til at gå over
og kæle med dem, men så skulle svigermor have gået forrest.
Jeg overlevede lysten. Giraffer med deres aristokratiske
elegante bevægelser så vi også alle vegne. Det er et
imponerende dyr, når det kommer hen over savannen. Nogle
steder ser man deres hoveder over Akacietræernes kroner,
hvor de står og spiser, sikkert uden at blive stukket af
Akacietræets mange torne. 1 en sø med masser af flodheste
kunne vi også se nogle træstammer, krokodiller, flyde rundt.
De levede i skøn forening, men det var nok ikke der, man
fik lov at bade i ret lang tid. Flodhesten er det dyr, der har
flest mennesker på samvittigheden i Afrika. Den har nogle
enorme hjørnetænder, og hvis du overlever flodhesten, har
du også krokodillen at lege med. Find hellere en pool på dit
hotel. Hjemmefra sagde nogen, at de ville være bange for
slanger og andet kryb. Vi så ikke en eneste slange i den vilde
natur. Her var der selvfølgelig også masser af gazeller,
vandbøfler, forskellige hjortearter og en masse andre pattedyr
og fugle.
For at komme ind i de forskellige nationalparker koster det
ca. 100 $ pr. person pr. park, så det kan hurtigt blive en dyr
fornøjelse. Vi var i 3 forskellige parker.
På 4. dagen på vej hjem til Viggo var vi i en noget mindre
park, hvor vi på et tidspunkt var kommet lidt for tæt på nogle
elefanter. Så tæt at en afelefanterne rejste ørerne og begyndte
at angribe vores bil. Det fik straks vores chauffør til at bakke
lidt, indtil elefanten var tilfreds. Men når elefanter står 2
meter fra bilen i krigshumør, ser den stor ud. Jeg
fornemmede, bilen kunne få nogle buler afdens stødtænder,
så vi flygtede. Senere holdt vi under et træ, hvor der var en
hel del aber. De smed alt i hovedet på os for at fa os til at
flytte os fra deres matrikel. Det gjorde vi så. Her så vi også
løver, flodheste, flamingoer, og mange andre dyr.
Tilbage hos Viggo havde vi resten af vores ferie. Vi besøgte
bl.a. nogle af hans venner, et dansk ægtepar, som var flyttet
til Moshi og ville have deres pensionisttilværelse der. De
havde bygget et nyt hus og havde fået anlagt en have, som
var utrolig frodig, så længe den fik vand nok. Ca. 25 m2 om
dagen som de pumpede op fra floden bagest i haven. De
havde en hel lille bananplantage og mange andre frugter. De
havde 2 gartnere til at passe haven hver dag - også om
søndagen.
Vi var også ude påA.P. Møllers gamle sukkerplantage, som
den Tanzanianske stat havde nationaliseret tilbage i tresserne,
da Tanzania blev selvstændig. I dag var det etMaurisio firma,
der ejede plantagen. Jorden skal man leje afstaten. Plantagen
er ca. 25 km i diameter, så de laver sikkert lige så meget
sukker der, som der bliver lavet i hele Danmark. Plantagen
har sin egen golfbane, og der spiller Viggo hver onsdag.
I dag var jeg med. Det var første gang, jeg prøvede at spille
golf, men ikke sidste. Jeg vandt ikke, men det koster også
alle drikkevarer til barbecuen efter golfspillet. På golfbanen
skal man dele pladsen med aberne, og på scorekortet er der
en tekst hvorpå der står, at hvis golfkuglen bliver spist af en
slange, far man et gratis drop. Aftenen forløb med dejlig

mad og frisk væske til at skylle maden ned med.
En dag vi var inde i Moshi, var der pludselig en sort mand,
der kommer hen til Viggos bil og råber: Hej dansker skal vi
have en bajer. Det viste sig at være en indfødt, som Viggo
kendte og som kendte til, at vi ville komme. Han havde
engang været i Århus på kursus i et halvt år. Det var måske
de ord, han hurtigst havde lært.
En dag kørte vi så langt op på Kilimanjaro, som vi kunne.
Det vil sige ca. 1.900 m over havet. I den højde i forhold til
hvor Viggo bor ca. 1.000 m over havet, er der meget mere
frodigt. Græsset i vejkanten er helt grønt, og alle træer strutter
af sundhed, mange af dem med masser af frugter. For at
komme helt til toppen fra gaten hvor vi kunne komme i bil,
måtte man gå. Bærerne stod og ventede på, at nogen kunne
bruge dem, hvis de skulle have noget gods båret op på toppen
afKilimanjaro, som er 5.895 m høj.
Man skal selvfølgelig også betale en afgift på 750 $ for at
komme videre. Det tager en uge at gå til toppen og tilbage
igen, så det gjorde vi ikke, men 14 dage før vi kom til
Tanzania, havde Viggo været på toppen inviteret af
forsvarsministeren i Tanzania som ville afholde sin 70 års

fødselsdag der. Der var selvfølgelig TV med på sådan en
tur, og den skrivende presse havde også sine folk med. Viggo,
som var den eneste hvide, som var inviteret til turen, var
næsten blevet en mediestar, da vi kom derned.
Om aftenen hyggede vi os ofte hjemme hos Viggo. Nogle
aftener var hans hustru Sofia også tilstede. Hun spiller en
del golf og rejser meget. Den sidste aften vi var der, havde
hun lavet noget rigtig lokal mad, som smagte vidunderligt.
Når Sofia var der, hun kan kun tale engelsk og swahili, talte
vi selvfølgelig alle engelsk. Også Alexander som kun havde
lært engelsk i skolen 1 år. Han lærte en masse engelsk og
swahili.
Det var alt i alt en dejlig tur, som vi sikkert gør igen, og som
vi kan anbefale andre. En stor tak til Viggo og Sofia som
havde besværet med os i mange dage.

Fra Lisbeth - Ole og Alexander fra Århus
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Pinsestævnet i Vejle 2005.
Så er Vejle afd. klar til stævnet, og håber på at der bliver god tilslutning.
Lokaler, mad, musik og drikkevarer er bestilt, så velkommen til staden.

Hermed et lille udsnit afVejles midtby med de mest interessante adresser, så det
skulle ud fra dette være muligt at finde vej til årets fest på Vejle Handelsskole.

Med naverhilsen Hans Emborg Vejle afd.

1. Hotel Australian 2. Park Hotel
3. Handelsskolen 4. Banegården
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ESBJERG
Der blev holdt hulemøde d. 30.3.2005,
hvor vi var 4 fremmødte: formand, kas¬
serer, sekretær og hulefar. Der blev ved¬
taget ekstraordinær generalforsamling
d. 10. april 2005.03.30.
Istandsættelse afden nye hule i Esbjerg
går planmæssigt med forventet afslut¬
ning ca. 1. maj 2005. Indvielsesdato vil
blive offentliggjort på et senere tids¬
punkt. Mødet blev afsluttet i fred og ro.
Inkl. god mad, øl og sang (åhhh disse
minder)
Med kno i bordet Mads H H Madsen

(sekretær)

AALBORG
Der var mødt 11 svende til huleaftenen. Vi startede med at synge nr. 32, derefter
orienterede formanden om, at han havde fået en henvendelse fra en tømrer fra
Aalborg, som vil ud at rejse i 3 år og 1 dag, formanden var ham behjælpelig,
tømreren vil starte den 1,5., han er i Hamburg lige nu for at købe kluften, han har
lovet at skrive til os for at fortælle om hans oplevelser, Poul Erik vil lægge beret¬
ningerne ud på vores hjemmeside.
Der arbejdes videre med sommerudflugten den 4.6., som går til Livø. Sigurd og
Frits er ved at planlægge en tur til Thisted, den 15.10. for at besøge skomageren
og bryggeriet. Formanden takkede Sigurd Jespersen for hans indsats for for¬
eningen i de 4 år , han har været medlem af bestyrelsen, Den 12.3. havde vi en
arbejdsweekend i hulen, hvor nogle fa mødte op, vi siger tak for deres indsats,
der blev gjort rent og malet og sat navneskilte i det runde bord.
Hulen er lukket pinselørdag, desuden fra huleaftenen i juni til den 3.10.
med naverhilsen Irene

FREDERICIA

Generalforsamlingen fik vi afholdt d.
6.4.05 med hele 17 medlemmer, hvoraf
12 havde stemmeret. Eneste forslag der
blev fremsat var fra bestyrelsen, som
foreslog at vand og øl skulle sættes op
med 2 kr., så vi kunne undgå en lokal
kontingentstigning. Det blev enstem¬
migt vedtaget. Nu koster det 8 kr. at
bestille en vand og 10 kr. for en øl. Så
kom vi til valgene. På valg var kasserer
Louis Jensen og næstformand Frank
Ravn, som begge blev genvalgt. Hule¬
far Erik Philipsen syntes derimod, at han
ville stoppe. Vera Dam blev valgt som
ny hulemor. Hun gik straks i gang med
at anrette til spisningen.
Sommerudflugten d. 4.6.05 vil i år gå
til Brunkålslejren i Søby. Derefter et evt.
besøg hos Herningnaverne. Afg. fra
hulen i Kolding kl.8.15, hulen i Frede¬
ricia kl..9.00 og Sjællandsgade Vejle
kl..9.30. Prisen for turen er 90 kr.+ be¬

spisning. Tilmelding på vores tur er
senest d. 28. maj på tlf. 75922382 el.
40596654 el.28969460. Lørdag d. 9.4-
05 blev første arbejdsdag for den ny¬
valgte hulemor. Hele 13 medlemmer
mødte op for at festliggøre hendes før¬
ste dag. Det var synd for formanden
Erik, at han måtte tage hjem ved 18-
tiden og lade 2 øl stå.
Med kno i bordet. Vera/Jens Chr.

BESØG I HULEN I FREDERIKSSUND

Der mødte 18 glade
murer op allerede fra
formiddagen. Det blev
en dejlig dag, både for
gæsterne og os. Der
blev serveret hjemlavet
guleærtermed hele svi¬
neriet inkl. grisehaler.
Der blev fortalt lidt om
Fr.sunds. og C.U.K.s
historie. Det blev til at
de gerne ville besøge
os. En anden gang.
Kurt.
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FREDERIKSSUND

Onsdag den 16 marts havde Hulen be¬
søg afefterlønsklubben forMurer i Hil¬
lerød - Fr. sund. En rigtig god dag. D. 1
april blev der afholdt GF. og der var
genvalg over hele linien på nær vores
mangeårige næstformand Kaj Hansen
som ikke ønskede genvalg, det blev
Claus Salomonsen, der blev valgt til
denne post. Efter GF. som sluttede i god
ro og orden og et 3 folderigt leve for
CUK. Frederikssund, blev der serveret
kogt skinke med spinat. Resten af afte¬
nen var der hyggelig samvær.

Foreningen ønsker Poul Berg og Per
Nyberg hjertelig tillykke med deres fød¬
selsdage i maj.
Næste hulemøde d.6 maj hvor Kurt og
Arne har hulevagt.
Skribenten.

HERNING
Så smuttede vinteren ud afkalenderen,
og vi har sat uret frem til sommertid, så
må vi håbe, at vi får en kanon sommer
med et fremmøde i hulen, der vil blive
ligeså god, som den har været her i den
mørke vintertid, hvor hulen har været

fyldt næsten til bristepunktet til såvel
hulemøder som søndagsmøderne. Det
er festligt og fornøjeligt, når så mange
møder op hver gang.
Vi var på bustur til Prag. Hørning havde
arrangeret. Hvilken herlig tur, vel til¬
rettelagt og med godt humør lige fra
klokken 6.00 fredag morgen til vi trådte
ud afbussen klokken 01.30 mandag nat.
Vores to gode chauffører sørgede for,
vi kom sikkert frem og tilbage. Jes kørte
rundt i Prag og omegn, som om han al¬
drig havde været andre steder. Fortalte
vidt og bredt om seværdighederne vi
kørte forbi.
Vi var på sejltur, hvor vi spiste fra et
overdådigt fint tag- selv bord, men ak
og ve, da vi kom tilbage til bussen, var
den blevet arresteret. Vi blev dog løs¬
ladt igen efter en lille halv time, så vi
kunne komme hjem og se dyner før den
lange tur gik hjemad næste morgen.Alt
i alt en pragtfuld tur, Otto havde sat i
gang. Der skal lyde en stor personlig
TAK til alle jer, som hjalp mig på hele
turen. Så kan man sagtens være lidt han¬
dicappet, når man er sammen med så
pragtfulde kammerater.

Den 1.4. afholdt vi vores årlige general-
møde. Tak skal I have. Hvilket møde.
Hele 19 af 23 mulige mødte plus et
kommende medlem. Det er nok rekord
i foreningens 40 årige levetid. Mødet
var hurtigt overstået. Alle, der var på
valg, blev genvalgt.
Med knoslag "MONTAGEN"

HILLERØD
Huleaftenen fredag d. 11 .marts var som
tidligere meddelt ændret til Ordinær
Generalforsamling og efter en dejlig
middag med forloren skildpadde star¬
tede generalforsamlingen med 24 na¬
vere og -venner. Hillerød-afdelingen
består i alt af40 navere og navervenner.
Formandens beretning og kasserens
regnskab blev godkendt med akklama¬
tion, ligesom fastholdelsen af kontin¬
gentet. Under afdelingens vellykkede
Finlandstur i 2003 mødte vi en masse

dejlige mennesker, bi. andre Janne
Slätis, primus motor i Lovisa Koret.
Lovisa sangkoret er her i sommer på
tuné gennem Baltikum og Polen og slut¬
ter af i Danmark, Hillerød, hvor de er

gæster hos Brødeskov/Nødebo sangkor
i midten af juni. Generalforsamlingen
besluttede at Hillerød naverne skulle

benytte denne lejlighed til at invitere
sangkoret på rundtur i Fredensborg Slot
og park, med Ernst Tursø som guide og
slutte afmed frokost hos Birte Oblom i

Dronningens Kovang. Der er bestyrel¬
sesmøde onsdag 13. April i hulen, Nor¬
dre Jernbanevej 24, for gamle og ny¬
valgte bestyrelsesmedlemmer. Tilmel¬
ding til lørdagsmesser er som tidligere
nævnt obligatorisk og bindende til for¬
mand Dann Eland tlf.: 4731 4954 (ef¬
ter kl. 19) eller evt. mobiltelf: 3055
6542 - eller til Knud Lindgreen tlf.:
3324 9402

Med naverhilsen Preben.

HOLBÆK
Til generalforsamling og hulemøde d.
18. marts var vi 17 fremmødte. Vi star¬
tede kl. 19.00, hvor Ole P. serverede
biksemad. Efter den værste sult var stil¬

let, gik vi over til generalforsamlingen,
hvor der var 11 med stemmeret. Tor¬
ben Lundegaard ønskede ikke genvalg
som formand. Ole Puggaard blev valgt.
Tillykke.
Ved bødekassens optælling rendte Britta
med en flaske klare dråber, idet hun var
ganske tæt på beløbet. Torben modtog
også et par gode flasker som tak for
sin indsats gennem mange år.
Peter og Bjarne havde programmet for
Ø-TUREN klar. Den går i år til Flak¬
fortet den 28. maj. Alle skulle have fået
indbydelse, men skulle den være ble¬
vet væk, kan I endnu nå at tilmelde jer
til Peter på 58260314 / 28745797 eller
til Bjarne 20943257 SENEST 4. Maj.
Fra sangbogen blev nr. 35, 40 og 11
støvet af. Til kaffen mæskede vi os i
Elses lækre æblekage. Tak for mad til
Ole P. og Else. Også tak til KLOK¬
KERNE.
Til hulemødet d. 20. maj serverer Britta
og Polarbageren Forloren Skildpadde,
så I behøver ikke spise hjemmefra
Jørgen L.

HØRNING
Den 18 marts tog 41 naver indregnet
vores chauffør en lille tur til Prag, des¬
værre var Carlo og Annelise fra Struer
måtte melde afbud dagen før, og pigen
fra Fyn havde glemt sit pas så vi måtte
forlade hende i Padborg, efter en lang
køretur kom vi endelig til Prag og blev
indkvarteret på vores hotel. Næste dag
var der rundvisning i Prag med en
dansktalende guide, om aften var der
var der fælles spisning med underhold¬
ning. 2. dag i Prag var vi ude at se en
mindepark, tyskerne havde skudt alle
mændene og sendt børn og kvinderne i
koncentrationslejere, samt brændt hele
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byen af, Det gjorde et stort indtryk på
os alle. Derefter var vi en tur i Karlstadt
hvor vi havde 3 timer til at se os om,

nogle tog med hestevogne op ad bjer¬
get op til slottet, andre valgte at gå, an¬
dre nåede ikke så langt, der var mange
ting at se på , alle kunne få brugt deres
penge , hvis det var det de havde lyst
til. Om aften var vi ude at sejle, og fik
en masse dejligt mad, Næste dag var der
tid til atter at vende hjemad mod Dan¬
mark, jeg tror at vi alle havde nogle
dejlige dage. Mange tak til alle delta¬
gerne. Den 1. april var der generalfor¬
samling, vi startede med fællesspisning,
17 naver var mødt op denne aften. Ge¬
neralforsamlingen startede med at Niels
Vase blev som dirigent. Vi startede med
formandens, kassererens og hulefars
beretninger. Derefter var der valg af
kasserer Karl-Heinz Fiering ønskede
ikke genvalg, Leif Schmidt blev ny
kasserer, vi siger tak til Karl-Heinz Fie¬
ring for det store arbejde han har lagt i
foreningen. Andre der var på valg var
villig til genvalg. Generalforsamlingen
sluttede med minderne,
med kno i bordet Else

LOS ANGELES
Vores møde i april gik fint. Det var vo¬
res „forårsrengøringsmøde". Dagen
startede klokken 10, hvor hjælpende
navere begyndte at komme. Inden længe
var der ankommet 18 friske navere.

Nogle tog straks fat på rengøringen
inde i hulen og andre tog sig af ukrud¬
tet udenfor. Men nav Bill Knudsen var
allerede ankommet tidligere på ugen
sammen med sin kone Vivian. De skal

igen i år op til Lompoc og passe cam¬
pingpladsen, som de har gjort i mange
år.Al det hårde arbejde fortjente en kold
Tuborg eller to, og de manglede ikke.
Nu snakker vi om at skulle have lavet
vores aircondition, så er vi ellers klar
til en varm sommer. Da klokken var 17
ankom endnu flere navere, så vi havde
fuldt hus til den dejlige middag. Denne
gang rigtig dejlig dansk bøf med løg
og æblekage med is tilberedt af nav
Steen Englyng. Vi havde fornøjelsen at
have besøg af nav Poul Dalby Ander¬
sen (nav siden 1965). Han var editor af

vores danske avis „BIEN" i mange
mange år og har lige fejret fødselsdag.
Den danske avis er nu overtaget af en
ny editor Gert Madsen. Alle danskere
her i Los Angeles kan stadig læse om
alle de sidste nyheder fra Danmark.
Naver Ken Olsen havde også fødsels¬
dag i april. Vi fik sunget blæresangen
for ham. Nav Tom Bristing, som har
været medlem af vores Los Angeles
Naver Club i 13 år, har netop fejret sin
80 års fødselsdag. Vores kasserer John
Kristensen var taget med sin kone He¬
lene på et cruise i Caribien for at fejre
sin fødselsdag. Nav Verner Møller
holdt også fødselsdag i marts. Vi har
ønsket dem alle tillykke med dagen.
Nu ser vi så frem til Los Angeles Naver
Clubs 71 års fødselsdag, som vi skal
holde i Knudsens Kultur Center i Yorba
Linda. Vi regner med godt besøg, idet
alle navere med familie og venner er
velkomne. Grundlovsfesten skal holdes
5. juni i en City Park i La Habra. I an¬
ledning af Hans Christian Andersens
200 års fødselsdag skal den fejres med
ham i tankerne.
Med Kno Arne O.

KØBENHAVN
Da Sønderjysk Awten måtte udsættes,
og påsken var i marts, havde vi kun et
Svende-Hulemøde den sidste dag i må¬
neden. Vi skulle have set film. Det blev
desværre ikke til noget. Atter var vi ikke
så forfærdelig mange, der var mødt op,
nemlig kun 9. Men som man siger: „Lidt
men godt". Navervennernes generalfor¬
samling blev som altid afviklet i god ro
og orden. Men da der var alvorlige ting
på dagsordenen, trak det noget ud. Men
vi havde det hyggeligt og fortsatte der¬
efter med søndagsmessen. Kl. var 16,
da vi vendte næsen hjemad.
Maj måned står jo i Pinsestævnets tegn,
så vi „nøjes" med et Svende- Hulemøde
torsdag den 19.5, hvor jeg håber, at vi
bliver flere end på de sidste. Det
manglede da bare, ik'? København øn¬
sker Vejle pøj-pøj med årets Pinse¬
stævnet!

Arrangementer:
30.4 kl. 18.00 Schweizeraften
8.5 kl. 10.30 Søndagsmesse
19.5 kl. 19.00 Svende-Hulemøde
Med kno i bordet Niels „2m"

NÆSTVED
Til hulemødet den 1.4 var der kun mødt
10 op.
Da formanden Finn var taget på ferie i
Østen, var der
ikke mange penge til laden, da alle sang
rigtigt på nr. 28.
Der var ikke meget at snakke om, så
mødet blev hurtigt færdig. Maden var
købt hos kineseren, da det kneb lidtmed
tiden for Knud og Lis. Det smagte godt,
men var måske en smule stærkt.
Til hulemødet den 6.5 er Bøgil kok.
Med e'n finger NILS.

m

G.R d 1.4 var 12 fremmødt. Jørgen star¬
tede med at give en omgang, da han
havde fødselsdag. Det var ikke Aprils¬
nar. Arne blev valgt til dirigent., Ole
læste beretningen op. Arno kom en halv
time for sent, men nåede at læse regn¬
skabet op. Hulemors regnskab blev op¬
læst. Beretning og regnskaber blev god¬
kendt. Forslag til Pinsestævnet blev
oplæst. Valg: Ole blev genvalgt til for¬
mand. Arno takkede af som kasserer.

Nyvalgt blev Marianne Sommer, sekre¬
tær Jørgen Faisten. Resten kan læses i
protokollen. Undskyld til Trille som
havde fået forkert program med forkert
tidspunkt, og derfor kom, da GF. næ¬
sten var færdig. Arne havde også haft
fødselsdag og gav en omgang - begge
fik blæren og sang. Vi siger tak.
D 12.3 fik vi besøg fra Sønderborg. Sik¬
ken et besøg - 17 plus vore egne. Der
var trængsel omkring bordet. Jeg smurte
8o stk. smørrebrød plus ostemad, så var
sulten stillet, og jeg måtte haste videre
til næste fest, hvor jeg skulle lave lam
til 17-18 stk. Vi siger tak for besøget,
det var hyggeligt. Pigerne havde haft
meget travlt. Tak for hjælpen piger. Vil
I hilse jeres chauffør og sige tak for
hjemkørsel i en kæmpe bus i forrygende
snestorm. GF sluttede i god ro og or¬
den. Hulemor lavede bøf med løg og
coleslaw.
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Der var hovedrengøring i hulen d 5.-4.
Tak for hjælpen. Vi i Odense er trætte
af, at vi først får Naverbladet d. 5. el.6.
i måneden.
Vi siger tillykke til Ole med de 60 år d
8.4. Vi ønsker Inge fortsat god bedring.
Inge var hjemme til påske, men måtte
af sted igen. Jeg har besøgt Inge i går.
Hun ser ganske godt ud og har det
bedre.
HUSK -HUSK - BLÅTUR Kristi Him¬
melfartsdag d 5.5. Tidspunkt og hvor¬
hen når I tilmelder jer, men det bliver
et sted i Jylland. Husk pas da vi skal
over broen! Tilmelding til 65913538
Kirsten. Jeg vil gerne takke Fredericia
for en fin fest, 85 års jubilæum.
De bedste hilsner Pigen fra Fyn.

Kobbersmed

RANDERS
Til påskefrokost d.27.3 var vi 13 til
bords. God mad, højt humør og god
omsætning. Sjældent har vi sunget så
meget. Solveig og formanden var en tur
under blærehatten - en god frokost. Vi
beder undskylde for, at den ikke var
annonceret i svenden..
På vores GF. d. 1.4 blev vi enige om, at
vores vedtægter skal ændres en del.
Bestyrelsen forsætter uændret. En ro¬
lig GF., som vi afsluttede med gule ær¬
ter med tilbehør.
Traditionen tro vores Kristi Himmel¬
fartsdag på den historiske Pramstien til
Fladbro. Starter ved Randers bro
kl. 10.00. HUSK madpakker. Efter endt
travetur er der middag i hulen. Vores
trækvogn med våde læskedrikke til
hulepriser følger selvfølgelig ruten.Af
hensyn til middagen er der tilmelding i
hulen eller til Jørn på tlf. 87102577.
Velkommen skal I være.

Vi ses i Kronjyllands hovedstad til vo¬
res 60 års stiftelsesfest d. 18.6. Se andet
sted i svenden.
Kno i bordet fra Randers, Jørn.

Brulu'wr

ROSKILDE
Hulemødet d. 29.3 startede med Poul-
Eriks velkomst og en sang. Vi var 21
navere og venner til Ernas gule ærter.
Lækkert som sædvanligt. "Pastoren",
Arthur Nielsen fra Stockholm, glædede
os med sit besøg, hvor han fortalte om
sin herkomst og om, hvordan hans titel
"Pastoren" opstod. Et festligt indslag.
Ebert fra Holbæk glædede os med sit
besøg. Han havde taget Ebba og Emil
med. Ernasmad trækker altidmange til.
Efter nogle hyggelige timer gik vi hver
til sit for at holde påske.
Program for maj:
Kortspil d. 8.5.
Hulemøde d. 27.5.

Hulevagten er denne gang Lillian og
Poul Jørgensen.
Med naverhilsen Annalise.

E« naver stok

SAMSØ

Generalforsamling 11.03.05. kl. 16.30.
8 fremmødte til årets generalforsamling.
Jørn blev valgt til dirigent. God og fyl¬
dig formandsberetning godkendt. Kas¬
sererens regnskab godkendt. På valg var
næstformand og kasserer. Begge mod¬
tog genvalg. Tak for det. Ny revisor blev
Knud Hansen. Hulefarmodtog genvalg.
Nemmere kunne det ikke være. Jørn
takkede for god ro og orden.
Vi senderbestyrelsesmedlem Flemming
Skødt til pinsestævne i Vejle. Ellers blev
der slået på klokken og indtaget dejligt
smørrebrød, som denne gang kom fra

Sofie Amalie. Aftenen sluttede med
minderne. Søndagsmøde 20.03.05. For¬
manden gik helt bersærk, som den store
havemand.
Hulemøde 01.04.05. Hele 4 fremmødte
men med god stemning. Næste møde:
søndagsmøde D. 17.04.05. Hulemøde
D. 06.05.05. kl. 19.00. 20 ÅRS JUBI¬
LÆUM D. 21.05.05. KL. 10-16.
Med kno i bordet fra Åse.

GI.mtir.iUT

SILKEBORG

Jeg troede, at Post Danmark var blevet
aflivet. Vi fik Den farende Svend i dag
d. 6 april Jeg vil påstå, at det er for sent.
I betragtning af at vi skal havde bladet
inden den første i mdr.
Tak for sidst og det var til vores ° år¬
lige GF. - god GF. - god stemning - fint
fremmøde og fin forplejning fra "Store
Hulefar og Røret" Der var mødt 23
svende op. Der var en utrolig god stem¬
ning samt disciplin under mødet, som
var lagt i hænderne på Niels "mjaw"
som dirigent. Vi havde en opdatering
af vores vedtægter, som blev vedtaget,
samt alle forslagene til pinsestævnet og
vores to deltagere. De fik til opgave at
stemme for og imod nogle af forslagene.
Vores to repræsentanter bliver i år Chri¬
stian Mygen samt LeifRohde.
Skraldespanden var tømt. Hvor mange
kr. var der i den ?? GÆT. Dagens bed¬
ste gæt var "tysker" Hans, som udløste
3 mdrs. kontingent, nr. 2 Peter "Edder¬
kop" 2 mdr. kontingent, nr. 3 var "bette-
murer" Mogens Brandt 1 mdrs. Kon¬
tingent. Derefter bød store hulefar på
gule ærter, hvor vores piger også var
med efter deres bytur. Alt forløb godt.
Vi forspiste os, som vi plejer, så frem¬
mødet om søndagen var ikke overvæl¬
dende.
Husk fisketur d. 5. maj i Grauballe på
Gjermosevej 15 fra kl. 9 til 13.
Hold jer fugtige svende
Skriverkarlen.
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SLAGELSE
Ved generalforsamlingen d. 1. april var
naverne mødt talstærkt op. Efter den
obligatoriske sang startede selve gene¬
ralforsamlingen der forløb i god ro og
orden. Konklusionerne fremgår som
vanligt afhulens protokol. Det skal dog
nævnes, at de som var på valg, blev
enstemmigt genvalgt. Selv dem som
ikke var tilstede. Der var igen stor for¬
ventning navnlig til kassererens beret¬
ning. Sjovt nok tager kassereren igen i
år på en flot ferierejse umiddelbart ef¬
ter at kassen er gjort op.
I måneden op til generalforsamlingen
var der adskillige af svendene, der har
haft fødselsdag. Derfor var der en hel
del fløde til kaffen. Der skete da også
det, i øvrigt upassende, uventede og i
øvrigt teoretisk umulige, at Luffe for¬
lod hulen efterladende et (gratis) fyldt
snapseglas. Dette er ingen aprilsnar! Til
at tjene som påmindelse skal det også
her nævnes, at nogle løse ender i. f. m.
vores forestående loppemarked blev
knyttet.
Mogens sikrer annoncer. Jørgen og
Klaus sikrer afhentning afdiv. effekter.
Endelig blev Boye Høyem udpeget som
årets Nav. Boye har gennem de seneste
12 måneder udvist et godt og arbejd¬
somt eksempel til gavn for vores for¬
ening. Udover at have arrangeret et flot
foredrag samt været „ankermand" i. f..
m. vores bankospil, har Boye varetaget
mange opgavermed hensyn til kontak¬
ter til pressen osv. Der skal endnu en¬

gang lyde et stort tillykke til Boye for
indsatsen. Vore tanker samt en skål gik
også til vores kære Ejvind, der for ti¬
den belaster vores lokale hospital.
Spændende om vi modtager nogen form
for sagsanlæg fra sygeplejerske-forenin¬
gen. Generalforsamlingen blev afslut¬
tet med sildebord og skipperlabskovs.
Med kno i bordet Per

STOCKHOLM
Whisten den förste delen er over, men
hvem som var bedst ved bare Erling, så
efter näste omgang ved vi andre det
også, så til svendefesten i maj bliver det
uddelning af priser. Langfredags-
frokosten blev som vanligt et fantastisk
bord med mange retter og trots at vi
forsökte, så gik det ikke at få tomt på
fadene, I skal ha et stort tak piger for
dette arrangemang.
PROGRAM FOR MAJ.
1 Maj Städdag på Torpet kl. 9.30.
6 Maj Månedsmöde fredag kl. 19.
27 Maj Bar Surprice fredag kl. 19.
Med naverhilsen Onkel Anders

SØNDERBORG
Formanden vendt tilbage efter „prop¬
pen" og startede med at takke Anders
for hjælpen som stedfortræder.
Referat fra generalforsamlingen samt
farvel og tak til kassereren, hulefar samt
bestyrelsesmedlem og skribent
for godt arbejde. Velkommen til de ny¬
valgte.
Så er der et stort møjn til Odense med
tak for sidst. Alle herfra havde det så

hyggeligt. Så går turen til Otto fra Her¬
ning fra de tre medpassagerer til Prag..
Stort tak for en dejlig oplevelse, god
kørsel. Alt var arrangeret perfekt.
Stort fremmøde til en så herlig mexi¬
cansk huleaften. Frank havde lavet det

dejligste krydrede „HOT-HOT" mad, så
den nye hulefar havde travlt.
Hulemødet den 6. maj aflyst på grund
af vores store arrangement Kristi Him¬
melfartsdag, der starter kl. 9.00 i hulen
og slutter med middag om aftenen og
en dans.
Med kno i bordet Martha.

VEJLE

Generalforsamling d. 1.4.05. Det var
ikke det store fremmøde. 11 navere var

mødt op. Efter formanden havde budt
velkommen til de fremmødte, blev der
sunget" Udi kampen de Riddersmænd
drage ". Man gik over til den fremlagte
dagsorden, hvor vores hulefar tog sig
af opgaven som dirigent. Øvrige resul¬
tater af denne kan læses I protokollen I
Hulen.

Der blev givet en tak til. Dem, der havde
holdt det hele i gang siden sidste gene¬
ralforsamling. Foreningen Vejle havde
modtaget en indbydelse fra silkeborg¬
naverne til en fisketur hos dem.

Tilmeldingslisten hænger ude på op¬
slagstavlen i Hulen.
Hans, Tage og Jens gav en omgang øl
ogmåtte under hattens skygge. Aftenen
havde været hyggelig i en god atmo¬
sfære. Jørgen Lauridsen havde lavet en
god kartoffelsalat med pølser. Tak til dig
Jørgen.
Arrangementer i maj mdr.:
D.6.5.05 kl. 18.30: Hulemøde.
D. 14.15.16.5-05: Pinsestævne i Vejle.
Se programmet.
D. 16.5.05 kl. 10: Hytten åbner og er
derefter åben hver weekend til ålegildet
d. 17. september fra kl. 10.00 til 17.00.
Med naverhilsen. Jens K. Ibsgaard.

ÅRHUS
Til hulemødet d. 11.3 var der et pænt
fremmøde. Det giver altid en god stem¬
ning . Vores kalender for dette år er ikke
helt perfekt. Det beklager bestyrelsen -
særligt fordi et 50 års jubilæum var gle¬
det helt ud. UNDSKYLD !
Til hulemødet d. 18.3 med ledsager var
der ikke mange. Men det forlyder, at
det var en hyggelig aften. En stor del af
svendende var samme dag draget afsted
på en bustur til Prag med navere fra hele
Jylland. Det var simpelthen så skøn en
tur! Vi så et monument fra krigens tid.
En rundtur i Prag med guide var arran¬
geret plus meget mere. Vi oplevede
utroligt meget på de to døgn, vi havde
der. En stor tak til arrangørerne afdenne
tur - ligeså tak til Jes og Flemming, der
styrede bussen stødt og roligt både ud
og hjem.
Vi indledte GF den 8.4 med at spise
brasserede oksehaler. Det var igen Kaj
Lindskjold, der stod for denne herlige
ret. GF forløb planmæssigt. Bestyrel¬
sen fortsætter uændret. Vi fik afprøvet
den nyreparerede høje hat. Den passede
perfekt til Holger Tjerrild, Frank Ibsen
og Kaj Lindskjolds hoveder. Tak til jer
alle for at slå på den ligeså nyreparerede
klokke !

Hulemøde den 13.5
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.
Redaktor 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. af CUK. Hillerød afd.

Kristtornevej 43 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. 1 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 lohzctle 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 Året "^~Q\ Værelser ml TV
Hyggelig gårdhave ^)) www.droppen.dk

Langgade 26* Tranebjerg*DK-8305 Samso*Tlf. 86590632
SPILLEAUTOMATER * BILLARDSALON
BESØG DROPPEN VI LØFTER PROPPEN

O
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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

B

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

IS



AFSENDER: B
Hovedkassen

Rustrupvej 26 B. DD danmark
DK-8653 Them

§} post)
pp

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.

jjevfl1'
ta'På

Sar \Brandt's Bar
Paladspassagen 7 )

7100 Vejle /
Tlf. 75B3 1099 ^-^ 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

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

MURERMESTER
Gunner M Vilhelmsen

Egetoften 6, Slagslunde
DK-3660 Stenløse

Tlf.: 48 18 35 11
Medlem i Frederikssund

--S

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

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

BAR - BODEGA - BILLARD
Levende musik - fredag / lørdag

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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En Slesvig tur foråret 2005

Vi var nogle stykker, der var så heldige at få lov til at deltage i den årlige Slesvig tur. Igen i år en god tur med en masse

dejlige og sjove oplevelser. Vi blev budt hjertelig velkommen af Store Klaus "kroværten" og Lille Klaus med følge af
Lillo. De var vores guider. Turen bød på en tur til Flensborg, hvor vi så et gammelt rom destilleri. Vidste I, at der engang
havde været 42 af sådanne huse i Flensborg? Vi købte en flaske med hjem. Det er en særdeles udmærket rom.
Fredag aften tog vi for os af varerne, nogle mere end andre. Store Klaus spillede på sit maveorgel, vi sang det bedste, vi
kunne. Vi skulle nogenlunde tidligt i seng, for der var busafgang kl. 8 næste morgen. Flemming kørte os til Kiel, hvor vi
gik ombord i en turistbåd. Efter en kort havnerundfart sejlede vi til Rendsburg ad Kieler kanalen Her kom en danskta¬
lende guide, som ville føre os rundt i byen for at se på dennes seværdigheder. Han fortalte, at vores mødested var kl. 14.45
ved svømmehallen. Alex, det var ved svømmehallen. Alex kom dog standsmæssigt kørende i en vogn med reklamer på
siderne, en såkaldt tjenestevogn, så vi kunne fortsætte med en times forsinkelse.

ALEX gav en omgang øl i bussen på vej tilbage til kroen.
Igen en aften med dejlig mad, vin, øl i store krus, sang og spil. Sent vil jeg glemme den
person, der indfandt sig. Muligvis en af "profeten Muhammeds efterkommere".
Han talte da noget lignende. Han kom ind medbringende et bedetæppe og en kæmpe stor
gryde. Opsendte nogle kraftige bønner på dette sprog, som jeg ikke forstår.
Han fik fire op for at bede om en slange til gryden, og hvad gav Allah ham - fire kameler. Utak
er verdens løn.!!
Næste dag søndag skulle vi igen nordpå. Efter en gribende afsked rev vi os løs og kørte lige
til Otto "Tuborg" Duborg. Da alle depoter var fyldt op, kørte vi hjem.

EFTERLYST En stor tak til Flemming for en dejlig tur igen i år.
henvendelse til fru. Jensen Naverne i Silkeborg, Skriverkarlen



2.

MÆRKEDAGE

«1
D.Ol juni 2005

D.18juni 2005

D.22 juni 2005

D.25 juni 2005

D.26 juni 2005

D.27 juni 2005

JUBILÆUM
D. 17 juni 2005

m
Bent 0. Hansen, Herning 75år
Hovedgaden 35 Oddesund
Dk-7790 Thyholm
Ole Seyer Hansen Vejle 65år
Tønnesgade 18 U
DK-7100 Vejle.
Erik Nielsen. Pudseren Samsø 75år

Havvejen 60A.
DK-8305 SAMSØ.
Per Vendelbo. Hulefar. Samsø 70år
Søtofte 3A.
DK-8305 SAMSØ.

Solvig Sørensen
Vølundsvej 5. 1 tv
Dk-8900 Randers.

Tage Hammelsvang,
Møllegade 17, 1. tv.,
Dk-2200 KøbenhavnN

Randers 75år

Kbh. 65år

CUK. Randers

Udbyhøjvej 150, kælderen th.
DK-8900 Randers

ÅBENT HUS
Til min 70 års fødselsdag d. 5. juni holder

jeg ÅBENT HUS fra kl. 12 - 17
i selskabslokalerne

Møllevangen 23, Birkerød.
Det vil glæde mig at se alle mine

navervenner på dagen.
Med kno Kaj Hübschmann, Hillerød.

TAK - TAK - TAK - TAK

En meget stor tak til Sønderborg for den fine gave jeg fik
af jer da i var på besøg i Odense. Det blev til et sølvarm¬
bånd. Tak for blomster og besøg fra Odense afd. Jeg blev
udskrevet d 6—5

Mange hilsener fra Inge Frank

Tak til C.U.K. Hovedbestyrelsen - Stockholmsnaverne -

Vejle naverne og pigen fra Fyn for venlig opmærk-somhed
ved min 65 års fødselsdag
Med naver hilsen. Jens K. Ibsgaard

Tak til alle deltagere fra Pragturen, tusinde tak for beløbet
som blev samlet ind i bussen, det var et smukt træk, når
man nu ikke kom med til Prag, det var vist noget med et
pas, der var glemt!!
Pigen fra Fyn.

Karin og Eigil Jensen, Sønderborg takker mange gange for
opmærksomheden til vores 120 års fødselsdags, tak for
hilsnerne - telegrammer og en stor tak til Stockholm samt
alle vores venner.

Mindeord
60år

En stor tak for alle de telegrammer og gaver jeg modtog fra
foreninger og medlemmer i anledningen afmin 60 års fød¬
selsdag og en særlig tak til dem der mødte op til min fest for
at fejre dagen med min kone og mig.
Ole Bøwig

I januar sendte jeg en efterlysning afpinsestævne-mærker,
til nogle af afdelingerne, og hermed takker jeg de der har
svaret.

Polarbageren Holbæk.

Vores alles kæreste naverbror Henning Helbo, er
pludselig revet bort fra os kun 48 år gammel.
Vi vil savne Hennings glade grin og gode humør.
Ære være Hennings minde.
På Samsø's navernes vegne Åse Heimly.

HB MØDE DEN 30. APRIL 2005, kl.10.00
Fåborgvej 9, Odense.
DAGSORDEN:

1. Protokol og beretning
2. Redaktør
3. Hovedkasserer
4. Arkiv
5. Udstillingsvogn
6. CUK hjemmeside
7. Vedtægter Holbæk
8. Næste møde
9. Eventuelt

Frode havde meldt afbud. Ingen suppleanter var kaldt ind.
Jeg vil først byde de tilstedeværende HB medlemmer vel¬
kommen.

Delegeretmødet står for døren, og det der bliver besluttet på
delegeretmødet er det værktøj, vi fremover skal arbejde med
her i HB. Efter delegeretmødet må vi gennemgå de ved¬
tagne forslag og ud fra dem lægge en plan for vores drift af
CUK.
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Vi håber selvfølgelig at der bliver mulighed for nogle akti¬
viteter, som foreningerne kan få glæde af. Det er vigtigt at
oplyse så mange steder som muligt, at vi eksisterer, så folk
ikke glemmer, hvem vi er.
CUK's hjemmeside blev drøftet på HB mødet i februar, og
vi besluttede at lave nogle nye tiltag for at få den til at køre.
Jeg må sige, at vi i dag har en hjemmeside, der virker. Det
der mangler nu er at få lagt oplysninger om foreningerne
ind, så folk har mulighed for at kontakte den forening, de
bor i nærheden af. Jeg har fået nogle henvendelser fra med¬
lemmer, der ikke kan forstå, at de ikke modtager Den fa¬
rende Svend, som de plejer. Vi må konstatere at postvæse¬
nets nye arbejdsgang ikke er til vores fordel, da bladet kun
bliver omdelt sammen med anden post. Får man ingen breve
til den første, afleverer de ikke bladet, før der kommer et
brev til medlemmet. Det er ikke det, man kalder service.
Ole Bøwig.

2. Der har været mange henvendelser angående forsinket
modtagelse af Svenden. Postvæsenet får Svenden seks ar¬
bejdsdage inden den 1. i måneden, så de skulle kunne få den
ud til tiden. Postvæsenet oplyser, at hvis der ikke er breve til
modtageren, så fårman først Svenden, når der er øvrig post.
De indslag der kommer til Svenden i sidste øjeblik, bliver
der ikke nødvendigvis læst korrektur på, da tiden ikke altid
er til det. Trykkeren skal have Svenden d. 15. Derfor opfor¬
dres medlemmerne til at sende ønskede indslag hurtigst
muligt.

3. Finn havde telegrammer med til Frode. Frode mangler
sangbøger og ønskede at vide, om Vagner var færdig med at
læse korrektur, hvilket han var.

4. Vagner har fået nogle opgaver afErling Rasmussen, Stock¬
holm, som mangler nogle oplysninger. Vagner vil prøve at
finde dem i arkivet. Ingen her endnu meldt sig til at hjælpe
Vagner i arkivet. Han kommer ikke længere bagud med ar¬
kiveringen, men det går langsomt med at blive ajourført.

5. Holbæk har afvist forslaget om overtagelse afudstillings-
vognen, men da det blev vedtaget på formand- og kasserer
mødet, mener HB, at det er bindende. Frederikssund mener,
at de og Holbæk har købt den. Det bliver taget op på delege¬
retmødet. HB står som forsikringstager.

6. Der blev snakket om den nye hjemmeside, som fungerer.
Er der foreninger der ikke kan komme ind på deres hjemme¬
side, bedes de henvende sig til Erling Rasmussen.

7. Ole har sendt HB's kommentarer til deres vedtægtsæn¬
dringer, men har endnu ikke fået tilbagemelding.
8. Næste møde bliver afholdt d. 14.6 på handelsskolen i Vejle
kl. 10. Finn har meldt afbud og suppleant Henrik har meldt
afbud. Suppleant Flemming er indkaldt.
EVENTUELT.
- Næstved har 20 års jubilæum d. 11.10
- Ole fik først sit lykønskningstelegram fra HB udleveret på
mødet.

Referant Laila Dideriksen

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

forsættelsefra april nr.

Den 1. August
Kl. 10 gik vi fra Lindau for at gå syd om Bodensee til
konstanz. Kl 10 nåede vi den østrigske grænse, hvor vi måtte
have vore navne skrevet op i en bog. Toldbetjentene spurgte,
om vi havde penge, og da Andersen viste dem et 20 mark
stykke, udbrød en af dem: "Uha!" og dermed ønskede de
ikke at se flere penge. Ellers var de meget flinke. Vi bad
dem om vand, og de bød os straks et glas, ligesom de stod
og sludrede med os lidt. I Bregenz købte vi et par prospekt¬
kort, hvorefter vi gik videre for at nå den schweiziske grænse.
Vi gik over Rhinen, nær ved den schweiziske grænse, som
vi nåede kl. ca. 3. Toldbetjente mærkede vi ikke noget til
her. Da vi kom til St. Margaretha, gik vi ind i en gæstgiver¬
gård for at få noget at spise; men billigt var det ikke. Et
stykke schweizerost kostede 30 rappen, en ° liter øl 20 og
et stykke brød 10. Hele vejen fra Bregenz og til Schweiz har
vi kunnet se høje snedækte bjerge. Det højeste bjerg, vi har
kunnet se, er Sånlis; som er godt 3.000 m. høj. Henimod
aften kom vi til byen Rheineck, hvor vi fik logi på et her¬
berg. Vi var oppe på et af de mindste høje, hvor der stod en
stor sten, og herfra havde vi en dejlig udsigt. Ved foden havde
vi byen og den smukke dal, og længere ude Bodensee, og på
den anden side kunne vi se Lindau. Til siderne og bag ved
os havde vi alperne. Da vi var kommen ned afhøjen til byen,
begyndte et musikkorps på ca. 10 mand at spille, og da vi
var kommen op på vort værelse, blev vi vidne til et smukt
syn. Kl. 9, og det var allerede mørkt; men pludselig så vi
raketter stige til vejrs rundt omkring på alperne, og vi kunne
se villaerne ganske tydeligt. Således blev det ved hele afte¬
nen skiftevis med raketter, blus og illumination i alle farver,
medens musikken blev ved at spille helt til kl. 12. Vi fik at
vide, at det var Bundesfesten, som bliver holdt over hele
Schweiz (vistnok en fest for de forskellige kantoners sam¬

menslutning). Det er bleven fortalt os, at Rhinfaldet ved
Schaffhausen var særlig smukt oplyst, og vi har også set
kort deraf, som har været meget smukke.
Den 2. August
Vi stod op i ordentlig tid; men vi var næppe kommet af lag¬
nerne, inden det begyndte at regne, og det blev det ved med
til helt op på formiddagen. Da der så endelig blev en smule
stilstand, gik vi; men det skulle vi imidlertid ikke have gjort,
da det begyndte at skylregne, så vi måtte gå tilbage igen. Vi
ventede så, indtil vi havde spist middagsmad, der bestod af
4 spejlæg og kostede 60 rappen. Det gik dog ikke meget
bedre denne gang; thi det begyndte igen at regne, da vi havde
gået et kvarters tid. Vi satte dog fart på og nåede til
Rorschach, hvorfra vi rejste med toget til Konstanz. På ba¬
negården her blev vi der spurgt, om vi havde noget told¬
pligtigt, og da vi sagde nej, fik vi uden videre lov til at gå.
Derefter gik vi op på Bogtrykkerherberget, hvor vi fik noget
aftensmad. I et smukt anlæg overværede vi en koncert om
aftenen. Forsætter side 4.
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Hej gamle og

nye fe0

MOSEL-farer!
Nu er det tid med tilmelding til årets MOSELTUR.. Grundet andre ting i Mesenich, bl.a. pumpefest, må
deltagerantallet begrænses til: MAX 50 deltagere i bussen og MAX 10 deltagere der kører selv.
Træffet i Mesenich sørger Geert Stage og Ole Bøwig for, i H. C. Andersens fodspor. Han må havde været
nav, ukendt om han var medlem i Odense eller i København!!! Vi kører til Loreleyklippen ved Rhinen, der¬
efter til Rüdesheim, hvor der er ophold. Videre til Asbald Ural, tysk brandyfabrik og over Bingen. Derfra
videre til Mesenich. Frokost undervejs for egen regning.viucit/ uii lvxv^ov^iiAv^ii. x i uivwoi v yj o lwi \^g,v^n

Turen er fra d. 25. august til d. 29. august 2005.
Torben og Flemming vil køre bussen igen.

Bussen starter fra Herning kl. 15.00.
Århus kl. 17.00.

Derefter Vejle og Fredericia og ophold ved grænsen.

Så er der direkte kørsel til Mesenich med morgen¬
kaffe for egen regning. Derefter indkvartering.

Busturen indeholder: l\/l
Kørsel frem og tilbage.
Kaffe og snus under hele turen
Sandwich og pølser på hjemturen.

2005
s

Priser:

Først til mølle princip i år. Når turen er betalt, er
pladsen sikret!
For bus: 750 kr.
For opholdet ved MOSEL: 950 kr.

Betaling:
HUSKAT SKRIVE DIT NAVN PÅ

INDBETALINGEN!

Danske Bank: Moselkonto, reg.nr. 3647. Konto 3658
475 983
Sidste tilmelding og indbetaling: 1. juli 2005.

Moselopholdet indeholder:
Halvpension.
3 gange overnatning med morgenmad.
Grillaften fredag
Festmiddag lørdag
Afslutningsmiddag søndag
Udflugt og transport til vinfesten i Cochem.
Udførligt program i bussen.

E
L

Flemming Laugesen
Vestparken 28, Lind
7400 Herning
Tlf.: 9722 2588

Børge Andersen
Jagtvej 65 B.
8450 Hammel
Tlf.: 8625 3399

Med naverhilsen fra MOSELGRUPPEN
Torben - Flemming og Børge.

Den 3. August
Til at begynde med i dag gik vi over Rhinbroen og ud i en
smuk skov, hvor vi var til middag. På herberget (Hotel
Germania) fik vi en middagsmad til 70 Pf, med øl, og da vi
havde spist gik vi igennem byen til Schweiz, hvor Høier og
Andersen købte frimærker. Derefter gik vi tilbage og skrev
prospektkort. Kl 7 spiste vi til aften og fik vor understøt¬
telse. Da vi var færdige dermed, gik vi over til havnen og
lejede en båd en time. Det kostede 20 Pf. pro persona; men
fornøjelsen var også derefter. Vi sejlede langs med stran¬
den, udtil hvilken der går et meget smukt anlæg, som var
smukt oplyst med lamper, og hvor der var stor koncert, som
kostede 40 Pf., hvis man ville indenfor. Vi sejlede under
Rhinbroen og derefter tilbage. Det var i det hele taget en
dejlig tur i det smukke sommervejr. Forskelligt farvede lys

spejlede sig i vandet, medens lystdampere gik ud og ind, og
det vrimlede med små både rundt omkring os. For endnu at
kaste glans over den smukke aftenhimmel, så vi en ildkugle
eller en meteor komme igennem luften.

Den 4. August
I dag skulle vi så forlade Konstanz, som ligger så smukt ved
Bodensee med sine smukke anlæg. Vi gik til den lille by
Staad, hvorfra der går damper til Meersburg. Vi kom akku¬
rat tidsnok til at se damperen gå fra landingsstedet, så vi
måtte vente 2 timer efter den næste. Da vi var kommen til

Meersburg, provianterede vi, hvorefter vi gik en tur langs
med Bodensee efter Überlingen. Ved en kilde, der strøm¬
mede ned af vinbjerget, holdt vi så hvil og spiste vort brød
og schweizerost. Forsætter side 5.
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Da vi så var gået et stykke længere,
holdt vi storvask, hvorefter vi spadsere
videre til Überlingen. I Überlingen fik
vi logi på gæstgivergården, "zur Sonne"
til 50 Pf. Byen her er også særlig smuk
med sine klipper og anlægge; men den
er også godt besøgt afturister, toget går
igennem en lang tunnel her.
Den 5. August
Kl. 8 gik vi fra Überlingen langs med
Bodensee. ° times gang fra byen nå¬
ede vi Heidenhölen. Klipperne eller
bjergene er af sandsten og meget høje.
Inde i dem er der flere steder naturlige
gange, og således også ved Heiden¬
hölen. Lidt længere henne er der et ka¬
tolsk bedekammer hugget ind i klippen,
hvor der står forskellige figurer, såle¬
des

også Madonnabilledet, hvorunder der
står sådan som: "O, Marie, unsere lieber
mutter, bitte flihren uns!" Ved middags¬
tid gik Bodesøen os af syne, og vi kom
ind i Schwäbische Jura. Længere hen
på eftermiddagen måtte vi søge ly, da
det begyndte at regne, og derfor nåede
vi ikke landsbyen Liptingen, hvor vi
skulle overnatte, inden kl. 8 om afte¬
nen. Her fik vi så aftensmad, der be¬
stod af en landjæger og et stykke brød.

Den 6. August
Logiet, vi havde sidste nat, vat godt til
prisen, nemlig 20 Pf., og morgenmaden
kostede kun 12. Hele formiddagen reg¬
nede det, så vi var nødt til at blive, hvor
vi var. Til middag fik vi spejlæg. Kl. 2

blev det tørvejr, og så marcherede vi af
sted. Vejen gik gennem en smuk bjerg¬
egn helt til Spaichingen, i hvis nærhed
der ligger et 983 m. højt bjerg,
Trefoldighedensbjerg, hvorpå vi var
oppe. På bjerget ligger kun 2 bygnin¬
ger, nemlig en Valfartskirke og en kro.
Langs med bjergvejen er der rejst
mange bedehuse, hvori der er billeder
af Christi Lidelseshistorie. Det var en

drøj tur efter at have travet 20 kilome¬
ter uden at hvile. Andersens støvler er
ved at gå kaput nu. I eftermiddags tabte
han den ene hæl, først det halve og si¬
den det andet halve.

AALBORG
Der varmødt 11 svende til huleaftenen.
Vi startede med at synge nr. 32. Deref¬
ter orienterede formanden om, at han
havde fået en henvendelse fra en

tømrer fra Aalborg, som vil ud at rejse
i 3 år og 1 dag. Formanden var ham
behjælpelig. Tømreren vil starte den
1.5. Han er i Hamburg lige nu for at
købe kluften. Han har lovet at skrive til
os og fortælle om sine oplevelser. Poul
Erik vil lægge beretningerne ud på vo¬
res hjemmeside. Der arbejdes videre
med sommerudflugten den 4.6. Turen
går til Livø. Sigurd og Frits er ved at
planlægge en tur til Thisted d. 15.10.
for at besøge skomageren og brygge¬
riet. Formanden takkede Sigurd Jesper¬
sen for hans indsats for foreningen i de
4 år, han har væretmedlem afbestyrel¬
sen. D. 12.3. havde vi arbejdsweekend
i hulen, hvor nogle få mødte op. Vi si¬
ger tak for deres indsats. Der blev gjort
rent, malet og sat navneskilte i det runde
bord. Hulen er lukket pinselørdag. Des¬
uden fra huleaftenen i juni til den 3.10.
med naverhilsen Irene

CALGARY

Generalforsamling 7. April. 23 mand
mødt op. Mødet åbnet af formanden
Chris Andersen. Dirigent blev Jens
Kaack. Kassereren Bent Thomsen øn¬

skede ikke genvalg. Niels Bartholdy
overtog denne post, næst formand Chri¬
stian Østergård genvalgt. Ny supplant
Hans Mikkelsen. Vores sekretær Erik

Jørgensen ville gerne afløses på grund
af dårlight helbred. Undertegnede vil
gøre Erik's periode færdig, vi ønsker
Erik en hurtig og god bedring. Næste
møde „ Dinner meeting" 5.Maj, 27
mand mødt op samt 2 gæster. Vores
culinary expert Chris havde organise¬
ret middag med flæskesteg og alt tilbe¬
hør. Jens og Mogens kom hver med en
snaps, da de begge kan fejre deres fød¬
sels dage i maj måned. Vi takker.
Nyt i klubben:
Nu har vi endeligt fået en hjemmeside
sat op. Med klubbens historie, aktivite¬
ter og billeder. Vi siger tak til to gode
navere Harry Skov og Ole Krog for
deres indsats.
Med kno Karl.

ESBJERG
BentAndersen, vores formand, ringede
kl. 8.30. Er du klar Mads? Ja selvfølge¬
lig var jeg klar. Vi skulle til Silkeborg
og besøge den lokale hule. De havde
lovet os noget værktøj, vi kunne bruge
til at pynte vores nye hule i Esbjerg. Vi
måtte lige på en lokal tank og skaffe et
Danmarkskort (hehe, så kan vi da ikke
fare vild). Vi togmotorvejen mod Vejle
fra Esbjerg, over Vejle gennem områ¬
det ved RY. Wauuuu, sikke en natur, og
så i det danske forår. Vi ankom fint til

Silkeborg, fandt banegården, parkerede,
fik en smøg, jeg fandt en lokal gut, som
kunne fortælle, at vi faktisk kun var 500
meter far Skolegade 19, så vi fandt hur¬
tigt den gode gamle hule.
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I hulen blev vi vist rundt på den flotte¬
ste måde. Vi fik en til halsen og mødte
kun rare og flinke mennesker, dejligt).
Vi fik vores gane tilfredsstillet og fik
værktøjet ned i bilen. Fine ting vi fik...
en stor tak skal lyde til Silkeborg¬
naverne. Turen hjem tog vi den mod¬
satte vej, dvs. via Herning/Ikast/Ølgod
og Varde.
Med naver hilsen Mads H.H.Madsen

FREDERICIA
8 personer var mødt frem til maj må¬
neds hulemøde d. 4/5-05.Erik åbnede

mødet, men havde egentlig ikke noget
på dagsordnen. Men Arne Hansen
kunne godt tænke sig at vi kom på net¬
tet, men sekretæren og hans hjælper
kunne opluse at vi allerede nu er på vej
ind på nettet. Yderlig var der lidt snak
om flere forskellige ting, bl. andet blev
der fremsat et ønske om en grillfest i
ferien, det blev vedtaget at prøve en
sådan, Lørdag 9/7-05, kunne du tænke
dig at deltage denne dag bedes du melde
dig på Tlf. 75922382. Sidste punkt på
dagsordnen var spisningen, hvor Frits
havde en aftale med hulemor om at lave
mad i anledning af hans fødselsdag, så
vi fik mørbradbøf, hvortil hulen gav et
glas rødvin.
med kno i bordet Vera/Jens Chr.

FREDERIKSSUND
Ved hulemødet d. 6. maj var der mødt
14 svende og 2 gæster op. De to gæster
blev budt særlig velkommen. Det var
Helle og Flemming fra Zürich, som er
så venlige at besøge os hver gang, de er
i Danmark. Tak for det Helle og Flem¬
ming. Det var vores nyvalgte næstfor¬
mand Claus, der havde overtaget for¬
mandens job denne aften, da Kurt sam¬
men med hulefar havde hulevagten.

Efter velkomstsangen fik vi en forret
med fisk. Derefter blev der serveret

stegte ål med det hele. Sikke en mid¬
dag, det var bare lækkert. ( Claus var
sikker på, at han spiste hornfiske-
kvabber).
Kurt, Arne, Jan og Kaj fortalte om de¬
res tur til Göppingen Tyskland sammen
med Freddy fra Holbæk. Der blev for¬
talt om bl.a. tabte billetter af Jan. Arne
som skulle have specialsyet en jakke på
grund afhans mave. Kaj som ikke kunne
finde sin pibe. Arne som fik varm ge¬
demælk søndag morgen og om Kaj, der
nær aldrig var kommet hjem men nå¬
ede toget i sidste sekund. Sådan kunne
de blive ved. Der blev grinet meget.
Efter lidt klokkeklang, som vi takker for,
og nogle ønskesange, også "Havet om¬
kring" til ære for Helle og Flemming,
sluttede aftenen med "Minderne" ved
23-tiden.
Vi ses til hulemøde d.3. juni kl. 19.30,
hvor Claus og Per "Bager" har hule¬
vagten.
Skribenten.

HERNING
Tiden flyver af sted. Nu nærmer vi os
sommeren, men jeg håber at fremmø¬
det i hulen fortsætter med det kanon
fremmøde, vi har haft den sidste tid.
Hulen har været fyldt til bristepunktet
hver gang til såvel søndagsmøder som-
hulemøde. Flemming og Greta havde
igen i år arrangeret tur til Langsted i
bededagsferien. Dermå ligge et kæmpe
arbejde i at få det hele til at falde i hak.
STOR TAK TIL JER TO.
Vores guide Claus var for 3. gang rej¬
seleder rundt i Slesvig. Clauses histo¬
rier og gode humør kan selv en naver
være med. 36 glade svende og svend¬
inder tog plads i bussen. Også her var
humøret i top. Alt i alt en pragtfuld tur,
også for "pigen fra Fyn". Hun havde
husket passet. Til lykke med det.
Vi kom frem til mit 25 års jubilæum
søndag den 1. maj 05. Hvilken fest mine
naverbrødre havde arrangeret. Helt
overdådigt. Lørdag skulle jeg lige forbi
hulen, men fik ordre af "borgmesteren"
og "forsangeren" om at forhale og ikke
vise mig i hulen før kl. 10.00 om søn¬
dagen. Men nysgerrig som jeg ermødte
jeg kl.9.30 for at se, hvad der skete.

Fik øjeblikkelig ordre om at forlade
køkkenet og sætte mig ind på min
"pind". En stor tak til jer to for det store
arbejde i gjorde, for at jeg kunne få en
festdag, jeg aldrig vil glemme. Tak til
Silkeborg for besøget. Også en tak til
"Carl ondt i maven" der havde taget den
lange tur fra Roskilde for at gratulere
mig. Tak til alle for gaver, telegrammer
og hilsener. Jeg troede ikke, jeg var så
populær. Jeg slutter nu før jeg "takker"
helt over.

Med kno slag " MON TAG EN "

HILLERØD
Vores hulemøde fredag d. 8. april fandt
sted i vores nye hule i Hillerød hos for¬
bundet Træ-Industri-Byg. Der varmødt
15 medlemmer, og vi så igen Jørgen
Frederiksen som gæst. Dann havde
medbragt smørrebrød. Bagefter fortalte
Peder Hellerup lidt om sin baggrund.
Han stammer fra Hellerupgårde ved
Viborg, så navnet har ikke noget at gøre
med en vis lokalitet nord for Køben¬
havn. Til lørdagsmessen d. 30. april var
der 12 deltagere. Vi har jo ikke rigtige
køkkenfaciliteter, så Mona stillede op
med lækker glaseret skinke og budding.
Erland havde kogt kartofler, så dagen
blev reddet. Som nævnt i sidste måned
kommer Lovisa sangkoret til Danmark
i juni som gæster hos Brødeskov koret.
Med Lovisa koret er nogle afvore gæst¬
frie værter fra Finlandsturen i 2003. Vi
har derfor arrangeret en rundvandring i
Fredensborg slotspark fredag d. 17. juni
med efterfølgende frokost hos Birte
Oblom i Dronningens Kovang. Ernst
Turesø vil være en særdeles kyndig
guide på turen i slotsparken. Naverne
er meget velkomne til at deltage i dette
arrangement, både rundturen og froko¬
sten. Vi mødes kl. 10 ved informations¬
kiosken foran Fredensborg slot. De to
sangkor giver koncert i Frederiksborg
slotskirke lørdag d. 18. juni kl. 19. Det
vil blive en god oplevelse, så det kan
anbefales at møde op også til dette ar¬
rangement. Måske hører vi også et par
afvore naversange udført professionelt.
Vi holder huleaften d. 10. juni kl. 19.30
i hulen, Nordre Jernbanevej 24 i Hille¬
rød. Den traditionelle grillfest er d. 25.
juni kl. 13, hvor Karl som sædvanlig
står for grillen.
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Festen foregår hos Hanne og Peder
Hellerup, Kongevejen 11 i Blovstrød.
Der kan parkeres ved Blovstrød kro og
ved Statoil på Kongevejen 5. Husk til¬
melding!
Husk Kaj Hübschmanns fødselsdag d.
5. juni! Tilmelding til messer er som tid¬
ligere nævnt obligatorisk og bindende
til formand Dann Eland tlf.: 4731 4954

(efter kl. 19) eller evt. mobiltlf: 3055
6542 - eller til Knud Lindgreen tlf.:
3324 9402
Med naverhilsen Per.

HOLBÆK
Til hulemødet d. 15. marts var vi 16,
som havde nogle hyggelige timer sam¬
men. Ole P. bød, for første gang som
formand, velkommen til de fremmødte.
Da der er nogle som synes, der somme¬
tider er lige røg nok, er der indkøbt en
ventilator, så der bliver lidt mere cirku¬
lation i luften. Ole kunne fortælle at

byfesten Holbæk for fulde sejl ikke bli¬
ver til noget i år, da man har valgt at
støtte et andet arrangement. Om vi vil
få udstillingsvognen med til det vides
ikke endnu. Nu skal den i første om¬

gang til Frederikssund, som skal have
den med til en byfest i Nordsjælland.
Jørgen H. havde haft fødselsdag, og i
den anledning kom han lidt tæt på klok¬
ken. Tak for det. Ronny og Freddy
havde kokkereret, så Britta og Polar¬
bageren måtte lave om på menuen til
hulemødet i maj, idet de 2 mesterkokke
havde fremtryllet en stor gryde forlo¬
ren skildpadde. Selv om det smager
godt, er 2 gange i træk for meget..
Fra sangbogen var nr. 34, 35 og "Min¬
derne" med til at holde stemmebåndene
smidige. Sommeren er kommet til Hol¬
bæk og omegn. Yrsa og Tage er flyttet
til sommerresidensen på Tuse Næs. Nu
skal man til at se sig for, når man er på
indkøb i Holbæk, idet det kniber lidt for
Tage at holde hastigheden med sin tril¬
levogn. Sidst men ikke mindst byder vi
velkommen til nok et nyt medlem, Lis¬
beth Thrane, som blev optaget. I den
anledning fortalte hun lidt om sin tid på
Grønland. Lisbeth har oplevet meget
mere og været andre steder. Det glæder
vi os til at høre om ved anden anled¬

ning.
Jørgen L.

HØRNING
Den 6. maj var der hulemøde, men
mange var vi ikke, da nogle var taget
på camping. 7 navere varmødt op samt
3 navere fra Silkeborg og en naverven
fra Kolding samt Sørens kone. Forman¬
den startede med de interne meddelel¬
ser. Derefter var det tid til almindelig
hygge. Klokken ringede mange gange,

og blærehatten kom flittigt i brug. Hule¬
far sørgede for lidt til maven. Alle hyg¬
gede sig. Vi sluttede med "Minderne".
Tak til Silkeborg for en hyggelig fiske¬
tur.

Også tak til Herning for den gode tur til
Tyskland i bededagsferien.
Fugleskydning d. 11. juni kl. 9-17. Til¬
melding til Richard Schmidt på tlf. 86
92 29 01 eller 21 60 67 92 senest d. 27.

maj 05.
Ingen hulemøde i juli måned.
Med kno i bordet Else

LOS ANGELES

Maj 2005. Nu har vi afholdt vores 71
års fødselsdagsfest oppe i Knudsens
Hall i Yorba Linda. 136 navere, vikin¬
ger og gæster fra den danske koloni
deltog i festligheden. Vores mesterkok,
nav Max Christensen, tilberedte en fan¬
tastisk dansk middag. Salat, bankekød
og rødgrød med fløde. Kan det blive
mere dansk? 01 og vinmanglede heller
ikke. Der blev sunget adskillige
sange, og der var underholdning afGert
og Dorthe med flere. Formand Kent
Hanson holdt tale og fortalte lidt naver¬
historie, tillige med nav Bill Knudsen,
som fortalte lidt om sit naver liv med
nav Andy Haakon Andersen.
Kent Hanson præsenterede nav Arne
Olsen (mig) med en æresplatte med
CUK emblem på. Jeg er nu blevet æres¬
medlem her i Los Angeles Naverklub.
Jeg takker alle navere for den flotte
platte og skal prøve at leve op til for¬
ventningerne. Jeg havde desuden glæ¬
den at møde Sue Patterson, som er dat¬
ter af nav Niels Pallisgaard. Niels
var en af de første bestyrelsesmedlem¬
mer af Los Angeles Naverklub stiftet
den 5. april 1934. Han havde gjort et

stort arbejde for Naverklubben. Blandt
andet skænket det store runde bord til

hulen, det med alle de mange ilagte
mønter og underskrifter er på.
Også en tak til alle der hjalp med at gøre
dagen til en festdag.
Med Kno Arne O.

KOLDING
GF. d. 29.4 vel overstået. Både proto¬
kol og regnskab godkendt. Der var gen¬
valg på alle poster, så det var hurtigt
overstået. Det er godt, når de forskel¬
lige gerne vil forsætte.
Kr. Himmelfartsdag havde vi besøg af
10 navere fra Odense. Vi kørte en tur

ud i det blå med Jytte som chauffør. Vi
havde en dejlig dag. Vejret var bestilt
fra Odense (flot). Tilbage i hulen fik vi
stillet både sulten og tørsten. Vi havde
et par dejlige timer sammenmed meget
festlige piger, som underholdt med sang
og historier. I må gerne komme en an¬
den gang. Vi var alle enige om, at vi
skulle gøre mere ud af at besøge hinan¬
den noget oftere.
Med naverhilsen Karen.

KØBENHAVN
Der var ingen Svende-Hulemøde den
12/4 trods at det var programsat. Ingen
har dog klaget over, at være kommet til
en lukket dør. Den 27/4 afholdtes
CUK's årlige generalforsamling, der var
rykket en uge. Trods fremtidens alvor,
gik det yderst rolig for sig. Det skyld¬
tes måske også, at vi var forholdsvis få
tilstede. Lørdag den 30/4 var så et af
årets højdepunkter, nemlig
Schweizeraften med alt hvad dertil hø¬

rer, næstenda. Utroligt at ikke flere ude¬
fra havde lyst til at deltage i dette - i al
beskedenhed - fantastiske arrangement.
Tak til Ole (fruen måte melde fra)
der altid er en trofast gæst denne
aften. Behøver jeg at skrive, at „Pasto¬
ren" atter var i byen? I juni måned er vi
jo alvorligt ved at trappe ned for
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sommerferie, så der er „kun" 2 arran¬

gementer på programmet. Søndags¬
messen den 5/6 er flytte „udenbys" til
Strøby Egede, hvor Ilse og Sven Aage
huserer/regerer. Tro mig det er en dag
det bare siger spar 2. Der er tilmeldings-
pligt enten til formanden på 26738865
(mobil), eller direkte til syd for Køge:
56266328. Der er ingen undskyldning
for ikke at komme, thi der er gode of¬
fentlige forbindelser.
Torsdag den 16/6 kl. 19.00 afholdes
Ferie-Hulemøde, hvor bødekassen skal
have sin halvårlige tømning. Og selv¬
følgelig er andet halvårs Københavner¬
nav udkommet. Så der er ingen und¬
skyldning, vel?
Jeg vil hermed gerne ønske alle ude som
hjemme en rigtig god sommer.
Arrangementer:
5/6 kl. 12.00

Søndagsmesse i Strøby Egede
16/6 kl. 19.00 Ferie-Hulemøde
Med kno i bordet Niels „2m"

NAKSKOV
Hulemødet d.29/4-05. 7 Naver med
venner var mødt - Egon, der siges, at
han har fået en ny sofa med sugekop¬
per, men han skulle nok havde købt en
sofa med vækkeur. Hulemødet blev igen
holdt på Rødbyvej, da Maria og for¬
mand (mig) var kommet hjem fra Spa¬
nien. Vi beklager, at vi ikke kan sende
nogle til pinsestævnet, Maria og under¬
tegnede, er blevet forhindret i at del¬
tage, grundet manglende børneopdra¬
gelse, en 40 års fødselsdag + en barne¬
dåb er lagt i pinsen, men de er også gjort
arveløs. Sommerfesten bliver holdt d.
20/8 hos Ole, der stiller slottet til rå¬
dighed. Pakke aktionen som blev aflyst
til juleafslutningen, afholdes også denne
dag. Det kan kun blive en succes. Vi
har søgt Lollands Sparekasse gavefond
om tilskud, det har vi fået tilsavn om,
Ole og Henning trækker i tøjet d. 12/5
hvor vi vil få et gavebevis på et ? be¬
løb. For at styrke vor slunkne penge¬
kasse vil vi købe nogle lottospil, hvor
Erik bl.a. vil tage et med ud på bore¬
platformen. Her sluttede mødet, hvor¬
efter vi fyldte os med Marias mad, og
gik lystigt til, ja selv Erik giv vist også
hjem, næste dag.
Med kno i bord Henning

NYSTED
På hulemødet den. 2. maj var årets før¬
ste dag med varme og torden. Påmødet
blev det vedtaget at udnævne et fest¬
udvalg til afvikling af vores 50 års ju¬
bilæum den. 16. okt. 2005. Udvalget
består afLeifRasmussen, Jens Kristen¬
sen, Willy Jørgensen, Frank Bred og
Alex Jensen. Vi enedes om at holde et

festudvalgsmøde senere på sommeren,
så hulemødet ikke bliver belastet med

jubilæet.
Sommerfesten på Grundlovsdagen er
flyttet til lørdag d. 4. juni. Den holdes
hos Jens og Bitten på Søvej. Det er kl.
13.00. Tilmelding til Jens på tlf. 54 87
09 76 er nødvendigt afhensyn til bord¬
dækningen og indkøb af forplejninger.
Frokostkurven er op til de enkelte, hvad
de vil indtage på dagen.
På hulemødet var Bent Louis Jensen
inviteret for at se, om det evt. var noget
for ham at blive Nav. Bent har arbejdet
på Grønland og lyder kælenavnet
"SNØVSEN". Det blev en god aften for
os alle sammen med et friskt input af
historier.

Sparekassen Lolland har igen i år ud¬
deling afgavefondsmidler. Overrækkel¬
sen er torsdag d. 12. maj i Teatersalen i
Nakskov, Vores særdeles betroede na¬
vere Frank og Bent er vores repræsen¬
tanter i år. Der vil være foredrag af en
kendt foredragsholder. Desuden en lille
forfriskning i form af øl, vin og vand
samt sandwichs til at køre hjem på.
Datoen for de årlige gule ærter er nu
fastsat til d. 2. november kl. 19.00. Stop¬
pestedet er reserveret til denne dag, for¬
lyder det fra Anne Lise, som styrer af¬
talerne i Stoppestedet med jernhånd.
Huleaftenen sluttede medWillys hjem¬
melavede biksemad med spejlæg, her¬
til en dram eller to. Herefter sang vi
"Minderne" og gik hjem i god ro og
orden.

Med kno. Oldermanden.

NÆSTVED
Til hulemødet d. 6.5 var der mødt 8
navere og 2 navervenner. Vi havde be¬
søg afArne Olsen og Jørgen Andersen
fra Los Angeles. Jørgen havde sin kone
Donna med. Desuden havde de taget et
par venner med, Roy Becker og Mag¬
gie Daane, der også kom fra L.A. Jørgen
og Arne havde begge en flaske whisky
med til hulen. Tak for det.
Poul er blevet konstitueret som hulefar

foreløbig til næste generalforsamling.
Vores kasserer Lis har desværre været

så uheldig at ryge ned fra en stige og
brækket det ene ben flere steder. Det
varer et stykke tid, før vi ser hende igen.
På næste hulemøde d. 3.6 er der også
ekstraordinær generalforsamling. Ind¬
bydelse vil blive sendt ud.
Med e'n fingerNILS.

D. 5.5 drog 10 navere og venner til
Kolding på vores blå tur. Jytte havde i
nattens mulm og mørke "lånt" en stor
blå bus. Den blev vi hentet i på bane¬
gården. Så gik det ellers ud i det blå.
Vi stoppede på en rasteplads, hvor der
blev spist sandwich og skyllet ned med
Ceres. Vi så rigtigt meget. Vi var også
inde i Christiansfeld og købe honning¬
kager. Til sidst kørte vi til hulen, hvor
Helle fra "viola" stod klarmed skipper-
lapskovs. Vi havde en pragtfuld dag. Vi
synes, det var så flot, det Kolding la¬
vede for os. Vores tak kan ikke blive
stor nok TAK fra os alle.
D. 18. j uni har vi sommerfest i hulen Vi
håber at se nogle fra andre naver¬
foreninger. Ring og vi kan snakke om
det på tlf. 65 913538. Vi starter kl. 13.
D. 2. juli skal vi sejle til Carlslund og
høre jazz. Derefter er der æggekage i
hulen kl. 17. Tilmelding.
Også en star tak til Herning som lavede
en dejlig tur til Slesvig Denne gang
havde jeg husketmit pas. Jeg havde faet
lavet et ekstra.
De bedste hilsener, pigen fra Fyn.
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RANDERS
Årets travetur på pramstien til Fladbro.
11 drog og 11 kom tilbage til hulen, hvor
der blev serveret stegt flæsk med
persillesovs til 14 pers. Vores medlem
og tidligere formand Søren Munk havde
taget turen fra Silkeborg for at være
sammen med os. Det var godt at se dig.
En vellykket dag. 3 var under blære¬
hatten - højt humør - sangglæde og god
omsætning. Kan vi gøre det bedre? Nu
har vi overlevet pinsestævnet i Vejle.
Det næste svende i ind og udland må
blive til Randers afd. 60 års stiftelses¬
fest d. 18 juni. HUSK tilmelding og evt.
mere info inden d. 6. juni på tlf. 8645
4348 Laila mobil 5186 1667 - Kim
mobil 5186 1668. velkommen skal i alle
være. Vores hule Udbyhøjvej 150 er
lukket i hele juli måned. Vi ses igen til
hulemødet fredag d. 5.8 kl. 19.00. Ran¬
ders ønsker alle i ind og udland en god
sommer. Kno i bordet fra Randers, Jørn.

ROSKILDE
18 var mødt op til hulemødet d.29.4.
Poul-Erik bød velkommen, og vi star¬
tede med en sang. Derefter en venlig
"skideballe" fordi der kun var mødt 6

op til den årlige hovedrengøring af hu¬
len. Undertegnede kom først da man var
færdig og maden stod på bordet (jeg var
lovlig undskyldt). Man havde valgt en
fredag da det har været påtalt, at tors¬
dag er en dårlig dag.
Vi fik en hilsen fra Bjørns datter. Bjørn
kommer ikke mere. Han har brækket
hoften og er kommet på plejehjem. Af¬
tenen gik med at spise de medbragte
klemmer og hygge. Ved 22 tiden luk¬
kede og slukkede vi, efter vi havde sun¬
get minderne.
Kortspil d. 12.6.
Hulemøde d.24.6.

Hulevagten er Karin og Poul- Erik.
Med naverhilsen Annalise

SAMSØ
Erik Nielsen, Pudseren, holder
åbent hus d. 22.06.05
fra kl.12 på Havvejen 60 A.

Hulefar holder åbent hus i TIF'S
klubhus fra kl. 9-12 d. 25. juni. Og
Per Vendelbo d. 26. juni i hulens
lokaler.

Vi fra Samsø ønsker Erik Pudseren

mange gange tillykke med de 75 år.
En gang mere til lykke til hulefar Per
Vendelbo med de 70 år. Håber I

begge får nogle gode dage med pomp
og pragt.
Ellers en god sommer til alle.
Hulemøde 03.06.05.

Med kno i bordet fra Åse.

SILKEBORG
Ja postvæsnet har godt nok oppet sig. Jeg fik bladet d. 26. april. Men det var vel heller ikke for tidligt. Ang. Slesvigturen.
Se andet sted i Svenden. Vores årlige fisketur til Grauballe forløb godt. Vinden var skarp, solen ligeså. Dog var fisken
knap så skarp. Der blev fanget lidt over 12 kg. Dette gav følgende resultat.
1. Bedste nav: Jonny Møller = 1 præmie + pokal 2. Største fisk: John Klein 3. Børn: Nr. 1 blev Michelle Bergau
4. Mindste fangede fisk: Nr. 1 Rasmus Jensen Der var en god kampånd og fint med humør. Alt forløb planmæssigt, og alle
var glade For anden gang siden starten i 1937 kan vi fejere bryllup i hulen. Denne gang er det Conny og Kaj "kedelig", der
ønsker at dele deres bryllupsfest med OS. Det sker d. 28. maj kl. 11 på Rådhuset. Der mødes vi og danner espalier med
vores stokke. Derefter er det i hulen det foregår. Hvis bladet kommer inden så mød op til denne festlighed, ellers er det
månedens møde dagen derpå. Nu vil vi frem til Sankt Hans, som igen i år bliver hos Gitte og Kai på Grøndalsvej 56. Det
er kl. 18. Hvis I møder op med jeres gode humør, appetit og tørst ordner resten sig. Jeg ved, der er indkøbt to nye grill, som
skal indvies. Store hulefar vil igen i år levere kødet til en helt udsædvanlig lav pris. Kai har "den gule flyver", et køleskab
som Boje fylder op med det allerbedste, han har på lager. Vi kan se sommeren i møde med stor glæde.
Kan i holdejer fugtige svende. Skriverkarlen

SLAGELSE
Kun 8 svende havde fundet vej til hulemødet d. 6.maj. Efter at formanden havde budt velkommen, sang vi nr. 27. Det lød
som vanen tro pragtfuldt. Herefter blev de forskellige forslag til pinsestævnet diskuteret. Der var mange spændende
forslag, som krævede en gennemgående debat. Vi konkluderede på dem alle.
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STOCKHOLM

To farende
svende på
besøg i FOA-
Slagelse
sammen med
Grethe

Vores formand bærer vore ydmyge me¬

ninger desangående videre på pinse¬
stævnet. Hans vicevært ønskede at give
en omgang men kunne ikke få ørenlyd.
Dette skyldtes, at vores Klaus netop har
fået en tunge-piercing lavet af en
grammofonstift. Selv Lotte Heise ville
have hængt sig i frustration. Boye ef¬
terlyste pokalen, som han har fået over¬
draget i forbindelse med sin udnævnelse
til årets navn. Efter at have fået forkla¬
ret 3-4 gange at pokalen er ved at få
indgraveret navn hos Mogens Skoma¬
ger, og derfor lader vente på sig, satte
Boye sig ned igen! Uden for dagsorde¬
nen opfordrede Boye og Luffe os til at
skåle for Ove Høyem, som ville være
blevet 90 år. Ove Høyem, far til Boye,
var selv nav i Slagelse. I Oves ånd skå¬
lede vi i snaps med angostura. Vi kom
pludselig i tanke om, at vi vist stadig
har et festudvalg. Dette blev „afstøvet"
og opfordret til at få arrangeret en som¬
merfest i en fart. Det handler om hur¬

tigst at få sat en dato. Da vi således fik
vækket festudvalgets eneste fremmødte,
gik snakken efterfølgende på det rent
katastrofalt økonomiske i denne forbin¬
delse. Ikke desto mindre viste det sig,
at Klaus også her skulle brillere. Klaus
donerede et beløb til sommerfesten og
fik straks blærerøvskasketten monteret

på sit interessante hoved. En stor tak
herfra til Klaus. Endelig blev det be¬
sluttet at udskyde vores planlagte lop¬
pemarked, da der afvikles et større
kræmmermarked i byen på samme dag.
Mogens, Jørgen og Klaus vil snarest
beslutte en ny dato. Herefter gik vi over
til den lidt mere løsagtige del af afte¬
nen. Den sidste nav forlod vistnok hu¬
len i god ro og orden.
Med kno i bordet, Per

Möderne har väret velbesögt, og på
svendefesten fik vi vide, hvem som
vandt whistturneringen. Det blev 2 per¬
soner, som fik dele på forstepriset, Er¬
ling Rasmussen og Svend-Erik Axelsen
som fik hver sin lille snaps og med
tilhörande sill. Arthur fik tredje pris
röget lax og en flaske vin. Vi önsker
vinnerne tillykke.
Under juni måned sker der ikke så me¬
get på Torpet, men den store årlige
midsommerfesten må vi ikke glemme,
hvor Kenneth og Anna kommer at stå
for arrangemanget, og en del af ung¬
dommerne, som plejer at vare med,
kommer sikkert også i år, så husk den
25. og 26. juni, så smäller det.
Med naverhilsen Onkel Anders

SØNDERBORG
Kristi Himmelfartsdag med dejlig sol¬
skin fra morgen-stunden. To "gode" og
"dårlige" ben var mødt op til dejligt
morgenbord, starten på vores årlige gå¬
tur. Vores vandrevogn har fået nye hjul
og blevet totalrenoveret... Tak til Eigil
og Hardy. Med hjælp fra en el-racer og
en "håndskubber" gik turen langs det
skønne Sønderborg havneområde og til
lystbådshavnen, hvor vores madpakker
røg ned til sang og musik. Vores to
hunde Sambo og Meta badede - side
om side - med to flotte svaner, og so¬
len gav os alle en fin farve. Kl. 18.30
var middagen klar. Både det tamme og
det vilde: Vildsvin og flæskesteg med
sovs og kartofler efterfulgt af en god
vin. Derefter gik dansen lystigt. En
meget hyggelig dag.
Møjn og kno i bordet Martha.

VEJLE
Hulemøde d. 6. 5. 05. Formanden bød
alle velkommen til mødet, hvor 13 na¬
vere var fremmødt. Der var indkommet
1 stk. indbydelse fra foreningen i Fre¬
dericia til deres sommerudflugt, der
skulle gå til brunkulslejren d. 28.05.05.
Man kunne tilmelde sig på listen, der
hænger i Hulen. Lille Arne varetager
posten som vores gode hulefar i en pe¬
riode, da Johnny Lindskjold er på en

længere ferie i U.S.A. Vejle nav Jør¬
gen Lauridsen havde udskiftet vores
køkkendør med en ny. Det er et flot
stykke håndværk, sommange beundrer.
En stor tak til Jørgen for alt hvad han
går og laver hos os. Ellers var mødet
koncentreret om Pinsestævnet som

skulle afvikles om en uge. Alle de frem¬
mødte håbede på et godt stævne i Vejle.
Til sidst blev der serveret suppe, som
Poul Lauridsen havde lavet til os.

Arrangementer i juni mdr.:
D. 03.06.05 kl. 18.30 hulemøde.
D. 18.06.05 kl. 13.30 gåtur fra
Danmarksgade. Tilmelding kun til ma¬
den skal ske til Johnny Lindskjold på
tlf. 75 82 80 42

Med naver hilsen. Jens K. Ibsgaard.

ÅRHUS
St. Bededagsaften d. 21.4 gik vi ikke
en tur på "Volden" men ind i vores lune
hule. Vi var rigtig mange samlet, så der
blev snakket godt og grundigt. Det er
herligt! Bager ristede igen i år de varme
hveder, og der var rigeligt afbåde smør
og hveder, så alle blev mætte! Vor
gamle klokke i hulen er blevet repare¬
ret af Svend E. Jensen. Nu kan vi igen
høre klokkeklang. Åge Tjerrild har af¬
prøvet den. Det sagde vi tak for med
blæresangen! D. 29.4 havde vi en af¬
ten med skive og pokalskydning. Det
er herligt. At se granvoksne mænd blive
til kåde drenge med en skyder i hån¬
den! Selve skiven kunne kun fås i en
mindre udgave i år. Men ramme den,
det kunne de. Bedste skytte var Kaj
Lindskjold, der fik førstepræmie. An¬
denpræmie gik til Frank Jensen. Ole L.
Johansen blev vinder af pokal¬
skydningen.
D. 10.6: Hulemøde med ledsager, samt
foredrag om Grønland, af Henning
Nielsen
Hilsen fra smilets by . Lis
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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:
Ole Puggaard Ladegaardsparken 671 th.
DK-4300 Holbæk tlf.: 5927 4264 - email: o.puggaard@c.dk
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. af rUK. Hillerød afd.

Kristtornevej 43 BW" 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 »ilbud 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 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

Grill * Pizza * Smørrebrød * Is
Åbent hele Året

Hyggelig gårdhave
Værelser ml TV

www.droppen.dk

Langgade 26* Tranebjerg*DK-8305 Samsø*Tlf. 86590632
SPILLEAUTOMATER * BILLARDSALON
BESØG DROPPEN VI LØFTER PROPPEN

O
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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
GRDESPEJLET

Østergade 18 HERNING 97 12 30 08



AFSENDER: B
Hovedkassen

Rustrupvej 26 B.
DK-8653 Them

post)
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.

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

MURERMESTER
Gunner M Vilhelmsen

Egetoften 6, Slagslunde
DK-3660 Stenløse

Tlf.: 48 18 35 11
Medlem i Frederikssund

SITs 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

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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LOS ANGELES NAVER CLUB er stolte over at have CUK's ældste medlemWilliam C.

Nørgaard, som den 1. Juni kunne fejre sin 103 års fødselsdag med familie, venner og
adskillige navere. Alle blev beværtet med kaffe, kage, is og en lille en eller to til halsen.
Bill har været naver siden 1984 og har været meget aktiv indtil han kom på plejehjem i
2003. På plejehjemmet er han stadig aktiv med at spille Bingo og holde sig i form med
lettere gymnastik. Bill og jeg blev enig om atAarhus er den dejlig by, idet var her han gik
på handelsskole. Senere kom han til New York for en kort tid og derefter gik turen vest på
til Los Angeles hvor han i 38 år havde sin egen bagerforretning indtil han gik på pension.
Bill var gift i næsten 50 år og har 2 børn og nu mange børnebørn og oldebørn. Bill fortalte
mig at der var ingen hemmelighed ved at blive gammel, „BARE LEV", siger han. Se
desuden indslaget til Den Farende Svend fra Maj 2002.
Med Kno Arne O.

Willy Jørgensen fylder 60 år den. 15. juli 2005. Hvis der er svende der har
lyst til at kikke forbi på dagen, er Willy hjemme på adressen, Vognmands¬
marken 2 i Nysted.
Willy har en lang karrierer bag sig som sømand, hvor han startede allerede i
drengeårene med egen båd, for at fiske, senere efter konfirmationen togWilly
ud på langfart til alverdens lande i en hel del år, og har nok været fleste steder
syd for ækvator. Da familien blev stiftet slog Willy sig ned i Nysted og blev
ansat i DSB som matros på færgerne på Storebælt og senere Gedser
hvor han sejlede i mange år med færgen KONG FREDERIK.Willy harmange
gøremål og foruden at være Skatmester for Nysted Naverne er han formand
for AMATØRFISKERNE på Sydsjælland og Lolland Falster hvor han ud¬
øver et stort arbejde for sine medlemmer.Willy tænker ikke på at gå på efter¬
løn fordi han fylder 60 år, men fortsætter sit arbejde i Nysted hvor han arbej¬
der for en lokal håndværker.

Hjertelig tillykke på dagen Willy. Nysted Naverne.

Bryllup i Hulen.
"Det var ikke så kedeligt endda'

Den 28 maj kl. 10.50 rullede der en flot vogn op foran Silkeborg rådhus med det
nydeligste par ombord. Det var Conny og Kaj der havde en aftale med borgmeste¬
ren kl. 11 så de blev kaldt til personlig samtale og efter en kort sermoni ja så kom
de ud igen som ægtefolk at være.

Modtagelse komitéen stod parat, vi dannede espaile med vore stokke. Tillykke
fra alle os til jer to
Derefter gik turen til Hulen hvor store Hulefar og hans medhjælpere stod parat
med velkomst drinks og andet godt. En meget fin fest som Conny og Kaj havde
lavet for os, og med dem som festenens centrum. Der blev skålet og råbt Hurra ,

og sagt et par pæne ord til brudeparret.
Kan i holdejer fugtige alle sammen. Skriverkarlen.
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MÆRKEDAGE

D.27 maj 2005 Inge Franck Odense 70år
Bodil Neergårdvænget 7, Søhus
Dk-5270 Odense N

D.05. juli 2005 Poul Christensen, Næstved 70år
Horskær 28
Dk-4736 Karrebæksminde

D.05. juli 2005 Søren Munk Randers 70år
Lindeparken 2
Dk-8600 Silkeborg

D.05. juli 2005 Villy Jørgensen, Aalborg 75år
Kikkenborg 18,
Dk-9310 Vodskov

D.08. juli 2005 Lis Pedersen Næstved 60år
Lodshavnen 47
DK-4736 Karrebæksminde

D.15.juli 2005 Willy Jørgensen Nysted 60år
Vognmandsmarken 2
Dk-4880 Nysted.

D. 18. juli 2005 Poul Møller Sørensen, Aalborg 60år
Helgolandsgade 33 a,
Dk-9000 Aalborg

D.23. juli 2005 PerGjerløv Hillerød 75år
Kongevejen 9

JlfflP' DK-3450 Allerod ""Wf
mW nm*

TAK - TAK - TAK - TAK

Hermed takker vi for opmærksomheden, ved vores bryllup,
og Britta's fødselsdag. En speciel tak til Mogens, som havde
sin debut som Giftefoged, og til " Naver- Samfundets for¬
mand " Freddy, som stod strunk og stolt, med fanen i brisen
Fra Sejerøbugten Bagerjomfruen og Polarbageren, Holbæk
afdeling.

Hjertelig tak for al opmærksomhed ved min 70 års fødsels¬
dag den 5. juni.Kaj Hübschmann, Hillerød.

Hjertelig tak for opmærksomheden ved min 60 års. fødsels¬
dag. Tak for de mange afdelinger og H.B. som sendte tele¬
grammer. En speciel tak til de til de medlemmer fra Vejle og
andre afdelinger som brugte en dag på at være med til at
gøre min dag god. Også en speciel tak til dem som sendte
kort, telegrammer og gaver.
Med naverhilsen. Hans Emborg Vejle afd.

Grundlovsdag d.5 juni 05, og 2 gange 75 års fødselsdag i
hulen, det blev en dag Carlo og Bent aldrig vil glemme, en
stor tak til alle, for flasker - det gode humør, venskabet var
lige ved at koge over, da Haldur fattede harmonikaen, tak til
dig Haldur. Køkkenet var besat fra tidlig morgen til sent ud
på eftermiddagen af Pornm - Jenny og Erling, tusinde tak
for jeres ekspertise. Tak til formanden for de rosende ord til
os to, Carlo og jeg havde fanerne ikke et øje der var tørt.
Tak til Nancy og Frode der kom den lange vej fra Them.
Hulefar kunne dagen efter se at møblerne var hele og uden
skrammer - alt porcelæn stod på sin plads uden skår, tak til
dig Preben.
Med kæmpe stor naverhilsen og tak
fra Carlo & Bent Herning.

Jeg vil hermed gerne sige hjertelig tak til de mange der var
med til at sige et sidste farvel til Nan på hendes sidste rejse
den 30. maj. En særlig tak til Stockholm der jo som bekendt
foruden Købenavn, lå Nan's hjerte meget nær.
Jens Olesen.

Mindeord

Først tak til Vejle Naverne og alle naver og venner der del¬
tog i et Pinsestævne jeg aldrig vil glemme. En tak til Odense
og Næstved rejsekammerater pr Inter City tog til Vejle fra
Næstved. Også tak for en dejlig Huleaften i Næstved og for
invitationen til Henrik Berg og frues bryllup i Næstved
Kirke.
Med Kno Arne O. Los Angeles.

Jeg vil gerne sige tak for blomster - gaver - hilsner og tele¬
fonopringninger i forbindelse med min sygedom og hospital¬
indlæggelse, til alle de delegerede ved pinsestævnet i Vejle
- Laila og Kim fra Randers - alle der deltog i stiftelses¬
festen i Zürich og foreningen i Frederikssund, det var virke¬
lig dejligt og rart, det hjælper virkelig meget på humøret.
Naver hilsen REDAKTØR Dorrit Hansen.

Det ermed stor sorg at jeg måmeddele, at Nan Dal den 23.5.
er taget på sin sidste rejse i en alder af knap og nap 83 år.
Nan blev født den 14. juli 1922 i København og tjente sin tid
på valsen som een af de få kvindelige navere i Sverige. Det
var Nan's fader der gav hende lysten, hvilketmå siges at været
en god ide. Thi Nan kunne sidste år fejre 40 år i CUK, som
kunne have været meget mere ifald pigerne blev accepteret
noget før som andet end „vedhæng". Selvom vi desværre
ikke så Nan så meget på det sidste, vil København, vil
vi ligesom de mange mange gamle naver, aldrig glemme
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ikke så Nan så meget på det sidste, vil København, vil
vi ligesom de mange mange gamle naver, aldrig glemme-
hende. Nan var en „lille og spinkel dame" men et unikt dej¬
ligt væsen, der absolut' også var kendt ude omkring. Her må
jeg fremhæve Stockholm som altid har haft en særlig plads i
Nan's hjerte. Og vi alle ved, at det har været gensidigt. Selvom
det er en sorg at miste et personage som Nan, er jeg glad og
stolt over at have kendt hende, selvom jeg - og mange andre
- desværre ikke nåede at få det hele med.
Ære være Nan's minde.
Fomand Niels "2 m" formand

Naverven Connie Elvertorp er den 8. juni taget på sin sidste
rejse i en alder af 69 år. Trods "kun" 6 år som naverven, viste
hun den rette ånd der kendetegner navervenner 100 %. Con¬
nie's humør var altid i top. Desværre var det en alvorlig syg¬
dom, der trods hendes store gå på mod og gode humør, ikke
var til at bekæmpe. "Niels 2m"

Pinsestævnet i Vejle år 2005 er nu vel overstået, og dem der deltog, har sikkert gjort sig sin mening derom. Beretninger fra
stævnet har vi da også fået. Vi kan jo ikke som værtsby af stævnet komme med rosende ord, men vi kan uden tøven sige
tak til alle dem, der bakkede stævnet op. Det var vi meget glade for. Det gør en særlig glad bagefter, når man tænker på,
hvor meget arbejde der er i at arrangere sådan et stort arrangement., Personalet, - medhjælpere og alle andre der var med
til at løfte og udføre opgaven fra start til slut, sved på panden om dagen og sikkert dårlig søvn om natten, som man jo ikke
altid tænker så meget på. Fejl er der jo altid at finde, selv jeg har da mine, heldigvis da. Vi vil sige tak for de pæne ord, der
blev sagt ved festen og gaverne, som vi modtog denne dag. Mange navere fra nær og ljern var mødt op. Nogen mindes
sikkert deres tid i C.U.K, bevægelsen og deres gamle bekendte, hvormange nu ikke er hos os mere. Men ved sådan en dag
vil minderne komme frem med en kærlig tanke om tiden, der nu er borte. Naverbevægelsen er jo et stykke kulturhistorie,
som er værd at værne om, så en stor respekt for dette. Tak for det store fremmøde venner, håber at I fik nogle gode dage
hos os. Foreningen i Vejle vil her give en stor tak til Vejle Kommune og i særdeleshed til Vejle Handelsskole, der gjorde
stævnet muligt. En særlig tak til alle de der varmed at støtte og sponsere stævnet, store som små ting. Tusind tusind tak til
jer alle sammen. Det var virkeligt pænt af Jer. Lad os alle håbe, at bevægelsen må virke i mange år fremover, og at dette
stævne har været med til at fremme de ting, vi holder af. Intet kan blive som i gamle dage, men lad os give hinanden
hånden med venskab og en god navervånd og et ønske om alt godt i C.U.K, fremover. Enighed gør stærk.
Med naverhilsen. Jens K. Ibsgaard Foreningen Vejle.
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Hej gamle og
nye

MOSEL-farer! ÅR 2005
Nu er det tid med tilmelding til årets MOSELTUR.. Grun¬
det andre ting i Mesenich, bl.a. pumpefest, må deltageran¬
tallet begrænses til: MAX 50 deltagere i bussen og MAX
10 deltagere der kører selv.
Træffet i Mesenich sørger Geert Stage og Ole Bøwig for, i
H. C. Andersens fodspor. Han må havde været nav, ukendt
om han var medlem i Odense eller i København!!! Vi kører
til Loreleyklippen ved Rhinen, derefter til Rüdesheim, hvor
der er ophold. Videre til Asbald Ural, tysk brandyfabrik og
over Bingen. Derfra videre til Mesenich. Frokost undervejs
for egen regning. Turen er fra d. 25. august til d. 29. august
2005.

Torben og Flemming vil køre bussen igen.
Bussen starter fra Herning kl. 15.00.

Århus kl. 17.00.
Derefter Vejle og Fredericia og ophold ved grænsen.
Så er der direkte kørsel til Mesenich med morgen¬
kaffe for egen regning. Derefter indkvartering.
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.
Grillaften fredag
Festmiddag lørdag
Afslutningsmiddag søndag
Udflugt og transport til vinfesten i Cochem.
Priser:
Først til mølle princip i år. Når turen er betalt, er pladsen
sikret!
For bus: 750 kr. For opholdet ved MOSEL: 950 kr.
Betaling:
HUSKAT SKRIVE DIT NAVN PÅ

INDBETALINGEN!

Danske Bank: Moselkonto, reg.nr. 3647. Konto 3658 475
983
Sidste tilmelding og indbetaling: 1. juli 2005.
Flemming Laugesen Børge Andersen
Vestparken 28, Lind Jagtvej 65 B.
7400 Herning 8450 Hammel
Tlf.: 9722 2588 Tlf.: 8625 3399
Med naverhilsen fra MOSELGRUPPEN
Torben - Flemming og Børge.

Til alle navere.

1 inviteres til Silkeborg-Bad på Søvilla lørdag d.6 august kl.
14.
Hvor vi skal nyde de gode omgivelser sammen, og synge
nogle af de gode naversange.
I lighed med tidligere år vil vi bestræbe os på at vi kan få en
hyggelig eftermiddag sammen.
Humleorkesteret har lovet at komme og spille os et stykke
Hulefar vil yde det bedste han formår dvs. hulepriser på øl -
vin - vand - kaffe med småkager.
Grillmad salat flydes m/m. pris pr.næse 80,- kr.
Alt dette vil gå op i en højre enhed, når du tager dit gode
humør med og din bedre halvdel med.
Lørdag d.6 august er en helt speciel dag først og fremmest
holder vi vores sommerfest på Badet i Søvilla. Eller ved
Søvilla adressen er Silkeborg Bad Gjessøvej 40 8600 Silkeborg
Af hensyn til hulefar så er tilmelding en god ting.
Hulen er åben hver onsdag og søndag fra 10—12 tlf.: 8682 2615
Fordi vi nu holder denne dejlige sommerfest, ja så vil Silke¬
borg by ikke stå tilbage med det rene ingenting, så derfor er
der stor Ildregatta, fest selv samme aften på havnen, det er
noget som sker hvert 4 år så det var da også vær at tage
med.
På bestyrelsens vegne Søren Hvejsel.

Gode Naver og
Navervenner.

Foreningen i Frederikssund vil invitere til fest
på Græse GL Skole.
Festen bliver afholdt

lørdag d. 10 september 2005, 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 m/dans.
Pris pr person: 125.00 kr.
Div. spirioutosa, vin,

vand tilsat gær + kildevand
kan købes til hulepriser.

Vi glæder os til at sejer, så tilmeld jer til undertegnede,
senest den. 28. august 2005.

Til Kurt på tlf.: 48248881,. Email.: kkbr@c.dk
Dorrit på tlf.: 47724814. Email.: Dorrit_nav@email.dk
P.S. Ønskes overnatning skal det siges ved tilmeldingen.

Med kammeratlig naverhilsen Foreningen i Frederikssund.
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INDSAMLINGEN TIL THAILAND

HHI

Her overrækker GunnarMøller 20.000 bath - eller hvad der
svarer til ca. 3.000 kr. - til lederen af et bofællesskab på 170
familier i byen Mai-Pai.
Mai-Pai ligger på en lille tange. Eftersom det ikke er et turist¬
område, har folk ikke kunnet få statsstøtte til at komme på
fode igen. Heller ikke selvom mange har mistet deres boli¬
ger, fortæller Gunnar Møller. Derfor er de meget taknemlige
for alle beløb, som private indsamlere giver dem. Vi var glade
for at kunne overrække dem 20.000 bath til hjælp med gen¬

opbygningen af deres huse.

Foreningsdag på Græse GI. skole i Fr. sund.
Lørdag den 3.sep 2005 kl. 11-16.

Fælles foreningsdag i sammenarbejde med brugerne af sko¬
len i Græse.
Vi inviterer til en hyggedag med mange aktiviteter.
Der vil bl.a. være opvisning fra folkedanserne, gymnastik
med springbane,
Petang klubben, foredragsforeningen, ballon-opstigning, hvis
vejret tillader det og selvfølgelig Naverne i Fr. sund.
Der vil være åben Hule under arrangementet, så det vil glæde
os, hvis der er nogle Naver og Navervenner, der har lyst til at
kigge forbi. Der vil være mulighed for at købe div. grillmad
samt drikkevarer m.m.

Med kno i bordet, Kurt Fr. sund.

HJÆLP TIL HJEMMESIDEN
På delegeretmødet i Vejle blev jeg spurgt, om jeg var inte¬
resseret i at hjælpe foreningerne med at lægge deres infor¬
mation ud på hjemmesiden. Især dem der ikke selv kan finde
ud afdet eller ingen internetforbindelse har. Men lige meget,
jeg sagde selvfølgelig ja.
Så er der nogle foreninger der kan bruge en hånd med evt. at
få lagt deres program, foreningens historie, eller et par bille¬
der ind på hjemmesiden, kan i kontakte mig ved at sende
jeres oplysninger til mig, enten ved at skrive til Redaktøren
direkte fra hjemmesiden, eller skrive til mig på følgende
adresse "Richard Schmidt, Skanderborgvej 13A, 8362 Hør¬
ning. Glæder mig til at kunne hjælpe.
Med Kno "Redaktør" Richard Schmidt

BRYLLUP I NÆSTVED

Vi takkerNaver, Navervenner i Næstved og Los Angeles for de flotte gaver, vi modtog i anledning afvores bryllup d. 20.05
2005. Vi glædede os over fremmødet med bøgegrene og faner.
Vi beklager, at vores bryllup, på trods afannoncering allerede d. 10. april, aldrig nåede at komme i Svenden - hverken i maj
eller juni.

Med højaktuel bryllupshilsen Irene Kune Berg og Henrik Berg
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Kommentar til referat HB møde 30.04.05

Jeg vil herved komme med kommentar til HB mødet ang.

punkt 5: Udstillingsvognen
Holbæk har aldrig nægtet at overtage udstillingsvognen -

tværtimod. Det vi har gjort var at sende nogle kommentar til
overtagelsen, som Ole har svaret på. Så det er herved afvist.
Hvordan Hillerød er kommet ind i billedet, fatter jeg ikke
noget af, da samtlige papirer fra HB og i svenden kun næv¬
ner Holbæk og Frederikssund.
Punkt 7: Ang. HB kommentar til vores vedtægter vi ikke har
svaret på. Vi kan vel ikke svare på noget, vi ikke har spurgt
om. De ændringer vi fik fremsendt, har vi ikke spurgt om.
Med Kno Ole P. Holbæk

Formand Ole Bøwig. Kommentar til delegeretmødet.
Under punktet hjemmeside blev en del afde delegerede me¬
get forundret over det indlæg næstformand Finn Pedersen
og Henrik Berg fremlagde. Nu var det ikke kun de delege¬
rede der undrede sig, for det gjorde hovedbestyrelsen også.
På delegeretmødet i Hillerød 2004, blev problemerne med
hjemmesiden diskuteret og Henrik Berg lovede at få styr på
problemerne. Erling Rasmussen Stockholm lovede at hjælpe,
hvis det for Henrik Berg, kneb med tiden til at rette de tek¬
niske fejl der var. På HB mødet den 4. december er der sta¬
dig fejl på hjemmesiden og Finn Pedersen bliver bedt om at
få dem rettet, så tingene fungere. Finn Pedersen oplyser at
Henrik på grund af sit arbejde, har problemer med at få tid
til rette de mange fejl på hjemmesiden, samtidig får vi at
vide at Henrik til delegeretmødet stopper sit arbejde på
hjemmesiden. I Februar beder HB Erling Rasmussen om at
få hjemmesiden til at køre og i løbet afkort tid fungere den.
På HB møde 30. april meddeler Finn Pedersen at Henrik
ikke opstiller som suppleant til HB, på grund afmanglende
tid og da han lige er blevet gift, vil han bruge mere tid på
familien. Derfor var det med stor forundring at vi fra HB
overværede Finn Pedersen og Henrik Berg optræden på dele¬
geretmødet. Ole Bøwig.

Kommentar til pinsestævnet
Først vil jeg sige at du var savnet afmange i Vejle, Dorrit,
men sygdom er vi jo ikke herre over. Vi håber alle at du
vil blive rask igen.
(Jeg takker mange gange, og jeg er i bedring. Red.Dorrit)
Dernæst vil jeg sige tak til alle dem i Vejle Naverforening
som var med til at gøre dette Pinsestævne til en rigtig dejlig
oplevelse. Både huleaftenen, udflugten og festaftenen var
helt perfekt. Jeg kunne dog have ønsket mig lidt orientering
ang. tidspunkter for bl.a. indskrivning og fanemarch, men
det var kun en meget lille ting i forhold til det kaos som
mødte os til delegeretmødet. Aldrig har jeg oplevet en be¬
styrelse der var så lidt forberedt til en generalforsamling
som vores Hoved Bestyrelse (HB) var i år. Uden at gå i
detaljer var noget af det mindst kaotiske at mødet først star¬
tede 25 minutter efter fastsat tidspunkt. Dette fortæller jo
desværre en del om HBs handlekraft ellermangel på samme.
Men det skulle blive meget værre i det senere forløb som
jeg slet ikke vil kommentere her (dem som var tilstede vil

forstå dette). Jeg tror at HB skal være kisteglade for at de
værste uoverensstemmelse og beskyldninger først faldt ef¬
ter dennes beretning ellers kan jeg ikke se hvordan den var
blevet godkendt. Med den fremtoning som flere afHBs med¬
lemmer lagde for dagen ved dette møde er jeg bange for at
HB, som den ser ud i dag (også/især efter 1. jan. 2006) er til
stor skade for SCUK. Det er ikke ret ofte jeg ønsker jeg har
taget fejl, men det gør jeg virkelig i dette tilfælde og håber
at HB igen finder arbejdstøjet frem så samarbejdet blandt
alle medlemmerne kan styrkes .

Med kno i bordet: Erik H. Andersen
Formand i Slagelse Naverforening

Angående Pinsestævnet
Efter en rigtig god opstart på pinsestævnet, en god hule¬
aften og en rigtig god udflugt med glade mennesker, kom¬
mer man tilbage i rigtig godt humør. Men men men humøret
ændres hurtigt ved at høre nogle berette om, hvad der er
foregået på delegeretmødet. Det er meget ærgerligt, at et
delegeretmøde kan være med til at ødelægge en rigtig god
og hyggelig fest blandt gode venner. Beklager min indstil¬
ling til tingene.
Afgået formand i Kolding. Johan

PÅMINDELSE TIL ALLE FORENINGER.
Da jeg skal have alle foreningers adresseliste i september
nr. af Den farende svend, skal i huske at jeg senest d.10
august skal have en opdateret adresseliste (evt.: emailadresse)
med navn på formand - kasserer - huleadresse - mødetids¬
punkt og medlemsantal. På forhånd tak.

Der varmødt 16 svende til huleaften i juni. Formanden havde
meddelt, at han kom senere, så Poul Erik startede mødet.
Han orienterede om et møde med kommunen med hensyn
til huslejetilskud og et møde med en sagfører om fritagelse
afmoms på huslejen, som han og formanden havde deltaget
i. Irene orienterede om pinsestævnet. Den 19.5 sendte vi
Christian, en ung tømrer fra Aalborg af sted på sin rejse,
som skal vare 3 år og 1 dag. Vi havde besøg af TV Nord,
som sendte et meget godt klip fra begivenheden. Bjarne for¬
talte, at Christian lige nu er i det forhenværende Østtysk¬
land. Den 4.6 var vi på udflugt til Livø, en tur Poul Erik
havde tilrettelagt. Han kørte også bussen. Det var en dejlig
tur. Poul Erik havde også bestilt en guide, som fortalte spæn¬
dende om Livø. Det eneste Poul Erik ikke havde styr på var
vejret. Det regnede i stride strømme. Vi takker for hans
indsats. Til sidst vil jeg ønske alle en god sommer. Vi mødes
igen til huleaften den 7.9 og ikke i oktober, som jeg fejlag¬
tigt skrev i sidste nummer af DFS. Jeg undskylder fejlen.
Med naverhilsen Irene
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FREDERICIA
Hulemøde d. 1.6.05. 9 Navere og ven¬
ner var mødt frem til sidste hulemøde,
inden vi holder ferie. Formanden Erik

fortalte, at vi havde fået ny havemøb¬
ler, som blev indviet til Jens Christians
fødselsdag. Han vil i øvrigt gerne sige
tak til de fremmødte. Den 4.6.05 var vi
16 personer, ikke mange, men alligevel
fik vi en hyggelig tur. Da vi var samlet
gik turen over Jelling hvor vi gjorde
holdt på en parkeringsplads, hvor vi fik
den medbragte kaffe. Turen gik til hu¬
len i Herning, hvor Erling stod
på bussen og fungerede som guide på
en planlagt tur til Brunkulslejren i Søby.
Herefter gik turen tilbage til hulen, hvor
der i mellemtiden var smurt sandwich,
som blev sat til livs og skyllet ned med
en øl m. mere, inden vi atter vendte
næsen hjem til Fredericia. Til slut vil
jeg minde om grillfesten lørdag d.
9.7.05 kl. 14 ved hulen. Tilmelding på
75922382 gerne 8 dage før
Med kno i bordet Vera/ Jens Chr.

FREDERIKSSUND
Ved hulemødet d. 3.6 var der mødt 11
svende. Formanden berettede siden
sidst og omtalte kommende arrange¬
menter: Den 3.9 åbent hus på Græse
gamle skole. Den 10.9 lam på spid og
sidst i sep. Mørkøv Kræmmermarked.
Han fortalte også, at vognen nu er over¬
draget til Holbæk og Fr. Sund. Kasse¬
reren Poul havde været til pinsestævne
og berettede om dette.
Claus og Per havde glemt at underrette
hulefar om, at de selv indkøbte maden
til denne aften.

Foreningen ønskerAxel og Eugen hjer¬
telig til lykke med deres fødselsdage.
Næste møde er grillaften den 1. juli,
hvor Frank og Keld griller pølser.
Med kno Jan.

HERNING

Heftig aktivitet i hulen to gange i træk.
Lørdag den 4.6. havde vi besøg af 15
glade svende og svendinder fra Frede¬
ricia. Det blev til en fornøjelig eftermid¬
dag. Omgangs- klokken glødede. Ja det
var lige før, der var kø for at komme til.
Vi siger tak til Fredericia for besøget,
omgange og gaven. Jeg er sikker på, at
gaven vil behage svendene.
Så blev det søndag den 5.6. Der var
kaldt til grundlovsmøde i hulen. Vi
skulle fejre 150 års fødselsdag, d. v. s.
to gange 75. Det varBENT og CARLO,
der fyldte år. Mon ikke de diskede op
med både vådt og tørt. Det blev til et
rigtig langt søndagsmøde, men vi holdt
ud til den sidste dråbe var fordampet.
Rigtig mange tak til de to glade givere.
Vi har fået en luftrenser i hulen. Om den
virker efter hensigten er et åbent spørgs¬
mål, især når vi er så mange forsamlet,
som vi har været de to festdage. Men
lad os nu se tiden an, når vi er tilbage
til normale møder igen.
Med knoslag "MONTAGEN"

HILLERØD
Den 13. maj havde vi hulemøde i vores midlertidige hule i Hillerød. Der var 12 deltagere. Vi optog Jørgen Frederiksen
som nav. Bagefter fortalte Annie Sonne historier fra hendes tid som ejendomsmægler i Spanien. Der er jo et noget ander¬
ledes bureaukrati end det, vi kender her i landet. I pinsen den 15. og 16. maj stillede vi udstillingsvognen op på Veteran¬
stævnet i Græsted. Det var som sædvanlig et meget spændende sted med mange gamle dampmaskiner og meget andet.
Vejret var godt, især om søndagen, og der var rigtig mange besøgende. Navere fra Frederikssund, Hillerød og Holbæk
fortalte skrøner til stævnets gæster. Vi håber, at nogle af disse gæster viser sig i vore huler senere. Vi havde et par gode
dage i hyggeligt selskab. Det var besværet værd. Vi er opsat på at møde op igen i Græsted næste år. Frederikssund naverne
og mange andre vil til den tid selvfølgelig have travlt med pinsestævnet i Frederikssund. Lørdagsmessen den 28. maj

måtte aflyses på
grund af for få til¬
meldte. Husk tilmel-

ding i god tid til
kommende messer.

Det er nu sommerfe¬

rietid, og vi har ikke
møder i juli og
august. Men sæt al¬
lerede nu kryds i ka¬
lenderen ved den 9.

september, hvor vi
holder et specielt
hulemøde i Helsin¬

gør. Vi mødes alle¬
rede kl. 18. Pro¬

grammet kommer i
næste nummer af

Svenden!
Med naverhilsen Per.

De to navere foran vognen er Arne fra Frederikssund og Freddy fra Holbæk,
og Jan fra Frederikssund ser på inde fra vognen.
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HOLBÆK
To ja tre ualmindelige dage var der på
tapetet hos Holbæk Naverne i maj.
Den 18. maj blev nav Polarbageren Jør¬
gen viet til naverven Britta. Det fore¬
gik under åben himmel ved Korevierne
med deltagelse af enkelte navere og
navervenner samt vor fane. Denne be¬

givenhed blev markeret ved det føl¬
gende hulemøde, hvor de nygifte be¬
spiste de fremmødte og naturligvis også
lidt til at skylle ganen med. Tillykke og
tak for mad.
Øturen den 28. maj gik i år til Flakfortet
i Øresund. Vi var 2o deltagere, der tog
toget til Kgs. Nytorv. Vi nød på vejen
ind til Kongens ( Dronningens) stad
morgenbrød, kaffe, m.m.
Vejret var flot, høj sol og højt humør.
Efter en herlig sejltur til øen stillede vi
al vor bagage, mad og drikkevarer
skarpt bevogtet afenkelte navere, mens
de øvrige gik på opdagelse på øen. Der
var mange kanonstillinger, underjordi¬
ske gange, trapper, dejlig natur med
mange blomster og mange mennesker.
Havnen var fuld af lystbåde. Der var
arrangementer, hvor man prøvede/
øvede folks samarbejdsevne. For ek¬
sempel seks mennesker på to brædder
en løkke over fødderne og så ud på "ski"
uden at vælte eller træde ud af løkken.
Eller at tømme en spand vand ned i en
anden, der var placeret inde i en cirkel
med en vis afstand ud til deltagerne ved
hjælp afmange reb, der skulle betjenes
med omhu, akkuratesse og tanke, for at
få det til at lykkes. Ved 12-tiden samle¬
des vi og indtog en herlig frokost ved

et langbord med markise over, således
at hverken maden eller selskabet blev

stegt. I hvert fald ikke af solen. Det var
Peter og Bjarne, der var arrangører og
indkøbere. Det havde de gjort godt både
med hensyn til mad og drikkevarer.
Båden sejlede 14.15, og turen fra bå¬
den op gennem Nyhavn til Kongens
Nytorv var noget kaotisk. Tiden var

knap, og der varmange mennesker. Det
var netop dagen hvor det nyrestaurerede
Kgs. Nytorv blev officielt indviet. Det
lykkedes da også for os at miste kon¬
takten til alle 20, men hjem kom vi da.
Det er ikke sådan, når bønder kommer
til byen. Tak for en dejlig tur og dag.
Kirsten

Kobbersmed

LOS ANGELES

Jeg kunne desværre ikke medvirke i
vores maj måneds hulemøde, da jeg var
taget på besøg i Danmark. Jeg hørte, at
de i Los Angeles Hule havde haft et godt
møde med god mad tilberedt af Max
Christensen, så der var ingen proble¬
mer. Til gengæld kunne jeg komme
til hulemøde i Næstved og hilse på mine
navervenner der. Naver Jørgen Ander¬
sen og hans kone Donna var også på
besøg i Danmark, så vi deltog alle i
huleaftenen og blev beværtet med stegt
flæsk med persillesovs. Det var en rig¬
tig dansk middag.
Jeg var heldig at besøge Danmark, mens
der var Pinsestævne i Vejle, så jeg tog
lyn/IC toget fra Næstved med 5-6 na¬
vere til Vejle. Vi deltog i paraden gen¬
nem byen med flag og hornmusik. Det
var virkelig en oplevelse. Lørdag af¬
ten var der huleaften på Vejle Handels¬
skole og søndag var der delegeretmøde.
Om aftenen var der gallamiddag for
cirka 200 navere og venner fra fjern og
nær. Mandag morgen var der sluk efter
I Vejle naverhule, der ligger meget
smukt på bjerget ned til fjorden. Jeg
mødte mange navere jeg kendte fra vo¬
res egen 70 års jubilæumsfest for et par

år siden. Min kone og jeg blev også
inviteret til nav Henrik Bergs bryllup i
Set. Peders Kirke i Næstved. Det var
en meget speciel dag. Kirken er fra det
13. århundrede og fantastisk med alle
de flotte træ udskæringer. Efter ceremo¬
nien var der reception på „Vinhuset",
der ligger lige overfor kirken. Sammen
med nav Ole Haaber fik jeg lov at holde
Naverfanen uden for kirken, hvor også
mange sygeplejersker holdt bøgegrene
op. Henriks kone Irene er nemlig syge¬
plejerske. Det var alt sammen meget
festlig. Naverne endte senere op i Hu¬
len i Næstved. Den ligger kun et sten¬
kast fra kirken. Her blev alle trakteret
med drikkevarer på Henriks regning.
Henrik og hustru skulle videre til en stor
bryllupsfest med familien. Lige en sær¬
lig hilsen til nav Finn Pedersen ,Ove
og Jytte Graae, Knud Rasmussen, Bøgil
Hansen, Bent Rasmussen og Bents dat¬
ter og pigen fra Fyn samt Birgit og Jess
Jensen og alle andre navere. Det var
hyggeligt at se jer alle igen.
Med Kno Arne O.

KOLDING
Til hulemødet d. 27.5 var 8 mødt op.
Vi takker Vejle for et godt og vellykket
stævne. Ligeledes en stor tak til Solveig,
fordi hun ordnede natlogi for os her fra
Kolding. Johan har ønsket at trække
sig som formand, så vi måtte ty til vo¬
res næstformand Verner, som forsætter
til næste GF. Han var godt nok lidt be¬
tænkelig ved at skulle være formand,
men vi håber, han klarer det. Så var det
tid til hulefar at servere lidt brød med
ost. Det var nogle gamle nogle, helt fra
vores nytårsfrokost, men spises kunne
de da endnu, de var gode. Kirstens elik¬
sir smagte godt til osten. Mange tak for
den. Vi sagde også skål til dig mange
gange. Ingen hulemøde i juli måned
Ny formand: Verner Lauritsen, Pile-
damsvej 4.
Tlf.: 7552 9840
Med naverhilsen Karen.
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KØBENHAVN
Maj måned skete der absolut ikke det
store i Hulen, da det jo var Pinsestævne
i Vejle, hvilket jo gik godt for sig. Trods
alt: Godt klaret Vejle! Søndagsmessen
den 19.5 var absolut et flop, da vi kun
var 3 tilstede. Nu ved jeg, at de mang¬
lende personager ikke var i Vejle, men
alligevel! Søndag den 5.6 havde vi flyt¬
tet søndagsmessen helt til Strøby hos
Ilse og Sven-Aage. Vi var 8, der havde
en pragtfuld dag, hvor der absolut ikke
manglede noget. En skam for dem der
ikke deltog, I har virkelig misset noget
unikt! Hele juli og august måned hol¬
der vi fortjent sommerferie. Foreningen
kalder først igen i september. Men læs
den spændende start i næste nummer.
Arrangementer:
Ingen arrangementer i Juli og august
måned. God Sommerferie til alle!
Med kno i bordet, Niels „2m"

Gliii'itir.iU'i'

NAKSKOV

Generalforsamling og hulemøde d. 20/
5 05, Vi kunne afholde den 3 general¬
forsamling i den genoprettede naver for¬
ening i Nakskov 5 afnaverne varmødt
op, de resterende 3 havde meldt afbud
med gyldig grund, dog en med hukom¬
melsestab, plus 2 naver venner. Vi fik
nedsat en ny bestyrelses som er såle¬
des, formand Henning Brogaard, næstf.
Hans Christiansen, kasserer Ole Han¬
sen, og bestyrelsesmedlemmer, Erik
Christiansen og Niels Andersen. Regn¬
skabet viste et overskud på ca. 3700 kr,
så vi har råd til at købe salt til ægget. Vi
takker Lone for hendes arbejde som
kasserer, også fordi hun ikke har holdt
nogen ekstraordinær ferie, hvad med
vor nye kasserer, han er ved at sætte et
hus istand, er det derfor han har påta¬
get sig kasserer jobbet ???.Lollands
Sparekasses gavefond gav 1250 kr til
vores arbejde, som Ole og Henning hen¬
tede.

Sommerfesten afholdes d. 20 august kl
? hos Ole Hansen. Tilmelding senest d.
15 august, naver + naver venner delta¬
ger gratis. Fluekassen blev tømt, og de
penge skulle gerne række, til en hygge¬
lig dag. På mødet fortalt jeg, at jeg var
blevet valgt til årets nav. Det var en stor
overraskelse, at det blev mig der blev
valgt, jeg takker alle der har peget på
mig. Jeg deltog ikke i pinsestævnet,
grundet barnedåb og 40 års fødselsdag,
men derfor er glæden ikke mindre. Ef¬
ter generalforsamlingen som sluttede i
god ro og orden, gik vi til de gule ærter,
som Maria og Henning giver, som pla¬
ster på såret, grundet vi er i Spanien 3
måneder hvert år om vinteren. Vi er 3
naver der er i forhandling om køb afen
hule. Vi er nået så langt i vores projekt,
at vi regner med at have klarhed om
købet, sidst på måneden, derefter skal
lokalerne udlånes til foreningen, for
nogle af de løbende udgifter. Mere
herom i næste nummer.Med kno i bord.

Henning Brogaard

NÆSTVED
Til hulemødet den 03.06.05 var der
mødt 14 navere og 3 navervenner. Vi
takker Vejle for et godt pinsestævne.
Desværre havde Næstved glemt fanen.
Vi har fundet den skyldige!! Undskyld.
Vi har desværre haft indbrud i hulen.
Der er stjålet spiritus, cigaretter og no¬

get værktøj. Der blev til alt held ikke
lavet noget hærværk.
Et nyt kommende medlem var der før¬
ste gang, Carsten,jeg har desværre ikke
hans efternavn. Vi har fået telefonop¬
ringning fra Arne Olsen fra Los
Angeles. Han havde været til Bills 103
års fødselsdag. Vi ønsker Bill til lykke.
Han er navernes ældste medlem.

Nye åbningstider i hulen: Torsdag og

fredag fra 14:00 til 18:00. Lørdag fra
11:00 till4:00
Med én finger NILS.

ODENSE
Hulemødet d. 3.6 var noget tyndt be¬
søgt, 3 navere og 3 navervenner var
mødt op. Formanden var taget til
Zürich, og hulemor var sygmed sin ryg
. Det blev trods alt en hyggelig aften.
Jørgen Falsten sørgede for smørrebrød,
og Marianne slog på klokken, idet hen¬
des arbejde var blevet forlænget med 9
mdr. Vi siger tak for skænken. Mødet
sluttede kl. ca. 22.15, så vi kunne nå
bussen. Undskyld Inge. Vi fik desværre
ikke noget under milepælen om din 70
års fødselsdag. Et forsinket til lykke får
du her og atter undskyld. Husk endnu
en gang å tur d. 2. juli med æggekage.
Hilsen Marianne

RANDERS
6 navere fra Randers takker Vejle for et
godt pinsestævne. På vores sidste hule-
møde d. 1.6 var 7 svende mødt. På
samme hulemøde optog vi 2 naver¬
venner, som er foreningens første naver¬
venner. Velkommen skal I være. Den 5.7
bliver vores tidligere formand Søren
Munk 70 år. Se under mærkedage. For¬
eningen møder talrigt frem i Silkeborg
d. 9.7 for at gratulere. I skrivende stund
har 5 navere meldt sig til årets tur til
Mosel. Husk hulemødet d. 1.7 med
eventuel optagelse af et medlem. Re¬
sten af juli måned er hulen lukket. Vi
ses igen den 5.8 til hulemøde. God som¬
mer til alle i ind og udland
Kno i bordet fra Randers, Jørn.

ROSKILDE
På sommerens første varme aften var

vi 15 navere og navervenner samlet til
hulemøde med besøg af EBERT fra
Holbæk. Det var ikke de store ting, der
var på tapetet, så efter velkomst fra
POUL ERIK, lidt hyggesnak og en sang,
gik vi ombord i vores respektive klem¬
mer. GITTE, der havde holdt rund fød¬
selsdag, bød på en omgang og på små¬
kager til kaffen. Et par stuerene små
historier blev der også fortalt. Herfra
sendes en hilsen og ønsket om en god
sommer til navere og navervenner i ind
og udland. Program for juli:
Kortspil søndag d. 17. kl. 17.30
Hulemøde fredag d. 29. kl 19.00 (grill¬
aften)
Hulevagt GITTE Og POUL.
ERNA
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SAMSØ
Hulemøde 06.05.05. Stille og roligt
hulemøde med planlægning af 20 års
jubilæet den 21.05.05. Hulen åbnede
kl. 10. Vi fik 4 gæster fra Århus, som
meldte deres ankomst ugen før. Ellers
dukkede Robert og Erik Bertelsen op.
De var med til at starte Samsø afd. op
for 20 år siden. Det var hyggeligt at se
jer. Formanden ønskede alle pænt vel¬
kommen. Vi var ca.20. Formanden
havde sørget for dejlig frokostanretning.
Der var vist intet, dermanglede. Tak til
Århus for telegram, gave og en masse
klokkeklang. Også en tak til Stockholm
for telegram. En hyggelig aften sluttede
ved 20-tiden. Tak endnu en gang for at
I gjorde vores dag minderig.
Flemming takkerVejle for et godt pinse¬
stævne. En speciel tak til Erik-Ole for
hans gæstfrihed.
Hulemøde den 03.06.05. Ca. 10 frem¬
mødte til sommerens sidste hulemøde.
Vi havde besøg af Ole Eriksen fra Sil¬
keborg. Det var hyggeligt at blive kendt
med dig.
En god sommer til alle i ind- og udland.
Næste møde: GRILLAFTEN MED
GÆSTER den 26.08.05 I GÅRDEN I

HULEN. TILMELDING TIL FOR¬
MANDEN CA. 1 UGE FØR. MØD OP
MED GODT HUMØR
Med kno i bordet fra Åse.

SILKEBORG
Så står ferien for døren,men en ting skal
dog siges, hulen er stadig åben hver
onsdag og søndag fra kl. 10.00 til
kl. 12.00. Måske lidt længere, hvis hule¬
far har tid og lyst. (Tak hulefar!!!) Men
inden ferien er naverne inviteret til
Sankt Hans fest hos Gitte og Kai. Det
holdes en lille uge før Sankt Hans, altså
lørdag d. 18.6 på adressen: Grøndalsvej
56 8600 Silkeborg. Vi beder til de hø¬
jere magter, om ikke der er lidt varmere
vejr på vej.
Ellers afholdes månedsmøde søndag
d.26. juni kl. 10.00 i hulen. Jeg vil her
fra Silkeborg ønske alle svende en rig¬
tig go' og fugtig ferie
Skål fra Silkeborg.

SLAGELSE
12 muntre svende trodsede det vold¬
somme tordenvejr og mødte op til hule¬
mødet d. 3. juni. Formanden bød vel¬
kommen, og vi sang nr. 22. Herefter
berettede formanden om pinsestævnet
- om hvor godt selve pinsestævnet var
arrangeret og afviklet; men også om
hvor elendigt selve delegeretmødet blev
gennemført. (Her brød Ejvind ind og
ytrede hans irritation over, at der altid
blev afbrudt)! Formandens beretning fra
stævnet blev taget til efterretning. Dog
kan vi glæde os over, at Henning
Brogaard blev årets nav. Henning har
bestemt været den mest „synlige" og
aktive nav gennem de seneste år. Stort
tillykke herfra!
Frederik informerede om den forestå¬
ende festuge i Slagelse. Hvorvidt vi
deltager aktivt både i festugen samt til
Set. Michaels Nat er endnu usikkert,
men vi afventer yderligere fra Frede¬
rik. Festudvalget har besluttet, at vores
sommerfest afholdes i vores have søn¬

dag d. 7. august kl. 13.00. Tilmelding
til Hans.
Med kno i bordet Per

Brulir^r
VEJLE
Hulemøde d. 3.6.05. Formanden bød
velkommen. Vores hulefar og hulemor
fik en særlig velkomst. De var begge
hjemvendt fra U.S.A. efter en længere
ferie. Der var indkommet et stk. invita¬
tion fra Silkeborg naverne til deres grill¬
fest. Forhør nærmere ang. festen hos
dem. D. 25.5.05 havde hulen besøg af
24 pensionister fra boligforeningen
Østerbo i Vejle. De havde haft en god
dag i Hulen. Formanden meddelte, at
der stadig var flere stævnebilleder fra
Pinsestævnet. Der var blevet lavet 1 stk.
CD- rom med flere forskellige billeder
fra stævnet. Disse kan bestilles igennem
foreningen. Ellers blev det nu overstå¬
ede pinsestævne taget op til debat.
Arrangementer i juli mdr.
D. 1.7.05 kl. 18.30 Hulemøde.
Med naver hilsen. Jens K. Ibsgaard.

ZÜRICH
En stor tak skal lyde her fra det sydlige
til de langt tilrejsende gæster fra Sve¬
rige og Danmark i anledning af vores
125 års stiftelsesfest. Vi må ærligt til¬
stå her i Zürich, at gæsterne på fest¬
aftenen var i overtal. Fremmødet afvo¬
res egne medlemmer var delvist lidt
sørgeligt, men ikke desto mindre synes
jeg, at vi havde en lille hyggelig fest.
Der skal også lyde en tak for de fine
gaver fra Ole Bøwig, HB, Inge „Miss
Winterthur" Haugesen, Randers; Chriss,
Stockholm, Christa & Ole, Hillerød og
hilsenen fra Ålborg. Jeg håber I nød
samværet og den fine
„Zimmermannsklatsch". Det er ikke så
ofte, vi får lov til at opleve den slags
(måske lige undtagen undertegnede).
Vores næste arrangement ligger også
rundt om hjørnet, nemlig Set. Hans fe¬
sten, der traditionelt finder sted oppe
ved rest. Friesenberg. Nu ikke mere for
denne gang men nyd en forhåbentlig
god sommer.
Med kno Frank

ÅRHUS
Til hulemødet den 13. 5 var 15 raske
svende mødt frem ! Det var en hygge¬
lig aften med sang og megen snak med
svende udefra. Henry Frølund fra New
York var på besøg samt Otto Hansen
fra Borås. Senere på aftenen kom Ole
Strange fra Ålborg på besøg.
Hulemøde d. 8. juli
Hilsen fra smilets by . Lis



www.naverne.com
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: finncp@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 Email:

frode26@mail.tele.dk
Bank: Arbejdernes Landsbank i Danmark
konto:53470388708
Bank: Arbejdernes Landsbank fra udlandet
konto:DK4353470000388708 ~ Swift: ALBADKKK

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:
Ole Puggaard Ladegaardsparken 671 th.
DK-4300 Holbæk tlf.: 5927 4264 - email: o.puggaard@c.dk
Trykning:
Birkerød Bogtryk/offset Aps. Toftebakken 2,D.
DK-3460 Birkerød. Tlf.: 45 81 04 58.

CITY CAFE'en
Fønnesbechsgade

Herning
Tlf. 9722 5574

stedet, hvor venner mødes

Kristtornevej 43
3300 Frederiksværk
SE.: nr. 20043008

MALERMESTER

TOM SØRENSEN
Medl. af CIJK. Hillerød afd.

Tlf.: 4772 1112
Fax.: 4772 1152
Mobil: 2290 1188C

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 lohzalts øl dep>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

. Lisens:
Frederiksberggade 4 - Silkeborg - Tlf. 86 82 05 91

O
v

<
n

Jakon A/S
Bygninqsentreprise
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
GRDESPEJLET

Østergade 18 HERNING 9712 30 08



AFSENDER:
Hovedkassen

Rustrupvej 26 B.
DK-8653 Them

B ® post)
pp

DANMARK

Evt.: „Returneres ved varig adresseændring"

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.

Brandt's Bar
Paladspassagen 7

7100 Vejle
Tlf. 7583 1099

MRT * B.ILLARJS TLF. 2é> 83. 05±5

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

MURERMESTER
Gunner M Vilhelmsen

Egetoften 6, Slagslunde
DK-3660 Stenløse

Tlf.: 48 18 35 11
Medlem i Frederikssund

SITs 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

højskole
østersøe

n
n

n

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

www.hojoster.dk
e-mail: adm@hojoster.dk

Ufcl KUNÜfcLu .r BIBLIOTEK
KØBENHAVN
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TUR TIL HJERL HEDE
D. 20. 8. 05.

Kolding og Fredericia naverne laver denne tur
med opsamling i Kolding - Fredericia - Vejle -
Silkeborg og Herning. Der vil blive sendt indby¬

delser rundt med afgangstider m.m.
Tilmelding er bindende senest d. 14.8.05 til
Lars på tlf. 75 53 15 02 eller 22 51 39 49

Foreningen i Kolding.

Naverbryllup i det fri.

JUBILÆUM

I anledning af vores 85 års jubilæum markerer vi
det med en festdag lørdag den 3. September
i Hulen på Jernbanevej 16, 4300 Holbæk.

Vi holder åbent hus(tilmelding IKKE nødvendig)
fra kl. 13.00- 16.00, hvor

der vil være lidt at spise og drikke.

Festaften fra kl. 18.00 - ??? hvor vi serverer
kinesisk buffet til en pris a kr. 120.

Drikkevarer til Hulepriser. Efter maden musik,
dans og hyggeligt samvær.

Er der nogen, som vil betænke os med en lille
gave, står der kontanter på ønskesedlen til

reparation og vedligehold af Udstillingsvognen.

Navere og venner fra øst og vest,
fra syd og nord,

prøv om I denne dag kan finde hen
Hvor Holbæk naverne bor.
Alle er hjertelig velkommen.

Tilmelding til SPISNING til Kirsten på
tlf. 59 20 00 23, senest d. 28. August.
Med Naverhilsen Holbæk forening.

Det var et rigtigt naverbryllup der fandt sted d. 17.
maj 05 under åben himmel på Eliinge Lyng.
Naversamfundets fane vajede over Svinninge parret
Jørgen E. Larsen, kaldet polarbageren, og hans
"bagerjomfru" Britta Gjcrding - en nav og hans
naverven. Også giftefogeden, kommunalbestyrelses¬
medlem Mogens Brødsted, er nav.

På billede fra venstre: Freddy med fanen - Viggo Dreyer -
Mogens Brødsted - Polarbageren - John Roed -

Bagerjomfruen og Henrik Jensen.
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MÆRKEDAGE

D.09 aug.2005 Arne Kristiansen
Ibæk Strandvej 78
DK-7100 Vejle

D.27 aug.2005 Kaj Dyrberg
Anders Larsensvej 151
DK-Holbæk

Vejle 65år

Holbæk 80år

Hjertelig tak for opmærksomheden til min 75 års fødsels¬
dag. Tak for alle telegrammer - kort og gaver, og en særlig
tak til mine naverkammerater her i Randers der kom ud i
hulen og hjalp med at få en dejlig dag ud af det, og en stor
tak til Grethe for hjælpen.
Med naverhilsen Solveig, Randers.

Tak for blomster og hilsener til min fødselsdag fra nær og
fjern. En særlig tak til Kaj fra Broballe, det var flot.
"Vos fra Broballe"
Mose Marie i Silkeborg

Tak fra Samsø. En stor tak for alle telegrammer og gaver
til min 75-års dag. En stor tak til H.B -Hørning -Samsø og
Danmarks smukkeste maler m. frue fra Randers og alle
navere som betænkte mig på dagen.
Med kno og hilsen Erik „Pudser" Samsø.

Tak til alle som husket mig på min 70 års fødselsdag.
Tak for alle telegrammer.
Med kno fra hulefar P V. Samsø afd.

Tak til HB. og Samsø for telegrammer til min 70 års fød¬
selsdag.
Med kno fra Elin Thestrup.Samsø afd.

Jeg vil hermed takke HB., Stockholmsnaverne og
Næstvednaverne for de fine telegrammer og gaver jeg fik
på min 60 års fødselsdag.
Med naverhilsen Lis Pedersen, Næstved afd.

«
ft

JUBILÆUM
D.05 aug.2005 Johan Aaquist "Knast" Randers 55år

Tirsdalens Plejehjem
Rasmus Hougårdsvej 42 A.
DK-8900 Randers.

D.31 aug.2005 Holbæk afdeling 85år
V/ Ole Puggaard
Ladegaardsparken 67, 1 th.
DK-4300 Holbæk

TAK - TAK - TAK - TAK

ÅBENT HUS
I anledning af min 80 års fødselsdag 27. 08. 2005

holder jeg åbent hus denne dag i
V U C 's lokaler, Læderstræde 4,

4000 Roskilde.
Der er parkering i gården.

Med naverhilsen Kaj Dyrberg.

Gode Naver og
Navervenner.

Foreningen i Frederikssund vil invitere til fest
på Græse GI. Skole.
Festen bliver afholdt

lørdag d. 10 september 2005, 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 m/dans.Pris pr person: 125.00 kr.
Div. spirioutosa, vin, vand tilsat gær + kildevand

kan købes til hulepriser.
Vi glæder os til at sejer, så tilmeld jer til undertegnede,

senest den. 28. august 2005.
Til Kurt på tlf.: 48248881,. Email.: kkbr@c.dk
Dorrit på tlf.: 47724814. Email.: Dorrit_nav@email.dk
P.s. Ønskes overnatning skal det siges ved tilmeldingen.

Med kammeratlig naverhilsen Foreningen i Frederikssund.

Foreningsdag på Græse
GI. skole i Fr. sund.

Lørdag den 3.sep 2005 kl. 11-16.
Fælles foreningsdag i sammenarbejde med brugerne af sko¬
len i Græse.
Vi inviterer til en hyggedag med mange aktiviteter.
Der vil bl.a. være opvisning fra folkedanserne, gymnastik
med springbane,
Petang klubben, foredragsforeningen, ballon-opstigning, hvis
vejret tillader det og selvfølgelig Naverne i Fr. sund.
Der vil være åben Hule under arrangementet, så det vil glæde
os, hvis der er nogle Naver og Navervenner, der har lyst til
at kigge forbi. Der vil være mulighed for at købe div. grill¬
mad samt drikkevarer m.m.
Med kno i bordet, Kurt Fr. sund.
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Kommentar til Ole Bøwigs indlæg, i Svenden i juli
2005. om delegeretmødet.

Vil du bevidst splitte CUK, eller er du bare ikke kompetent
som formand?
OG- hvorfor lyver du?

Du må da have sort samvittighed, når du dækker over kends¬
gerningerne om din sammensværgelse med Erling Rasmus¬
sen / Stockholm, og din egen mangel på kommunikation og

samarbejde med bestyrelsen, - som forundring over Finn
Pedersens og min optræden på delegeretmødet. Jeg har al¬
drig udtalt, at jeg ikke ville stå for hjemmesiden, - men ude¬
lukkende, at jeg ikke ønskede at genopstille som suppleant.
Din beretning burde aldrig have været godkendt, så urigtig
som den er.

HF.R F,R FAKTA. DER KAN DOKUMENTERES.

På delegeretmødet den 30. maj 2004 blev det besluttet, at
Erling Rasmussen / Stockholm skulle downloade siden, så
vi kunne flytte den til en anden udbyder end Cybercity.
Stofanet blev kontaktet, men der var ikke plads nok, så jeg
foreslog B-one.

03.07.04 Godkendte HB at vi skulle bruge B-one.
04.07.04 Blev domænet bestilt.
04.07.04 Blev oprettelsen videresendt til Frode Zacharias¬
sen. Med CUK som registrant.
05.07.04 Bekræfter Frode bestillingen og sender check.
07.07.04 Modtager vi koder og Frode skal oprette forbin¬
delse til DK-Hostmaster.
14.09.04 ? Uploader Erling en ny side, uden at han havde
koderne? Mystisk? Herefter går alt i stå.
06.10.04 Kontaktes jeg af DK-Hostmaster at registranten
(Frode) - ikke har aktiveret domænet.
04.11.04 Har Frode fortsat ikke aktiveret domænet.
18.11.04 Får Erling igen tilsendt koderne af mig selvom
Frode har haft dem siden sin 07.07.04
28.11.04 Har Erling lagt en hel ny side ud, og ikke repareret
og uploadet den gamle som aftalt.
04.12.04 Finn skal sørge for at domænet overføres til CUK.
Dette skete 04.07.04
10.12.04 Meddeler Erling at han "har fryst siden" Heref¬
ter kan jeg ikke komme ind.
29.01.05 Fremlægger Finn en skriftlig plan for hjemmesidens
indhold og udseende.
05.02.05 Påstår HB fortsat at domænet ikke er flyttet, selvom
siden fungerede 28.11.04.
08.03.05 Bliver koderne bekræftet afB-one. Men Erling har
nu forandret mit password.
15.03.05 Bliver Erling igen rykket for svar, da han ikke har
kontaktet mig siden november.
17.03.05 Svarer Erling på min mail. At siden har fungeret
hele tiden siden december? (28.11.04).
18.03.05 Erfarer jeg at koderne til siden er ændret, så jeg
ikke kan komme ind som webmaster.

28.03.05 Meddeler Ole Bøwig, at han sammen med Erling:
"Har taget tingene i egen hånd"!
09.04.05 Meddeler B-one, at domænet: naverne.dk sagt op
og det nye domæne: naverne.com er bestilt. Det sker åben¬
lyst og bevidst for at udelukke Finn som ansvarlig for
hjemmesiden og - undertegne som webmaster.

OLE BØWIG, husk dine egne ord fra årets delegeretmøde:

"Samtidig vil jeg bede bestyrelsesmedlemmer med man¬
gel på forståelse for arbejdsmængdens størrelse og ka¬
rakter om at overveje deres personlige kandidatur"!

Så - Du er vel i gang med overvejelser om dit personlige
kandidatur?

Med Kno Henrik J, Berg, Naverne i Næstved.

HB MØDE DEN 14. MAJ 2005 kl.10.00

Handelsskolen, Vejle.

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

1. Finn og Dorrit har meldt afbud. Flemming var indkaldt
som suppleant.
I forhold til referatet fra sidst oplyste Frode, at han har sendt
Den farende Svend til indbinding i Boest og bestilt 10 sang¬
bøger.
Først vil jeg byde de fremmødte HB medlemmer velkom¬
men. Mødet her er kun for den sidste gennemgang af dele¬
geretmødet.
Ole Bøwig

2. Dorrit har lavet en beretning, som ikke er ble¬
vet modtaget af Ole. Efter HB mødet vil Ole
snakke med Bruno ( den lokalkendte på skole)
om at få en mail adresse her, som Dorrit vi
kunne sende sin beretning til.

3. Frode havde fået til opgave at undersøge, om der kunne
laves nogle tinkrus med logo på til en rimelig pris. Det bil¬
ligste han kunne skaffe, ville han kunne sælge for 275 kr.
Det var, hvis der kunne sælges 50 over en 5 års periode.
Han havde også undersøgt prisen for stenkrus. Her ville pri¬
sen være ca. 375 kr. Dette mente bestyrelsen ikke, der ville
være salg i. De mente, at de enkelte foreninger sikkert kunne
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skaffe bedre tilbud selv.
Frode kan rette på personoplysninger på navernes hjemme¬
side.
De skemaer, Frode sender ud til foreningerne, vil han gerne
have retur rettet, da det er det system, han har lettest ved at
arbejde med.
Lokal æresmedlemsnål kan nu købes.

4. Det er for stort et arbejde for én mand at registrere nyt
samtidig med at føre arkivet ajour, når der stadig ligger ting,
der ikke er registreret, når han kun har sin fritid.

5. Det er i orden at Holbæk og Frederikssund overtager
udstillingsvognen. Overdragelsen vil ske på et senere tids¬
punkt.

6. Vi har set Erlings resultat afhjemmesiden og kassererens
mulighed for at arbejde på denne, hvilket var meget posi¬
tivt. HBs computer, der står i Næstved overdrages til dem,
da den er afskrevet.

7. Vi har set lokalerne til delegeretmødet. De ser gode ud.
Vi forventer at få et godt møde.

8. Næste HB møde erd. 6. august kl. 10 i hulen i Silkeborg.

9. Hvis foreninger ønsker en repræsentant fra HB ved et
jubilæum, skal de sende en skriftlig invitation til HB, som
så gerne sender en repræsentant.
Referent Laila Dideriksen

Hoqq Park Campout 2005

Den 17. - 19. juni foregik den årlige campingtur for Na¬
verne. Desværre blev dele af turen spoleret af den værste
regn, der nogen sinde er blevet registreret i Albertas historie
i juni måned. Ca. 20 tapre folk deltog i år, og havde på trods
af den voldsomme flod en skøn tur. Campingpladsen var
egentlig lukket, men det særlige område, hvor vi camperede
var kun åbent for Naverne Club. På grund af det et meget
høje vand i flodenmed bølger op til 1,5 meter blev raftingen
selvfølgelig aflyst i år. Den nederste de! af campingpladsen
blev totalt oversvømmet, og træer og andre ubestemmelige
efterladenskaber blev ført ned af floden. Det bedste sted at

opholde sig var i køkkenet, hvor det gamle komfur til brænde
var med til at gøre det varmt og hyggeligt. Her blev der
spillet kort, og alle hyggede sig om måltiderne. Joan og jeg
var nede og besøge dem lørdag, så vi kunne vinde et par
dollars i kortspil!

Knud Boom Nielsen og Hans Bohl er værter ved,,,Stampe¬
ede kom-sammen" i deres hjem i juli.
En stor tak til Ole Krog, som vedlægger nogle fotos, der er
taget i Hogg Park.
Kno paa bordet From the Naverne In Calgary
Erik Jørgensen (Secretary)
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The Annual Naverne Camping trip took place this year from
June 17 - 19th.
Unfortunately this year was spoiled in part by the worst rains
in June recorded in the history ofAlberta.
Aproximately 20 brave people went down this year and still
had a great time regardless of the raging river. The
campground was actually closed but the special area where
we camp was still open just for the Naverne Club. The river
was really highwith waves up to 1.5 metres high so ofcourse
rafting was cancelled this year. The lower parts of the
Campground were completely washed out and there were
trees and debris uprovbed and flowing down the river. The
best place to be was in the cook house kept warm and cosy
by the woodburning cook stove. In there card games were
played and meals enjoyed' together. Joan and I just came
down for the day on Saturday just so we could win a few
dollars in the card games. Knud Boom Nielsen and Hans
Bohlwill be hosting Stampeede gatherings at their homes in
July. Ole Krog is suppling some photographs taken at Hogg
Park which are much appreciated.

Kno paa bordet From the Naverne In Calgary
Erik Jørgensen (Secretary)

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

forsættelsefra juni nr.

Den 7. August
Sidste nat logerede vi i gasthaus "zur neuen post". Det var
godt; men det kostede også 40 Pf. Den første by, vi kom
igennem i dag, var Rottweil, som ligger 16 kilometer fra
Spaichingen. Derfra gik vi til Schramberg, igennem en smuk
bjergegn med temmelig høje bjerge; det højeste var vistnok
Plettenberg. Ved en idyllisk liggende kilde holdt vi hvil og
spiste noget tørt brød, som vi havde levnet fra middagsma¬
den, medens vi drak klart og godt kildevand til. I Schramberg
spiste vi vor aftensmad, og den bestod - som sædvanlig i
den sidste tid - af schweizerost og brød. Gæstgivergården
hed "Sonne".

Den 8. August
Igen havde vi billigt og godt logi til 20 Pf.; men kaffen ko¬
stede 25, så det kunne næsten gå lige op. Borgen
Hohenzollern, der ligger på et højt bjerg, har vi kunnet se
hele dagen, Hohenzollernes stamborg er egentlig borgen i
Nürnberg; men i reformationstiden har stammen delt sig i 2
linier, den katolske, hvorfra bl.a. den nuværende konge af
Rumænien stammer, og den evangeliske, hvortil den tyske
kejser hører. Borgen ser ud til at være meget smuk, som
man ser den nedefra, og den ligger 855 m. højt. Det halve af
Hechingen ligger på en bakke, hvorfra der går meget stejle
gader ned til den anden halvdel. Vi spiste til aften på
gæstgivergården, og der fik vi også logi.

Den 9. August
Høier rejste med toget til Stuttgart i dag, medens vi andre
valsede videre. Ved middagstid nåede vi Fiitlingen, som lig¬
ger 21 kilometer fra Eningen. Som vi stod på gaden og snak¬
kede kom en gendarm. Han spurgte om, hvor vi kom fra,
hvor vi havde arbejdet sidst, og hvor længe det var siden.
Rosenkilde sagde, at han havde arbejdet i Esbjerg sidst; men
gendarmen kunne ikke rigtig regne ud, hvor det var henne.
Da jeg så viste ham min legitimation, havde han ikke mere
at skulle have sagt. Et lille stykke uden for byen holdt vi
hvil og spiste vor tarvelige middagsmad, der bestod af en
pølse til 12 Pf. og et brød til 14. Derefter traskede vi videre
til en lille landsby, som hedder Dettenhausen, hvor vi fik
logi.

Den 10. August
På vort værelse stod en vægt, hvorpå vi blev vejede. Ander¬
sen vejede 128 pund, Rosenkilde 100 og jeg 126. Herfra
skulle vi så søge at nå Stuttgart, hvortil vi også kom hen på
eftermiddagen. Vi logerede os ind på Rest, "zur goldene
Bären". Resten af dagen gik med at se os lidt om og hvile
ud.

Stuttgart, 11. August
Nu da vi er kommet til Württembergs hovedstad Stuttgart,
må vi jo se at pyntes lidt op efter fattig evne. Til at begynde
med pudsede vi vore støvler, derefter vort tøj. Så fik vi
kravetøjet pillet op af tasken og tog det på, selv om det var
lidt medtaget af rejsen fra Nürnberg. Det pyntede jo altid
lidt i landskabet. Da vi så var færdige med at gøre toilette,
gik vi ned og drak vormorgenkaffe, hvorefter vi gik en tur i
byen og ind på den kgl. Altentürmersamling, hvori gemmes
alle mulige gamle sager, både i sten, bronze, jern, træ, sølv,
porcelæn og alt muligt. Således var der også en dansk sam¬
ling fra Stenalderen, som var skænket af en i København.
Jeg lagde også mærke til nogle piber i kunstnerisk udfø¬
relse, bl.a. var der en med sølvhoved og guldbeslag. I et
andet værelse stod store gruppebilleder i træ, forestillede
forskellige bibelske begivenheder.
En stor, flot bygning er det kgl. Landesgewerbemuseum, når
man ser den ude fra; men det indre svarer til det ydre. Flotte
marmortrapper med endnu flottere marmorgelændere fører
fra den ene etage til den anden. Rundt om står der store
bronzefigurer, ligesom flotte vægmalerier pynter væggene.
Det første; vi så, var et møbleret soveværelse, derefter en
dagligstue og så fremdeles lige indtil badeværelset; men
beskrive dem kan jeg ikke. Nogle var indrettede i gammel
stil, andre megetmoderne. Derefter gik vi igennem en gang,
hvor der stod voksfigurer af mænd og kvinder her fra
Württemberg i nationaldragt, og ind i en maskinsal, hvor
der blandt de forskellige fags maskiner også var en hurtig¬
presse samt nogle skæremaskiner. Videre gik vi ind i et væ¬
relse, hvori der var udstillet gamle og ny ure i alle mulige
størrelser og faconer. Der var et, der var lavet som et stort
tårn (ca. 2 mand høj), og for hver gang det slog, viste det
forskellige gruppefigurer. Der var kort sagt noget fra alle
fag. For typografer var der forskellige skrifter, matriser til

k
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sættemaskiner samt stene, der var gennemgåede forskellige
grader og færdige til brug for stentrykmaskiner.
Stuttgart er også bekendt for sine smukke haveanlæg, og
slotshaven er det smukkeste, jeg endnu har set i den retning.
Rundt om står der store, smukke og forskelligartede palme¬
grupper. På de smukke græsplæner er der nydelige og lige¬
frem kunstnerisk plantede blomsterpartier i allemulige sprag¬
lede farver, men i en sådan orden, at man må forundres der¬
over. Et sted var der indrettet et bed som en sommerfugl
med farver så naturlige, som man ser den. Rundt omkring
står der smukke figurer, ligesom der også er en sø med sva¬
ner.

Den 13. August
I formiddag var vi oppe ved Eugen Brunnen, hvorfra vi havde
udmærket udsigt over byen, der ligger som i en stor gryde.
Da vi havde spist til middag, gik vi sammen med en lands¬
mand til Cannstatt. På vejen derud, som går igennem en stor
skov, drak vi svovlvand ved en pumpe; men det smagte ikke
godt.
Ude i Cannstatt er der mineralvandskilder, hvoraf vi drak så
meget, som vi havde lyst til. Det smagte omtrent som dansk
sodavand, og det er det samme, der sælges i byen som
seltzerwasser, kun er der måske lidt kulsyretryk på. I
Cannstatt er der også en badeanstalt, hvor folk bader i mine¬
ralvand. Vor landsmand, som har arbejde her, fortalte, at da
han fik logi i Stuttgart, spurgte han, om han kunne fa kaffe
om morgenen, "kaffe!", udbrød hans vært, "trinken Sie doch
hellermineralwasser?".
Da vi havde set os om derude, gik vi hjem på herberget,
hvor vi for første gang fik smør på vort brød efter flere ugers
forløb; men det var også dyrt. Vi gav 33 Pf. for et halvt
stykke brød, et lille stykke schweizerost og noget smør. Det
kan nok være, at det smagte os.
I aftes var vi i Skandinavisk Forening her, hvor mine kam¬
merater traf bekendte fra Kolding. I dag, da vi var på post¬
huset, traf jeg også en bekendt, nemlig snedker Kristian
Sørensen fra Skjern, og i eftermiddags traf jeg Oluf Moe
ude i Cannstatt ved mineralvandskilden.

Den 14. August
Så har vi været rundt i Stuttgart for sidste gang. Dagene er
gået med at drive rundt og gøre indkøb afAnsichtskarten.

Den 15. August
Kl. 8 stod vi op og fik vore rygsække pakket sammen, for
derefter igen at begynde på valsen. Hos en fotograf blev vi
fotograferede i en stilling, som om vi studerede Tysklands¬
kortet med stor interesse.
Derefter gik vi på posthuset, aber nichts da. I dag er der stor
automobilvæddeløb, hvori der skulle deltage 70 automobi¬
ler. De skulle komme fra Baden og fare igennem Stuttgart
til Nürnberg, og folk havde allerede samlet sig for at tage
imod dem. Et stykke uden for byen samlede vi en hel del
modne pærer op, og de smagte både godt og billigt. Under
et andet pæretræ lå en og holdt frokost. Jeg spurgte ham på
tysk, om pærerne var gode. Han svarede ligeledes på tysk,

at han havde fået dem fra et andet træ.

Til slut viste det sig, at han var lige så god dansker, som vi
andre. I Ludwigsburg spiste vi en pølse og noget brød til
middag. Derefter holdt vi hvil i en landevejsgrøft. Da vi var
færdige dermed, gik vi ind i en kro, hvor jeg ville give kaffe;
men konen udbrød: "kaffee! Nachtmittag! Nein doch!" Så
fik vi hver en flaske limonade, og da jeg skulle til at betale,
måtte jeg af med 20 Pf. for hver, og den smagte dog ikke
efter andet end svensk sodavand. Vi gik videre til Bietigheim,
hvor vi fik aftensmad, der bestod af for 6 Pf. tørt brød og et
stykke schweizerost. Det var det, som jeg nød på min fød¬
selsdag. Da vi kom op og skulle sove, undersøgte vi først
sengene, da vi havde hørt om wanzen her. Høier fandt en
død wanze i sin seng; men ellers så vi ikke nogen.

Den 16. August
Kl. 8 i morges stod vi op; men det begyndte straks at regne,
så vi måtte vente til kl. 9, inden vi kunne komme fra
Ludwigsburg. Vi var ikke kommen ret langt uden for byen,
inden vi begyndte at spise pærer og æbler efter større måle¬
stok, og det kunne vi blive ved med den ganske dag, hvis vi
bare ikke var blevne for mætte. Lidt før Lauffen spiste vi,
og et stykke forbi Lauffen holdt vi hvil, hvor en mand sagde
til os, at nu skulle vi fylde vore rygsække med æbler, da der
snart blev færre af dem. Det trak imidlertid op til torden¬
vejr, og så måtte vi se at komme videre for at nå Heilbronn,
hvis det skulle give sig til at regne. Til Heilbronn, hvor vi
havde hørt, der skulle være wanzen, nåede vi kl. 6, og da de
fleste stemmer var for at blive her, gik vi ind på Herberge
zur Heimat, hvor jeg fik en god aftensmad, bestående af 2
kogte æg, for 6 Pf. brød og for 4 Pf. smør, som smagte ud¬
mærket. Vi har jo så at sige ikke fået smør på brødet, siden
vi gik fra Leipzig. Vi tog logi til 35 Pf. og gik nogenlunde
rolige i seng, da vi ikke kunne finde nogen wanzen. Det va¬
rede imidlertid ikke længe, før Høier havde fanget nogle
stykker, hvorfor han sprang ud af sengen og tog tøjet på. Så
stillede han 3 stole sammen, og på den måde gik natten. Vi
andre mærkede ikke til noget.

Den 17. August
Efter at have nydt vor morgenkaffe gik vi fra Heilbronn for
at nå Sinsheim inden aften, hvortil der er 31 kilometer. På
vejen spiste vi så mange pærer og æbler, som vi havde lyst
til, da der var nok af dem. I en lille landsby fik vi os et par
kogte æg med et par stykker brød til, og derefter holdt vi
hvil ved nogle skyggefulde træer og en grøft, hvor vi fik
vore strømper vaskede. Et stykke fra hvilestedet passerede
vi den württembergske grænse og kom ind i Baden igen.
Senere kom vi igennem en landsby, hvor der sad en gammel
kone udenfor et hus, og da Andersen kom forbi, kaldte hun
på ham og gav ham en pfennig. Han sagde selvfølgelig:
"Danke schön", og gik videre. Henimod aften nåede vi
Sinsheim, hvor vi kom til at bo på gæstgivergården. Her fik
vi lidt schweizerost og brød, og efter en lille tur bad vi om at

gå "zu bett". Oven over min seng var hængt et skilt, hvorpå
der stod: "Ein böserWelt, ein saurer Bur, beschütz o Him¬
mel, mich dafür".
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Den 18. August
Så går turen efter Heidelberg, som skal være bekendt for at
være en wunderschön Stadt. Vi kom igennem Neckargmünd,
der ligger meget smukt omgivet af temmelig høje bjerge,
ved hvis fod Neckar løber. Vejen fra Neckargmünd til
Heidelberg går langs med floden, ved hvis sider der er høje
bjerge hele vejen. Lidt før, vi kom til Heidelberg, var vi ude
at bade. I Heidelberg boede vi på centralherberget, og om
aftenen var vi oppe ved slotsruinen, der skal være Tysklands
kønneste. Slottets indre så vi ikke; men derimod så vi det
bekendte fad, som kan tage 212,422 liter. Tyskerne har ret,
når de siger: "du wunderschöne Heidelberg". Den ligger
meget smukt i en langstrakt dal, som ligger indeklemt mel¬
lem høje bjerge. Byen har egentlig kun én hovedgade; men
det tager også 3 kvarter at gå fra den ene ende til den anden
ende af den.

Den 19. August
Det var en stram march på godt 20 kilometer, vi havde til
Ludwigshafen, og dertil måtte vi inden kl. 2 for at få vor
understøttelse. Efter at have spist til middag i Ludwigshafen
og fået vor understøttel-se der, gik vi over Rhinbroen til
Mannheim, hvor vi gik ind i samlingslokalet for skandina¬
ver på gasthaus "zum goldenen Adler". I aften var vi så ude
at se lidt på byen og derefter i Skandinavisk Forening for at
få understøttelse der. Om natten fik vi lov til at ligge på
nogle madratser i et rum, hvori de rejsendes "berlinere" gem¬
mes, og hvor der var en hel masse andet skrammel. Det var
vi imidlertid glade ved, da der blev sagt, at det var fyldt af
væggetøj i sengene. Jeg sov imidlertid godt, da jeg var rolig
for væggetøjet, og da jeg var træt.

Den 20. August
Mannheim er en stor by på godt 140.000 indbyggere; men
vi havde ikke rigtig tid til at se os om, da vi gik med det
samme i dag, d.v.s. kun Rosenkilde og jeg; Høier og Ander¬
sen rejste med toget til Frankfurt. I dag nåede vi ikke læn¬
gere end til Griesheim, hvor vi fik logi på gasthaus "zur
Sonne".

Den 21. August
Det gik så videre gennem en flad og uinteressant egn til helt
op på eftermiddagen, hvor der kom nogle lange skovs¬
trækninger. Da vi havde gået 22 kilometer, var vi så heldige
at komme op at køre med en ølvogn, som også skulle til
Frankfurt. Vi blev ordentlig rystede; men vi kom dog til 15
kilometer videre, så vi nåede helt til Frankfurt, hvor vi gik
ind på Gewerkschaftshaus, og der trafvi så Høier ogAnder¬
sen, som straks fortalte os, at det ikke var nær så godt her,
som de havde ventet, og det fik vi også at føle. Særlig betje¬
ningen var storsnudet, og det hele er ikke nær så godt ind¬
rettet her, som i Berlin. Der var ligefrem slagsmål, når vi
skulle have sovekort. Det gjaldt nemlig om at komme til
først for at nå at få sovekort til 30 Pfi, da de ellers blev

udsolgte. Da vi skulle i seng, havde vi vrøvl med én, der
skulle efterse vore skjorter, Rosenkilde og jeg var nemlig så
overstukken på kroppen afwanzen, at vi så forskrækkelig

ud. Betjenten gjorde vrøvl og spurgte om, hvor vi havde
fået det. Nå, da han var storsnudet, blev vi det også, hvoref¬
ter vi fortalte ham, at det vi havde på kroppen, var fra de
beskidte senge og ikke fra vore skjorter, som han imidlertid
heller ikke kunne finde utøj i, skønt han gjorde sig al tænke¬
lig umage.

Frankfurt a. M., den 22. - 24. August
Livet på Gewerkschaftshaus:
Kl. 7 om morgenen bliver dørene til soveværelserne smæk¬
kede op, og da lyder råbet: "Aussteigen!". Det kan ske, at
man falder i søvn igen; men så skal man snart blive vækket;
thi efter 5-10 minutters forløb kommer kelneren eller
hausburschen igen og slår dynerne til side, medens han sam¬
tidig vender madratsen, og så må man flytte sig, hvis man
ikke vil have vrøvl.
Når man så er kommen ud af fjerene, går man ind i vaske¬
rummet, hvor der hænger en snes vaskefade. Er man velha¬
vende, da har man som regel et stykke sæbe til at vaske sig
med, ellers må man jo hjælpe sig foruden. Når man så har
fået sig vasket og resten af tøjet på, går man ned i
wirtschaftslokalet, hvor man skynder sig hen til disken for
at få noget kaffe. Man må nemlig være om sig, hvis man
ikke vil vente alt for længe. Harman så endelig fået sin kaffe
låner man en kasse med blanksværte og børster for 2 Pf.,
hvos man vil være lidt pænt på det. Derefter bliver bøgerne
råbt op, og så deler flokken sig.
Nogle bliver siddende for at læse aviserne eller kede sig,
medens andre går ud i byen, og atter andre får deres "berli¬
nere" udleverede for at trave videre andre steder hen, nogle
fra by til by for til sidst at komme ud på landet. Ved mid¬
dagstid bliver der igen liv. Alle har som regel en god appetit
og skal have noget at spise, enten de så har mange eller få
penge. De mest velhavende køber sig en middagsmad med
øl til, medens andre køber sig middagsmad og drikker vand
til. Det er imidlertid de færreste, der er så flotte; men de,
som ikke har råd til at købe sig en hel middagsmad, nøjes
med en halv, og det er de fleste, som må det. Men så kom¬
mer der igen en stor flok, som ikke engang har råd til at
købe en halv middagsmad, men må nøjes med en tallerken
suppe og et par stykker brød, eller de foretrækker at købe et
stykke pølse eller ost med par stykker tørt brød til. Endelig
er der enkelte, der nøjes med tørt brød og vand. Der siges,
at man skal holde op, medens maden smager bedst, og det
bliver bragt i anvendelse her; thi det er vist kun få, der er
mætte, når de har spist deres portion.
Om eftermiddagen går det som om formiddagen. Nogle bli¬
ver siddende og keder sig, medens de, der går ud i byen,
måske også keder sig og ikke rigtig ved, hvormed de skal få
tiden til at gå, indtil de igen skal spise.
Om aftenen spiserman så igen, som man har råd til; men nar
spisningen er forbi, bliver der ordentlig liv; thi nu skal sove-
kortene købes, og de fleste vil helst sove så billigt som mu¬

ligt, og dem der kommer først til mølle, får først malet. De,
der kommer først hen til døren, hvor man skal købe sove¬

kort, griber fast i hattekrogene for ikke at blive trængt til¬
bage. Forsættelse følger.
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FREDERIKSSUND
Hulemødet i Frederikssund d. 01-07-
2005 var igen i år flyttet til Frank &
Annas hyggelige have.
Formanden bød velkommen og takkede
Frank og Anna, for at de igen i år ville
lægge hus og have til. Vi blev også in¬
formeret om, at vi måtte sige farvel til
Nan Dal, som er taget på sin sidste rejse.
Æret være Nans minde.
Efter en sang blev pølserne lagt på gril¬
len, og der blev spist ca. 60 stk. og en
del af den gode kartoffelsalat med di¬
verse tilbehør. Efter vi havde spist var
det tid til en tur til vandet, hvor vi nød
udsigten. Da vi kom tilbage, var der
kaffe med Annas dejlige lagkager. Ef¬
ter et par hyggelige timer var det på tide
at bryde op og synge minderne.
Foreningen ønsker Flemming, Søren og
Per Bogart hjertelig til lykke med de¬
res fødselsdage. Håber vi snart ser jer i
hulen.
Hulemøde d. 5. aug. 2005 hvor Torben
og Jan står for hulevagten.
PS: Husk at Frederikssund igen i år af¬
holder den årlige lam på spid i Græse
GI. Skole lørdag d. 10. september 2005
kl. 17.00. Husk at tilmelde jer enten hos
Kurt eller Dorrit. Forsat god sommer
til alle.
Med knoen i bordet Arne (Hulefar)

HILLERØD
Den 10. juni havde vi hulemøde med
Knuds mad. Der var 15 deltagere. Bag¬
efter fortalte Preben historier fra sin tid
iAfrika. Unægtelig et noget andet sam¬
fund end det, vi kender her. Den 17. juni
var Hillerød værter for det finske Lovisa
varHillerød værter for det finske Lovisa

sangkor under ledelse af Janne Slätis.
Poul Olsson stod for arrangementet, og
det lykkedes Poul at holde styr på
programændringerne og de uundgåelige
forsinkelser. Som Svendens læsere vil

erindre, var Hillerød naverne i Finland
i sommeren 2003, hvor Janne kørte os

rundt i de store finske skove. Som tak
inviterede vor gamle naverven, anlægs¬
gartner LeifÖblom, Janne og hans sang¬
kor til at besøge ham ved deres besøg i
Danmark. LeifÖblom afgik til vor store
sorg ved døden i dee. 03, men Birte
Öblom valgte alligevel at holde froko¬
sten, hvor der var 90 gæster. Besøget
fandt sted den 17. juni med en lækker
frokost, som vor kok Knud fremtryl¬
lede. Janne mindedes Leif ved en me¬

get personlig tale, og Lovisa koret sang
"Suomi's sang". Inden frokosten varder
arrangeret en spændende rundvisning i
Fredensborg Slotshave med Ernst Tursø
som guide. Vore finske venner og deres
værter i Danmark, Brødeskov og
Nøddebokoret holdt lørdag d. 18. juni
en koncert i Frederiksborg Slotskirke,
der var fyldt til sidste stol.
Den 25. juni holdt vi grillfest. Hanne
og Peder Hellerup lagde have til, og
Karl stegte gris på grillen. Formidda¬
gens regnvejr sluttede netop som gæ¬
sterne ankom, og vi havde en dejlig fest
med 33 deltagere. Huleaftenen den 9.
september 2005 er flyttet til Helsingør
Havn og kombineres med et besøg på
S/S Bjørn. S/S Bjørn er en næsten 100
år gammel isbryder og bugserbåd, der
har været hjemmehørende i Randers.
Skibet er nu under restaurering i Hel¬
singør værftshavn, hvor en gruppe en¬
tusiaster arbejder med at få skibet sejl¬
klart. Vi vil høre meget mere om skibet
og dets historie. Vi mødes kl. 18.00 ved
bygning 12 på det tidligere Helsingør
Værft. (Der kan parkeres på Kronborg
siden af værftsarealet, hvorfra der er et
par hundrede meter til bygning 12). Vi
vil fa en tur på værkstedet og høre om
restaureringsarbejdet, og derefter er der
lejlighed til at besøge skibet. Bagefter
holder vi huleaften i værkstedets kan¬
tine. Pris som sædvanlig ca. 30 kr. plus
drikkevarer. Tilmelding nødvendig se¬
nest 6. september til Dann Eland, tlf.
47314954, eller Per Gjerløv, tlf.
48170084.
Med naverhilsen Per.

HØRNING

Lørdag den 11. juni holdt vi vores år¬
lige fugleskydning. 9 navere var mødt
op i hulen, hvor sidste års fuglekonge
Kirsten Busse havde morgenmaden
samt de små skarpe klar kl. 9. Efter
morgenmaden var der tid til afgang fra
hulen. Deltagerne gik nu med fanen for¬
rest og sidste års fuglekonge som nr. 2.
Derefter resten af holdet til

Højgaardsvej 24, hvor fugleskydningen
skulle foregå.. Skydningen startede kl.
10. Ved middagstid var det tid til at
grille og skydningen fortsatte derefter.
Den ny fuglekonge blev Richard
Schmidt. Derefter var det tid til præmie¬
overrækkelser. Næsten alle fik en præ¬
mie med hjem. Derefter var der almen
hygge til folk var trætte, og det var tid
at tage hjem.
Lørdag d. 6.august 05 er der udflugt til
Søby brunkulslejr samt besøg i naver¬
hulen i Herning. Tilmelding til Otto
Westergaard på tlf. 86 92 1803 eller 20
97 1844 eller e-mail: elot@mail.dk se¬

nest 30. juli. 05.
Med kno i bordet Else

HOLBÆK
Så sandelig om ikke hele 18 navere og
venner indfandt sig til hulemødet 17.06.
Heriblandt Tuse Næs afd. Med 100 %
fremmøde. Kirsten og Viggo var i Hil¬
lerød. I den anledning havde Torben
fået tiltusket sig nøglen til kassen, og i
den tid jeg har været i Hulen, har vi al¬
drig haft én, som var så ihærdig til at
krasse penge ind. God ferie Torben, ha
ha.
Ole bød velkommen og kunne bl.a.
meddele hulens Gordon Bleu kokke, at
de nu rigtig kan udfolde sig, idet vi har
fået komfur med varmluftovn. Tak til
Kirsten og Torben for det praktiske.
Nr. 13 blev sunget, og mens Else og Ib,
som havde køkkentjansen, bar guf til
bordene begyndte et klokkespil uden
lige, idet Tage, Ingemann, Lisbeth, og
Freddy i hurtig rækkefølge trak i klok¬
kestrengen. Forbipasserende på
Jernbanevej troede kirken var flyttet hen
ved siden afHulen. For én gangs skyld
blev svederemmen i" Blæren " over
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belastet. Tak til klokkespil- Lerne. Med
nok smørelse til stemmebåndene burde
vi nok have sunget lidt mere. Det blev
kun til at vi sluttede med Minderne så¬
dan hen ad den der tid, I ved nok. Vi
håber I alle får en god sommer, og har
du/1 tid og lyst, ses vi igen 19. august.
Vi ønsker Kaj Til lykke med de 80 år d.
27. august og håber, du må få en rigtig
god dag.
Jørgen L.

KOLDING
Ret godt besøgt af 8 navere + 1 naver¬
ven, og desuden 2 navere fra Frederi¬
cia, Arne og Erik. De skulle være med
til at planlægge turen til Hjerl Hede. Det
håber vi bliver til noget. Vi starter her¬
fra og samler op på vejen hos de for¬
skellige foreninger. Vi håber på stor til¬
slutning.
Ellers en hyggelig aften med sang.
Klokken blev rigtig brugt den aften. Så
har vi fået et nyt medlem, som er taxa¬
chauffør. Han kører for Krone Taxa, så
nu er vi dækket ind der. Angående tu¬
ren får de forskellige foreninger besked
om priser og opsamlingssteder. Vi hå¬
ber at få bussen fuld. Vi sang minderne,
og det var tid at sende Arne og Erik
hjem med toget.
Med naverhilsen Karen.

KØBENHAVN
Vi var desværre kun et mindre - men

pænt - selskab til feriehulemødet den
16.6. Vi mindedes Nan og Connie, der
tog på deres sidste rejse inden for kort
tid. Men glæde var der absolut også, da
vi fik talt bødekassen op. På et halvt år
indeholdt den kr. 4.537,50 og 2 cent!
Flot, flot. En STOR tak til alle. Det er
virkelig rørende, men naturligvis kær¬
komment. Dem der kom nærmest var:
1. LeifOve (!!!), 2. Johnna og 3'er blev
Else. Vi holder jo „også" sommerferie i
august måned. Da jeg derfor ikke bru¬
ger plads til den måneds omtale, vil jeg

hermed på det kraftigste minde om
vore NAVERVENNERS ÅRLIGE
SKOVTUR lørdag den 10.9. Vi er godt
nok i meget skarp konkurrence med
Fr.Sunds Lam på spid, men mon
ikke det går op i en højere enhed? Af
sted skal vi i hvert fald. Så støt denne

dejlige tradition som vore venner står
for. Det selvom programmet stadig er
under bearbejdelse. Sidste tilmelding er
den 28.8. Du vil senere blive kontaktet

angående tid og sted. SKAL
opleves. Alle kan være med. Ring: Sven
Aage: 56266328 eller formanden:
26738865 (mobil).
Fortsat god sommer ønskes alle ude
som hjemme fra
Niels „2m".

ODENSE
D.2. juli havde vi vores årlige å tur.
Sejltur på Odense å, jazz i Carlslund,
æggekage i hulen og solskin foroven.
En rigtig hyggedag. Vi startede 1 time
før tiden, men alle havde kolde forsy¬
ningermed. Hulemor havde eliksir med.
Alt blev indtaget på en bænk i Fruens
Bøge. Efter endt jazz var der en lille
fest i hulen for de 8, som var mødt op,
Hulemor serverede en sildemad m. nye
kartofler, æggekage med masser af
sprødt flæsk, bacon og jordbærkage.
Der var masser af klokkeklang. Alle
ville rive i klokken og prøve vores

omgangskasket. Tak til alle. Ingen
nævnt, ingen glemt. Ja, så var det lige,
at hulemor løb tør for snaps. Ikke så
godt, men vi havde nok heller ikke godt
afmere.
Tak for besøget til Ole Eriksen fra Sil¬
keborg. Han lavede lidt reklame for d
6.8 i Silkeborg Bad. Af de 8 som del¬
tog, var de 2 gæster. Hvor var resten?
Husk at tilmelde jer i god tid når der er
noget i hulen. Hulemøde igen d 5.8
Må jeg også sige tak for et godt pinse¬
stævne med en fantastisk flot udflugt.
En pragtfuld fortæller på turen, Erik
Bjørn. Han kunne sit kram. Og en tak
for et hyggeligt møde med 2 fra Næst¬
ved ogArne 0 fra L.A. Det var vist godt,
jeg stod af toget i Odense! Fortsat god
sommer.

De bedste hilsener Pigen fra Fyn,

RANDERS
Det var strålende vejr d. 18.6, da vi af¬
holdt vores 60 års stiftelsesfest. Vi si¬

ger hermedmange tak for alle modtagne
telegrammer fra ind og udland samt en
stor tak til alle tilrejsende navere og
gæster. Også en tak til alle medhjælpere
som varmed til at gøre denne dag til en
minderig dag. Tak for gaver og gode
tilbagemeldinger.
På vores hulemøde d.i.7 optog vi en
ny naverbror og en naverven. De tak¬
kede for optagelsen og slog begge på
klokken. Som kvittering fik de begge
blærerøvshatten og to sange med på
købet. Et godt hulemøde med god mad
og drikke.
Vi har haft hulen lukket i hele juli må¬
ned. Vi starter med hulemøde d.5.8.
Hulemødet afholder vi på Tirsdalens
Plejehjem, Rasmus Hougårdsvej 42 A,
hvor vi fejrer Johan Aaquist (KNAST).
Han kan fejre sit 55 års jubilæum i Ran¬
ders forening. Se under jubilæum i
svenden. Hulen er vært.

Hilsen fra byen med de 13 landeveje.
Kno i bordet fra Randers, Jørn.

'Ibmrvr

ROSKILDE

Meget mærkbart, sol sommer og selv¬
følgelig ferie, hvor 7 navere og et ferie¬
barn var mødt op til hulemøde. Vi hyg¬
gede os med madpakkerne, en hygge¬
snak og en enkelt sang. En stille og ro¬
lig aften der sluttede kl. 21.30.
Program for august::
Kortspil søndag d. 14.8 kl. 17.30
Hulemøde fredag d. 26.8 kl. 19.00.
Hulevagten er Birthe Nielsen.
Med naverhilsen Annalise.
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SAMSØ
Vi fra Samsø afdeling takker „Pudser"
for dejlig mad og en lille en til halsen
på hans 75-års dag. Hulefar for sluk ef¬
ter i hulen med dejlig sild-ostebord. En
stor hilsen til Elin som er kommet sig
så godt, efter en lang vinter med syg¬
dom. Det er dejlig at se dit gode smil.
Ellers er vores grillaften udsat til 2.sep¬
tember samme tid samme sted.
OBS.Husk grillaften udsat til 2 septem¬
ber. Vi håber det bliver et godt frem¬
møde.

Med sommerhilsen fra Åse.

SiK-iUn

SILKEBORG
Sommeren er over os, med alt hvad det
indebærer af stort og småt.
Vil du, vil du med mig til den store år¬
lige badedag på Silkeborg Bad lørdag
d. 6. august kl. 14 ved Søvilla, så er det
med at få sig tilmeldt i en fart?
Tilmelding til Hulen: Tlf. 86 82 26 15.
Hulen har åben hver onsdag og søndag
mellem 10 og 12. Eller på tlf. 86 81 94
33 efter kl. 16 Vi ses ved Søvilla til en

dejlig dag.
Søren i Randers blev rund her forleden!
Hvem skulle have troet det om den

magre pind. Men rund og trivelig blev
han alligevel. Tillykke med den runde
dag. Ja foreningen i Randers blev da
også rund. Det må være smitsomt.
Ha' en god sommer alle sammen og
hold jer fugtige.
Skriverkarlen

STOCKHOLM
Vi var ikke mange på månedsmödet i
juni, men det tog vi igen på vores mid¬
sommerfest, der var vi 32 i alle åldrer,
den äldste var 84 og den yngste 10 år.
Arrangementet stod som vanligt. Ken¬
neth og Anna for. Buffén med alle de
dejlige sild som vi kan lide og alt det
andte, Siden fik vi röre os i naturen og
svare på forskellige spörgsmål, og det
blev som forrige åtet Hogsnoken som
vandt, og de får sine navn på pokalen.
Siden var det mad om aftenen, og det
var så varmt at vi stadig kunne sidde
ude og spise. Klokken et gik jag i seng,
og då kom de unge in i kokkenet og
fortsatte festen. Et stort tak til Kenneth

og Anna for et par dejlige dage.
PROGRAM FORAUGUST.
D.6 august Fugleskydning med
efterfølgende kräftskive lördag kl. 13.
12 august Hulemöde fredag kl. 19.
27 august årsfest lördag ki. 18.
Med navethilsen Onkel Anders.

VEJLE
Hulemøde d. 1.7. 05. Da Formanden
ikke var til stede, blev mødet ledet af
vores gode næstformand. ErikNielsen.
Erik bød alle velkommen, hvor en

særlig velkomst blev givet til Bølge
Børge og Birgit fra Odense. De havde
lige været en tur i Vejle og ville lige sige
hej til os. Det var pænt af jer. Tak for
besøget.
Der var ikke sket så meget i juni må¬
ned. Men vores gåtur havde været en
god dag med hestevogn, guitarspil og
lækker grillmad. Solen havde været
med os denne dag, og stemningen havde
været god. Tak til Per Bove for den dej¬
lige tur med de dejlige heste, der gav
turen et særlig præg. Der var indkom¬
met 1 stk. gave til Vejle naverne på kr.
1000.00 fra Evans Kaehne. Det var an¬
den gang, Evans havde skænket en gave
til os. Vi siger dig alle tak for denne
flotte gave Evans og håber, at vi ses
fremover.

Diverse billeder fra Pinsestævnet i Vejle
er indsat på C D rom. Prisen er 60 kr. +
evt. omkostninger ved forsendelsen.
Kan bestilles ved vores hulefar lørdag/
søndag mellem kl. 11.00 og 15.00 på
tlf. 75835272 eller på:
J L Jelling @ Privat. DK
Arrangementer i august Mdr:
D.5. 8.05 kl. 18.30: Hulemøde.
D.7. 8.05 kl. 11.30: Polles tag selv bord.
Tilmelding til Johnny Lindskjold på tlf.
75828042 eller i Hulen tlf. 75835272.
Med naver hilsen. Jens K. lbsgaard.

Soicsf

ÅRHUS
Til hulemøde med ledsager den 10. juni,
var der næsten fuldt hus, vi var 21 til¬
stede. Formanden bød velkommen -

også til de to gæster, Coba Van Kaikern
fra Nederland og Jens Christensen fra
Århus. Efter de interne meddelser, blev
ordet givet til Grethe Strange. Vi skulle
have haft foredrag om Grønland, men
foredragsholderen HenningNielsen, var
blevet forhindret. Grethe holdt i stedet
et interessant foredrag om Naver¬
bevægelsen omtrent fra dag et, men især
om Århus Navernes historie. Det var
en interessant beretning - en stor tak til
Grethe Strange, der stillede op, trods
kort varsel. Efter sang nr. 28, var der to
klokkeringninger, den ene var Forman¬
den, der på vegne afViggo Reiffenstein
i Tanzania slog på klokken, den anden
var ligeledes Formanden der på vegne
afClaus Lønstrup på Grønland slpg på
klokken, tusind tak for det Viggo og
Claus.
Hulemøder den 12. august
Fugleskydning den 20. august
Hilsen fra smilets by. Lis

KOLDING

tibr
KRONE

TAXI 7550 2700

VIOLA PUB
Søndergade 21 • Tlf. 75 53 76 90

Helle Krogsgaard
6000 Kolding



www.naverne.com
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: finnep@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 Email:

frode26@mail.tele.dk
Bank: Arbejdernes Landsbank i Danmark
konto:53470388708
Bank: Arbejdernes Landsbank fra udlandet
konto:DK4353470000388708 ~ Swift: ALBADKKK

BLADFORSENDELSE TIL UDLANDET
FORSENDELSE AF CCEG.BLADET.
Redaktor 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:
Ole Puggaard Ladegaardsparken 671 th.
DK-4300 Holbæk tlf.: 5927 4264 - email: o.puggaard@c.dk
Trykning:
Birkerød Bogtryk/offset Aps. Toftebakken 2,D.
DK-3460 Birkerød. Tlf.: 45 81 04 58.

CITY CAFE'en
Fønnesbechsgade

Herning
Tlf. 9722 5574

stedet, hvor venner mødes

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

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

D/t lohzcLle øl depot:

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

: LtieJs :
Frederiksberggade 4 - Silkeborg - Tlf. 86 82 05 91

O
v

<
n

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



® post)-AFSENDER: B
Hovedkassen

Rustrupvej 26 B. DD DANMARK
DK-8653 Them

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.

^L,7,

Brandt's Bar
Paladspassagen 7

7100 Vejle
Tlf. 7583 1099

<qyLx>Ne
•SIL-KEB-OR^

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

MURERMESTER
Gunner M Vilhelmsen

Egetoften 6, Slagslunde
DK-3660 Stenløse

Tlf.: 48 18 35 11
Medlem i Frederikssund

SfTs 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

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

DET KONGELi^t BIBLIOTEK
KØBENHAVN
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KNAST" FEJRE SINE 55 ÅR I CUK. RANDERS

Johan Aaquist kunne d. 5 aug.2005
fejre sine 55 år i CUK. Randers.

Kammeraterne fra foreningen havde valgt
at holde deres hulemøde denne aften

hjemme hos „Knast", det syntes han for¬
øvrigt at de godt kunne gøre for fremtiden.
Det blev en rigtig hyggelig aften, hvor
„Knast" blev fejret på behørlig vis.
„Knast" er med sine 83 år, en friks ældre
nav, som gerne vil være sammen med sine
kammerater,og fortæller gerne noget af sit
naverspine. Vi siger endnu engang hjerte¬
lig tillykke med dagen.

Foreningen i Randers.

Løvfaldstur.
Lørdag den 1.10.05 afholder Fredericia sin årlige løvfaldstur. I år kører
turen til Tuborg Bryggerierne.
Vi mødes i LO huset på Valmuevej Kl. 13.15. Herefter er der transport
videre ud til Tuborg. Når besøget er færdigt, vil vi tage tilbage til LO
huset, hvor vi i mellemtiden har fået lavet kogt torsk med tilbehør.
Herefter vil der være mulighed for en svingom. For alt dette vil prisen
være - hold nu helt fast - 75 kr.

Tilmelding bedes foretaget senest fredag den 23. september.
Tilmelding er bindende til Vera og Jens Chr. 75 92 23 82el. 28 96 94 60.
Vel mødt—Festudvalget.

TIL LYKKE
Den 29.9.05 kan Ole Bjelgart fejre sin 60 års fødselsdag! Ole blev i 1966 udlært som klejnsmed hos
Frichs. Efter at have aftjent sin værnepligt har han været en del omkring. Han har arbejdet på Højbjerg
maskinfabrik og var i mange år ansat på Dokken, frem til den lukkede i 1999. Nu kører Ole bus for
Århus Sporveje. I sine unge år arbejdede Ole i Thule på Grønland, og det var her, han blev bekendt
med naverne gennem "Picasso", Peter "Edderkop" og Knud "Vandsø". Ole blev optaget i foreningen
i Thule. Han var også formand en tid i Thule.
Et stort til lykke med fødselsdagen ønskes du afÅrhusforeningen . L. Lindskjold
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MÆRKEDAGE

D.23 aug.2005

D.Ol.sep 2005

D.20.sep.2005

D.22.sep.2005

D.29.sep.2005

D.29 sep.2005

D.30.sep.2005

a
Odense 65årLajos Husar

Hjulets Kvarter 392,A
Dk-5220 Odense S0.
Otto Madsen Stockholm 80år

Torpvägen 3
S-13464 Ingarö, Sverige
Flemming Vilhelmsen Zürich 60år
Überlandsstrasse 341

CH-8051 Zürich
Karl-Heinz Fiering Hørning 60år
Damager 6
Dk-8362 Høring
Hans Andersen Frederikssund 50år

Undinegardens Camping,
Undinevej 3A, Ganløse Dk-3660 Stenløse
Ole Blelgart Århus 60år
Lerhus Alle'58 st.

Dk-8270 Højbjerg
Kjeld Nielsen Frederikssund 65år
Asserbohusvej 23
Dk-3300 Frederiksværk

JUBILÆUM

D.25.sep.2005 Erling Knudsen
Vestparken 109
Dk-6840 Oksbøl

TAK - TAK - TAK - TAK

Jeg vil hermed sende en stor tak for opmærksomheden i an¬
ledning af min 75 års fødelsdag til Naverne i Aalborg og
Stockholm og til HB..
Med naverhilsen Villy Jørgensen, Aalborg

Mindeord:

En rigtig stolt nav, en god ven og en stor humørspreder:
Elinstallatør Ejvind Larsen er draget ud på sin sidste rejse
14 dage før sin 65 års fødselsdag. Han var en ualmindelig
god og loyal kammerat, hvis hjerte brændte for naverne. Han
vil blive savnet både i bestyrelsen og ved vores hulemøder.
Æret være Ejvinds minde.
På Slagelse naverforenings vegne: Erik H. Andersen

Maskinmester Poul Rasmussen fyldte 75 år
den 18. august 2005
Til lykke med dagen fra Nysted Naverne.
Med kno. Oldermand Alex

f Odense har vi nogle ting vi gerne vil afhænde:

1 stk. elektrisk skrivemaskine ( Canon S100 ) Ca. 5 år
gammel, meget lidt brugt, med skrivemaskinebord.

22 stk. stålstole med rødt plysbetræk.
Tingene kan afvendtes gratis, hvis en forening kan bruge

disse overskudsting.
Formand Ole Bøwig, Tlf. 40363816.

Hiælp til forældreløse børn.

Jeg er blevet kontaktet at det ægtepar, som satte mig i for¬
bindelse med det skolehjem i Kamala for børn, der mistede
deres hjem og forældre under flodbølgen i Thailand den 26.
12. 04, og som vi kunne støtte med 20.000 Baht til færdig¬
gørelsen af 2. etape af byggeriet.
De er nu i gang med 3. og sidste etape men mangler penge
til materialer, så de kan få skolehjemmet færdigt.
Min kone og jeg rejser til Thailand den 7. dec. 05. Da håber
vi på at have samlet så mange penge sammen, at det kan
lykkes for de mennesker, der yder gratis arbejdskraft til at
få byggeriet færdiggjort.
Vi håber, at der er nogle mennesker indenfor naverkredse,
der kan afse et beløb til dette formål.
Desuden laver vi et loppemarked, hvor alle indtægter vil gå
ubeskåret til hjælpen.
Rejse og ophold betaler vi selvfølgelig selv.
Beløb kan indsættes på konto 3462-3462164335
Danske Bank, Østergade, 8600 Silkeborg
Gunnar Møller, medlem i Silkeborg

Attention !!! Århus

Der planlægges en bustur til Frederecia den 17 september
Vi skal se minibyen - samt de tilhørende værksteder .

Nærmere oplysninger fås hos
Kaj Lindskjold på
Telefon nr. 86244351
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HB MØDE DEN 6. AUGUST 2005, kl.10.00
Skolegade 19, Silkeborg.

DAGSORDEN:
1. Protokol og beretning
2. Redaktør
3. Hovedkasserer
4. Arkiv
5. Udstillingsvogn
6. CUK hjemmeside
7. Vedtægter Holbæk
8. Vedtægter Silkeborg
9. Gennemgang afCUK's nye vedtægter
10. Næste møde
11. Eventuelt
1. Hele HB var til stede.

Jeg vil først byde de tilstedeværende HB medlemmer vel¬
kommen. Her på vores første møde efter delegeretmødet skal
vi planlægge, hvordan vi bedst løser de opgaver, der blev
vedtaget på delegeretmødet. Arbejdsopgaverne bliver ikke
lettere at løse, nu da HB skal beskæres med 2 medlemmer.
Men vi kan kun gøre vores bedste.
Zürich har haft 125 års jubilæum. Det var et fortræffeligt
arrangement, men desværre var der ikke overvældende
mange deltagere fra Danmark til jubilæet. Det er en skam,
da det altid er spændende at komme til Schweiz, som er så
rig på natur og kultur. I de tre dage festlighederne varede,
var der rig mulighed for god naversnak og hyggeligt sam¬
vær.

Naverne i Ålborg har meddelt, at de godt vil stå for Pinse¬
stævnet i 2007. Det er altid glædeligt, når en forening i god
tid melder sig som stævneby. Vi kan nu konstatere, at vores
hjemmeside har virket i 6 mdr.
Ole Bøwig.
2. Dagsorden skal sendes ud med mødeindkaldelsen.
Dorrit var skuffet over, at hendes beretning ikke var med til
delegeretmødet, da hun havde sendt den til Ole, og han havde
modtaget denne.
Kandidaterne til stillingen som suppleant til HB burde have
været nævnt i Svenden.
3. Frode havde intet nyt at berette.
4. Jens Hansen fra Hørning vil gerne give Vagner en hånd
med i arkivet.
5. Overdragelsespapirerne på udstillingsvognen skal Ole og
Frode have lavet, så det kommer i system med hensyn til
vægtafgift og forsikring.
6. Hjemmesiden fungere, der er lagt medlems kartonet ind
som Frode og Ole kan se, det er skjult for alle andre.
Finn skal have en kode som Web. ansvarlig. Ole skal kon¬
takte Erling, og bede ham om at give den til Finn, samt at fa
et samarbejde op at køre, selv om dette kan være svært for
begge partner, skal det fungere. Finn vil lave et mistillids¬
votum på Ole, hvis han ikke sender en mail til Erling.
7. Ole ringer til Ole Pukgård Holbæk for at høre, om vi sta¬
dig skal kigge på deres vedtægter.
8. Silkeborg havde sendt deres nye vedtægter til godken¬
delse, hvilket de blev.

9. Vagner havde et udkast med, hvor de nye vedtægter for
C.U.K, var lagt ind. Der var noget som formuleringsmæssigt
ikke lød rigtigt. Finn vil kigge på det til næste gang.
10. Næste møder er d. 15.10 i Næstved og d. 5.11 i Odense.
11. Resultatet af afstemningen om hvem der bliver vores
nye suppleant, kommer i Svenden, når der har været revi¬
sion på stemmerne. Hver forening har stemmeret som ved et
delegeretmøde. Vi må som HB indrømme, at delegeretmø¬
det ikke gik, som det burde. Vi skal have strammet op på
procedurerne, være sikker på at vi har alt på plads inden
mødet, samt få dobbelttjekket de papirer der skal bruges
under mødet.
Referent Laila Dideriksen.

REFERAT FRADELEGERETMØDET
D. 15/5 2005

Dagsorden
1. Velkomst til Vejle
2. Overrækkelse af stævnebanner
3. Valg af dirigent og referent
4. Appel
5. valg af stemmetællere
6. Godkendelse af forretningsordenen
7. HB's beretning
8. Redaktørens beretning
9. Regnskab
10. Hjemmesiden
11. Indkommende forslag
12. Valg af HB formand
13. Valg af sekretær
14. Valg afbestyrelsesmedlem
15. Valg af suppleant til HB
16. Valg af bilagskontrollant
17. Valg af bilagskontrollant suppleant
18. Næste års stævneby
19. Eventuelt
1. På hovedbestyrelsens vegne vil jeg gerne byde de tilste¬
deværende velkommen til dette års Delegeretmøde.
Til Vejle vil vi sige mange tak for at de i år vil stå for dette
års Pinsestævne. Nu er det ikke første gang at foreningen i
Vejle holder Pinsestævne, så vi tror alle at det vil blive et

vellykket stævne.
Naverforeningen i Vejle er en af de mere heldige forenin¬
ger, de har deres hytte som virkelig danner rammen om for¬
eningen. Man har gennem årene bygget til, der er blevet
moderniseret, men der var de gamle navere der i tyverne
købte hytten, som er skyld i at man i dag kan sidde og nyde
udsigten over fjorden fra egen jord.
Dem der har stået for stævnet, har lagt mange kræfter i, for
at få dette store arrangement til at virke og det resultat vi nu
ser, er frugten afmange timers arbejde fra medlemmerne i
Vejle. Til dem der har lagt det store arbejde i stævnet vil jeg
sige, tak for indsatsen og tak til jeres tålmodige familier,
som måtte undvære jer, når i arbejdede med stævnet.
2. Dan Egland, Hillerød, overrakte stævnebanner til Hans

Emborg, Vejle, med ønske om at de måtte få et ligeså
godt stævne i Vejle, som de havde haft i Hillerød, og at
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stævnebanneret ville pryde deres hule det næste år. Ole
Bøwig gav Hillerød et minibanner, som minde. Hans
Emborg, Vejle, takkede for stævnebanner.

3. Søren Hvejsel, Silkeborg, blev valgt som dirigent, og
Laila Dideriksen, Randers, blev valgt som referent.

4. Der var 32 stemmer.

5. Erling Rasmussen, Stockholm, og Erik Andersen, Sla¬
gelse, blev valgt som stemmetællere.

6. Forretningsordenen blev godkendt
7. HB's beretning ved formand Ole Bøwig.
Navere der er taget på den sidste vandring.
Anker Røntved Jørgensen Aalborg
Ejvind Pedersen Kolding
Ingeborg Poulsen Stockholm
Thorkild Mortensen Nysted
Arne Regnasen Randers
John E. Nielsen Vejle
John Nielsen Roskilde

Henning Reich Pedersen Silkeborg
Peter Larsen Silkeborg
Et minuts stilhed for disse

MÆRKEDAGE 25 år
John Andersen Vejle
Per Jensen Frederikssund
Hans Andersen Frederikssund
Ib Spidsbol Møller Esbjerg
Else Marie Lassen Esbjerg
Leo Lassen Esbjerg
Andre Wetli Zürich
Ib Larsen Holbæk
Erik Katbjerg Aalborg
Preben Jensen " Montagen" Herning

MÆRKEDAGE 40 år
Nan Dal København
Hans Brødsgaard Herning
Harry Pedersen Herning
Knud B. Sørensen Frederikssund

MÆRKEDAGE 50 år
Else Madsen Stockholm
Otto Madsen Stockholm
Esben Bajlum Borås
HerlufFiirgaard Århus
Siden delegeretmødet i Hillerød har vi i hovedbestyrelsen
haft en sparerunde. Beklageligvis betyder det en noget sva¬
gere aktivitet med begrænsede foreningsbesøg. Det er dybt
beklageligt, men vi kan ikke både spare og lave flere aktivi¬
teter, men vi kan sige at den økonomiske situation ser lysere
ud for fremtiden og i lyset af det håber vi på igen at kunne
genoptage de tidligere foreningsbesøg, som er bindeleddet
mellem medlemmerne og hovedbestyrelsen. Efter ønske fra
flere medlemmer har der været ekstraordinært formand og
kasserermøde. På mødet blev der udvekslet mange gode
synspunkter og vi fik hørt om de ting der rører sig i de for¬
skellige foreninger. Der kom mange gode ting frem, som

blev taget til efterretning og er i dag endt som forslag til
delegeretmødet. Deltagerne var enige om at det havde væ¬
ret et godt og lærerigt møde. Foreningen i Herning har holdt
40 års jubilæum. Det blev en stor fest med ca. 90 deltagere,
måske lidt flere end naverne i Herning havde regnet med,
men på ægte jysk vis tog de det i en stiv arm og sagde "det
går nok" og det gik over al forventning med god mad og
vin, underholdning og musik, ja en rigtig naverfest der vil
blive husket i lang tid og især for den gode stemning der
var. Da festen sluttede, var der tilfældigt en arbejdsløs bus,
som lige kunne køre folk hjem. Det er utroligt så heldigt
man kan være, når man er på besøg i Herning og vi kan kun
rose Herning-folkene for det gode resultat de fik ud afderes
anstrengelser. Vore Hjemmeside er oppe og køre igen med
hjælp fra Erling i Stockholm og det er glædeligt med de nye
tiltag der er gjort og som får hjemmesiden til at virke yderst
tilfredsstillende for os. Der er numulighed for at få lagt flere
informationer ind i den, som vil være til gavn for naverne nu
og ud i fremtiden, da hjemmesiden er et værktøj til udbre¬
delse afkendskabet om naverbevægelsen. Nye Medlemmer:
Mangel på medlemmer har i flere perioder i foreningens
nyere historie været et problem. I nogen perioder har vi set
god tilstrømning afnye kræfter og i andre har vi set, at ud¬
viklingen har stået i stampe. Måske er vi inde i en lidt død
periode for tiden. Så derfor er det glædeligt at se, hvordan
det er lykkedes foreningen i Esbjerg, og ikke mindst Bent
Andersen, at skabe en sprudlende og levedygtig forening ud
af næsten ingen ting. Fra to til syv medlemmer, med flere
medlemmer på vej, samtidig med, atman her fået skaffet en
hule, og således et samlingssted, så også naverne i det vest¬
jyske kan få en hyggelig stund i andre navers selskab. Dette
er et eksempel til efterfølgelse. Alle os, der er i vore for¬
eninger ved, hvor hyggeligt og nyttigt det er, at have vor
bevægelse at falde tilbage på. Mange flere har et ønske et
ønske om at kunne komme i gode kammeraters lag. De skal
bare vide, at det findes og hvormeget hvormeget det egent¬
lig betyder, at kunne gøre ting sammen i en fælles forstå¬
else. Derfor er Esbjerg værd at kigge til. Det er vigtigt, at vi
lokalt i foreningerne gør hvad vi kan for at sprede kendska¬
bet til vor forening - at vi invitere nye folk inden for, at vi i
det heleoplyser om vor forening, vore ideer og vort arbejde
og især lokalt, hvor medlemmerne skal findes. Et tiltag med
hensyn til at sprede oplysning om vort arbejde og vore er
vores udstillingsvogn. Mange synes, den efterhånden er for¬
ældet, og der er på mange været delte meninger om den i
årevis, jeg mener imidlertid, at det er vigtigt at holde en
mobil oplysningskampagne i gang og den kan ikke sige alt,
men den kan bidrage til at skærpe interessen for vort ar¬
bejde, og få positivt nysgerrige til at henvende sig, og må¬
ske melde sig ind. Den er billig drift, og den har absolut sin
mission og det er glædeligt at foreningerne i Holbæk og Fre¬
derikssund forsat vil passe vognen til glæde for dem der
ønsker at bruge vognen, som et middel til oplysning om
naverbevægelsen og vore foreninger.

Resten af referatet kommer i næste nr. af DFS.
Det fulde referat bliver tilsendt til formændene. Red.
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CUK. NAVERNE
ADRESSELISTE
SEPTEMBER 2005

AALBORG (01-01-1919)
FORMAND: Gunnar Danielsen Peter Skramsgade 3

DK-9000 Aalborg, tlf. 9810 1967
Email-adr.: gunnarda@stofanet.dk

KASSERER: Poul E. Petersen, Lundevej 6,
DK-9240 Nibe, Tlf. 98 35 39 18
email-adr.: pope@kabelmail.dk

HULE: Kattesundet 20, 9000 Aalborg
www.navernraalborg.dk

MØDE: 1. onsdag i måneden, hver lørdag kl. 11. til 13.
Lukket i juli - august

MEDL: 26

ESBJERG (19-09-1979)
FORMAND: Erling Knudsen, Vestparken 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-7000Fredericia. tlf. 7592 1730
Mobil: 2659 5792
Louis Jensen, Norgesgade 15 B. 2 tv.
DK-7000 Fredericia, tlf.: 8235 7369
Mobil: 2685 7947

Sjællandsgade 17 c, 7000 Fredericia
1. onsdag i måneden kl. 19.00.
Lørdag kl. 11-14.
Evt. gæster kontakt bestyrelsen
Ferielukket Juni - juli.

MEDL: 15 N. - 6 NV.

FREDERIKSSUND (21-06-1971)
FORMAND: Kurt Rasmussen, Teglværksvej 13

DK-3400 Hillerød,
tlf.: 4824 8881 mobil: 2255 5013
email adr.: kkbr@c.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.28. NV.4

KASSERER:

HULE:
MØDE:

HERNING (03-12-1964)
FORMAND: Flemming Laugesen, Vestparken 28, Lind

DK-7400 Herning, tlf. 9722 2588
email adr.: bodega@postll.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. Søndag

i måneden i mdr. kl. 10-12.
Lukket juli mdr.

MEDL: 22.
KONTAKTMAND I NORD:

Bent O. Hansen, Hovedgaden 35 Oddesund,
DK-7790 Thyholm, tlf. 9787 5901

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: Nordre Jernbanevej 40, 3400 Hillerød
MØDE: 2. fredag i måneden kl. 19,30. Lørdagsmesse kl.

13.00, sidste lørdag i måneden
MEDL: 29. NV. 9

HOLBÆK (31-08-1920)
FORMAND: Ole Puggaard Ladegaardsparken 671 th.

DK-4300 Holbæk tlf.: 5927 4264
email: o.puggaard@c.dk

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: N.24.NV.5

HØRNING (12.12.1991)
FORMAND: Otto Westergaard, Højgårdsvej 24

DK-8362 Hørning, tlf. 8692 1803
Mobil: 2097 1844

E,ailadr.: elot@mail.dk
KASSERER: Leif Schmidt Hybenvænget 20

DK-8362 Hørning, tlf.:8692 4404
E,ailadr.: Ieifschmidt2002@yahoo.dk

HULE: Den gamle mølle Møllevænget 47,
8362 Hørning

MØDE: 1. fredag i måneden.
MEDL: 18. N. 8. NV.

KOLDING (08-07-1942)
FORMAND: Verner Lauritsen, Piledamsvej 4

DK-6000 Kolding, tlf.:7552 9840
Emailads.: verner4@stofanet.dk

KASSERER: Lars Borg Henriksen, Violvej 4, st.th.
DK-6000 Kolding, tlf. 7553 1502

HULE: Agtrupvej 109, kælderen
MØDE: Sidste fredag i måneden
MEDL. 14. NV.9
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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
LeifOve Nielsen, Bremensgade 20, 2.th.
DK-2300 København S, tlf. 3254 9508
Ingerslevgade 108 kid. tv. DK-1705 Kbh.V.
TLF: 3321 0092.

MØDE: Se svenden under KØBENHAVN
MEDL: 28 N. - 15 NV.

KASSERER:

HULE:

Hver søndag kl. 11 - 14
MEDL: N. 13 -NV.2

ROSKILDE (17-02-1927)
FORMAND: Poul Erik Bøggild, Gardeniavej 2

DK-4000 Roskilde tlf.: 4636 2927
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: N.21

NAKSKOV
FORMAND:

KASSERER:

HULE:

MØDE:
MEDL:

(10-01-2003)
Henning Brogaard Rødbyvej 113
DK-4900 Nakskov tlf.: 5495 5665
Email: hebro@vip.cybercity.dk
Lone Bertelsen Blindestrædet 4
DK-4900 Nakskov tlf.:5492 5272

Email: lonebertelsen@ofir.dk
Rødbyvej 113, Nakskov
Sidste fredag hver måned kl. 19.00
7

SAMSØ (21-05-1985)
FORMAND: Hans R 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: Første fredag i måneden kl. 19.00
MEDL: N.12, NV.3

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
Email: Willy-jørgensen@pc.dk

HULE: Jernbanegade 4880 Nysted
MØDE: 1. mandag i måneden kl. 19.00.
MEDL: 11.

NÆSTVED (11-10-1985)
FORMAND: Finn C. Pedersen, Morbærvænget 13

DK-4684 Holmegaard tlf.5554 6697/ 4013 6697
E-mailads.: finncp@stofanet.dk

KASSERER: Lis Pedersen, Lodshavn 47, tlf. 5544 1330
DK-4736 Karrebæksminde. Mobil 2088 1330

HULE: Kompagnistræde 1, tlf. 5577 0967
MØDE: 1. fredag i måneden, Hulen eråben tor.12-17, fre

14-17, lørdag kl. 12- 17.
MEDL: N.28 NV. 10

SILKEBORG (09-10-1937)
FORMAND: Søren Hvejse Udgårdstoften 10

DK-8600 Silkeborg, tlf. 8681 9433
Emailads.: hvejsel@webspeed.dk
Christian Mygen, Jerbanevej 25, c.l
DK-8600 Silkeborg tlf.: 8681 8430
Emailads.: mygen@privat.dk
Skolegade 19, 1 tlf.: 8682 2615
Er åben hver ons - søndag kl.10-12.

MØDE: Sidste søndag i mdr. kl. 10.00
MEDL: 41.

KASSERER:

HULE:

SLAGELSE
FORMAND:

KASSERER:

HULE:
MØDE:
MEDL:

(15-11-1942)
Erik Hjorth Andersen, Lovsøvej 11
DK-4230 Skælskør tlf.5819 4797
Emailads.: gha@mail.dk
Einer Petersen, Solbakkevej 13
DK-4180 Sorø tlf. 5783 3889

Fruegade 36, Slagelse
1. fredag i måneden.
N.16

ODENSE

FORMAND:

KASSERER:

HULE:
MØDE:
MEDL:

RANDERS
FORMAND:

KASSERER:

HULE:
MØDE:

(11-09-1900)
Ole Bøwig, Brandsøvænget 4,
DK-5000 Odense C. tlf+fax. 6590 4416
Emailads.: Naver@galnet.dk
Arno Frank, Bodil Neergårdsvej 7,Søhus
DK-5270 Odense N. tlf. 6618 7604

Fåborgvej 9, 5250 Odense N.
1. fredag i måneden kl. 19.30
N. 19.

(17-06-1945)
Jørn Møller Jensen, Nørrebrogade 146, Itv.
DK-8900 Randers tlf.:8710 2577
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

SØNDERBORG (5-11-1966)
FORMAND: Børge Dantoft, Redstensgade 26

DK-6400 Sønderborg tlf. 7448 8042
Judith Helbo Toftemark, Dybølgade 9
Dk-6400 Sønderborg tlf.: 7448 6838
Email:toftemark@mail.dk
Vandtårnet, Redstedgade 16
1. fredag i måneden kl. 19.00
Messe 3.lørdag i måneden kl. 11.00
N.16 NV.5

KASSERER:

HULE:

MØDE:

MEDL:

VEJLE (19-7-1919)
FORMAND: Hans Emborg, Højtoft 8, Grejsdalen

DK-7100 Vejle. tlf. 7583 0901
Mobil: 4092 9705
Email: emborgvejle@postkasse.com

KASSERER: Jørgen Lauridsen Vejlevej 25
DK-7300 Jelling Email: jljelling@privat.dk
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HULE: Naverhytten Navervej 3, DK-7100 Vejle
tlf.: 7583 5272

MØDE: 1.fredag i måneden kl. 18.30. Fra pinse til
3.weekend i sept. Lørdag - søndag kl.10-17

MEDL: N.47.

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
Emailads.: babha@webspeed.dk

HULE: Orla Lehmanns Allé 7
E-mail: post@aarhusnaverne.dk

MØDE: 2 fredag i hver måned.
MEDL: N.40

FÆRØERNE

THORSHAVN (01-10-1974)
FORMAND: Chr. Reinart Petersen, Eirargardur 8-08

Fo. - 100 Thorshavn, Færøerne
KASSERER: Jan Ehlers

Fo-380 Sørvågur, Færøerne
HULE:

MØDE:
MEDL:

GRØNLAND

THULE
FORMAND:

KASSERER:

HULE:

MØDE:
MEDL:

CANADA

CALGARY
FORMAND:

3-4 gange årligt.
4

(12-11-1984)
Bjarne Benzen, Boks GC nr. 53
3970 Pituffik, Grønland
Finn Siewertsen, GC Boks 743
3970 Pituffik, Grønland.
Thule afd. Naven, GC Boks 216
Sidste dag i hver måneden
16

KASSERER:

SEKERTÆR:
HULE:

MØDE:
MEDL:

SCHWEIZ

KONTAKT:

(01-01-1958)
Kristian Andersen, 5859 Bow Cres.NW
Calgary Alberta T3B-2B6 Canada
tlf.: 1 403 288 6779
Bent Thomsen, #904, 1011-12 th AVE SW
Calgary Alberta T2R OJ5, Canada
tlf.: 1 403 244 9381
Ole Krog. Email: o_krog@yahoo.com
The Danish Canadian Club 727

1 Ith Ave SW. Calgary, Alberta T2R OE3
Canada. Tlf.: 1 403 261 9774
Fax: 1 403 261 6631
1. torsdag i måneden kl.20.00
34

Geert Stage, Lauterbachstrasse 7
CH. 4665 Oftringen SCHWEIZ
tlf. 0041 62 7979167

ZURICH
FORMAND:

KASSERER:

HULE:

MØDE:

MEDL:

SVERIGE

BORÅS
FORMAND:

MEDL:

(05-06-1880)
Peder Hörlück Nielsen, Zugerstrasse 50K,
CH-8820 Wädenswil, Schweiz
tlf. +41797757118
Email adr.: pedernielsen@hth-kuechen.ch
Frank Petersen, Schaffhausenstrasse 118.
CH-8412 Aesch bei Neftenbach, Schweiz
Tlf.:+796712460
Email adr. frank_petersen@swissonline.ch
Hos Frank Petersen, Schaffhausenstrasse 118.
CH-8412 Aesch bei Neftenbach, Schweiz
Tlf.:+ 796712460
Email adr. frank_petersen@swissonline.ch
Sidste torsdag i måneden kl. 20.00.
19

(21-02-1953)
Otto Hansen, Johannelundsgatan 13
S-506 40 Borås, Sverige tlf. 0046 415489
Emailads: fam.samuelsson@bostream.nu
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: 32

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
John S. Kristensen, 250 Canyon Crest Drive
Monrovia, 91016 Californien
Tlf: 626 357 8285
Email: skovchris@aol.com
Arne Olsen: email: ahoboo@aol.com
Naverdalen 616 Norumbega
Monrovia 91016 Californien
tlf. 626 358 6433

MØDE: 2. fredag i måneden kl. 19.00
MEDL: 45.

KASSERER:

SEKERTÆR:

HULE:
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FREDERICIA
Så er ferien forbi, og hulen havde sit
første onsdags- møde 3. august, hvor 8
svende mødte op. Formanden Erik bød
velkommen. Han startede med at berette
om grillfesten, som blev arrangeret den
9. august af festudvalget. Det blev en

rigtig hyggelig eftermiddag. De fleste
følte dog, at det hele var lovligt solrigt.
Men det vil dog ikke ske igen, vi har nu
investeret i et par solskærme. Vi blev
orienteret om, at Silkeborg har foreslået
Erik Philipsen som suppleant til hoved¬
bestyrelsen. Det blev der sludret lidt om,
hvorefter forslaget fik den fulde opbak¬
ning. Dernæst blev der talt lidt om vo¬
res løvfaldstur, som efter en kort stund
blev lagt i hænderne på festudvalget.
Vera og Jens Chr. lovede at aflægge Jens
Skov Jensen et sygebesøg i hjemmet
med en blomst på vegne af hulen. Her¬
efter gik vi til fortæringen af hulemors
lækre mad. Ca.kl.23 takkede den sid¬
ste svend af og tog hjem efter en hyg¬
gelig aften.
Med kno i bordet Vera—Jens Chr.

FREDERIKSSUND
Til hulemødet den 5. august var der
mødt 13 op, så vi bød Ludvig den 14.
til bords. Formanden bød velkommen,
fortalte der skulle være afstemning om
en suppleant til hovedbestyrelsen. Vi
holdt afstemning og var enige om den
ene. Derefter blev vi mindet om familie¬

dagen på Græse gamle skole den 3. sep¬
tember. Så kom turen til de flade hule¬
madder med røget ål, røget vildsvine¬
kølle samt en enkelt ostemad. Alt var
bare perfekt - specielt skyen. Leif var
flittig ved klokken hele 2 gange. Rart
med en mand der kan vælge nogle
sange, som ikke bliver sunget så tit. Det
blev dyrt for Claus. Claus mente, han
også hellere måtte prøve det der med
klokken. Tak til jer. Allerede klokken
22 måtte vi synge minderne, da den
yngste Per måtte drage hjem. Forenin¬
gen ønsker Carl Otto (ondt i maven) -
Per Bager - Hans og Kjeld hjertelig til
lykke med deres fødselsdage.
HUSK at der erÅBENT HUS i hulen d.
3. sep. fra kl. 11.00. Ved næste hulemøde,
hvorGunnar og Poul har hulevagten, skal
vi også optage et nyt medlem.
Kisser

HERNING
Selv om juli måned var vores ferie¬
måned, måtte der dog indkaldes til et
ekstra søndagsmøde den 17.7, da den
gæve nav fra Calgary, Karl Jensen,
gerne ville besøge os. Det fik vi en hyg¬
gelig formiddag ud af.
Så var der igen stille i hulen indtil lør¬
dag den 6.8, hvor 18 navere fra Hør¬
ning var på udflugt til brunkulslejrene i
Søby. De havde spurgt, om vi kunne
lave lidt "MAM" til dem. Hvad var

mere nærliggende at servere for dem,
selvfølgelig brunkål. Detmå have smagt
godt, for det blev spist rub og stub, selv
om vi var enige om, at der var rigelig af
alt. Men vi håber, at I alle blev mætte.
Herfra skal lyde en tak for besøget og
tak for de tre gange klokkeklang. Vi gør
nok gengæld engang.
Nu da ferietiden er slut, mon ikke sven¬
dene har en masse ferieoplevelser at
fortælle, når de møder op til hule¬
møderne.
Med kno slag "MONTAGEN"

HILLERØD
Når dette læses, er sommeren ved at
være forbi. Det betyder også, at vi igen
træffes med vennerne i lystigt lag. Som
nævnt i augustnummeret starter vi ef¬
teråret med huleaften den 9. september.
Det bliver et specielt møde på det gamle
Helsingør værft med et besøg på S/S
Bjørn. S/S Bjørn er en næsten 100 år
gammel isbryder og bugserbåd, der har
været hjemmehørende i Randers. Ski¬
bet er nu under restaurering i Helsingør
værftshavn, hvor en gruppe entusiaster
arbejder med at få skibet søklart. Vi vil
høre meget mere om skibet og dets hi¬
storie. Vi mødes kl. 18.00 ved bygning
12 på det tidligere Helsingør Værft.
(Der kan parkeres på Kronborgsiden af
værftsarealet, hvorfra der er et par hun¬
drede meter til bygning 12. Der er hel¬
ler ikke langt fra Helsingør eller
Grønnehave station). Vi vil få en tur på
værkstedet og høre om restaurerings¬
arbejdet, og derefter er der lejlighed til
at besøge skibet. Bagefter er der hule¬
aften med smørrebrød i værkstedets fro

koststue. Pris som sædvanlig ca. 30 kr.
plus drikkevarer. For nogle afmedlem¬
merne rummer Helsingør Værft spe¬
cielle minder, og det hører vi nok lidt
om fra Dann Eland. Der er begrænset
plads, så tilmelding er nødvendig senest
6. september til Dann Eland, tlf. 47 31
49 54, evt. mobiltlf. 30 55 65 42 , eller
Per Gjerløv, tlf. 4817 0084.
Der er tradition for vores ålegilde i sep¬
tember. Det holder vi den 24. septem¬
ber. Der er ikke plads i vores midlerti¬
dige hule i Hillerød, så Hanne og Peder
Hellerup lægger endnu en gang hus til.
Adressen er Kongevejen 11 i Blovst¬
rød. Der kan parkeres ved Blovstrød kro
eller ved Statoil på Kongevejen 5. Vi
skal have købt ål nok. Tilmelding er

nødvendig til formand Dann Eland tlf.:
47 31 49 54 (efter kl. 19) eller evt.
mobiltlf: 30 55 65 42 - eller til Knud

Lindgreen tlf.: 3324 9402
Med naverhilsen Per.

HØRNING

Lørdag den 6. august mødte 17 navere
op i vores hule til fælles morgenkaffe.
Det var denne dag, vi skulle på vores

årlige udflugt. Kl. 9 holdt bussen på
parkeringspladsen for at køre os til Søby
brunkulslejre. 1 Herning samlede vi
Flemming Laugesen op. Han skulle
være vores guide på turen. Det var me¬
get interessant at høre og se, hvordan
brunkulsarbejderne havde levet. Turen
sluttede i Herningnavernes hule, hvor
de serverede brunkål og flæsk samt øl
og snaps. Det smagte dejligt. Tak til
Herningnaverne for at I ville have be¬
søg af os. Derefter gik turen hjemad.
Alle var trætte efter en god dag.
Torsdag den 15. september er der be¬
søg hos Arlas besøgscenter mejeri i
Brabrand. Tilmelding til Otto senest
mandag den 5. september 05 på tlf. 86
92 18 03 eller 20 97 18 44.
Med kno i bordet, Else

KØBENHAVN
Da juli var i feriens tegn, er der (des¬
værre) intet at skrive herom.
Søndag den 4.9 starter efterårssæsonen
med Søndagsmesse kl. 10.30. Der må
være en masse, vi kan fortælle hinan¬
den, og du har naturligvis savnet Hulen.
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Lørdagen derpå, nemlig den 10.9 af¬
holder navervennerne deres årlige
Skovtur. Hvor mon den går hen denne
gang? Ifald du ikke har fået dig tilmeldt,
kan du sikkert nå det endnu. Ring til
Sven Aage på tlf. 56 26 63 28. Onsdag
den 21.9 kl. 19.00 er der atter svende-
hulemøde. Det kunne være rart (og
sjovt?), ifald tæerne denne gang skal til
hjælp for at tælle deltagerantallet. Da
næste "svend" udkommer meget tæt på
vort dejlige Surprice party den 1.10, vil
jeg hermed gerne slå på tromme herom.
Der er sidste tilmelding den 25.9, og du
vil ærgre dig, ifald du ikke tilmelder
dig.
Arrangementer:
4.9 kl. 10.30 Søndagsmesse
10.9 kl. ?? Navervennernes Skovtur
21.9 kl. 19.00 Svende-Hulemøde
1.10 kl. 18.00 Surprice-Party
Med kno i bordet Niels „2m"

NYSTED
På et ekstraordinærtmøde i festudvalget
den. 8. august i hulen var mødt Kaj,
Willy, Jens, Frank og Alex for at forbe¬
rede 50 års jubilæet den. 16. oktober
2005. Jubilæet vil blive afholdt på da¬
gen i lokalerne under hulen i STOPPE¬
STEDET, Jernbanegade 24. 4880 Ny¬
sted, som er reserveret til dagen. Der
vil være reception fra kl. 13:00 til kl.
16:00, og alle navere vil være velkom¬
men til at aflægge et besøg i Nysted.
Der vil være forplejning til alle frem¬
mødte på dagen. Menuen er helstegt
pattegris og salatbar med tilbehør + di¬
verse drikkevarer. Hvis man ikke vil gå
glip af dette, møder man op på dagen.
Dog er det en god ide at ringe til Older¬
manden på tlf. 21 66 68 39 inden den.
10. oktober, så der er styr på, hvor
mange der kommer. Der er mulighed
for overnatning i hytter på Nysted Cam¬
pingplads til kr. 375,00 pr. nat. Det kan
bestilles på tlf. 54 87 09 17. For dem
som vil ofre lidt mere, er der værelser
på The Cottage til kr. 575,00 for et en¬
keltværelse og kr. 675,00 for et dobbelt¬
værelse. Reserveres på tlf. 54 87 18 87
eller på e-mailicottage@cottage.dk
Næste hulemøde bliver den. 5. septem¬
ber kl. 19:00

Med kno i bordet. Oldermanden

NÆSTVED
Eftersommeren er over os. Det betyder,
at der igen kommermange mennesker i
Hulen. Det er godt både for vores øko¬
nomi og det sociale samvær.
Den 11. oktober 05 har vi 20 års jubi¬
læum. Det fejres den 15.10. Mere om
dette i næste nummer afSvenden. Men
sæt dagen afhvis I har lyst til at aflægge
os et besøg. Vi har optaget et nyt med¬
lem Karsten Schönemann. Velkommen
til dig.
Med kno i bordet Finn C. Pedersen

ODENSE
Hulemødet fre. d 5-8 startede absolut
strålende. Men da der er opfundet pa¬
raplyer og biler, kom der alligevel 9 mel.
Ole bød velkommen og fortalte at han
havde det bedre efter en tur på hospita¬
let. Trille ville gerne have en forklaring
på det skriveri i bladet og om vi havde
råd til nye (brugte) stole. Trille fik en

forklaring på skriveriet og Ole sagde at
hulen ikke havde betalt stolene. Det
havde han. Vi takker mange gange.
MEN de fylder stadigvæk for meget i
hulen. Så havde hulemor smørrebrød

parat, Birgit og Kirsten gav omgange.
Birgit havde vundet 100 i vores lotteri
og Kirsten (det er også mig) havde haft
sin have i 40 år. Der er altid en god an¬
ledning til at rive i klokken. Trille fik
lov at vælge nr. 50, den passede perfekt
til vejret. Vi sluttede kl. 2230. Næste
dag drog jeg til Silkeborg for at deltage
i deres grillfest i Søvilla Det var en dej¬
lig dag med masser af mad og hygge.
Derefter var jeg til tyrollerfest i byen
med mit fans orkester fra Odense. Na¬
verne havde jo inviteret til ildregatta,
det måtte jo opleves. Kl. 23 var der et
kæmpe fyrværkeri, fuld på højde med
det vi ser ved Mosel. Næste dag var vi
5 fra Odense den deltog i Polles ta selv
bord i hytten, i Vejle. Det var også en
dejlig dag, hvor vi kunne sidde ude i
solen. Vi takker Vejle for en god dag
og Polle for det dejlige ta selv bord. Vi
ønsker Laios hjertelig tillykke med de
65 år d.23-8.
De bedste hilsener Pigen fra Fyn.

RANDERS
Efter ferielukning i juli mdr. startede vi
op med hulemøde d.5.8 på et plejehjem,
hvor vi fejrede KNAST, som havde 55
års medlemskab i vores forening. 14
navere nød det gode smørrebrød, som
blev serveret, og sjældent har vi sunget
så meget, kanske fordi vi har fået en ny
forsanger nemlig Peter Neis. Der blev
stemt om, hvem der skulle være den nye
suppleant til HB. Resultatet er sendt til
HB. Vi fik fordelt hulevagterne. 55 år i
samme forening det er mange år, så
måske, som så meget andet, har
kronjyllands hovedstad også rekorden
her ???
En udflugt d. 10.9 er under planlægning.
Herom kan I høre nærmere i hulen. Så
minder vi om, at vores hule på Udby-
højvej 150 i kælderen har åben hver
søndag fra kl. 11.00 t.o.m ?
Kno i bordet fra Randers, Jørn.

ROSKILDE
18 navere og venner incl.. Karl og Fri¬
das barnebarn Jonas og Ebert fra Hol¬
bæk, varmødt op omkring grillen. Poul
og Gitte der havde hulevagten, havde
dækket bord indendørs, da man ikke
vidste, om det blev regnvejr. Vi fik dog
hurtigt lavet om på det og trak ud. Vej¬
ret var lunt men gråt. En hyggelig aften
sluttede med minderne ved 22- tiden.

Program for september.
Kortspil søndag d.18. kl. 19.30.
Hulemøde fredag d. 30. kl. 19.00 uden
madpakke da festudvalget har hule¬
vagten.
Hilsen fra naverne i Roskilde, Annal¬
ise.

SILKEBORG
Tak for sidst til alle Jer der var til "Store

Badedag" på Silkeborg Bad den 6.
august. Det blev igen en dejlig dag, selv
om Vorherre mente at et par gode by¬
ger var helt på sin plads. Men vi havde
jo allieret os med Humleorkesteret, så
vi sang bare indendørs og hyggede os.
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Jørgen og Kai havde påtaget sig hver¬
vet som grillmestre. Hvis der skulle
uddeles kokkehuer, så blev mange med
pil opad (tak for mad). Vi havde den
store glæde, at Egon "Maler" ville være
sammen med os, selv om han sidder i
kørestol i dag, og han tog Alis med.
Hammeren sang sin vise over søm¬
blokken, så der blev solgt søm. Tabe¬
ren måtte en tur forbi Hulefar. Alt i alt
en utrolig dejlig oplevelse at være sam¬
men med Jer. Oven i hatten var der jo
også ildfestregatta. Smukkere kan det
næppe blive. Når en flytter fra os, er
det som regel tegn på, at der nu skal til
at ske noget andet. Dette er da også,
hvad der skal i dette tilfælde. Det er

Bjarne Wils, som er flyttet til Helsin¬
gør. Dette er et stort savn for os, at
Bjarne er flyttet. Han ville tættere på
familien. Det er da også dejligt for
Bjarne. Vi andre står tilbage og savner
disse meget gode og præcise
ordstillinger, som han mestrede. Hvor¬
dan går det Bjarne? "Skidt men bedre"
Hvor skal du hen Bjarne? "Jeg skal ikke
hen - a skal tilbage".
Du skal vide, at vi savner dig, og at du
altid er velkommen her igen.
Hold jer fugtige svende.
Skriverkarlen.

SLAGELSE
I Slagelse havde vi huleaften fredag d.
05.08.05, hvor 8 svende mødte op til
en dejlig aften, som for en gang skyld
var uden vores sædvanlige hulefar. Han
farter rundt i det syd og østeuropæiske.
Men vi er da ikke spor misundelige. Vi
fik diskuteret og valgt en af kandida¬
terne til suppleantposten til HB, plus vi
fik nogen flere tilmeldinger til
"sommerudflugten" søndag d. 07.08.05.
Som sædvanlig blev det en stor succes
med dejlig frokost, høj sol og 20 glade
mennesker, som fik en rigtig hyggelig
eftermiddag. En stor tak til "Fest¬
originalerne" som havde gjort et kæmpe
arbejde. Ejner havde hjemmebagt brød
med (det er nok mor Karen, som har

kreeret denne herlige kringle). Krølle
kommed et flot ostefad og en hel masse
gaveartikler til auktionen og sidst, men
ikke mindst, havde Hans arrangeret et
udmugningshold, såman skulle tro, der
havde været en hvid tornado.
Med kno i bordet: Erik

STOCKHOLM
Under juli måned har vi haft flere fine
grillaftener på Torpet med gåster fra
Danmark. En aften hade vi Grethe
Henriksen med farnilje, som underholdt
os med sang. Vi har også haft besög af
Ole Böwig og Marianne, og vi har altid
åben på Torpet hele sommeren. Nu
kommer efteråret og vi får krybe ind
igen.
PROGRAM FOR SEPTEMPER:
02. sept. Månedsmöde fredag kl. 19
17. sept. Surprice lørdag kl. ???? ring
Christian Olsen
25. sept. Whist söndag kl. 10
30. sept. Svendefest fredag kl. 19
Med Naverhilsen Onkel Anders

VEJLE
Hulemøde d. 5. 8. 05. Mødet startede

med, at man sang nr.22 i sangbogen
"Den glade enke". Der var indkommet
1 stk. indbydelse fra Kolding og Frede¬
ricia naverne til en udflugt til Hjerl Hede
d. 20. 8. 05. Tilmeldingslisten hænger
på opslagstavlen i hytten. Der havde
været D.S.U. pensionister på besøg hos
os. Det havde været en god og afslap¬
pet dag for gæsterne. Ålegildet, der skal
holdes d. 17.9.05, blev nævnt. Man hå¬
bede på en god dag i hytten, så vær vaks
og tilmeld Jer dertil, da der er begræn¬
sede pladser. Vejlenaverne Erik V. Jen¬
sen og Horst Dieter Zadow ønskes en
rigtig god bedring. Vi tænker på Jer i
Hulen. Håber at du Horst er glad for
din nye bolig. Jeg skulle hilsejer begge
fra os alle. I løbet af aftenen blev der
slået flittigt på klokken, og flere af de
fremmødte fik lyserøde kinder, inden de
tog hjem. Der indkaldes herved til

Vejlenavernes ordinære generalforsam¬
ling i Hulen d.7.10.05. kl. 18.30. Even¬
tuelle forslag til generalforsamlingen
indsendes til Hans Emborg, Højtoft 8
Dk-7100 Vejle senest 8 dage før.
Arrangementer i september mdr.
D. 2.9.05 kl. 18.30 Hulemøde.
D. 17.9.05 kl. 13.30 Ålegilde. Tilmel¬
ding til Johnny Lindskjold på tlf 75 82
80 42 eller i hytten. Sidste frist for til¬
melding er d.3.9.05. Max 30 personer.
Hver nav må invitere 1 gæst til festen.
Med naver hilsen. Jens K. lbsgaard.

ÅRHUS
Til hulemødet den 8.7 var vi 15 svende
forsamlet i hulen. Vi havde en ægte glo¬
betrotter som gæst. Det var Poul Erik
Rasmussen, der bor i Vancouver. Han
er tømrer, og han gav os en beretning
om, hvor faget havde ført ham hen! Poul
Erik Rasmussen kom til Canada som 35

årig. Han gav en levende beskrivelse af
landet med de store skove - hvalerne i
vandet og om sit liv i Canada. Han har
drevet dykkerskole, men er nu pensio¬
nist. Sin franske kone trafhan i Afrika i

Gabon, hvor han arbejdede for Albert
Schweitzer. Han skulle bygge værksted,
huse o.m.a. Den danske tømrermed sin

professionelle stolthed over sit fag, var
ikke altid enig med Albert Schweitzer
om, hvordan arbejdet skulle udføres!
Der blev nok ikke sagt de "store ord".
Men Albert Schweitzer havde et vist

system, når de samledes om middags¬
bordet. Varman inde i varmen, rykkede
man nærmere på Schweitzer. Poul Erik
Rasmussen der havde sine egne menin¬
ger om, hvordan en tømrer arbejder, sad
ofte længst væk fra Schweitzer. Mange
tak til Poul Erik Rasmussen for en le¬
vende beretning om sine oplevelser.
Den 6. august var vi 3 navere herfra til
sommerfest på Silkeborg Bad. Vi siger
tak til Silkeborgforeningen for en hyg¬
gelig dag!
Hulemøde d. 9. 9
Hulemøde d. 23. 9 med leds.
Hilsen fra smilets by. Lis

1 Ifef
KRONE

VIOLA PUB
Søndergade 21 • Tlf. 75 53 76 90

Helle Krogsgaard
6000 Koldingin ta x i
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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: finncp@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 Email:

frode26@mail.tele.dk
Bank: Arbejdernes Landsbank i Danmark
konto:53470388708
Bank: Arbejdernes Landsbank fra udlandet
konto:DK4353470000388708 ~ Swift: ALBADKK.K

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:
Ole Puggaard Ladegaardsparken 671 th.
DK-4300 Holbæk tlf.: 5927 4264 - email: o.puggaard@c.dk
Trykning:
Birkerød Bogtryk/offset Aps. Toftebakken 2,D.
DK-3460 Birkerød. Tlf.: 45 81 04 58.

CITY CAFE en

Fønnesbechsgade
Herning

Tlf. 9722 5574
stedet, hvor venner mødes

MALERMESTER
TOM SØRENSEN

Medl. af CI IK. Hillerød afd.

Kristtornevej 43 BMP" 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. 1 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

MANDEN
jOit 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

. Lisens "
Frederiksberggade 4 - Silkeborg - Tlf. 86 82 05 91
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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
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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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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

V>BN

Byggefirmaet
Johansen

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

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

MR.T * BILLARD
SIL-KSB-OTZjCx

TLF. 2&&L05U5

BIANKAS SOMMERHUSUDLEJNING.
Billig udlejning af sommerhuse med og uden

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

MURERMESTER
Gunner M Vilhelmsen

Egetoften 6, Slagslunde
DK-3660 Stenløse

Tlf.: 48 18 35 11
Medlem i Frederikssund

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

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

BAR - BODEGA - BILLARD
Levende musik - fredag / lørdag

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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JUBILÆUM

Næstved Naverforening har 20 års jubilæum d. 11.10.05. Dette fejres lørdag d. 15.10.05 med

Åbent hus iHulen, Kompagnistræde 1 fra kl. 12.00 -15.00.
Foreningen er vært ved et let traktement

Kl. 18.30 er der buffet i Kompagnihuset (nabohuset). Pris 100 kr.
Drikkevarer til hulepriser.

Vi håber, at mange har lyst til at fejre dagen sammen med os.
Sidste tilmelding d.7.okt.05 til formanden på tlf.:5554 6697 eller kasserer tlf.: 5544 1330

Foreningen i Næstved

En dejlig tur og hyggelige mennesker. Alle havde husket passet, inklusiv PIGEN FRA FYN. Vejret var dejligt hele
tiden. Dagstemperaturen lå på cirka 20-25 grader.
Turer startede fra Herning og havde opsamling de forskellige steder ned gennem Jylland. Proviantering og spisning
hos Otto Duborg. Derefter kørsel ned gennem Tyskland. Stille bus fra kl.23.00 til 05.00
Fredag morgen blev vi budt velkommen hos Stefani i Mesenich. Efterfølgende blev der serveret morgenmad. Derefter
anvisning af vores værelser ude i byen.De fleste tog lige et par timers søvn. (Man sover ikke godt i en bus.) Forsætter s..3



MÆRKEDAGE

Århus

JUBILÆUM
D.03 okt.2005 Vejle

Vejle

Irene Sørensen
GI. Ribevej 5
Dk-7100 Vejle

D.03 okt.2005 Edgar Sørensen
Grejsdalsvej 12
Dk-7100 Vejle.

D. 11 .okt.2005 Foreningen i Næstved
Kompagnistræde 1,
Ved/Finn C. Pedersen,
Morbærvænget 13
DK-4684 Holmegaard

D. 16.okt.2005 Foreningen i Nysted
Den gamle stationsbygning

Ved/ Alex V. Jensen, Drosselvej 9
DK.-4880 Nysted

D.24 okt.2005 Erna Nielsen
Rjønøs Alle 5
Dk-4000 Roskilde

D.24 okt.2005 Karl Nielsen
Rønøs Alle 5
Dk-4000 Roskilde

50år

Roskilde 25år

Roskilde 25år

TAK - TAK - TAK - TAK

80år

D.08.sep.2005 Hans Jakobsen Samsø 70år
Møllegårdsvej 4, Nordby
Dk-8305 Samsø

D.02.okt.2005 Jens Skov Jensen Fredericia 75år

Kongensgade 73 -1 tv
Dk-7000 Fredericia

D.05.okt.2005 Chr. Schmidt (Chris) Randers 80år
Bjellerupparken 1 E, ST. TH.
DK-8900 Randers

D.14.okt. 2005 Otto Hansen

Johannelundgatan 13
S-50640 Borås Sverige

D. 15.okt.2005 Bjarne Madsen
Elmegården 63
Dk-4450 Jyderup

D.18.okt.2005 Karin Håkansson Stockholm 80år

Laxgatan 12, 4tr.
S-13343 Saltsjobaden, Sverige

D.25 okt.2005 Formand Erik Philipsen Fredericia 65år
Indre Ringvej 221. 2 th.
Dk-7000 Fredericia.

D.30.okt.2005 Anders Toftemark Sønderborg 40år
Dybbølsgade 9
Dk-6400 Sønderborg

Holbæk 50år

Jeg vil hermed give en stor tak til H.B. og Vejlenaverne
for opmærksomheden ved min 65 års fødselsdag.
Med kno I bordet. Arne Kristiansen " Sorte' .

Ibæk Strandvej 78 7100 Vejle.

Holbæk Navernes 85 års Jubilæum D. 31-08-05
Holbæk Naverne vil herved sige tak for gaver til udstillings-
vognen fra Tage -Yrsa Tuse-Næs Afd.-Ingemann-Anne Hol¬
bæk- Esbjerg-Hillerød-Næstved-Roskilde Naverne. Samt
telegrammer fra København-HB-Ålborg-Kolding-Stockholm
Naverne.
F. Holbæk Naverne, Ole P.

En hjertelig tak for opmærksomheden ved min 80 års fød¬
selsdag til HB. og samtlige navere der huskede mig.
Otto Hansen, Stockholm.

25år

25år

20år

Vores gode naverkammerat Benny Mejlby er taget på sin
sidste rejse i august 2005 i en alder af 67 år. Benny har
været medlem i Roskilde naverforening i 16 år.
Han var en rar og hjælpsom kammerat, og som sådan vil
vi mindes ham her i vores forening. Æret være hans
minde.
På Roskildenavernes vegne Erna

Vores gode naver og kammerat Niels Toft "Maler" er rejst
fra os d.14. august.
Æret være Niels's minde.
På Sønderborg navernes vegne Børge Dantoft-
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Omkring middagstid var vi en stor gruppe, der gik ind til
Cochem. Folk handlede, og så var vi inde og spise. Derefter
gik turen, for nogle, hjemad igen. Kl. 17.30 var der grill¬
aften med mere i Werners kælder. Rigtig hyggelig aften.
Lørdagmorgen morgenkaffe hos Steffani. Derefter indmarch
af fanerne og
Nationalsangen blev sunget. Dagsturen gik til Rudesheim.
Derefter Asbach Uralt. Efterfølgende retur til Mesenich.
Hjemkomst cirka kl. 16.30
Festaftenen startede kl. 19.00. Der blev serveret suppe, steg
og is. Derefter sang og underholdning af Haldur. Kl. 23.00
sang vi Minderne. Kl. 03.00 menteWerner, at de sidste skulle
hjem og sove. Søndag morgen morgenkaffe hos Stefani. Ef¬
terfølgende var der vinsmagning i Werners vinkælder med
salg for øje. Omkring middagstid var der frokost og noget
sang. Fanerne blev ført ud, og der blev taget gruppebilleder.
Kl. 14.30 tog vi ind til Beilstein, hvor vi samledes i den
historiske Zenthauskeller, hvor der smagt vin og sunget. Der
var også tid til at handle.
Om aftenen var der sejltur til Cochem og vinfest.
Cirka kl. 23.00 var der et kæmpe stort fyrværkeri. Det var
rigtig flot. Derefter sejlede vi tilbage til Mesenich, hvor vi
fejede Peters (lys) 57 års fødselsdag.
Mandagmorgen morgenmad og afskedmedWerner, Stefani,
personalet m.m. Afgang og hjemtur mod Danmark.
Der blev holdt passende pauser undervejs. I
Ankomst Århus ca. kl. 23.30.

Naverven Peter Westergaard, f i \\
foreningen i Kolding. wS J Jtox

ÅBENT HUS
I anledning afmin 80 års fødselsdag

d. 14. oktober 2005 holder jeg åbent hus,
Johannelundsgatan 13, S-506 40 Borås, fra gæsterne

kommer, til de sidste går hjem.
Har du lyst til at fejre dagen sammen med mig, vil jeg
gerne have besked på tlf. 00 46 41 54 89 senest d.9.okt

af hensyn til mad - drikkelse og overnatning.
VEL MØDT OG KNO I BORDET

Otto fra Borås.

Rettelser til adresselisten

Kolding, Kasserer Lars Henriksen Hestehaven 32
DK-6000 Kolding. Tlf.: 7553 1502/2251 3949
Odense, Kasserer Marianne Sommer Bøwig
Brandsøvænget 4, DK-5000 Odense C. tlf:. 6590 4416
Nakskov, Kasserer Ole Hansen, Gurrebyvej 15,
Dk-4920 Søllested tlf. 20731936

Sønderborg, FORMAND: Børge Dantoft, Redstensgade
26 DK-6400 Sønderborg tlf. 7448 8042
HULE: Vandtårnet, Redstedsgade 16 Sønderborg

OBS - OBS - OBS - OBS.

Angående delegeretmødet.

NU ER DETVIST PÅ TIDE AT FÅ EN SNAK OM DELE¬
GERETMØDET. JEG MENER, MAN SKULLE FLYTTE
MØDET TIL ETANDETTIDSPUNKT PÅ ÅRET, SÅ TIN¬
GENE KAN BLIVE BEHANDLETMERE SAGLIGT, OG
VI KANALLE KOMME MED PÅ BUSTUR OG HYGGE
OS MED DE ANDRE. HVAD MED AT AFHOLDE DE¬
LEGERETMØDE I FORBINDELSE MED FORMAND &
KASSERERMØDE??? LAD OS FÅ EN DEBAT OM DET.
Med kno Lars - foreningen i Kolding.

OTTO FYLDER ÅR.

Ja der er vist ikke mange Navere, der ikke kender Otto, og
der er ikke mange, der glemmer ham, når de først har været
sammen med ham.
I de 36 år vi har haft Mosel turen, er det få år han er udeble¬
ven. Han er også en flittig gæst ved mange af de arrange¬
menter, der bliver holdt rundt om i Naverforeningerne.
Otto rejste til Sverige for mange år siden. Han blev køb¬
mand ved Brugsen og kom vidt omkring i Sverige, ja helt
op til Nordsverige, hvor han bestyrede en brugsforening,
som handlede med alt. Mad, tøj og isenkram, og isenkram
var alt, lige fra tøjrepæle til dyr, materialer til byggeri, gry¬
der, potter, pander og bestik. Det har været en alsidig forret¬
ning, men hans viden er også stor inden for handel.
Siden kom han ned til Borås og blev bestyrer afen stor brugs¬
forening der.
Han var, inden han gik på pension, blevet sat til at nedlægge
flere brugsforeninger omkring Borås. Det var han meget ked
af og snakker meget om.
Otto har altid været meget aktiv inden forNaverne. I Borås,
som han blev medlem af for 48 år side, har han både været
formand, kasserer og bestyrelsesmedlem, og nu er han det
hele tilsammen. Det må man sige er godt gået, og han har
gjort det så godt, at der ikke skal betales kontingent i Borås.

««««««»•k
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Det er sådan en formand, vi skulle have i C.U.K..
Vi er også mange der har haft meget glæde af hans dejlige
sommerhus ved Altingen. Der har vi været op til 12 perso¬
ner på en gang. Smukkere sted findes næsten ikke.
Otto er glad for at komme til Danmark, hvor han kommer til
næsten alle naverstævner. Han kommer tit til Århus, og det
er Århusforeningen glad for.
Til slut vil vi alle ønske dig, Otto, et hjerteligt til lykke med
dagen og håber, dermå komme rigtigmange til din fødsels¬
dag. Din Hanne skal nok ordne det for dig.

Sådan kender vi også Otto
Mange naverhilsner Jens Buhelt.

Forsættelse af
REFERAT FRA DELEGERETMØDET D. 15/5 2005

Vi har gamle traditioner, og vi, der er i foreningen, ved det
og holder af dem. Men foreningen skal videre, nye genera¬
tioner af medlemmer skal til. For at det kan lade sig gøre,
kræver det, ligesom i alt andet forenings-arbejde, en aktiv
bestyrelse. Vi har som bestyrelse et ansvar for at inspirere
foreninger og enkelte medlemmer til at gennemføre lokale
og fælles initiativer, og vi har et kæmpe arbejde at gøre med
at gennemføre overordnet planlægning, så disse lokale til¬
tag bliver nemmere at gennemføre. Vi skal også varetage
foreningens samarbejde udadtil, bl.a. med andre naver¬
foreninger på dansk og internationalt plan, så vores over¬
ordnede netværk forbliver stabilt. I denne forbindelse er det
vigtigt for det enkelte bestyrelsesmedlem at gøre sig klart,
hvormeget det rent faktisk kræver at være medlem afCUK's
bestyrelse. Enkelte er fremkommet med den påstand, at der
vist ikke her var det store at gøre, at arbejdet kunne klares
med færre medlemmer. Nej, det kan det ikke. Hvis alle i
bestyrelsen udviste samme ildhu, kunne vi omvendt påstå,
at så kunne vi løse endnu flere presserende opgaver. Jeg vil
derfor hilse alle ildsjæle, der virkelig vil gøre noget ved sa¬
gen, velkomne i bestyrelsen. Samtidig vil jeg bede bestyrel¬
sesmedlemmer med mangel på forståelse for arbejds¬
mængdens størrelse og karakter om at overveje deres per¬
sonlige kandidatur. Vi har i 20 år haft et fælles arkiv i Århus.
Arbejdet med arkivet går meget trægt. Mange meddeler,

at de vil hjælpe, men der er foreløbig ikke sket det helt store.
Dermangler yderligere sortering, registrering og meget an¬
det. Dette arkiv er af yderste vigtighed af flere grunde: Vor
tradition harmange hundrede år på bagen og er så vidt spæn¬
dende - både dansk, skandinavisk og europæisk, at den ikke
må gå tabt. Vi er et stykke meget væsentlig kulturhistorie,
der skal bevares. Arkivet indeholder effekter og dokumen¬
ter, der fortæller en lang og broget samfunds- og håndværks-
historie. Der skal bare gøres noget ved det.
Som håndværkere har vi altid fortalt menigmand, at hvis
man skal have noget gjort, skal man endelig ikke lave det
selv. Er det noget håndværksmæssigt, skal man naturligvis
ringe til en håndværker. Det er ham, der har ekspertisen til
at udføre arbejdet. Kulturhistorisk forskning og organisa¬
tion er egentlig slet ikke vores fagområde. Jeg vil derfor
gerne bede om opbakning til, at vi fra bestyrelsens side iværk¬
sætter en plan, der meget groft skitseret ser således ud:
1: Vi undersøger mulighederne nationalt og
internationalt for at skaffe fondsmidler til at ansætte en pro¬
fessionel medarbejder til at organisere arkivet.
2: Denne medarbejder skal have det fornødne
kendskab til baggrunden for arkivet - og skal tillige være i
stand til at skabe en digitaliseret registrant, der kan gøres
umiddelbart tilgængelig på Internettet.
3: At sikre effekterne de bedst mulige - fysiske -
overlevelsesvilkår, så de kan benyttes som et væsentligt ind¬
slag i dansk kulturhistorie i almindelighed, og af interesse¬
rede fra vores egen kreds i særdeleshed.
Foreningen i Zürich holder 125 års jubilæum d. 5. juni. Jeg
håber, at der er nogle, der vil hjælpe dem med at fejre da¬
gen, selv om det er en længere rejse tilWinterthur. Men det
er helt sikkert anstrengelserne værd. Det plejer at være gode
jubilæer, der afholdes, og vi må ikke glemme, at det erCUK's
ældste forening, samt at det var i Schweiz, det hele startede
i 1899.
Ole Bøwig.
Afstemning: 27 for, 2 imod, 3 undlod at stemme. Beretnin¬
gen er godkendt
8. Dorrit Hansen er syg men sender en hilsen. Dorrits beret¬
ning var desværre ikke nået frem til delegeretmødet. Men
hatten gik rundt, så hun kunne få en buket blomster.
9. Når medlemslister sendes ud, er det for at få dem rettet og
sendt retur. Frode vil gerne have, at listerne bliver rettet ef¬
ter hans eget system. Regnskabet, der har stået i Svenden,
blev gennemgået.
Afstemning: 31 for, 1 undlod at stemme. Beretningen er god¬
kendt.
Frode gennemgik budgettet for 2005, som blev lagt ud til de
delegerede. Budgettet er beregnet ud fra 600 medlemmer.
10. Finn Pedersen beretter, at en tidligere hjemmeside var
for dyr. Derfor skulle der købes en ny. I den forbindelse
skulle den gamle hjemmeside downloades og køres op igen
på den nye side. Erling Rasmussen fik overdraget at stå for
det tekniske i den forbindelse. Han misforstod sin opgave
og begyndte at redigere på siden. Da han senere blev klan¬
dret for det af Finn og Henrik Berg Næstved, kunne de to
pludselig ikke komme ind på hjemmesiden mere. Finn



siger, at han ikke kan bruge Erling, da han ikke kan få en
dialog med ham. Henrik er udpeget afFinn som webmaster.
En del af Finns beretning er, at Henrik fortæller om deres
arbejde.
Henrik fremviser en mappe, der skal dokumentere, hvad der
er sket med hjemmesiden siden pinsestævnet i Hillerød. Da
Erling skulle opkoble hjemmesiden med den nye billedsti
og finde fejlen, ændrede han på udseendet. Henrik kan ikke
komme ind og ændre på det, selvom han ønsker det, da Er¬
ling har ændret passwordet med godkendelse af nogen fra
HB. Nogen fra HB er gået bag ryggen afFinn, som ellers er
ansvarlig. HB har endda købt et ekstra domænenavn, selvom
dette var unødvendigt. Henrik fortæller, at der i Svenden
har stået, at domænenavnet ikke er blevet overdraget. Dette
er løgn, da navnet er blevet redelegeret. Det skal dog siges
til ros, at Erling også har fået lavet nogle gode ting. Han her
blandt andet fået digitaliseret hele arkivet med hjælp fra
Vagner, og han har forstået at lægge spændende ting ind for
navere. Men intentionerne med hjemmesiden var at skaffe
nye medlemmer, og den skulle fungere som en vejviser for,
hvordan man kunne komme ud at rejse. Da Henrik ikke fø¬
ler, at han kan samarbejde med HB, genopstiller han ikke
som suppleant men vil fortsat gerne være webmaster.
Finn siger, at Ole har lovet at bede Erling om at sende ko¬
derne til Henrik, men Henrik har ikke modtaget nogen. Ef¬
ter Finns mening læner HB sig op af et mistillidsvotum.
Frokost.
Da delegeretmødet starter igen, er Esbjerg kommet, så nu er
her 33 stemmer.

Hjemmesidens beretning kom ikke til afstemning, for ikke
at grave grøfterne dybere.
11.

Forslag 1. Vejle og Silkeborg havde fremsendt enslydende
forslag om, at reducere HB fra 7 medlemmer til 5. Vejle trak
deres forslag, så vi ikke skulle diskutere det samme 2 gange.
Afstemning. 22 for, 9 imod og 2 undlod at stemme. Vedta¬
get med 2/3 stemmer.
Bestyrelsen er reduceret med 2 fra d. 1. januar 2006.
Forslag 2. Tidspunktet for debatemner til delegeretmødet
ønskes ændret fra 1. december året før til 1. marts samme

år. Forslaget er indsendt af Silkeborg.
Afstemning. 22 for, 6 imod og 5 undlod at stemme. Vedta¬
get med 2/3 stemmer.
Forslag 3. Forslag om at den ordinære opstilling af kandi¬
dater til personvalg rykkes til d. 1.3 samme år, og at der skal
kunne opstilles kandidater på selve delegeretmødet. Forsla¬
get er indsendt af Silkeborg.
Afstemning. 24 for, 7 imod og 2 undlod at stemme. Vedta¬
get med mere end 2/3 stemmer.
Forslag 4. Forslag om at hver forening skal have én stemme
for hver påbegyndt 5 medlemmer. Forslaget er indsendt af
Vejle.
Afstemning. 4 for, 26 imod, og 3 undlod at stemme. Forsla¬
get blev ikke vedtaget.
Forslag 5. Forslag om at man har én stemme for hver påbe¬
gyndt 25. Forslaget er indsendt af Hørning.
Afstemning. 21 for, 10 imod og 2 undlod at stemme. Forsla

get blev ikke vedtaget, da det krævede 2/3 af stemmerne.
Forslag 6. Forslaget går ud på at ændre navnet for CUK til
Naverne CUK, foreningen for berejste Skandinavere. For¬
slaget er indsendt af hovedkasserer Frode Zacharissen.
Afstemning. 18 for, 11 imod og 4 undlod at stemme. Forsla¬
get blev ikke vedtaget.
12. Ole Bøwig blev genvalgt som formand.
13. Laila Dideriksen blev genvalgt som sekretær.
14. Vagner Sørensen blev genvalgt som bestyrelsesmedlem

indtil 1.1 2006
15. Henrik Berg stillede ikke op til genvalg men takkede for

de 8 år, han havde været med. Der skal være en general¬
afstemning. Der kommer nærmere oplysninger i DFS.

16. Erling Rasmussen blev genvalgt som bilagskontrollant.
17. Otto Westergaard blev genvalgt som bilagskontrollant-

suppleant.
18. Næste års stævneby er Frederikssund. Umiddelbart var
der ikke nogen foreninger, der ønskede at lægge billet på
Pinsestævnet 2007. Men Holbæk havde tænkt sig at lægge
billet ind på 2008, da de mente at 2007 ikke også skulle
være på Sjælland.
19. Eventuelt.

Dirigenten takkede af for mødet.
Det fulde referat bliver tilsendt formændene.
Referent Laila Dideriksen.

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

forsættelse fra august nr.

De andre skubber og slår for at komme så nær døren som

muligt. Når man så endelig er blevne færdige dermed, og
klokken omsider er bleven 9, bliver der råbt: "Dreizig Pfen¬
nig muss zu Bett gehen!". Derefter kommer turen til dem,
der har sovekort til 40 Pf., og endelig til slut til dem, som
sover til 50. Frankfurt er en stor by på 289.000 indbyggere;
men den er kedelig at opholde sig i, da man bliver træt af at
traske rundt i gaderne, og der kun er få anlæg, hvorman kan
gå hen og hvile sig. Byen var til 1866 fristadt, nu hører den
jo ind under Preussen. Igennem byen løber floden Main, og
på højre side ligger den egentlige by; den venstre bydel kal¬
des Sachsenhausen.
Vi har været inde i Domkirken og i Römerhaus med Kejsers¬
alen, hvori der er malerier af tyske kejsere helt fra før år
1000. Vi måtte have filtsko på fødderne for ikke at skramme
det glatte og fine indlagte gulv. Endvidere har vi været inde
i et museum, hvori der gemmes fundne lagre fra fortiden,
såsom stenvåben, jernvåben, skeletter ogægyptiske mumier,
som ligger i et hylster. Endvidere er der forskellige tyske
nationaldragter. For mig, som ikke har set nogen stor bane¬
gård hjemme, er det også interessant at se på en sådan, som
her er; den er både flot, kolossal og praktisk indrettet, og så
det liv, der rører sig på en sådan banegård.
Tilføjelse: For ikke at gøre Frankfurt uret skal dog siges, at
byen i sig selv er køn; den har også ganske pæne anlægge,
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selv om de ikke kan stå ved siden af dem i Dresden og

Stuttgart.

Den 25. August
Frankfurt er vi nu blevne færdige med, og derfor må vi vi¬
dere. Rejsen går nu efter Mainz, hvortil der er 35 kilometer.
Vi kom ikke længere i dag end til en lille by Hochheim,
hvor vi overnattede i en gæstgivergård.

Den 26. August
Vi gik videre til Mainz, hvor vi gik ind på bogtrykker¬
herberget. Efter at have spist til middag der, gik vi ud i byen
til Gutenbergplatz, hvor der står et Gutenberg Denkmal af
Thorvaldsen. Derefter var vi inde i Gutenbergmuseet, hvor
vi bl.a. så en bog, som var trykt af Gutenberg i året 1460.
Dens titel lød således: "Das Johannes Baldur aus Genua-
catholicon - (eine lateinische Enayclopädce) 1460 von
Gutenberg gedruckt". Der var også en hel del gamle skrevne
bøger. Endvidere var der en arabisk bibel, som var skrevet
på baststykker af størrelse som en lineal. Der var selvfølge¬
lig også nyere ting; men samlingen her er ikke så stor som i
Leipzig. Domkirken har vi ligeledes set, den er egentlig mere
kolossal end køn. I aften var vi i Skandinavisk Forening for
at fa understøttelse.

Søndag, den 27. August
I dag gik vi herfra til det bekendte kursted Wiesbaden, hvor¬
til vi kom til middag. Vi gik ind på bogtrykkerherberget,
hvor der var samlet en hel masse danskere. Da vi kun havde
tid til at være i Wiesbaden en halv dag, måtte vi se at benytte
tiden så godt som vi formåede. Derfor gik vi med det samme,
vi havde spist middagsmad, ud i byen for at se os om og for
at finde de varme kilder. Vi kom først til Kochbrunnen, hvor
det varme vand findes; her skal det holde 50 gr. Inde i byg¬
ningen må man betale for det; men der er en kilde udenfor,
og der smagte vi på det; det smagte ligesom tynd suppe, og
der var en masse mennesker, der drak afdet. Derefter gik vi
igennem byen og op på Nerobjerget, hvorfra vi havde en
god udsigt over byen, ligesom vi kunne se Rhinen i det fjerne.
Her ligger et meget smukt græsk kapel med 5 gyldne kupler,
der skinnede som guld i solen. Lidt længere væk findes en
forhenværende røverhule, og den måtte vi også have at se.
Vi gik derfor videre gennem skoven; men så kom en Gen¬
darm ridende og spurgte, om vi var durchrejsende. Dertil
svarede vi ja. Han fortalte os så, at det kun var for kurgæster,
hvortil vi en afvore ledsagere svarede: "Wir sind auch Kur¬
gasten!". Det smilede han af; men han var dog meget flink
og viste os vej til hulen, som vi gik ind i. Vi var nu nede i
den bekendte Leichtweisshöhle, og det var meget interes¬
sant. Nede i hulen går flere gange, den ene af dem fører ind
til noget, der ligner et lille værelse. I dette står der et rundt
bord og på bordet, røverens tobakskasse, ligesom der oppe
i loftet hænger en rusten krog, som har været benyttet til at
hænge lampen i. På væggen hang en af røverens bøsser.
Væggene og loftet er selvfølgelig helt rå. Røveren var en
skovfogedsøn, og hans kone var af god familie. De blev
henrettede for hundrede år siden, medens hulen skal være

127 år gammel.
I en af gangene så vi parrets billeder, ligesom vi også så
deres seng, som var hugget ud i muren. Det var i det hele
taget meget interessant. Der var ingen af os, der fortrød at
have givet 10 Pf. ud for at se hulen.
Fra Hulen gik vi tilbage til beværtningen, hvor der var hen
ved 25 rejsende danskere samlede. Da vi havde fået noget
at spise, gik vi op til Skandinavisk Forenings kasserer, hvor
vi fik vor understøttelse.
Wiesbaden er en smuk by med mange prægtige bygninger,
ligesom der også er adskillige smukke monumenter, deri¬
blandt et særlig smukt af Schiller i hvidt marmor.

Den 28. August
Den kønne by Wiesbaden måte vi så forlade for at komme
videre frem. Rejsens mål i dag var Råiidesheim; men vi nå¬
ede ikke længere end til Hattenheim, inden vi fik regnvejr,
og derfor rejste vi med toget resten af vejen. I Rüdesheim
logerede vi på H. & H., og det var det bedste logi, vi endnu
havde haft på rejsen. De, der havde snavsede fødder, måtte
vaske dem, medens vi andre måtte tørre vores. Sengene var
pæne, og det var med en behagelig følelse, vi gik i seng.

Rhinturen, den 29. August
Rüdesheim - St. Goarshausen
I dag begynder vi igen på den skønne Rhintur. Først gik tu¬
ren op over vinbjergene til National-Denkmal; som er me¬
get kolossalt. Selve figuren er 6 meter høj, medens sokkelen
er 12. Videre gik det over Niederwald gennem Sauberhöhle
og derfra ned til Anmaneishausen, hvorfra vi blev sat over
til slottet Rheinstein, som ligger på en stejl klippe. Vi var
imidlertid ikke deroppe, da det kostede 1 mark.
Derfra gik vi igennem Frechtingshausen, hvorefter vi kom
forbi borgen Sorneck. Videre gik vi igennem
Niederheimbach, Rheindielach, Fürstenberg til Bacharach,
hvor vi spiste. Et lille stykke længere oppe ligger der en lille
ø i Rheinen, som kaldes Malz. Her gik tyskerne over i 1870,
uden at franskmændene mærkede det. Videre kom vi forbi
R. Schönburg og byen Oberwesel, og et lille stykke herfra
så vi det mest storslåede, vi endnu har set på Rhinturen.
Stejle og høje klipper hæver sig op ved begge sider, medens
Rhinen baner sig vej midt imellem. Det var smukt og kolos¬
salt. Det har selvfølgelig også været kønt hertil, men ikke så
storslået. På venstre side har der skiftevis været klipper og
vinbjerge, dog med klipper, medens der på højre side har
været vinbjerge omtrent hele vejen. Her et stykke fra
Oberwesel, hvor Rhinen svinger, løber toget igennem en
tunnel, ligesom så mange andre steder her. Efter at have gået
et lille stykke videre kom vi ud for Lorelei-Felsen, og efter
endnu at have gået lidt kom vi til St. Goar, hvorfra vi så over
til St. Goarhausen. Begge byerne ligger smukt ved foden af
bjergene. I St. Goarhausen boede vi på herberge zurHeimat,
hvor vi fik en godt behandling og godt logi.

Den 30. August
St. Goarshausen - Koblenz
Kl. 7 i dag blev vi vækket, hvorefter vi straks stod op og fik
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vormorgenkaffe. Derefter gik vi tilbage
og besteg Lorelei-Felsen, hvorom der
skal gå mange sagn, og hvorfra vi havde
en udmærket udsigt over et stykke af
Rhinen, der tog sig smukt ud, medens
solen skinnede, og damperne sejlede op
og ned af den. Da vi var kommen ned
til herberget igen, begyndte det at regne,
så vi måtte gøre et lille ophold. Så blev
vi sat over til St. Goar, og derefter var
vi oppe ved Rheinfels. Videre spadse¬
rede vi til Boppard; men så begyndte
det igen at regne, hvorfor vi sejlede med
en damper til Koblenz.
Forsættelse førger

AALBORG
Vi startede på en ny sæson med 14 sol¬
brændte og forventningsfulde svende.
Et par stykker var endda i korte bukser.
Sikket et syn. Som sædvanlig blev vi
bespist på behørig vis med god mad af
hulemor Lis. Der blev ringet flittigtmed
klokken. Bl.a. afVilly i anledning afsin
nyligt overståede 75 års fødselsdag.
Vi fik sammensat et efterårsprogram
med forskellige aktiviteter. Bl.a. fore¬
drag, spiseaftenermed and a la Bagdad
og et ålegilde. Vi skal også på besøg
hos Thisted Bryghus den 4. oktober,
hvor vi kører i bus fra hulen kl. 18.00.
Det kan være, vi får lov til at smage på
de gode produkter, som bryggeriet la¬
ver. Husk derfor tilmelding til Gunnar
på 40 97 18 92 eller på opslag i hulen.
Du skulle nødig gå glip af en god tur.
Hele programmet går nu i trykken og
sendes ud til alle medlemmer i Ålborg.
Med naverhilsen og kno i bordet, Gun¬
nar

FREDERICIA
Hulemøde onsdag d.7.8.05 (7.9?). 6
Svende og 2 venner var mødt op kl.
19.00, hvor formanden Erik bød vel¬
kommen kort efter. Det var en meget
sulten dagsorden. Der blev talt lidt om
løvfaldsturen d. 1.10, men den var jo
lagt i faste rammer. Men så blev vores

forårsfest fastlagt til lørdag d. 4. marts.
Nærmere herom i svenden for februar
2006. Emnet nyemedlemmer blev også
berørt. Men det er åbenbart en meget
svær opgave at finde dem, selv om der
går mange mennesker rundt, som har
været ude at rejse i deres unge dage.
Sidste punkt på dagsordenen: Vores
naverven og hulemor havde besluttet sig
for at blive rigtig nav. Som hun selv si¬
ger, har hun haft rigelig rejsetid i Sve¬
rige i sine unge dage, og så er jeg fri for
negativ modtagelse ude i landet en an¬
den gang, så nu er hun optaget som nav.
Herefter gik vi over til spisning og den
løse snak og hygge, og Vera fik ringet
en gang på klokken, inden vi gik hjem
ved 22.30 tiden.
Med kno i bordet Vera/Jens Chr.

FREDERIKSSUND
En rigtig dejlig varm aften i hulen d.
2.sep. Der var mødt 17 medl. Op. For¬
manden bød velkommen. Der var lidt
interne meddelelser. Derefter bad han
Karsten Salomonsen om at komme op
til det runde bord, da Karsten har øn¬
sket at blive medlem. Karsten er ma¬

skintekniker og har arbejdet på Island.
Vi siger hjertelig til lykke med optagel¬
sen og velkommen i vores rækker, og
tak for klokkeklang. Vi siger også tak
til Per Bogart for ringningen. Derefter
var der hulemad med sang og naver¬
spind. Vi sang minderne, og en hygge¬
lig aften var til ende. D. 3. sep. var der
åbent hus på Græse GI. Skole. Alle for¬
eninger var repræsenteret, og arrange¬
mentet var rigtig godt besøgt. Vi havde
en travl eftermiddag med at stege pøl¬
ser og bøffer. D. 10. sep. havde vi vores
Lam på spid fest, en vellykket fest, hvor
de trofaste naver fra København deltog,
vi siger tak for jeres deltagelse, det er
altid dejligt at feste sammen med jer.
Et medlem som vi desværre ikke ser så
tit var også med det var dejligt at se dig,
Søren, håber at du vil besøge os til hule¬
møder så vi kan få snakket. En dejlig
aften med masser af sang - dans
Vi ønsker Kurt og Simon hjertelig til
lykke med deres fødselsdage. Ved næ¬
ste hulemøde d. 7. okt. har Per og Si¬
mon hulevagt.
Med kno Skribenten

HILLERØD
Den 9. september besøgte vi Helsingør
Værft, hvor vi først hørte om arbejdet
med restaureringen afS/S Bjørn og der¬
efter holdt vores huleaften i Bjørns fro¬
koststue. Der var 15 deltagere. Peter
Vejse Møller fra gruppen omkring S/S
Bjørn gav os et godt indtryk af arbej¬
det. Dejligt at se hvordan der bliver ta¬
get hånd om den gamle dame, den tidli¬
gere isbryder og bugserbåd fra Randers,
men dermangler endnu meget arbejde,
inden der kommer damp på kedlen. En
rigtig vellykket aften! Oktober pro¬
grammet bliver med huleaften den 14.
oktober kl. 19.30 og messe den 29. ok¬
tober kl. 13.00. Begge gange på Nor¬
dre Jernbanevej 40 i Hillerød (indkør¬
sel fra Vibekevej 2). Vi nåede ikke at
høre Danns historier under mødet i Hel¬

singør, så dem har vi til gode til hule-
aftenen den 14. oktober.

Tilmelding til messen den 29. oktober
som sædvanlig til formand Dann Eland
tlfi: 47 31 49 54 (efter kl. 19) eller evt.
mobiltlf: 30 55 65 42 - eller til Knud

Lindgreen tlfi: 33 24 94 02
Med naverhilsen Per.

HOLBÆK
D. 03.09.05 havde vi 85 års jubilæum.
Vi startede dagen med åbent hus fra
14.00 til 16.00 med pølsebord og lidt
til halsen. Vi havde besøg afNæstved,
Hillerød, Esbjerg og Roskildenaverne
samt en del lokale. Vi havde udstillings-
vognen åben ved foreningshuset, og der
kom en del og kikkede på. Men om det
gav nogle medlemmer, kan kun tiden
vise. Men vi havde en god hyggelig ef¬
termiddag. Kl. 18.00 startede vores fest¬
middag. Der deltog 37 til Kinamad og
musik ved „Daffy". Vi havde en festlig
aften. Musikken må have ramt de rig¬
tige melodier, da dansegulvet var godt
besat hele aften. Der blev også afholdt
lotteri, hvor lokale forretninger havde
skænket gaver. Tak til dem. Efter en lang
dag sluttede festen med pølsebord. En
stor tak til det nedsatte festudvalg. Uden
dem havde det ikke kunnet lade sig gøre
at skabe en så festlig dag.
Med Kno Ole P.
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HØRNING

Fredag den 2. september var der hule-
møde og viseaften. 14 navere var mødt
op i hulen samt Kaj fra Århus. Denne
aften var formanden forhindret i at

møde, så hulefar Richard var formand
denne aften(det klarede han flot). Elo
Bjerking var blevet 60 år her i sommer,
så han ville give os maden denne aften.
Det var sild, to stykker smørrebrød samt
øl og snaps. Meget fint. Der blev for¬
talt om de bedste og værste ferieminder
og sunget en del. Blærehatten kom frem,
da der blev ringetmed klokken. Vi slut¬
tede med Minderne. En hyggelig aften.
Fredag den 7. oktober fællesspisning kl.
19. Tilmelding senest 1. oktober på tlf.
86 92 18 03 eller 20 97 18 44. Derefter

foredrag ved Ole Johansen Århus
Med kno i bordet, Else

LOS ANGELES

Jeg har ikke faet skrevet til den Farende
Svend i nogle måneder, men det har jo
også været ferietid. Vi havde et godt
augustmøde hos naver Kent Olsen i
Bellflower, Long Beach. Han harmange
biler lige fra en Ford T fra 1934 til den
nyeste udgave i Cadillac. Han har en
stor festsal, hvor alle hans mange an¬
tikviteter var udstillet. Så der var me¬

get at se på for alle navere og gæster. I
september holder vi vores årlige picnic
i Naverdalen. Vi regner med at have
næsten fuldt hus. Menuen står jo som
sædvanlig på hamburgers og hot dogs.
Vi kan fortælle, at vi har haft mange
besøg af rådyr og bjørne i Naverhulen.
En dag kom en stor hunbjørn med un¬

ger på besøg. Nav Ed Belknap var så
heldig at kunne snuppe et par billeder
af dem, men de var jo også lige uden
for hans dør. Måske de kiggede efter
en ny bolig. (Kan man sige, han fik en
bjørn på?) Nav Svend Martensen er ta¬
get på sin sidste rejse her i august. Han
var kun nav i en kort tid, men han vil
blive savnet. Han var altid ivrig kort¬
spiller. Vi tænker lidt på at indrette
vores udhus til en gæstehytte, så vi har
et sted for de rejsende svende, der kom¬
mer langvejs fra, samt til navere der ikke
kan køre hjem efter mødet. Men det er
endnu kun en ide. Ellers har vi bare haft
en meget varm sommer som sædvan¬
lig. Nu ser vi frem til et godt efterår med
dejlige dage og kølige nætter. Vi har

nu haft vores septembermøde i Hulen
den 9. Vi havde en travl dag, der alle¬
rede startede klokken 13:00. Mange
navere kom og gav en hånd med ved
vores årlige efterårsrengøring. Der blev
skuffet, revet og fejet alle vegne, men
også tid til at skylle støvet ned med en
kold Tuborg. Indendørs har vi altid
mange edderkoppespind, men edder¬
kopperne fik fart på, da kosten kom
frem. Klokken 17:00 begyndte vores
regulære hulemøde med happy hour og
middag klokken 19:00 efterfulgt af
hulemødet klokken 20:00. Denne gang
var det min tur til at stå for middagen,
men jeg havde allieret mig med min
kone, så hun klarede middagen. Alle var
tilfredse med sildemad., bankekød og
is. Vi er også i gang med at lave en min¬
dre ombygning af vores udhus, så der
var nok at tage fat på denne dag.
Byen Monrovia er ved at lægge en ny
vandledning gennem vores område, så
det var ikke så let at komme ned til

Hulen, men alle klarede da turen. Vi far
til gengæld for besværet indlagt en ny
20 cm. vandledning og en brandhane
og repareret vores lange indkørsel. Nu
har vi nogenlunde behagelig tempera¬
tur igen, så vi havde godt arbejdsvejr.
Nu ser vi frem til vores årlige picnic
den 18. september. Den kan jeg berette
om næste gang. Min kone og jeg har
igen været på vores årlige tur til Santa
Cruz og besøge vores søn og svigerdat¬
ter. På hjemvejen tager vi Highway 1,
der går ned langs vestkysten afCalifor¬
nien. Vi stoppede lidt i Monterey,
Carmel og Big Sur og stoppede i Gorda
hos nav Erik Jensen og hans kone Ruth.
Vi sender dem hermed en hilsen med
tak for sidst. Han bor jo stadig oppe i
1250 fods højde over havets overflade.
De er selvforsynende med kildevand,
honning og grønsager, og Eriks kone
Ruth havde travlt med at henkoge 24
store glas pærer fra egen avl. Erik havde
også lige fået installeret 3 nye sol¬
paneler, som skulle give strøm til en ny
dybfryser. De holder meget øje med
deres kildevandsbeholders vandstand.
Den skulle ikke gå så lavt, at Erik skulle
til at vandre op i bjergene til kildens
udspring og efterse hele systemet, for
han synes at vandstanden var for lav for
denne årstid. De er de mest gæstfrie
mennesker, og de er altid glade for

naverbesøg. Nå men nu ikke mere for
dennegang.
Med Kno Arne O.

KOLDING
Så starter vi igen efter ferien, som de
fleste jo har afholdt. Vi var 8 medl. som
mødte op. Vi var 2 navere + 1 naver¬
ven, som var taget til Mosel. Vi havde
en dejlig aften med slidtage på klokken.
Vi må se næste gang, om vi kan få smurt
ganerne lidt. D. 20. aug. var vi en tur
på Hjerl Hede. Vi måtte tage 9 medlem¬
mer her fra Kolding alene, da der ikke
var tilslutning fra andre foreninger. Vi
havde en dejlig tur derop, men varmt.
Og tak til Kirsten fra Fyn. Hende hen¬
tede vi i Fredericia. Hun er nu altid flink
til at deltage i alt indenfor naverne.
Håber du kom godt hjem.
Med naverhilsen Karen.

KØBENHAVN
Grundet ferie ved deadline til Svenden
kommer septemberreferatet først næste
gang. Vi starter jo allerede første dag i
oktober (den 1.10) med vort spøjse
Surprice-Party. Men måske er det over¬
stået, når dette læses. Omtalen var i sid¬
ste nummer. Svendehulemødet den
13.10 er krydret med film eller anden
form for billeder optaget/oplevet af eet
afvore medlemmer, der naturligvis lig¬
ger stemme til. Kom og få en ekstra
pragtfuld aften.
Så er det grundet tidspunktet igen nød¬
vendigt at nævne et af næste måneds
programmer. Det er nemlig vores

overdådige SILDEBORD lørdag den
5.11 kl. 13.00 Bemærk klokkeslettet. Vi
kender alle sangen om bordets glæder,
der vel også gælder HAVETS glæder.
Det er en dag, hvor (næsten) alt gerne
må gå i fisk. Har du en specialitet, du
gerne vil tage med, "så gi' os lige et (fi¬
sketegn! Sidste tilmelding den 30.10.
1.10 kl. 18.00 Surprice-Party

13.10 kl. 19.00 Svendehulemøde & film
30.10 kl. 10.30 Søndagsmesse
5.11 kl. 13.00 Sildebord
Med kno i bordet, Niels 2"m"

NAKSKOV

Endelig nyt fra Nakskov, men det er
ikke om hulemøderne, dem er der ikke
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den store tilslutning til her i sommermå¬
nederne. Vores ven Egon har været en
tur på den anden side af kloden. Der
siges, at han skulle ud og lære at ride
på kænguruer. Om det lykkedes, vil han
ikke sige. Han var også en tur på
Tasmanien med sin bror, der bor der¬
ude. De skulle se, hvor Mary boede.
Ville fotografere huset. Men de har nok
opført sig usømmeligt, for de blev truet
med politiet, hvis de ikke forsvandt. De
fik dog taget et billede afnabohuset med
havudsigt. PS: Han er kommet hjem
uden at rende på en rottesnog. Vi har
også holdt vores sommerfest ude på
slottet hos Ole. Vi var ikke mange, men
det afholdt os ikke fra at feste. Der var
købt drikkevare til dobbelt så mange,

og det eneste der fik ben at gå på var de
gyldne dråber, men flaskerne er heller
ikke store. Næste hulemøde er d. 30.9,
så vi håber at tilslutningen bliver nor¬
mal igen.
Med kno i bord Henning

NYSTED
Hulemødet den 5. sep. var første hule-
møde efter sommerferien. 7 svende var
mødt op. Det meste af mødet gik med
at tale om vores 50 års jubilæum den
16. okt.. Husk nu at alle navere, som
har tid og lyst, er inviteret denne dag
(Se Svenden nr. 9). Menuen på hule¬
mødet stod på Oldermandens stegte ål,
som der igen i år blev høstet megen ros
for. På grund af Skatmesterens fravær
på denne første mandag i sep. i på hin¬
anden flere følgende år, flyttes åle-
spisningen næste år til den første man¬
dag i oktober, så også han kan være
med. Næste hulemøde er mandag den.
3. oktober kl. 19.00. Herefter sang vi
minderne til ikke et øje var tørt. Vi gik
hver til sit på denne dejlige sensommer¬
aften.
HUSK TILMELDING TIL 50 ÅRS
JUBILÆET PÅ TLF. 54 87 20 39
eller e-mail:alex.v.jensen@tdcadsl.dk
Med kno. Oldermanden.

NÆSTVED
Ved hulemødet den 2.9.05 var der mødt
18. Vi sang nr.28. Det meste af aftenen
gik med at snakke om Stiftelsen, som
skal fejres den 15.10.05. Finn har
reserveret Kompagnihuset, så vi håber,
der kommer mange gæster. Flemming
Rønne synes, vi skal have C.U.K, mær

kerne til vores medlemsbog tilbage Det
var der mange andre, der også ville
have, så vi vil skrive til H.B. om det.
Den 3. 9 tog 9 personer til reception i
Holbæk. Vi havde et par hyggelige ti¬
mer. Den 11.09.05 fylder Jes Jensen 50
år. Vi ønsker dig hjertelig til lykke med
dagen.
Med en finger NILS.

ODENSE
Hulemødet den 2. september var et stille
møde. Der varmødt tre medlemmer op.
Vi startede med lidt hyggelig snak, men
som tiden gik, måtte vi konstatere, at
der ikke kom flere, så vi holdt et lille
tremandshulemøde, hvor der blev talt
om Canada og Grønland. Mødet slut¬
tede kl. 22.15. Referent Ole Bøwig
Mød talrigt op d.7.10 til generalforsam¬
ling kl. 17.00. Tilmelding til fællesspis¬
ning til Kirsten på tlf: 65 91 35 38 tak.
Jeg vil benytte lejligheden til at takke
alle Moselarerne, for nogle dejlige dage
ved Mosel og jo, Silkeborg kan godt
pakke sammen ang. Fyrværkeri. I år var
det i Cochem flottere end nogen sinde.
Husk møde med gule ærter d.4. nov.
Tilmelding
De bedste hilsner Pigen fra Fyn
ROSKILDE
D. 26.8 var vi 13 navere og venner samt
Katja og Steffen, som er Inger og Lars
Peters børnebørn. Ib, som trådte i Poul
Eriks sted, bød velkommen. Birthe tak¬
kede Inger for, at hun blev husket, så
hun også kom med på fisketuren, som
gik tilMyrup d. 6.8. Rimeligt vejr, ikke
mange fisk, Mogens tog den største,
Poul 5 afde mindste. En dejlig dag med
masser af frisk luft. Sluttede huleaftenen
med Minderne ved 21.30 tiden.

Program for oktober:
Kortspil: Søndag d. 16. kl. 17.30.
Hulemøde: Fredag d. 28. kl. 19.00.
Hulevagten sørger jeg for.
Med naverhilsen fraRoskilde, Annalise.

RANDERS
Hulemødet blev startet af næstforman¬
den Peter, der på en neis måde med¬
delte, at Jørgen desværre havde forfald
på grund af sygdom. Derefter sang vi
og kunne så skride til det yderst glæde¬
lige: Optagelse afny naverven Jytte, der
for øvrigt er en god gammel kending i
hulen, samt optagelse afen ny nav Lars,

der har arbejdet i USA. Vi byder begge
hjertelig velkommen i Hulen og CUK.
Så gennemgik vi de få ting, der skulle-
behandles påmødet. Sluttede afmed en
sang og gik over til hygge og spisning
af Lailas gode mad. Selve mødet blev
overværet af en mand, Per, der lige er

flyttet ind i ejendommen. Han er gam¬
mel Grønlands-farer og virker både rar
og hyggelig. Nu håber vi, at han synes
det samme om os og senere søger

optagelse.Netop som vi startede på
maden, kom enken til en nav fra Ran¬
ders ind af døren. Hun blev selvfølge¬
lig bænket, og vi fandt ud af, at hun er
berettiget til optagelse som nav. Vi ser
frem til endnu en optagelse i Hulen.
Måske allerede på det næste hulemøde.
Efter flittig brug af klokken og sang¬

bøgerne lukkede vi hulen af kl. ca.
22.30. Et godt hulemøde hvor vi var 11
til stede. HUSK GF i næst måned hvor
Ole vil lave de gule ærter. (Dagsorden
opsættes i Hulen)
Vel mødt og - med kno i bordet.
Bogbinderen.
SAMSØ

Undskyld mange gange Hans at du blev
glemt i den forrige svend. Vi fra Samsø
ønsker dig mange gange til lykke med
de 70 år. Grillaften 2. 9. 05. Vi var 12
til en dejlig stille og rolig grillaften i
hulen. Vi var heldige at fa lov til at låne
Flinchs hotels store grill. Tak til Kenn.
Vejret var godt, så vi var så heldige at
kunne sidde ude. Tak til Knud som

havde tænkt på os piger med en æske
chokolade. Efterhånden var der nogle,
som trak indendørs. Andre tog tidlig
hjem. Næste hulemøde er d. 7. 10. 05
med gule ærter.
Søndagsmøde d. 30. 10. 05.
Hilsen fra Åse.

SILKEBORG

Ting kan udvikle sig, ja det må vi nok
sige. Der er nogle her, der ikke er bange
for at yde en kæmpe indsats for det, de
nu går ind for eller brænder for. Det jeg
mener er, at Gunner Møller laver en ind¬
samling til fordel for nogle nødstedte
børn i Thailand i det område, der hed¬
der Kamala til opbygning af et skole¬
hjem for forældreløse børn. Annema¬
rie & Jørgen Kastrup havde et loppe¬
marked til støtte for børn i Gambia. De

tegner også sponsorkontrakter for bør-
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nene, så de kan lære at læse og skrive.
Dette til en ganske overkommelig pris.
Ja jeg er fald afbeundring for Jer begge
for det store arbejde, som i går og la¬
ver. Det beviser, at det ikke er tomme
ord men derimod en levende forening
med store projekter sat i søen. Der er
generalforsamling lørdag den 24. sep¬
tember kl. 10. Der bliver i lighed med
tidligere årmorgenkaffe kl. 9 med rund¬
stykker og en lille en. Dagsordnen ifølge
vedtægterne. Her skal også lyde en stor
tak til Ole Eriksen for hans gode ide med
et stykke flæskesteg med meget sprød
svær til Svende efter bedemødet forle¬
den søndag. Ole tog selv opvasken og
stillede det hele på plads bagefter. Tak
Ole Hold jer fugtige svende.
Skriverkarlen

SLAGELSE
Det blev et stille hulemøde d. 2. sep¬
tember med kun 5 fremmødte svende.
Mødet blev indledt med 1 minuts stil¬

hed, hvor vi mindedes Ejvind,
som netop er draget ud på sin sidste
rejse. Ejvind vil blive savnet, thi han
var i sandhed en god kammerat. En hel¬
hjertet nav som altid kunne bidrage med
stor underholdning. Helt i Ejvinds ånd
sang vi „I et Vinhus". Erik kunne be¬
rette, at vi holder åben hule på Set. Mi¬
chaels Nat d. 30. september. Vi får brug
for et pænt fremmøde af svende til at
vise rundt, skænke vin (til gæsterne) og
fortælle om naverne. Herudover blev
det aftalt, at vores udlånte effekter til
Slagelse Museum skal hentes d. 8. sep¬
tember. Endelig uddelte Per nyt
opdateret blad/kalender,
med kno i bordet, Per

STOCKHOLM

Fågelskydning med efterfölgende
kråftskive blev ikke af på grund af alt
formange var ude og rese og derfor ikke
kunne komme. Men på månedsmödet
ugen efter var de fleste kommet hjem
igen, og vi fik höre om deres oplevelser.

På årsfesten den 27. august var vi i alle
fald 15 medlemmer samlet og kunne
nyde af en tre rätters middag med vin.
Den 1. september var vi hos Otto Mad¬
sen og fejre hans 80 års dag, og vejret
var så fint, at vi kunne sidde ude i hans
have og nyde det fine vejr. Vi takker
Else og Otto for en dejlig dag, og det
var morsomt at få träffe Heinz og hans
Ingrid, som var med.
PROGRAM FOR OKTOBER:
07. okt. Månedsmöde fredag kl.. 19
15. okt. Whist lördag kl.. 10
28. okt. Svendefest fredag kl.. 19
Med Naverhilsen Onkel Anders.

VEJLE

Hulemøde d. 2.9.05. Der var ikke de
store emner at debattere ved mødet,
men alligevel en rigtig god stemning
hvor klokken ikke fik ro. Sorte Arne,
der lige havde rundet de 65 år, mindede
os lige derpå ved at slå på den gyldne
skærm flere gange. Der var modtaget I
stk. årsprogram fra Københavner¬
naverne, som man kan se ude i hulen.
Polle der havde stået for maden ved

sponsor ogmedhjælperfesten fra pinse¬
stævnet, blev rost og fik en stor tak ved
mødet. Der blev ved mødet opfordret
til at tage på besøg hos vores naver¬
brødre i andre byer. Det har vi måske
svigtet en del i den senere tid. Dette blev
positivt modtaget af mødedeltagerne.
Der blev sunget flittigt i sangbogen
denne aften. En ro og fred lod sig hvile
over Hulen, hvor solen havde skinnet
over os hele den lange dag. 15 navere
havde deltaget i mødet. Tak for besø¬
get. Kom ud til os venner, vi savner jer
i Hulen.

Arrangementer i oktober måned:
7.10.05 kl. 18.30 Generalforsamling.
Med naverhilsen. Jens K. Ibsgaard.
SØNDERBORG
Så er den sommerferie slut, og hulen
åben igen med stort fremmøde - 16
mand. Det var en dejlig start i vores
totalrenoverede hule. STOR TAK til
Frank som kunne afse 2 uger af sin

sommerferie til at male alt fra hoved¬
dør til nødudgang. Det er blevet så godt.
Også tak til de øvrige hjælpere. En dej¬
lig aften med god stemning, sang og
Judiths super hvidkålsbudding.
Møjn og kno i bordet Martha.

ÅRHUS
Hulemøde d. 12. 8! Efter formandens
velkomst og de interne meddelelser
sang vi velkomstsangen for Poul Erik
Rasmussen fra Canada og Rasmus Leth
Jacobsen fra Viby. Vi sender en varm
hilsen til Svend E. Jensen. Vi håber snart
at se dig i hulen igen. Fugleskydningen
d. 20. 8 blev en rigtig munter dag for
svendene, idet formanden for Hinnerup
skydeklub kom senere end aftalt - det
måtte han bøde for ved at erklære - fri
bar. Det vakte forståeligt nok jubel. Ny
fuglekonge i år - - nå ja ny og ny, blev
Frank Ibsen. Han har været "Konge"
adskillige gange! De øvrige vindere
blev: Halsen - Børge! Halen - Børge!
V. vinge - Kaj! H. vinge - Børge! Næb¬
bet - Erik! Til hulemødet den 9. 9 var
det næstformand Erik Carlsen, der bød
velkommen. Det kommende "fødsels¬

dagsbarn" Ole Bjelgardt fik overrakt en
flaske af foreningen. Han kvitterede
omgående for flasken ved at slå på klok¬
ken. Det ville Bager og Leif ikke stå
tilbage for. De havde haft fødselsdag,
så de slog også på klokken. Børge havde
haft en rimelig sikker hånd ved fugle¬
skydningen, så han slog også på klok¬
ken. Tak til Jer alle! Vi fik serveret

laksemad til kaffen. Det var Hans Pe¬

ter, der var vært for anretningen. Vi si¬
ger mange tak! Efter maden fik klokke¬
ringerne den høje hat på. Tredje gang
vi sang blæresangen, lød det helt per¬
fekt! !
Hulemøde d. 14. 10

Bowling d. 28. 10. Det foregår i
Echersbergsgade kl. 19. Tilmelding er
nødvendig, da der skal bestilles baner
efter x antal svende. Tilmelding til Kaj
på tlf. 86 24 43 51 senest d. 20. okt.
Hilsen fra smilets by . Lis

KOLDING

kr'one
TAXI 7550 2700

VIOLA PUB
Søndergade 21 • Tlf. 75 53 76 90

Helle Krogsgaard
6000 Kolding



www.naverne.com

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: finncp@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 Email:

frode26@mail.tele.dk
Bank: Arbejdernes Landsbank i Danmark
konto:53470388708
Bank: Arbejdernes Landsbank fra udlandet
konto:DK4353470000388708 ~ Swift: ALBADKKK

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:
Ole Puggaard Ladegaardsparken 67, Ith.
DK-4300 Holbæk tlf.: 5927 4264 - email: o.puggaard@c.dk
Trykning:
Birkerød Bogtryk/offset Aps. Toftebakken 2,D.
DK-3460 Birkerød. Tlf.: 45 81 04 58.

CITY CAFE'en
Fønnesbechsqade

Herning
Tlf. 9722 5574

stedet, hvor venner mødes

MALERMESTER
TOM SØRENSEN

Medl. af CIIK. Hillerød afd.

Kristtornevej 43
3300 Frederiksværk
SE.: nr. 20043008 CS

Tlf.: 4772 1112
Fax.: 47721152
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

MANDEN
Dit ;ofca/e 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

LUb's .

Frederiksberggade 4 - Silkeborg - Tlf. 86 82 05 91

z
o
s/

<
n

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 9712 30 08



AFSENDER: B
Hovedkassen

Rustrupvej 26 B. DD DANMARK
DK-8653 Them

® POST>
PP

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.

^M.7/

Brandt's Bar
Paladspassagen 7

7100 Vejle
Tlf. 7583 1099

■O-Ruq
TLF- 05±5

MURERMESTER
Gunner M Vilhelmsen

Egetoften 6, Slagslunde
DK-3660 Stenløse

Tlf.: 48 18 35 11
Medlem i Frederikssund

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 svemmepel.

Ring efter materiale
tlf. 7591 1940 fax. 7593 4019

email : bianka@bianka.dk • webside : www.bianka.dk

SITs 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

HØJSKOLEN
ØSTERSØEN

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

www.hojoster.dk
e-mail: adm@hojoster.dk

DET KONGEtn-it BIBLIOTEK
KØBENHAVN
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40 ÅRS JUBILÆUM

D.01.nov.2005 har
Ebbe Lehmann, Calgary
40 års jubilæum i CUK.
Vi ønsker han hjertelig

tillykke.
Foreningen i Calgary.

Den 13.11 kan Svend E. Jensen

fejre sit 40 års jubilæum som
nav i Århus! Svend E. har i de

forgangne år ydet en kæmpe
indsats i hulen. Bl.a. var han i en

lang årrække bestyrelsesmedlem.
Senere var han med i festudvalget.
Derudover har han repareret mange , {"S
ting i hulen. Billede er taget fra et ældre
Han er uddannet møbelsnedker, nr.af „Den farende svend" Red.
men det er ikke kun træet, han mestrer.
Går klokken i hulen i stykker, er det Svend E. der reparerer den.!
Vi glæder os til at se dig i hulen, så vi kan gratulere dig med
40 års jubilæet.
På foreningens vegne. Lis Lindskjold

40 ÅRS JUBILÆUM

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

forsættelse fra oktober nr.
Den 30. August
St. Goarshausen - Koblenz
Kl. 7 i dag blev vi vækket, hvorefter vi straks stod
op og fik vor morgenkaffe. Derefter gik vi tilbage
og besteg Lorelei-Felsen, hvorom der skal gå
mange sagn, og hvorfra vi havde en udmærket
udsigt over et stykke af Rhinen, der tog sig smukt
ud, medens solen skinnede, og damperne sejlede
op og ned af den. Da vi var kommen ned til her¬
berget igen, begyndte det at regne, så vi måtte gøre
et lille ophold. Så blev vi sat over til St. Goar, og
derefter var vi oppe ved Rheinfels. Videre spadse¬
rede vi til Boppard; men så begyndte det igen at

regne, hvorfor vi sejlede med en damper til
Koblenz. Til Boppard var der smukt med klipper
og bjerge. Fra Boppard begyndte det at blive mere
fladt. I Koblenz fik vi aftensmad og logi på
Freunderverkehr.

Den 31. August
Koblenz - Neuwied

Formiddagen benyttede vi til at se os rundt i
Koblenz og til at se fæstningen Ehrenbreitsturm. I
Koblenz står en kolossal mindestøtte af Kejser
Wilhelm I. Efter at have set det, gik vi over ponton¬
broen til fæstningen Ehrenbreitsturm, som der blev
sagt, vi kunne få se for 50 Pf. Vi besluttede os til at
ofre dem, hvorfor vi gik derop og fik en ledsager
med. Men da vi var kommen helt op, viste det sig,
at vi kun kunne få udsigten at se fra fæstningen,

Forsætter side 3
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MÆRKEDAGE

D.23.okt 2005 Vera Larsen Hørning 75år
GI. Ryvej 26 Jeksen
Dk-8362 Hørning

D.07. nov.2005 Jørgen E. Larsen
Nyrupsvej 1,
Dk-4520 Svinninge

D.08.nov.2005 Jørn Spring
Thorsgade 56 b.
Dk-8700 Horsens.

D. 12.nov.2005 Anker Andersen

Auroravej 34 ,

Dk-9210 Aalborg SØ
D.20.nov.2005 Ole Peter Jensen

Irisvej 12,
Dk-2680 Solrød Strand

JUBILÆUM

D.01.nov.2005 Ebbe Lehmann Calgary 40år
924 Rundlecairn Way NE
Calgary, AB

D.01.nov.2005 Kaj Hansen Frederikssund 30år
Gormsvej 7, Kregme
Dk-3300 Frederiksværk

D.ll.nov.2005 Kaj H. Kristensen Herning 25år
Nis Petersenvej 20
Dk-7500 Holsterbro

D. 13.nov.2005 Svend E . Jensen Århus 40år

Tage Hansensgade 7
Dk-8000 Århus C

D.27.nov.2005 Frank Petersen Zürich 25år
Schaffhauserstr 118
CH-8412 Aesch b. Neftepbach

D.28. nov.2005 Else Larsen, Holbæk (NV) 25år
Østergade 48,
Dk-4340 Tølløse

D.28.nov.2005 Grethe Henriksen Stockholm 30år

Götgatan 90
S-11862 Stockholm, Sverige

TAK - TAK - TAK - TAK

En stor takt til alle navere i HB, Stockholm, Køben¬
havn, Kbh. proppen, Roskilde samt Holbæk, som har
glædet mig på min 80 årsdag med gaver, telegrammer
opringning samt deltaget ved mit åben hus arrange¬
ment.

Med naverhilsen Kai Dyrberg.

Jeg vil hermed sende en storAlpe-tak for opmærksom¬
heden i anledning afmin 2x30 års fødselsdag til alle
naver fra Stockholm, København, Frederikssund,
Zürich, Herning, afd. og fra HB, og fra Marianne og

Ole,Jørgen og Ester, Freddy, Arno og Inge Frank
Odense,
med kno i bordet Flemming Zürich.

JUBI-JUBI-JUBILÆUM
Ester Lund, Sønderborg afd. har
25 års jubilæum, der bliver sørget for
noget til ganen.

Sønderborg afd.

JULEFROKOST I FREDERIKSSUND

Lørdag d.3 dec. 2005, spiser vi julefrokost, hvor
alle er meget velkommende, vi starter kl. 13.00.
Hvis du/i vil være med er pris pr. pers. 75.00 kr.
Tilmelding til Kurt på tlf.:4824 8881
Email.: kkbr@,c.dk
Dorrit tlf.:tlf.: 4772 4814
Email: dorrit nav@email.dk.
senest d.30 nov. 2005.

Foreningen i Frederikssund.

JULEFROKOST I HOLBÆK.

Vi holder julefrokost d. 26 nov. 05, kl.13.00 pris
pr.pers. 65.00 kr. tilmelding til Ole på
tlf.:5927 4264 email: o.puggaard@c.dk

Foreningen i Holbæk.

JULEFROKOST I RANDERS.
Julefrokosten bliver lørdag d. 19. november kl.
13.00 i hulen til den latterlige pris af 65 kr.
Sidste tilmelding er d. 13. november.
Der kommer opslag i hulen

Foreningen i Randers

Holbæk 60år

Vejle 65år

Aalborg 80år

Holbæk 75år
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MEDDELELSE FRA

HOVEDBESTYRELSEN

Hermed resultatet af afstemningen.
Leif Schmidt, 1 stemme. Ove Grå, 2 stemmer.

Torben Lundegaard, 3 stemmer.
Erik Philipsen, 7 stemmer.

Erik Philipsen er valgt som suppleant til HB.
Resultatet er kontrolleret af revisorerne.

Med naverhilsen, Ole Bøwig

Forsættelse fra side 1.

men ikke selve fæstningen. Derefter gik vi tilbage til
Koblenz, hvor vi fik vor understøttelse. Efter så at have
spist til middag gik det til sidste udbetalingssted, Køln.
I dag nåede vi dog ikke længere end til Neuwied, hvor
vi fik logi på en gæstgivergård. Et stykke før vi kom
hertil, holdt vi hvil ved Rhinen, hvor vi fik strømper
og fødder vaskede. Terrænet langs med Rhinen har på
det stykke vej, vi har gået i dag, været ganske fladt,
men dog smukt.

Den 1. September
Neuwied - Linz
Sidste nat var den første, hvor jeg slet ingen søvn har
fået. Jeg lå og kunne ikke kommet til at sove; men det
varede ikke længe, ingen jeg mærkede, at de andre
heller ikke kunne sove. Høier rev nemlig en tændstik
og fandt wanzen, og så var vi straks alle på benene. Da
der så blev funden "Sagte marcherende" også, beslut¬
tede Høier og jeg os til at trække i tøjet og sætte os på
en stol. Der sad vi så hele natten og sov og frøs skifte¬
vis, mens vi engang imellem måtte op og strække lem¬
merne. Nå, natten gik; men den var dog drøj. Det hjalp,
da vi fik en kop kaffe og en rask morgentur. På det
første stykke i dag var der ingen bjerge hernede ved
Rhinen; men da vi nåede Linz, var de dog ganske anta¬
gelige igen. Middagsmaden spiste vi på en dejlig plads
nede ved Rhinen, og da Høier og jeg ikke havde fået
nogen søvn sidste nat, forsøgte vi at få en lille mid¬
dagssøvn, hvilket også lykkedes, skønt det var noget
koldt.

Den 2. September
Linz - Bonn

Sidste nat sov vi godt i gode senge på H.&H., og kl. 8
begyndte vi turen til Bonn, der skal være den sidste

dagsmarch for mit vedkommende hernede. Kl. 11 nå¬
ede vi Dragenfels, som vi blev enige om at stige op på,
og efter en lille times forløb nåede vi toppen, hvor
Rhinen ligger. Det var en drøj tur; men den var uma¬
gen værd. Vi havde en god udsigt deroppe fra, og vi
blev straks klar over, at vi var færdige med det smuk¬
keste af Rhinturen. Vi kunne tydelig se, hvorledes
Rhinen snoede sig gennem fuldstændigt fladt land
nordpå. Da vi gik ned af bjerget, mødte vi flere, der
kom ridende på æsler. Ved Rolandnach, som vi kom
om ved i dag, var der også et smukt parti; men det
smukkeste var dog det, vi så, før vi nåede til St. Goar.
Hen på eftermiddagen nåede vi Bonn, hvor vi boede
på bogtrykkerherberget; men da det var dårligt vejr,
fik vi ikke set noget videre til byen.

Den 3. September
Bonn - Køln
I dag rejste vi med toget til Køln; men da det fremde¬
les var dårligt vejr, fik vi ikke andet at se end Domkir¬
ken, og det var jo i og for sig heller ikke så lidt. Kirken
påbegyndtes for 600 år siden, regnet fra 1880, da den
sidste hånd blev lagt på værket. Det er en kolossal kirke,
både i omfang og højde, den er næsten ligeså høj som
Domkirken i Ulm, nemlig 160 meter. Selvfølgelig er
den pragtfuld; man fristes næsten til at sige for pragt¬
fuld, så overfyldt er den med spir og figurer, at man
næsten skulle synes, at det var umuligt at lave den.
Kommerman så ind i kirken og ser de kolossale søjler,
de pragtfulde vindusmalerier, gulvet, stolene og figu¬
rerne på væggen, da forhøjes indtrykket endnu mere.
Regnvejr havde vi den ganske eftermiddag, så vi var
nødt til at sidde og glo på Gewerkschaftshuset. Logiet
var godt der, og om aftenen kunne alle, som havde lyst,
få et bad.
Køln er Tysklands 3. største by, og i Flanderen er det
den største by i hele Tyskland, nemlig 11.174 hektar.
Den ligger på begge sider af Rhinen, og er central¬
punkt for jernbane- og skibsfarts- Verkehr. På Hoved¬
banegården kører daglig 308 toge fra og til.
Turen gik videre fra Køln - Essen - Osnabrück - Bremen
- Hamburg - Flensburg - Grænsen

Så rullede vi af sted; og det varede ikke længe inden
søvnen begyndte at give øjenkrogene ringe. Cigarerne
ville ikke ret smage, og man begyndte at nikke så småt,
for afog til at slå øjnene op og kaste et søvnigt blik på
de lige så søvnige medrejsende.
Endelig er vi i Fredericia og kommen om bord på fær¬
gen. Det frisker lidt op, og Fyn kommer vi snart over.
På Store Bælt henter vi os en kop kaffe, og enhver sø¬
ger at gøre sig det så bekvemt som muligt. Bænkene
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både med og uden rygstød er optagne af søvnige folk, der indtager alle mulige stillinger. Nej, op på dækket og
de den stolte måge, der hurtigt og behændigt fanger det til den tiltænkte brød.
Her toner fremmede sprog én om ørerne, og der er sågar et par unge mulatter, som dog ligesom ikke rigtig vil
være deres farve bekendt, idet de skjuler hænderne i handskerne.
Så den sidste tørn, den tager vi sammen med et par amerikanere, dem skal vi nok lade være med at blive kloge
af. Vi nikker lidt, tænder en cigar, nikker nogle gange igen og så er vi i København.
På kryds og tværs igennem København - inde i Rådhuset - der er smukt og storstilet. På Rådhuspladsen stand¬
ser vi og får omsider fat på linie 5, efter at den et par gange er kørt fra os. Vi kører og kører. Nørre Farimagsgade
forsvinder omsider; Nørrebrogade er lang, men den kan tages, og så har vi Frederikssundsvejen.
Fra Østbanegården og ud til Humlebæk, derfra til Kagerup, hvor vi overraskede dem fuldstændig.
Vi finder gården, og vi finder Kristian (min broder) pløjende ude på marken. Vi lægger os ned i græsset og vil
overraske ham; men kun ham! han vender, skotter lidt, men lader som om han ikke har set os. Ser os - vender
ryggen til, indtil han er helt henne, men vi kan spare ulejligheden, han har set os for længe siden.
Kl. 6 var vi atter på benene og tog en tur langs stranden. Husene dernede ligger idyllisk, omgivet, omgivet som
de er af små smukke landsbyagtige haver, og med udsigten ud over Sundet med den svenske kyst som bag¬
grund. Gardinerne for de små vinduer ser så rene ud og blomsterne smiler én så hyggeligt i møde. Det viser sig
da også, at det ikke er de velsagtens temmelig fattige familier, der bor der. Nej, de er flyttede ud og har lejet
forhusene ud til københavnske landliggere.

Grænsen

Flensburg
Kiel
Schwerin
Berlin
Dresden

Leipzig
Altenburg
Plauen

Nürnberg
Donauwörth
Ulm
Konstanz

Stuttgart
Ludwigshafen -

Frankfurt
Mainz
Koblenz
Køln
Essen

Osnabrück
Bremen

Hamburg
Flensburg -

I alt
hvoraf er tilbagelagt til

Flensburg
Kiel
Schwerin
Berlin
Dresden

Leipzig
Altenburg
Plauen

Nürnberg
Donauwörth
Ulm
Konstanz

Stuttgart
Ludwigshafen
Frankfurt
Mainz
Koblenz
Køln
Essen
Osnabrück
Bremen

Hamburg
Flensburg
Grænsen

fods

71 Km.

83 -

140-
211 -

188 -

123 -

46-

75 -

164 -

98-
76-

125 -

175 -

130 -

79-
35 -

81 -

95-
71 -

146 -

122 -

114 -

166 -

71 -

2.685 Km.

1.262 Km.

N. Johansen
1882 - 1965

OBS-OBS-OBS

FRA HOVEDKASSEREREN

Da der er mange af vores medlemmer som
ikke har modtaget Den farende Svend for
oktober måned, vil jeg med denne mail
prøve at få klarhed over hvor mange af je¬
res medlemmer der ikke har fået medlems¬
bladet. Hvis i ikke kan nå oktober så prøv
med november. De oplysninger som jeg skal
bruge er følgende: Se bag på bladet fra sid¬
ste måned hvor bladet var modtaget.

Der står et nummer: 91368 KHC
og et nummer som eksempel 624 det er det
nummer som postvæsnet sender ud efter.
Navn som eksempel: Frode Zachariassen
Rustrupvej 26 B 8653 Them

Jeg skal bruge alle de oplysninger for at jeg
kan sende en samlet klage til postvæsnet, da
der er nogle medlemmer som har været på
posthuset for at efterlyse medlemsbladet og
jeg har talt med postforsendelsen i Køben¬
havn, hvor alle bladene bliver sendt ud fra.
Det har afvist klagerne.

Med kno Frode
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AALBORG
Den 3.10. var foreningen på en vel¬
lykket aftenudflugt til Thisted Bryg¬
hus. Sigurd havde tilrettelagt turen.
Der deltog 35 personer, navere med
koner og venner. Der var et par per¬
soner, der var interesseret i at blive
optaget. Vi håber, det lykkes.
Til huleaftenen var der, på trods af
det dejlige sensommervejr, mødt 17
svende. Formanden og kassereren
var forhindrede, men aftenen forløb
udmærket under Mays ledelse. Vi
fik besøg af Karin, som bor i
Pandrup. Hun er medlem af CUK
og har indtil nu besøgt foreningen i
Vejle engang imellem. Hun vil
komme igen til huleaftenen i novem¬
ber. Vi glædede os meget over be¬
søget, og hun er hjertelig velkom¬
men. Irene holdt foredrag om sin
bårne- og ungdom under krigen og
i det delte Berlin. I den anledning
serverede Kurt og Irene tysk mad,
eisbein og sauerkohl. De fleste
havde aldrig smagt det før, men de
spiste alle med god appetit.
Med naverhilsen Irene

FREDERICIA
Hulemøde d. 5.10.05 med den halv¬

årlige generalforsamling som jo kun
er af orienterende art, hovedsalig
fra formand og kasserer. Formanden
Erik Phillipsen bød de 12 navere og
venner velkommen. Herefter bad
han om forslag til dirigent. Jens Chr.
blev valgt. Herefter fik han travlt,
for spørge og debatlysten blev stor
denne aften. Første punkt protokol¬
len blev hurtigt godkendt. Formand
og kasserer var der heller ikke

mange kommentarer til. Men da vi
kom til eventuelt, blev der en hek¬
tisk markering. Der var nogle, der
gik på sommerudflugten 2006, hvor
vi satser på en tur til Den Gamle By
i Århus efterfulgt af et besøg hos
Århus naverne. Kassereren Louis er

tidligere kommet med et forslag om
at lave en spareklub, så medlemmer
kunne spare op til udflugter med
mere. Det var der bred enighed om,
og de første opsparinger blev da
også foretaget lørdag d. 8.10. Da vi
har søgt om at få nabolejligheden,
da bedst muligt kan udnytte en
dobbeltplads. Men lad os lige få
bevilget den først. Vi har jo som

mange bekendt lige afholdt 2 fester.
Først spiste vi ål med 46 deltagere.
14 dage senere havde vi løvfaldstur
med 35 deltagere, hvor vi besøgte
Tuborg bryggerierne i Fredericia,
hvor 1. brygmester Peter Rasmus¬
sen lavede en fortrinlig rundvisning
og besvarede mange spørgsmål. Ef¬
ter 1 1/2 time gik turen tilbage til
L.O. Huset, hvor kokken i mellem¬
tiden havde kogt en herlig torsk. Den
smagte virkelig godt. 29 personer
spiste 21 kg. torsk, de sidste 6 per¬
soner spiste fiskefilet. De ved ikke,
hvad de gik glip af. For at få to så
fine fester i rap skyldes, at der kom
mange glade mennesker udefra.
Både fra Holbæk-Odense-Hørning-
Århus og Sønderborg. Her fra Fre¬
dericia skal der lyde den varmeste
tak for det store fremmøde og det
pragtfulde humør, I alle mødte op
med. En særlig tak til Sønderborg
for „værtindegaven".
Lørdag d. 5. 11. 05 spiser vi gule
ærter. Er der nogen, der kunne tænke
sig at spise med, kan man ringe til
hulemor Vera på tlf. 75 92 23 82 og
melde sig til. Som noget nyt vil vi
prøve at invitere mulige medlemmer
med via dagspressen. Vi har lavet
en folder, som bliver lagt ud på for¬
skellige fagforeningskontorer og lig¬
nende steder.
Med kno i bordet, Vera/Jens Chr.

FREDERIKSSUND
13 svende var mødt op ved hule¬
mødet den 7. oktober, så i al hast
måtte Ludvig d. 14. med til bords,
hvilket han tog i stiv arm! Karl "ondt
i maven" havde haft fødselsdag, 47
+ moms, så han var først på klok¬
ken. Der har været helt utrolig gang
i vores forening på det sidste. Åbent
hus, lam på spid, marked i Mørkøv
og Moseltræf, så formand Kurt
havde travlt med at berette om det
hele og nåede vidt omkring. Det
forestående pinsestævne blev også
lige drøftet.
Per Bager havde hulevagt sammen
med Claus. De havde rigtig gjort sig
umage med mad-derne med en
anelse hjælp fra Hulefar. Per var i
løftet stemning og havde sådan en
lyst til at slå på klokken, men han
kunne ikke nå den, lige meget hvor
meget han strakte sig. Til sidst be¬
gyndte han at kaste med bestikket,
og så måtte bødekassen naturligvis
i gang - hvad tænker han på den
gode Per ? En omgang kom på bor¬
det, hvem der så end måtte betale
den ? - det var lidt svært at få pla¬
ceret kasketten. Det blev foreslået
at lave en billedaften i nær fremtid,
hvor vi kunne se digitale billeder på
naboens TV. Næste hulevagt d. 4
nov. har Dorrit og Morten. Vi øn¬
sker Karsten -Arne og Torben hjer¬
telig tillykke med fødselsdagene i
november, og Kaj med hans 30 års
jubilæum.
Julefrokost d. 3.dec kl. 13.00,
pris pr. pers. 75.00 kr. Tilmelding
til Kurt på tlf.:4824 8881 Email.:
kkbr@c.dk
Dorrit tlf.:4772 4814 Email:

dorrit_nav@email.dk, senest d.30
nov. 2005.
I det nye år starter vi med vores
kogesild d. 6 januar 2006.
Med kno Inge



HERNING

September gled ud af kalenderen.
Der har ikke været det overvæl¬
dende fremmøde i hulen, men, men,
det er nok efterveerne fra Mosel-

turen, som har gjort sig gældende,
så det bliver nok bedre. Der har ikke
været den store aktivitet i hulen de
sidste 2 mdr. udover hulemøderne,
hvor der ikke har været noget
særligt på programmet. Men det
tegner godt i den kommende tid,
hvor flere har ønsket at komme for
at se og høre, hvad en naverhule er
og hvad en nav står for. Selvfølge¬
lig er de alle velkomne. Det er dej¬
ligt, når nogen fatter interesse for
vores lille forening.
Til hulemødet d. 21.9 havde Jens

Lange haft fødselsdag, så klokken
fik et ordentligt dask. Hvis nogen
var ved at døse hen, blev de i hvert
fald vækket. Om det er fordi en pen¬
sioneret murer stadig har masse af
kræfter i overskud vides ikke, men
tak til Jens for omgangen. Så er der
lige til slut, Peer "Køl" er kommet
på hulens "sorte tavle". Han styrtede
ud af hulen uden at betale, han har
dog ringet og indrømmet, så han
bliver nok slettet næste gang, han
møder op.
Med knoslag MONTAGEN

HØRNING

Fredag den 7. oktober var der fæl¬
lesspisning i hulen. 10 navere var
mødt op + vores foredragsholder
Ole Johansen samt Lisbeth og Ale¬
xander. Jens Hansen havde stået for

madlavningen, skipperlapsskovs,
det havde han sluppet godt fra. Kl.
20. var det tid til at foredraget skulle
starte. Ole fortalte og viste film fra
Amerika og Tanzania. Det var et
godt foredrag. Jens Hansen var så
glad for, at vi kunne lide hans mad,
at han ringede med klokken, og
blærehatten kom frem. En hyggelig
aften sluttede med Minderne.
Med kno i bordet, Else

HILLERØD
Vi har fået en ny hule! Vi går i gang
med at indrette en hule i Hillerød
Kommunes Kulturværksted Byg¬
ning 2. Det er en central beliggen¬
hed bag Hillerød Bibliotek, der lig¬
ger ved butikscenteret Slots¬
arkaderne. Der er ca. ti minutters

gang fra Hillerød station, eller man
kan tage en to minutters busturmed
bus 701, 702, 703, 734 eller 735.
Der kan parkeres på adressen
Fredensvej 10, Hillerød. Vi glæder
os til at se medlemmer og gæster på
denne adresse til vores huleaften
den 11. november kl. 19.30 og til
vores lørdagsmesse den 26. novem¬
ber kl. 13. Den 11. november er der
den traditionelle tømning af bøde¬
kassen. Der bliver nok også tid til,
at Per kan fortælle historier fra sine
år i Saudi Arabien.
Den 26. november holder vi julefro¬
kost. Lokalet er næppe færdig-
indrettet til møderne i november,
men humøret, klokken og kokken
har vi med, og Knud får lejlighed
til at afprøve det nye køkken. Vi si¬
ger tak til tømrerne hos TIB, der har
givet os husly i deres klublokale ved
Hillerød station, men det skal blive
rart at få vores eget. Vi stræber ef¬
ter at holde en festlig indvielse af
det ny lokale tidligt næste år, når det
er helt færdigt. Mere herom senere.
Tilmelding til messen den 26. no¬
vember som sædvanlig til formand
Dann Eland på tlf. 47 31 49 54 (ef¬
ter kl. 19) eller evt. mobil 30 55 65
42 - eller til Knud Lindgreen på tlf.
33 24 94 02.
Med naverhilsen Per.

HOLBÆK
D. 13.09.05 havde vi besøg af Jern¬
løse Lokalhistorisk forening. Ebert
holdt foredrag om naverne. Særlig
om Holbæk gennem tiden. Der¬
efter serverede under-tegnede og
Freddy kaffe og Polarbagerens gode
pandekager. Men de havde ikke hørt
nok, så Ebert måtte i gang igen og
fortælle om sin rejse til USA. Vi
forstod på dem, at de havde haft en
god aften. D. 16.09.05 hulemøde.
Jeg kan ikke huske, hvornår der har
været så lidt fremmøde. Kun 9
mødte op. Det kom os til gode, for
Annie og Mogens havde hulevagt,
ogAnnie havde rigtig kræset for os,
så vi fik rigeligt med føde. Men el¬
lers forløb aftenen godt. Vi fik af¬
talt vagter til Mørkøv og rengøring
i foreningshuset dagen efter. Tak til
dem. Polarbageren havde lavet et
oplæg til en folder om vores aktivi¬
teter, som jeg tager op på næste
møde. HUSK vores julefrokost d. 26
nov. 05, kl. 13.00 pris pr.pers. 65.00
kr. tilmelding til Ole på tlf. :5927
4264 email: o.puggaard@c.dk
Med Kno Ole P.

LOS ANGELES

September den 18. havde vi vores
årlige picnic. Navere, naverretter og
gæster kom til vores dejlige Hule i
Naverdalen i Monrovia. (41 i alt).
Vejret var skønt, og flere spillede
hesteskospil. Resten af os nød hin¬
andens selskab. Vores barskab blev
kørt ud på patioen og blev godt be¬
søgt. Naveretterne var som altid
meget hjælpsomme med at forbe¬
rede og servere de gode retter. Vo¬
res kasserer John Kristensen og hans
kone Helene stod for alle indkøb¬

ene, og vores formand Kent Hanson
og hans kone Connie kom med en
masse dejlige friske frugter. Jim
bragte en pasta, så vi havde masser
af dejlig mad. John Kristensen og
Jørgen Andersen bemandede BBQ
(grillen), de havde meget
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travlt med alle hamburgerne og hot
dogs. De havde virkelig fortjent de
kolde tuborg. Min kone havde lavet
en varm kartoffelsalat, og Helene
havde travltmed at servere kaffe og

gulerodskage efter middagen.
Naverettererne Louise, Grete og
Mie stod for lotteriet. Alle havde

bragt flotte præmier, og der var
mange, der gik hjem med dejlige
ting og sager. Vi siger dem alle tak
for hjælpen. Det var en succesfuld
„skovtursdag". Vi håber, vi kan gen-

I tage den til næste år igen. Nu ser vi
fremad til oktober måneds møde,
som skal holdes hos nav Andy H.
Andersen. Dernæst bliver der møde
i november i hulen, hvor vi skal have
den traditionelle middag „ andesteg
med alt tilbehør".

Jeg er i Danmark i november, så jeg
vil besøge naverne i Næstved istedet.
Med kno Arne O.

Gl.imicnU'r

KOLDING
Hulemøde d. 30.9. Det er længe si¬
den, at så mange var mødt op. Vi
var vist en 12 stykker og havde en
rigtig god aften. Og måske et nyt
medlem, men han har jo lov at
komme et par gange, inden han be¬
stemmer sig. Men han var en hyg¬
gelig fyr.
Ellers har vi været i KIF Centeret
til en hyggelig bowlingaften. Der
havde vi det vældig skægt. Efter an¬
strengelserne spiste vi dernede. Vi
fik rigtig god mad og rødvin og hyg¬
gede os et par timer. Det gør vi nok
om igen en anden gang.
Johan kom med et billede af ham
selv i naverdragt. Lars har hængt
ham op på en væg. Han syntes ikke,

at han skulle stå nede på gulvet, så
vi andre kan jo vende billedet eller
sidde med ryggen til, når vi ikke gi¬
der at se på ham mere, når vi er der
(ha - ha). Så har vi bestemt, at vo¬
res nytårsfrokost skal foregå lørdag
d. 14. 01. 2006. Tilmelding til Lars
senest d. 8.1.2006 på tlf. 75 53 15
02 eller mobil 22 51 39 49.
Med naverhilsen Karen.

Brulu'wvr

KØBENHAVN
Efterårets første Søndagsmesse den
4/9 var beskedent besøgt, men vej¬
ret var jo også stadig godt. Men støt
nu messen fremover, de få gange vi
nu afholder den! Lørdagen derpå var
det så Navervennernes tur til at af¬
holde deres eget 100 % arrange¬
ment, nemlig skovtur. I år var de at¬
ter snu, og sendte os til Fr. Sund,
der „tilfældigvis" havde deres pragt¬
fulde Lam På Spid. Uhhm skriver
jeg bare. Det var som altid tip top,
ærgeligt at vi kjøwenhavnere skulle
så tidligt derfra. Onsdag den 21
var Hulen atter åben til Svende-

Hulemøde, hvor det laaaangt fra var
nødvendigt at sælge ståplads¬
billetter. Så op på mærkerne kæres
navere og venner! Vi var 10, heraf
Morten der sidste år kom hjem fra
valsen, Pastoren, Ole Bøwig samt
Henrik der var sammen med
Ole.Ilse's kæmpe dejlige blekage
blev alligevel spist med stor glæde
på kort tid.
Lødag den 1/10 skulle vi have haft
Surprice Party. Men til vores store
overraskelse (og skuffelse), var de
kun alt i alt 9, der havde lyst til at
møde op denne dag. Men det var

måske lidt godt alligevel, thi det var
jo en strålende dag, læs: det øsede
ned!
November starter med havets glæ¬
der, nemlig Sildebord den 5/11 kl.
13.00. Har du tilmeldt dig? Det kan
måske nåes endnu.
Månedens Svende-Hulemøde afhol¬
des tirsdag den 15/11. Vi kan kun
blive en hel del flere end sidst, ik'?
Meget tæt på november måned er
allerede næste succesfulde (det er
sgu' ikke lyv) arrangement,
hvor man skal være rap på flere
måder. Man skal være rap på fing¬
rene under andespillene. Men alle
kan være med og det uden tilmel¬
ding. Overdådige præmier i lange
rækker. Til den efterfølgende and¬
espisning, skal man absolut
være dobbelt-rap hvad tilmeldingen
angår, da vi kun kan være ca. 30
nydere af denne herlige spise. Det
hele foregår lørdag den 3/12 og
deadline er den 27/11.

Arrangementer:
5/11 kl. 13.00 Sildebord
15/11 kl. 19.00 Svende-Hulemøde
27/11 kl. 10.30 Søndagsmesse
3/12 kl. 15.00 Andespil

kl. 18.30 Andesteg
Med kno i bordet, Niels „2m"

NAKSKOV
Hulemødet d. 30.9 deltog 5 + en

gæst Carsten Vesth. Vi fortalte ham
lidt om, hvad der kræves for at blive
optaget som nav. Han opfylder de
krav til at blive optaget, men det
snakker vi om næste gang.
Vi overvejer at flytte hulen ud til Ole
på slottet i Gurreby. Vi tager spørgs¬
målet op til næste hulemøde. Vi skal
også tale om julemøde, og om vi
skal flytte møderne frem til en tidli¬
gere fredag. Mødet sluttede i god ro
og orden, hvorefter vi gik ombord i
hulemors mad. Også dette endte i
fryd og gammen.
Med kno i bord Henning



NÆSTVED
Til hulemødet d. 05.10 var mødt 13
navere og 4 navervenner. Vi havde
besøg af vores nye medlem Jørgen
Christiansen. Jørgen blev indmeldt
i Thule i 1985. Tilbage i Danmark
blev han medlem i København i
1992. Er nu flyttet til Fakse. Vel¬
kommen
til Jørgen. Bendt, Bøgil og Ole har
været til ålegilde i Vejle. En hygge¬
lig dag med gode ål og kolde øl.
Da Svenden udkom meget sent, var
det svært med tilmeldinger til vores
jubilæum. Men vi håber stadig at se
mange til reception. Lørdag d. 10.12
kl. 13.00 holdes den årlige julefro¬
kost. Se opslag i hulen.
Med e'n finger. Nils

NYSTED
Ved hulemødet den. 2. okt. var 8
mand mødt, det må have rygtes at
Kaj skulle lave æbleflæsk til os. Nu
er det snart tid til de gule ærter i
Stoppestedet den. 2. november kl.
19.00 husk tilmelding er nødvendigt
ved Oldermanden tlf.54 87 20 39 og
oplysninger om hvor mange som
kommer, og husk at alle er velkom¬
men. Laden blev gennemgået en
ekstra gang i vor søgen efter proto¬

kollen fra start af foreningen for 50
år siden, men fandt den ikke, så hvis
der er en Nav som er i besiddelse af
den, bedes han give besked herom
til Oldermanden. Scrapbogen fra
Simon Hansen til som Oldermand
blev fundet, og indholdet blev stu¬
deret afKaj Truelsen som lovede at
finde nogle notater til avisen, i for¬
bindelse med vort jubilæum.
Minderne blev sunget og vi skiltes i
god ro og orden.
Med kno i bordet. Oldermanden.

Sktiinntfn'

ODENSE
Til GF. D. 7.10 var 9 medlemmer
mødt op på flere forskellige tids¬
punkter. Kun 2 havde fået bladet,
hvor de rigtige tidspunkter stod..
Jørgen F blev valgt til ordstyrer.
Formanden læste beretning op. Kas¬
sererens og hulemors regnskaber
blev læst op. Det var en dramatisk
intern GF... der sluttede, ja jeg ved
ikke, om den er slut endnu, da der
ikke var slutord fra ordstyrer. 2
valgte ikke at deltage i spisningen.
Vi andre spiste hulemors bacon¬
kylling med coleslaw og "hvid"
vildtsovs. Derefter var der alminde¬

lig hygge med 1 enkelt sang. TAK
til Kolding for en hyggelig varm tur
til Hjerl Hede. TAK til Fredericia
for 2 gode ture, pragtfulde ål d. 17
hvor vi var 5 fra Odense, der del¬
tog. D. 1.10 torskegilde med en dej¬
lig tur til Tuborg. Vi var 2 fra
Odense, der deltog. TAK til Frede¬
rikssund for det dejlige lam på spid
og gensyn med flere moselanere.
HUSK GULE ÆRTER I HULEN
D. 4.11 KL. 18 TILMELNING TIL
KIRSTEN på tlf. 65 91 35 38
De bedste hilsner Pigen fra Fyn

RANDERS
Næstformand Peter Neis bød vel¬
kommen til generalforsamlingen, da
formanden havde forfald p. g. a.

sygdom. Jørn havde overfor Peter
givet udtryk for, at han gerne ville
trække sig fra posten som formand,
hvis en anden ville tage over. Så
under valg fik vi ikke bare en ny
formand, Peter, men også en ny (ny
og ny) næstformand Arni.
Vi takker Jørn for hans tid som for¬
man, og håber, at vi stadig kan
trækkepå hans dejlige mad og om¬
sorg til traveture og andre arran¬
gementer.
Før vi gik til de gule ærter, fik vi
også optaget 2 navervenner, nemlig
Hans og Jan, som vi jo skylder stor
tak for deres hjælp til vores jubi¬
læum. Søndag d. 9. okt. holdt Chris
sin 80 års dag i hulen. Chris diskede
op med et lækkert pølsebord samt
fri bar, og der var ingen af de 22
gæster, der manglede noget. Vi tak¬
ker Chris for en dejlig dag og øn¬
sker ham held og lykke fremover.
Så lige Chris i en nøddeskal. Da en
af gæsterne spurgte, hvordan det
føltes at blive 80, sagde han: Jeg ved
det ikke rigtigt. Jeg har aldrig prø¬
vet det før. Julefrokosten bliver lør¬
dag d. 19. november kl. 13.00 i hu¬
len til den latterlige pris af 65 kr.
Sidste tilmelding er d. 13. novem¬
ber. Der kommer opslag i hulen.
Med kno i bordet Laila.

ROSKILDE
Hulemødet d. 30.9 startede med 1
min. stilhed til ære for Benny, som
vi har mistet. Formanden Poul-Erik
bød velkommen til hulens fødsels¬
dag, hvor festudvalget bød på en 3
retters menu. 23 navere og naver¬
venner var mødt op iberegnet Ebert
fra Holbæk, som vi altid er glade for
at se. Estrid havde taget sin veninde
Eleina fra Færøerne med. Gitte læ¬
ste et stykke op på sin altid mor¬
somme måde.
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6 fik en sølvplade på hjulet for 10
års medlemskab og 2 for 25 år fik
guldnål. Sluttede medMinderne ved
22.30 tiden efter en hyggelig aften
Kortspil: Søndag d. 13. 11 kl. 17.30.
Hulemøde: Fredag d. 25. 11 kl.
19.00 med generalforsamling og
spisning. Erna laver brunkål så husk
tilmelding på tlf. 46 36 10 68 senest
d. 21. nov.

Hulevagten er Karin og Poul-Erik.
Med naverhilsen fraAnnalise, Ros¬
kilde.

m

Hlikkmsl.wr

SAMSØ
SØNDAGSMØDE d. 18.09.05.
Godt fremmøde for en gang skyld
med masser af glade mennesker.
Bliv ved med det.
Hulemøde d. 7. 10.05 med 10 frem¬
mødte på en pragtfuld efterårsdag.
Ja det er Indian Summer. Nyd det
det er snart ovre. Undertegnedes
forældre har gravet de nye kartofler
op d. 20.september. Det var i nord
Norge, og de var bare så glade.
Elsdyrsteg og nye kartofler er hel¬
ler ikke helt dårlig. Kokkens gule
ærter var som sædvanlig velsma¬
gende, ja man kan næsten ikke
stoppe. Vi havde gæster fra Farum
og Samsø. Det var en rigtig livlig
aften med masser afklokkeklang og
sang. Undskyld til Ole Bøwig for for
lidt indbetalt porto til dit brev, men
det skulle være ordnet. Vi glæder os
til 2 nye optagelser til næste hule¬
møde.
Næste søndagsmøde: 30. 10. 05.
Næste hulemøde med gæster: Vildt¬
spisning d. 4.11. 05.
Med kno i bordet fra Åse.

SILKEBORG
Nu falmer skoven trindt om land, og
så er det blevet tid til at rykke in¬
dendørs. Generalforsamlingen er
vel overstået, ja hvilken dag 26 med¬
lemmer varmødt op til morgenkaffe,
og kl. 10 tog vi fat. Jørgen Kastrup
blev valgt som dirigent. Bestyrel¬
sens beretning ved formanden god¬
kendt. Lige så kassererens regnskab
samt hulens regnskab. Der var et
enkelt forslag, som blev debatteret
temmelig kraftigt. Forslaget blev
vedtaget. Der gik to ud af bestyrel¬
sen. Det var Kai Spaanhede ogNiels
Peter "Paradis". Det gav plads til to
nye - Ole Eriksen og Boje. Der var
også genvalg til formand samt øv¬
rige poster. Der blev nedsat et fest¬
udvalg, så de vil barsle med et nyt
årsprogram om ganske kort tid.
Den 19. november har vi sang¬

eftermiddag, hvor vi synger nogle
af dem, som vi kan samt også nogle
af dem, som vi ikke er så skrappe
til. Der får vi besøg af Haldur sam¬
men med en eller to spillemænd fra
Herning. For Jer der har mødt Hal¬
dur er præsentation unødvendig,
Haldur kan spille, så guderne de
dåner. Viser som I nok har hørt en¬

gang, men dog ikke kan huske, samt
fortælle historier. Han har dem i
flere sværhedsgrader. I den øverste
skuffe har han de søde og i den ne¬
derste, ja det må I komme og høre.
Hulefar vil lave sin kaffe med blødt

brød, og når vi har sunget af, vil Jens
"kok" have brunkål klar i gryden,
så der er noget til hovedet og til
maven. Derudover vil der komme
en overraskelse, som jeg tror, at I
vil blive meget glade over. Så kom
til denne sangeftermiddag. Husk at
tilmelde Jer i hulen eller på telefon.
86 82 26 15. Så vil vi holde os fug¬
tige så længe.
Skriverkarlen.

SLAGELSE
Hulemødet d. 7. oktober kunne kun
trække 6 svende til. Efter at have

sunget nr. 12 gik Erik i gang med
selve mødet. I sagens natur blev det
et meget kort møde grundet det be¬
grænsede fremmøde. Der blev dog
talt om det netop overståede arran¬

gement omkring Set. Michaels Nat,
hvor næsten alle svende brillerede
med deres fravær. Ejner og Mogens
var således de eneste værter på
denne aften, hvor ca. 100 mennesker
gæstede hulen. Endelig havde både
Luffe ogMogens medbragt fløde til
kaffen, da begge netop har haft fød¬
selsdag. Der blev skålet og sunget
fødselsdags-sange.
Med kno i bordet, Per

SØNDERBORG "utw
Hulemøde d. 7. okt. Formanden
kunne byde velkommen til 18 mand.
Det er dejligt, at det går så godt her
i Sønderborg. Han kunne fortælle,
at taget var blevet repareret, og vi
har fået en fryser til alle ænderne til
bankospil. Velkommen til Jacob
som blev optaget som nav. Vi fik
besøg af en farende svend fra Øst¬
tyskland, 27 år og møbelsnedker.
Han fik tag over hovedet hos Jen¬
sen og Karin.
Moselturen havde været meget fin
og en god oplevelse. Turen til Fre¬
dericia med besøg på Tuborg for at
se hvordan en øl bliver til var me¬

get spændende, og spisningen med
torsk var overmiddel. Alle i bussen
kom godt hjem. Mona lavede de
berømte fiskefrikadeller med sovs

og kartofler, men det var Carl, der
havde skrællet alle kartoflerne. Tak
for det. Vi sang og festede, og sput¬
nik blev stopfodret. HUSK Esters
jubilæum d.2. dec. Vi ses.
Møjn og kno i bordet Martha.
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STOCKHOLM
Der har väret mindre aktiviteter på
Ingarötorpet i efteråret. Bare 2 i Hu¬
lens regi. Whistturneringen blev
instäld på grund af, vi hade ikke
tilräkkeligt med spelere hjemme. På
Otto Madsens födselsdag var vi
mange, som var samlet, hvor vi fik
serveret i hans have. Vi takker Otto

og Else for et par dejlige timer.
Surpricefesten vi skulle have i sep¬
tember, den tar vi senere. Kenneth
ogAnna har lovet at ta den. Det bli¬
ver efter, at barnet har kommet.
PROGRAM FOR NOVEMBER.
D.04 nov. Månedsmöde fredag kl. 19
D. 12 nov. Gåsmiddag lördag kl. 18
D.19 nov. Teater. Intiman,

Odengatan 81 Kl. 15.30
D.26 nov. Svendefest med Bingo

lördag kl. 13
Onkel Anders.

VEJLE

Generalforsamling d. 7. 10.05. For¬
manden bød alle velkommen til GF,
hvor 16 navere var fremmødt. Efter
at man havde sunget "Når samlet er
vor naverflok", gik man over til den
fremlagte dagsorden. Resultater kan
aflæses i protokollen i hulen. For¬
manden berettede om de arrange¬
menter, der havde været siden april
mdr. En stor tak blev givet til alle
dem, der havde gjort en indsats der¬
til. Særlig pinsestævnet blev frem¬
hævet. Udover arrangementerne
blev en særlig tak givet til vores
kasserer Jørgen Lauridsen, der
havde fornyet vores gamle køkken
til ja et helt nyt, må man sige. Jeg
kan ikke sådan forklare det, men
kom ud og se det selv. Det er utro¬
lig flot. Man bliver rigtig glad ved

at se det. Vores hulefar havde halt
det i sine drømme flere gange, sagde
han.
Polle havde givet en gave til hulen i
form af 3 stk. syriske rosentræer,
som vil komme til at stå foran på
højen, så man kan glæde sig derved
inde fra stuen. En tak til dig Polle
for gaven til os.
Vejle nav Ole Brøndum var lige
hjemvendt fra en længere sørejse på
Caribien. Det var rigtig rart at se dig
igen i hulen Ole. Velkommen hjem
til os min ven. Jeg skal her oplyse,
at ved næste hulemøde vil Vejle nav
Kaj B. Jensen stå for maden, som
vil bestå af god gammeldags brun¬
kål med diverse tilbehør - ikke de
våde. Vi glæder os til at smage det
Kaj. Vi ses.
Arrangementer i november mdr.
D. 4.11.05 kl. 18.30: Hulemøde.
D.19. 11. 05 kl.13.30: De gule ærter
a Jens D.S.B. For 20. gang vil
ærterne blive lavet af Jens D.S.B..

Tilmelding skal ske til Johnny Lind¬
skjold på tlf. 75 82 80 42. Max til¬
melding er 30 personer.
Med naverhilsen. Jens K. Ihsgaard.

ÅRHUS
Den 17.9 var vi på vor årlige ud¬
flugt. Turen gik til Fredericia, hvor
Louis stod og ventede på os. Han
navigerede os til Minibyens værk¬
steder, hvor vi blev vist rundt afden
daglige leder af værkstedet. Deref¬
ter gik turen til Minibyen, hvor vi
så det gamle Fredericia inden for
voldene, om end i miniformat. Det

er et imponerende syn. Husene er
bygget i format 1 til 10. Tagsten og
mursten støbes på værkstedet. Alt
laves der fra grunden af. Derefter
var vi hos naverne i Frederecia, hvor
der var ålegilde. Jeg kan roligt sige,
at alle blev mætte. En stor tak til
Fredericia for en dejlig dag. Den
23.9 havde vi hulemøde med ledsa¬

ger samt filmforevisning. Ole
Lindeborg viste filmoptagelser fra
sit besøg i Tanzania. Han og fami¬
lien kom langt omkring. Bl.a. var de
ved foden afKilimanjaro. De besteg
dog ikke bjerget, der er rimeligt
langt til toppen. I Serangetti Natio¬
nalpark filmede han alle de dejlige
dyr. Lisbeth havde indkøbt et par
badebukser til Ole, såfremt han
havde lyst til en svømmetur med
krokodillerne. Det havde Ole ikke!
Tak til Ole for det store arbejde med
at redigere filmen, så vi kunne se
med. Den 1. okt. var vi fire fra År¬
hus på besøg i Frederecia, der havde
løvfaldstur med efterfølgende kogt
torsk med masser af tilbehør. Det
smagte herligt. Tak for nogle hyg¬
gelige timer.
Stiftelsesfest d. 12.11 i hulen . Vi
mødes i hulen kl. 18 til en velkomst¬
drink. Menuen er:

Forret: Røget laksm. flødepeberrod
Hovedret: Kalvecuvette m. bagt kar¬
toffel og tilbehør
Dessert: Fransk chokoladekage m.

frugt
Kaffe og småkager
Natmad: Karrysuppe m. flutes
Denne festmenu koster kun 100 kr.
pr. person. 01, vin og vand til hule¬
priser
Hulemøde d. 11.11. Stiftelsesfest d.
12. 11 kl. 18 i hulen. Tilmelding til
Kaj på tlf. 86 24 43 51 senest d. 1.11
Hilsen fra smilets by. Lis

KOLDING

KRONE

TAXI 7550 2700

VIOLA PUB
Søndergade 21 • Tlf. 75 53 76 90

Helle Krogsgaard
6000 Kolding



www.naverne.com

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: finncp@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 Email:

frode26@mail.tele.dk
Bank: Arbejdernes Landsbank i Danmark
konto:53470388708
Bank: Arbejdernes Landsbank fra udlandet
konto:DK4353470000388708 ~ Swift: ALBADKKK

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:
Ole Puggaard Ladegaardsparken 67, Ith.
DK-4300 Holbæk tlf.: 5927 4264 - email: o.puggaard@c.dk
Trykning:
Birkerød Bogtryk/offset Aps. Toftebakken 2,D.
DK-3460 Birkerød. Tlf.: 45 81 04 58.

CITY CAFE en

Fønnesbechsgade
Herning

Tlf. 9722 5574
stedet, hvor venner mødes

Kristtornevej 43
3300 Frederiksværk
SE.: nr. 20043008

MALERMESTER

TOM SØRENSEN
Medl. afHIK. Hillerød afd.

Tlf.: 4772 1112
Fax.: 4772 1152
Mobil: 2290 1188C

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

MANDEN
jV>it lohzcLle øl d&p>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

: Lisets :
Frederiksberggade 4 - Silkeborg - Tlf. 86 82 05 91

O
v

<
n

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 9712 30 08



AFSENDER: B
Hovedkassen

Rustrupvej 26 B. qq danmark
DK-8653 Them

® post}-
pp

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.

pevø1"
ta'

Brandt's Bar
Paladspassagen 7

7100 Vejle
Tlf. 7583 1099

H-&ST

TUF. 8e>82.05±5

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

email: bianka@bianka.dk - webside : www.bianka.dk

MURERMESTER
Gunner M Vilhelmsen

Egetoften 6, Slagslunde
DK-3660 Stenløse

Tlf.: 48 18 35 11
Medlem i Frederikssund

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

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

BAR - BODEGA - BILLARD
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HOVEDBESTYRELSEN ØNSKER
ALLE DENS MEDLEMMER SAMT
FAMILIE OG ANNONCØRER -

BÅDE I IND OG UDLAND
EN RIGTIG GLÆDELIG JUL. HB.

KARIN 60 ÅR

Den 5. 12 kan Kirsten Nielsen fejre sin 60 års fødselsdag.
Kirsten rejste i sine unge år til Schweitz. Hun kom hurtigt
efter sproget. Gik ind i en bank i Zurich og spurgte, om
ikke de kunne bruge en vaks bankelev.
Det kunne de. Kirsten har siden sin hjemkomst til DK været
ansat som kontorassistent i samme firma i cirka 30 år.
Fritiden bruges gerne til lange traveture i skoven. Til lykke
med fødselsdagen ønskes du af foreningen i Århus.
Lis Lindsjkold

GULDBRYLLUP I CALGARY
Lørdag d. 22. oktober fejrede Else og Harry Skov deres
Guldbryllup. Dagen begyndte med traditionel dansk
morgensang og æresport. Derefter kaffe og rundstykker.
Om aftenen fest i den Danske Klub med middag, sang
og dans. Jens Kaack holdt en lille tale og takkede på
navernes vegne. Else og Harry har gennem årene været
meget meget aktive i de forskellige danske organisationer.
Harry har været medlem af naverforeningen i næsten 40 år.
Deraf 10 år som formand og også en del år som kasserer.
De er også aktive i den Danske Klub, hvor Harry for nogle
år siden blev udnævnt til „life member." Ligeledes da
naverne lavede et stykke arbejde for det danske museum
i Dickson, var Harry med fuld af gode ideer og samtidig
en respekteret leder. Deres hjem har gennem årene altid
været åben for alle. Særligt nye emigranter som tit manglede
en hjælpende hånd. Naverne i Calgary ønsker til lykke med den store dag og mange gode år fremover.
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MÆRKEDAGE

*1
D.23.nov.2005

D.04 dec. 2005

D.05 dec.2005

D.05 dec.2005

D.23 dec.2005

D.31 dec. 2005

D.31.dec.2005

n
JUBILÆUM
D.07.nov.2005

D.03 dec.2005

Hørning 70år

50år

60år

70år

Preben Dalby
Madegårdsvej 10
Dk-5350 Rynkeby
Hans J. Nielsen (NV) Randers
Bjerregravsvej 69
Dk-8900 Randers
Kirsten Nielsen Århus
Rosenhøj 6 A. st.
Dk-8260 Viby J.
Viggo Holm, København
Skåli,
FO-480 Skåli, Færøerne
Mikkel U. Eriksen, Hillerød 85år
Sejerslevvej 43, Sønder Sejerslev
Dk-6280 Højer.
Mogens Hansen, (NV) Hillerød 70år
Helstedvej 5,
Dk-3480 Fredensborg
Kristian Sørensen,
Sengeløsevej 1.
Dk-2630 Tåstrup,

Roskilde 60år

Jens Sørensen Kolding 40år
Ballegårdsvej 20 Bastrup
DK-6580 Vamdrup
Esther Lund Sønderborg 25år
Vesterkobbel 12 Kegnes
Dk-6470 Sydals

GULDBRYLLUP I FREDERICIA

Tirsdag d. 27/12-2005 kan Orsa og Jens Skov Jensen,
Kongensgade 73. 1 tv. 7000 Fredericia fejre deres Guld¬
bryllup. Naverne her fra Fredericia vil gerne ved denne lej¬
lighed sige jer tak for alt det i gjorde for hulen, især i den
første del af jeres 15 års medlemsskab, og hvor Orsa også
var hulemor i nogle år. Tak for det.
Foreningen i Fredericia.

TAK - TAK - TAK - TAK

Naverne i Næstved takker for opmærksomheden ved
vores 20 års stiftelsesfest.
Vi takker specielt Naverne i Slagelse og Holbæk for per¬
sonligt fremmøde. Det store opbud afNaverdragter gjorde
et flot indtryk, på de øvrige gæster.
Vi takker for gaver, telegrammer, mails og personlige hilse¬
ner fra Los Angeles, Frederikssund, Silkeborg, Stockholm,
Vejle, Roskilde, Ålborg, Herning, Nakskov, København og
Hørning. Tak for den personlige hilsen fra hovedkasserer
Frode Zachariassen samt øvrige personlige venner og hono¬
ratiores, herunder Næstved Byråd.
Med Naverhilsen Naverne i Næstved.

En stor tak til alle som huskede min 80-årsdag.
Et hjertelig tak for Navertelegrammer, brevhilsener og Ga¬
ver! Fra HB, Frederikssund, Herning, Hørning, Kolding, Kø¬
benhavn, Næstved, Odense, Silkeborg, Stockholm, Mosel
komitéen, Bente og Frank, Randers, Else og Ib Tølløse, Ester
og Jørgen Kegnæs, Grethe og Flemming Herning, Jytte og
Johan Kolding, Jørgen Odense, Kirsten (Pigen fra Fynsland),
Lis og Jens i Vejle, Nanna ogAnita Herning, Vibeke og Kaj-
Ove Struer! At så mange naver og venner husker mig, glæ¬
der mit barnehjerte!
Med naverhilsen, Otto Hansen Borås.

Tak for blomster, telefonopringninger, breve og telegram¬
mer i anledning af vores 25 års medlemskab i CUK.
Erna og Karl, Roskilde.

En hjertelig tak for opmærksomheden ved min 75 års fød¬
selsdag til H.B. og alle Naverne i Hørning.
Vera Kragh - Larsen, Hørning

Hjertelig tak for opmärksamheden ved min 80 års dag. Et
stort tak til HB. - Frederikssund - Hørning - Kolding og
Næstved for alle fine telegrammer og ikke mindst Naverne i
Stockholm, som kom hjem til mig påmin fødselsdag. Tak til
"Pigen fra Fyn" for brevet jag fik.
Karin Håkansson, Stockholm.

En stor tak skal lyde til: Stokholm, Kolding, Vejle, Køben¬
havn, Odense, Roskilde, Fredericia samt H.B og min pleje¬
mor på Fyn, for opmærksomheden på min 65 Års dag.
Med kno i bordet, Erik Philipsen.

Hjertelig tak til HB. - Stockholm og Kirsten fra Fyn, for
opmærksomheden ved mit 30 års jubilæum i CUK.
Med kno Kaj Frederikssund.

Jeg takker for opmærksomheden ved min 60 års dag, især
tak til HB. - Stockholm - Holbæk ogAlice og John på Samsø.
Med kno Bageren fra Holbæk.
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Glemte børn
Indsamlingen gennem „Den farende Svend" gav kr. 1400. Vi vil takke de gavmilde navere, som var villige til at hjælpe os
til at hjælpe andre. Derudover lavede vi en weekend med loppemarked, hvor vi fik en kolossal stor hjælp og opbakning fra
kolonihaveejere i hele kredsen, hvoraf en del også er navere. En stor tak til alle som havde overskud til at give en hånd
med, så vi kunne få det til at blive sådan en vellykket weekend. Der var også underholdning af dyrlægen med sin
harmonika, hvor han gik rundt med kasketten, og folk var villige til at putte lidt i, bare han holdt op med at spille.
Weekenden indbragte kr. 11.150. Vi havde håbet på ca. 6000 kr. Det var det beløb, som byggeriet ville løbe op i for at
blive færdigt. Vores kontaktmand i Phuket i Thailand har besøgt skolehjemmet i Kamela og fortalt om resultatet. Inspek¬
tøren var helt overvældet, for nu kan de også få inventar, så børnene ikke skal sidde på gulvet for at få undervisning. Vores
kontaktmand Hans og hans thaikone Jit forhørte sig om, hvordan de fik forplejning og tøj til børnene. Der er en indsamlings-
gruppe i Sverige, som har hjulpet med dette problem. Men det er ikke inspektøren, der har med den sag at gøre. Det er
chefen for skolevæsenet i området, som har den opgave. Men hvis vi har mulighed og vilje til at forsøge igen i 2006, ville
de blive meget glade, for så kan de få lavet en gymnastik og idrætsplads ved skolen, så børnene kan få en opvækst som
andre elever i Thailand. Jeg vil prøve, om jeg kan overtale min kone til at prøve igen. Det bliver måske svært, for det er et
stort arbejde. Men jeg vil endnu engang sige mange mange tak til de, som har været villige til at give en hånd med.
Gunnar Møller, nav i Silkeborg

50 ÅRS JUBILÆUM I NYSTED.

Første række. Jens Kristensen Kaj Truelsen - Alex V Jensen - Henning Brogaard
Bagerste række, Willy Jørgensen - Flemming Nørregaard - Ib Mortensen - Bent Hansen
- Estred Mortensen - Frank Bred

KOMMENTAR TIL KOLDING

En kommentar til indlæg fra Foreningen i Kolding.
Ifølge CUK's hovedvedtægter stk. 16.: Delegeretmødet, der er CUK's beslutningsdygtige forum, afholdes hvert år i forbin¬
delse med pinsestævnet. Hvis dette skal ændres, skal det vedtages på delegeretmødet. Da man startede med at holde
delegeretmøder, holdt man det en søndag i juni måned. Programmet var: De delegerede mødtes kl. 11.00 til frokost. Kl.
13.30 var der delegeretmøde, og kl. 19.30 var der spisning. Efter spisningen var mødet slut.
Senere har naverstævnet udviklet sig til et større arrangement over flere dage, som man henlagde til pinsen. Det var delege¬
retmødet, der var centrum for stævnet, og det er det stadig. Hvis man vil flytte delegeretmødet fra pinsestævnet, hvad skal
man så holde pinsestævne for? Men det må foreningen i Kolding have nogle ideer med, så lad os høre dem.
HB formand Ole Bøwig.
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MØRKØV MARKED.

På Mørkøv marked hvor udstillingsvognen stod i 3 dage, og var besøgt afmange bl.a. 2 tyske rejsende, som ses her sam¬
men med nogle navere fra Fr.sund og Holbæk. Foreningerne i Fr.sund og Holbæk

F.B.S.H. og Håndværkernes
Rejsefond den 8. oktober 2005
Mødet blev afholdt hos Berejste Håndværkere, Set. Anna¬
gade 21, Helsingør. Formanden for F.B.S.H. Thomas Bech
havde været til C.C.E.G. møde i Limoges i Frankrig, og li¬
gesom sidst var der diskussion om sproget på den kommende
plakat. Sagen skulle nu være afklaret. Thomas havde skre¬
vet nogle artikler, som vil blive sat på plakaten.
Kassereren Ragnar Benediktson var bekymret for, at udgif¬
terne nu er større end indtægterne. Det blev vedtaget at ned¬
lægge Nordiske Naverforeninger og overføre pengene til en
ny konto: Europatref 2008. Redaktøren afC.C.E.G. bladet
Ragnar Benediktson meddelte, at han trak sig som redaktør.
Han foreslog Vagner Sørensen som hans efterfølger, da han
vidste, at Vagner havde et godt samarbejde med redaktø¬
rerne i Hamborg og Paris. Vagner takkede for valget. Der
skulle afholdes C.C.E.G. arbejdsmøde den 1. april i Helsin¬
gør. Thomas og Ebbe Gyrming ville tage sig af sagen.
Europatref 2008: Ragnar fremlagde et forenklet udkast til
F.B.S.H.s logo, og der vil blive arbejdet videre med det.
Der blev fremlagt et løst budget over udgifterne i forbin¬
delse med træffet. Hjemmesiden er nu oprettet på
www.europatref.com og vil blive opgraderet løbende. Ebbe
Gyrming havde igen udført en omfattende ajourføring af tid¬
ligere udarbejdede arbejdshæfter. De giver et godt og vig¬
tigt grundlag for tilrettelægningen. Der var en stor optimisme
fremme med hensyn til træffet. Vi er tidligt ude, og det vil
blive omtalt i næste C.C.E.G. blad.

Eventuelt: Vagner Sørensen klagede over, at C.C.E.G. bla¬
det var svært at få fat i, og F.B.S.H.s medlemmer bør have
bladet tilsendt. Det blev vedtaget, at Thomas fremover le¬
verer bladene til Vagner, som så sørger for videreforsendelse.
Ole Bøwig ville spørge Dorrit, om det var i orden, atVagner
også fremover står for forsendelsen til CUK. Der blev be¬
vilget rejsepenge til Thomas. Det blev foreslået at optrykke
den gamle tofalsede brochure i et mindre oplag, og man vil
finde en sponsor. Man vil opgradere tekst og adresser.
På det efterfølgende møde i Rejsefonden kunne formanden
Ole Bøwig fortælle, at vores obligationer ikke giver noget
stort udbytte mere. 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. Det blev vedtaget at skifte bank, da man ikke mente,
at man fik en ordentlig rådgivning med hensyn til fondens
midler. Der var en del ansøgere, som søgte tildeling af fon¬
dens midler, men ingen afdem opfyldte betingelserne for at
kunne komme i betragtning ved uddelingen. Det er kun hånd¬
værkere, som kan søge om at komme i betragtning ved
Håndværkernes Rejsefond.
Der foreligger ansøgning fra FBSH på 10.000 kr., som efter
beslutning skal anvende legatet til de faste udgifter og til
CCEG mødet i Helsingør 2008. Ansøgningerne blev god¬
kendt. Referent Vagner Sørensen
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HB MØDE DEN 5. NOVEMBER 2005 kl.10.00

Fåborgvej 9, Odense.

DAGSORDEN:!. Protokol og beretning
2. Redaktør
3. Hovedkasserer
4. Arkiv
5. Udstillingsvogn
6. CUK hjemmeside
7. Vedtægter Holbæk
8. Brev fra Slagelse
9. Næste møde
10. Eventuelt

Jeg vil hermed byde de tilstedeværende HB medlemmer vel¬
kommen. Især det nye medlem af HB, Erik Philipsen, der
blev valgt ved generalafstemning her i efteråret. I dag er det
Eriks første HB møde, og jeg håber, at han vil falde godt til i
hovedbestyrelsen.
Sommeren er forbi, og det er blevet efterår. Det har været en
lang sommer i år, og det er sådan, at i sommerperioden kom¬
mer der ikke så mange ting til behandling i HB som om vin¬
teren. Vi har i dag nogle emner, der skal behandles, og jeg
håber, at vi kan færdigbehandle dem i dag, da der helt sikkert
bliver nok at se til på de næste møder. Samtidig må vi er¬
kende, at vi mister to bestyrelsesmedlemmer til nytår, hvil¬
ket ikke gør arbejdspresset mindre på den resterende besty¬
relse, da vi far flere opgaver at løse pr. medlem i hovedbe¬
styrelsen.
Som vores hovedkasserer har oplyst i bladet, er der proble¬
mer med Post Danmark og deres forsendelse afDen farende
Svend. Det er svært at komme igennem med en klage i et
statsmonopol som Post Danmark. Hvis vi skal have en lille
chance for at blive hørt, kræver det en god forberedelse af
klagen, og det er vigtigt, at de medlemmer der ikke har faet
bladet, giver besked til Frode.
Ole Bøwig.

Der var afbud fra. Finn og Laila.

Suppleant Erik Philipsen var til stede.

1. Ole Bøwig bød velkommen.

2. Redaktør: Forsendelse afbladet har givet mange proble¬
mer de sidste måneder. Frode henviste til det stykke, som var
i Den farende Svend i novemberudgaven. Alle skulle hjælpe
til med at fa det til at køre i rette gænge ved at rette henven¬
delse til Posthuset med det nummer, som står bag på bladet.
Det er ikke 91368 KHC men næste nummer, der er jeres
nummer. Det bruges afpostvæsnet for at kunne finde dig. Så
husk at sende vigtige meddelelser som skal i bladet i rette
tid. Ja de skal i 2 mdr. i forvejen.

3. Hovedkassereren: Frode kunne godt tænke sig en rubrik
på forsiden af hjemmesiden: "Fra hovedkassereren". Meget
af det er jo generelt for alle foreninger.

4. Arkivet har fundet blade fra 2000 - 2001 - 2002. De er

sendt til bogbinderen. Forventes færdig medio januar 2006.
Derefter bliver 03 - 04 og 05 gjort klar til bogbinderen.

5. Hovedkassereren har udfærdiget overdragelsespapirer på
udstillingsvognen til Holbæk og Frederikssund. De 2 forenin¬
ger overtager vognen. Dog må de ikke sælge den uden god¬
kendelse fra HB.

6. Hjemmesiden er inde i en god gænge Finn Pedersen har
faet tilsendt password til adresse- kartoteket, som han har
lovet at rette ved nye og adresseændringer. De rettede ved¬
tægtermed deændringer som blev vedtaget på pinsestævnet
savnes. Finn har lovet dette.

7. Holbæks vedtægter er nu endeligt godkendt. Ole Bøwig
sender et underskrevet eksemplar til foreningen.

8. Formanden har fået et brev fra Slagelse angående Niels
Oluf Jensen (LUFFE) Ole Bøwig vil kommentere dette an¬
detsteds i bladet.

9. Næste møde d. 7. januar, 4. februar og 4. marts.
10. Her blev der taget afsked med Vagner Sørensen og Søren
Hvejsel med en flaske til hver Frode udtalte en stor tak og
håbede på fortsat godt samarbejde. Søren udtalte, at de syv
år i HB havde været meget lærerige for alle og takkede for
disse år.

Ref.:Sup. Erik Phillipsen

Meddelelse:
Efter ønske fra naverforeningen i Slagelse har HB
godkendt eksklusion afNiels Oluf Jensen Slagelse.
HB formand Ole Bøwig

NY SUPPLEANT TIL HB:

Erik Philipsen, Fredericia
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AALBORG
Der var mødt 14 svende. Først holdt vi

huleaften, hvor formanden bød velkom¬
men og takkede hulemor Lis for sin ind¬
sats for naverne. Han oplyste, at mad¬
priserne var steget. Om lørdagen koster
det 30 kr. og til huleaftenen 50 kr. Vi
havde 2 optagelser. Ib Hovgaard, som
har arbejdet i Norge og Peter Parmann,
som har arbejdet over hele verden for
Aalborg Boilers. Han bor stadig 3 må¬
neder om året i Malaysia. Vi byder
begge velkommen. Vi ser frem til 3 op¬
tagelser i december. Derefter blev hule¬
aftenen suspenderet, og der kom et par
gæster for at nyde Kurts and a la
Bagdad, som smagte dejligt.
I begyndelsen af næste år kommer en
herre, som har rejst i 30 år og fortæller
om sit liv. Han har en onkel, der har rejst
som nav. Til sidst begyndte uddelingen
af lodsedlerne. Vi har forhøjet antallet
af lodsedler og gevinster. Vinderne bli¬
ver offentliggjort i Nordjyske.
Husk julefrokosten den 10.12. klokken
16. Husk en lille pakke til en værdi af
cirka 20 kroner. Tilmelding inden den
7.12 i hulen eller til Poul Erik eller
Gunnar.

Generalforsamlingen finder sted onsdag
den 01.02. 2006 klokken 19.
Den 5.11. var der arbejdsweekend i
hulen, som fik en ordentlig omgang. Der
blev gjort rent, malet og sat nye hylder
op. Tilslutningen var ikke stor, men tak
til dem, der mødte op og gjorde en ind¬
sats til gengæld for en omgang forloren
skildpadde. Christian, som vi sendte af
sted i foråret, kommer den 22.11. til
København for at følge sin rejse¬
kammerat hjem. Poul Erik sætter nyhe¬
der om ham på vores hjemmeside
www.naverneaalborg.dk
Med naverhilsen Irene

BORÅS
Den 14. okt. var det et kombineret
hulemöde og födselsdagfest hos Otto
her i Borås. Alle 2 medlemmer var

närvärende, min familie og mine sven¬
ske venner. Fra Danmark kom Jytte og
Johan fra Kolding, Grethe og Flemming
fra Herning, Pigen fra Fyns land Kir¬
sten. For at være sikker på at være med
fra begyndelsen, kom de den 13. okt.
Det glädede mig ekstrameget. Den 14.
okt. kom Else og Otto Westergård, Ri¬
chard Schmidt, Bente og Frank
Lukassen fra Horning. Otto W. holdt en
meget fin tale til Borås formand og

fødselsdagsbarnet. Så var det min tur
at sige et par borgerlige ord. Jeg tak¬
kede Otto W. for hans päne ord. Så kom
jeg ind på medlemsantallet i Borås.
Nogen risiko at det skal mindske de
närmeste 20 år er der ikke, for Esper og
jeg har bestemt os for, at vi skal blive
over 100 år. Som slutklem talte jeg om,
at i dag er det kun formanden, som får
slå på klokken. Det blev enstemmigt
vedtaget. Klokkeringningen holdt på til
3 på natten med få sekunders stilhed
mellem klokkeringning.
Näste morgen var der morgenmad og
kaffe med "Dr. Nilsen". Jytte, Johan,
Grethe, Flemming og pigen fra Fyn
körte hjem. Bente og Frank körte på
eftermiddagen. Vi andre tog den med
ro frem til sengetid. Söndag formiddag
körte vi ud og så på sommerhuset. Körte
lidt rundt så de fik set lidt af

Västergötland. Klockan fem eftermid¬
dag sagde Else, Otto og Richard farvel.
De körte hjem via Varberg - Grenå. Et
dejligt hulemöde og födselsdag var til
ende. Näste gang jeg fejrer 80 år bliver
år 2037 som medlem i C.U.K
Med venlig naverhilsen, Otto Hansen

FREDERIKSSUND
Hulemødet Frederikssund d. 4. 11.05.
16 veloplagte svende varmødt op til en
blandet aften med snestorm og muse¬
jagt. Der foregår noget ud over det sæd¬
vanlige i Fr.sund. Det hele startede med,
at formanden bød velkommen(selvom
han måtte trække tiden ud, for der
manglede 2 raske navere). Om det så
skyldes en dårlig kalibrering af urene,
det ved jeg ikke, men skidt med det, vi
var alle samlet og huleaftenen startede
fint. Hulefar havde fået flotte nye træ¬
sko. De gjorde at han bimlede ind i klok¬
ken. Nå ja, han sagde han lige havde
haft fødselsdag, så han fik (lov) uden
besvær og give en omgang. Uhm den
smagte godt! Jeg hørte svagt i min øre¬

snegl, at man i visse kredse kaldte han
Arne gedemælk. Det var vist noget med
en Tysklandstur, uden at forstå hvorfor
man tager til Tyskland for at drikke ge¬
demælk? Men svar følger måske fra
ham selv? Inga slog også nogle vel¬
slående slag på klokken. Tak også til
dig Inga. Dine slag smagte også dejligt.
Kisser, formandens kone, kom slog og
gik. Hvilket klokkespil. Jeg troede al¬
drig du holdt op Kisser. Måske du ikke
må „slå" derhjemme. Hvis ikke så gen¬
tag det endelig i hulen. Vi takker. Plud¬
selig midt under en slurk (klokkespil)
sprang, ja sprang formanden op af sit
sæde og styrtede hen og hentede en af
hulens mange økser. Næsten alle gik i
flyverskjul, men han sprang ud i bys-
sen. Her hørtes en voldsom aktivitet
med mordvåbnet. Kors en larm! Efter
vel (tror jeg)en snes slag kom den stolte
formand ogmorder ind til os andre igen.
Hannibal, som vist længe havde huse¬
ret i hulen, var død. Det var vist noget
med at hans hoved var blevet delt fra

kroppen. Om det bliver et nyt køkken¬
bord eller en bakketur, det ved jeg ikke,
men med den påholdende kasserer vi
har, bliver det vist en bakke fra et lop¬
pemarked. Om det var en mus, der var,
eller pga. snestormen ved jeg ikke. Jeg
så ikke liget, men jeg er nu også en kyl¬
ling (så jeg turde ikke gå i byssen)
Foreningen ønsker Inge - Inga - Carlo
- Frank og Erik hjertelig tillykke med
fødselsdagene. Samtidig vil vi ønske
alle i CUK ude som hjemme en glæde¬
lig jul samt et godt nytår.
Med knoCOIM.
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HILLERØD
Vi er godt i gang med at indrette vores
nye hule i Hillerød Kommunes Kultur¬
værksted Bygning 2 bag Hillerød Bib¬
liotek, der ligger ved butikscentret
Slotsarkaderne. Vi håber at se mange
på denne adresse til vores huleaften den
9. december kl. 19.30. Denne dag har
vi vores pakkefest med gløgg. Alle be¬
des medbringe en pakke (min. kr. 25,-)
til auktionen. Overskuddet går til et godt
formål.
I december er der ikke messe, så vi ses
først igen fredag den 13. januar til hule¬
aften. Næste år fortsætter vi som sæd¬

vanlig med huleaften den anden fredag
i måneden og messe den sidste lørdag i
måneden. Der bliver ikke huleaftener i

april og maj. Disse fredage er hellig¬
dage. Til gengæld håber vi at få nogle
andre arrangementer. Følg med i de
næste numre af Svenden. Specielt hå¬
ber vi at arrangere indvielsen afden nye
hule, når vi er klar med indretningen.
Med naverhilsen Per.

KOLDING
Hulemødet d. 28.10 var rigtig godt be¬
søgt. 9 navere plus 1 ven var mødt op
og havde en hyggelig aften. Jytte og
Johan sigermange tak til Otto fra Borås
til hans 80 års dag. De havde haft et par
gode dage derovre. Der manglede ikke
noget, sådan som de fortalte, at de var
blevet beværtet. Flot klaretOtto i din alder.
Vi skal ud at bowle igen d. 19.-11. Vi er
blevet helt bidt af det. Vi havde det nu

også skægt sidst. Ellers sker der jo ikke
det helt store her hos os.

Husk atmelde Jer til vores nytårsfrokost
lørdag d. 14. 01. 2006. Tilmelding til
Lars senest d. 7.1.2006 på tlf. 75 53 15
02 eller mobil 22 51 39 49.
Med naverhilsen Karen.

HØRNING
Den 5. november var der mødt 16 na¬

vere op i vores hule. Formanden star¬
tede med de interne meddelelser. Der¬
efter var der foredrag af Frank
Lukassen, der fortalte om sin tid i Sve¬
rige og Finland. Det var interessant at
høre.

Karl-Heinz Fiering var blevet 60 år, så
han stod for bespisningen denne aften.
Det var ostebord, som vi takker for.
Klokken ringede flere gange, og blære¬
hatten kom frem. Vi sluttede med "Min¬
derne" efter en fin aften.
Lørdag den 10. december kl. 10 til 16
er der åben mølle. Vi viser møllen og
naverhulen frem. Alle er velkommen.
Lørdag den 7. januar 2006 kl. 13:
Nytårstaffel i hulen. Tilmelding til Ri¬
chard på tlf. 86 92 29 01, mobil 21 60
67 92 eller E-mail: ricardo@mail.dk
senest d. 31. december 2005.
med kno i bordet Else

KØBENHAVN
Svende-hulemødet den 13.10 skulle
have været med film. Men i stedet for
levende billeder så vi en lille del „døde"
fra sekretær-Jonnas kæmpe samling,
som hun har fotograferet gennem alle
årene på søen. Yderst interessant for os
andre landkrabber.
Årets fantastiske sildebord var den 5.11
hvor vi var - hold nu fast - over 40, der
var garanteret en god fangst. Blandt
andre vort længst væk boende medlem
Viggo Holm fra Færøerne. Han kom

godt nok et par timer for sent, men var
til gengæld „ikke til at slippe af med
igen". Der var masser af havets glæder
og ligeså med præmier til lotteriet. I al
beskedenhed må jeg sige, at det var et
skønt arrangement, hvor der rigtigt blev
hygget med snak, latter og sang. En
STOR tak til alle der havde (spise-) bi¬
drag. Ikke mindst til LeifOves sviger¬
inde der ikke havde (æ)blekage med,
men ligeså dejlig hjemmebagte kager.
Der var lige plads til dem også.
Ja så er det december, og vi skal snart
lære at skrive 2006. Det er sør'me uhyg¬
geligt du! Nå men heldigvis skal vi
hygge os i fællesskab nogle gange in¬
den da. Først kø-arrangementet lørdag
den 3.12. Nemlig henholdsvis andespil-
& steg med de fantastiske præmier og
lækre kropfugle. Mundvandet vil med
garanti løbe under begge afdelinger.
Rapperip, rapperap, rapperup!
Sidste tilmelding til spisningen (max.
ca. 30 pers.) er den 27.11. Søndagen
efter den 11.12 afholdes mini-hule-ju-
lefrokost, der startede sidste år, da det
ikke var muligt at placere nytårstaflet.
Det samme gør sig gældende i år. Men
erstatningen var absolut en succes. Bi¬
drag til bordets glæder er absolut vel¬
kommen, men gi' os lige et praj om hvad
ik'? En søndag - ikke på Ama'r - men
Vesterbro er bare sagen, så du kommer
vel? Året runder vi af med julehule-
møde onsdag den 21.12, hvor
Københavnernaven nr. 1 - 2006 udkom¬
mer. Det er jo som andre udgivelser
spændende. Spændende bliver det også
hvad den halvårlige tømning af bøde¬
kassen giver. Mon kassereren (og vi
andre) igen kan gå smilende hjem bag¬
efter? Så kom ned i Hulen vor denne
traditionen tro er vært ved gratis (!)
gløgg og (æ)bleskiver! Jeg glæder mig
(i denne tid) til at se Jer.
Sidst, men absolut ikke mindst, vil jeg
hermed gerne ønske alle ude som
hjemme en rigtig glædelig jul og et godt
nytår. Hvad naverne angår, har det at¬
ter været et år med mange minder.
Arrangementer:
27.11 kl. 10.30: Søndagsmesse
03.12 kl. 15.00: Andespil
???? kl. 18.30: Andesteg
11.12 kl. 10.30: Mini-Hule-Julefrokost
21.12 kl. 19.00: Julehulemøde
Med kno i bordet Niels „2m"
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NYSTED
Hulemødet den. 07. 11. 2005 Tak for

opmærksomheden ved vores 50 års ju¬
bilæum den 16. oktober. Jubilæet var en

vellykket fest, og ca. 42 personer havde
fundet vejen til Nysted for at gratulerer
naverne på dagen og selvfølgelig for at
smage på den helstegte pattegris, som
var en yderst delikat affære.
Gavebordet bugnede afblomster, vin og
brændevin samt andre gode sager i ri¬
gelige mængder, som naverne skal
hygge sig med i vinter. Der var også et
par rimelige pæne pengegaver. En tak
til svende og medhjælpere fra Older¬
manden for et godt arbejde med bord¬
dækning og forplejning til gæsterne, så
ingen manglede noget. Også for opryd¬
ning efter festen skal de have en tak for.
I Stoppestedet den 2. november afholdt
naverne efterårsfest med den sædvan¬

lige menu: GuleÆrtermed flæsk, pølse
og grisehaler samt de obligatoriske ef¬
terfølgende pandekager. Borgmester og
andre prominente personer, der var in¬
viteret, var mødt op til fest. Derudover
var der mødt 2 navere fra Nakskov

(Henning og Ole), som også havde lyst
til at spise ærter. Alt i alt en vellykket
aften med 21 personer. Julefrokosten
holdes ved Oldermanden den 26.
nov.2005 kl. 14:00. Julefrokosten er

overstået, når dette blad udkommer, så
der er ingen grund til at skrive mere om
det.
Ved hulemødet den 7. nov. var der mødt
7 svende for at fortære de resterende

gule ærter. Det gør vi sædvanligvis på
førstehulemødet efter festen. Der var

rigeligt med ærter og sul, så ingen ma¬
ver var tomme. Næste hulemøde er

mandag den.5. december kl. 19:00 hvor
sparebøssen tømmes, og der gættes om
indholdet. En ° flaske brændevin er der
til vinderen, som kommer tættest på det
nøjagtige beløb.
Minderne blev sunget, og det var tid til
at gå hver til sit.
Nysted Naverforening ønsker alle na¬
vere og deres familie en rigtig glædelig
jul samt et godt nytår.
Med Kno. Oldermanden.

NAKSKOV
Hulemødet d. 28.10 var ingen succes.
Der var kun mødt 3 naver + hulemor.
Der var nogle ting, der skulle være ta¬
get stilling til, men det må vente til næ¬
ste gang. Men vi fik en hyggelig aften
ud af det alligevel, hvor Maria serve¬
rede flæskesteg med rødvin.
D. 9.11 var Ole og jeg ude at lufte tøjet
og fanen. Vi var henne hos FOAs kvin¬
delige seniorklub og holde foredrag for
30 dejlige damer. Den ene time fore¬
draget tager, var der ingen, der faldt i
søvn, og det var åbenbart godt nok, for
jeg fik en sølvplade til min stok eller til
fanen.
Der er måske ved at ske noget med en
hule. Jeg har talt med havnemesteren
igen, og han nævnte at han måske havde
et hus, som var på så lovende vilkår, at
vi måske ikke kan sige nej til det. Med
kno i bord Henning

NÆSTVED
Ved JUBILÆET den 15.10.05 ud¬
nævnte vores formand Finn Pedersen,
som samtidig er næstformand i HB,
Knud Rasmussen, medstifter afnaverne
i Næstved, til æresmedlem i C.U.K., da
HB formanden, til stor skuffelse for alle
i Næstved, ikke mødte op. Vi ønsker alle
Knud til lykke.
Til hulemødet den 4.11.05 var der mødt
18. Vi havde besøg af Arne og hans
kone Bodil fra LosAngeles. Jytte havde
stegt ænder og lavet risalamande Det
var lækkert.
Den 2.11 og 3.11 havde vi besøg afH.K.
seniorer og Frimurerne fra Præstø til
kaffe og kage. Henrik og Kaj holdt fore¬
drag om naverne. Der kom 62 besø¬
gende på de 2 dage.
Med e'n Finger NILS.

ODENSE
D. 4.11 havde vi aften med gule ærter.
12 deltog i denne herlige efterårsspise
m. sul og grisehaler. Ja jeg fik nu in¬
gen. Efter Inges tallerken var de vist
havnet der. De var hende vel ondt. Der
var også hjemmebagte boller m stærk
ost. Skyllet godt ned med øl og kaffe.
Det var en hyggelig aften med sang og
spin. Inge havde lige et par sjove sange
i ærmet.

Jørgen F. skulle videre til J. dag kl.
20.59. Birgit havde fødselsdag lørdag,
så hun var oppe at slå på klokken og
fik blæren. Til lykke siger vi og tak for
en omgang. Det hele var slut kl. 23.30.
Tak til Otto i Borås for en dejlig 80 års
dag. Vi prøvede at tømme hans lager,
men han fik mange flasker igen. Så nu
har vi en anledning til evt. at komme
igen.
HUSK JULEFROKOST D. 3. DEC. KL
17. HUSK EN PAKKE TIL CA. 25 KR.
Alle foreninger ønskes en glædelig jul
og et godt nytår.
De bedste hilsener pigen fra Fyn.

RANDERS
Peter åbnede stolt sit første møde som

formand, og da han gerne vil have en

rigtig stor flok til, at hoppe ved hans
mindste vink, var det med stor fornø¬
jelse, at han bød velkommen til Grethe
som naverven. Grethe har været fast

gæst i en periode, og er altid villig til at
give en hjælpende hånd. Der var ellers
ikke de voldsomme ting der skulle dis¬
kuteres, men vi havde en julefrokost vi
skulle have planlagt.
Vores naverven Hans bliver 50 år d. 4.

december, vi ønsker ham hjertelig til¬
lykke.
Husk hulen har åben d. 31. Dec. fra kl.
10 og et par timer frem.
Med kno i bordet Laila.
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SILKEBORG
Det er et dejligt efterår, vi har haft i år.
Ja sikke farver som naturen har disket
op med for at glæde os, og vi har nydt
det i fulde drag. Det gjorde vi også den
dag, vi fik besøg fra Vejle. Modtagel-
seskomiteen stod klar på banegården for
at tage imod. Derefter blev de ført til
Hulen, hvor vi havde en dejlig eftermid¬
dag med den helt rette stemning, som
blev lagt for dagen, og vi sang, så det
klang. Leif "Rohdberg" kom forbi og
gav den fødselsdagsøl, som han ville
give alligevel. Eller var det under pres?
Festudvalget havde stået i køkkenet, og
de var godt forberedt på, at der skal fast
føde til. Vi sang "Ved gammel strand"
for dem. Det er den højeste anerken¬
delse, vi kan give.
Efter for længst overstået generalfor¬
samling kom der under EVT. frem, at
toilettet stadig ikke var fornyet. Ja da
kom kommunen ind i billedet. Nu er det
sket. Vi kontaktede vores husvært, fordi
toilet samt gulvet var ved at se noget
brugt ud, eller sagt på en anden måde:
En mindre renovering ville være på sin
plads. Alt er fornyet og vi har fået nyt
gulv - ny toiletkummemed ekstra højde
så de gamle ben ikke skal bøje sig så
meget. En stor fordel for os, der er no¬
get højrøvet. Der er julefrokost den 3.
december kl. 13 i Hulen som vanligt.
D.v.s. vi tager hver især noget med af
det, som vi er gode til. Der er en liste i
Hulen, hvor vi skriver os på, så vi ikke
kommer med leverpostej alle sammen.

Julehygge i hulen søndag den 18. dec.
kl. 10 hvor vores gløggekspert vil dele
ud af brunkager samt gløgg. Tidener
jo ved at være ind til at ønske alle en
god jul samt sige tak for 2005. Vi ses
den 8. januar 2006 kl. 10 i Hulen til
kransekage og champagne. Hold jer
fugtige svende. Skriverkarlen

STOCKHOLM
På månedsmödet den 7. oktober var
vi 8 personer. Vi fik at vide, at den
åbne spis (pejs) i "De gamles hjem"
var repareret, og varmeelementerne
med regulatorer var klar, så vi kan
formindske vores varmeregning. Vi
takker Anton og Erling for det store
arbejde, som I har gjort.
Den 15. oktober spillede vi whist¬
turneringens förste del fra kl. 10—17
med en pause, hvor vi fik forloren
skildpadde. Den anden del tager vi d.
4. november.
PROGRAM FOR DECEMBER:
D.03. dec. månedsmöde (middag)
lördag kl. 13.
D. 10. dec. Lucia och julebord lördag
kl. 13.
Naverne i Stockholm önsker alle na¬

vere og navervenner en rigtig god jul
og et godt nytår.
Med naverhilsen Onkel Anders.

ROSKILDE
Hulemødet d. 28.10 startede med den
triste besked, at vores naverbror Bjørn
Sørensen d. 18.10 var afgået ved dø¬
den. Vi mindedes ham med et minuts
stilhed.
Ib fortalte, at han og Estrid havde væ¬
ret til jubilæum i Nysted og fået en af¬
tale om, at de vil besøge os engang i
det nye år. Det vil vi glæde os meget til.
Så gik vi til klemmerne. Vi sang og hyg¬
gede alle 16, der var mødt op. Kl. 22
slukkede og lukkede vi med "Min¬
derne".

Kortspil søndag d. 11.12 kl. 17.30.
Hulemøde torsdag d.29.12kl.l9. (be¬
mærkændringen)
Hulevagten sørger Erna og Karl for.
God jul og godt nytår
naverhilsenAnnalise, Roskilde.

SAMSØ
Hulemøde - vildtspisning d. 04.11.05.
Vi var 12 fremmødte til denne mørke
huleaften. Formanden havde ikke det
helt store at meddele. Men vi fik da

optaget et nyt medlem. IngolfNielsen.
Maskinarbejder. Arbejdet i Sverige i 20
år. Arbejder nu på konservesfabrikken
Trolleborg. En hyggelig lille historie
medfulgte. Velkomstkruset blev druk¬
ket til bunds. Dermed kom blæren på.
Velkommen skal du være. Kokkens

vildtspise bestod denne gang af:
hjemmerøget sild på salatbund. Vildsvin
m. kartoffelsellerimos, hvidkål- salat,
persillekartofler og selvfølgelig en dej¬
lig sovs. Desserten bestod afæblekage.
Og det havde han endnu engang været
rigtig heldig med. Tak HP. Julefrokost¬
komiteen blev HP, PV og Knud. Jule¬
frokosten bliver holdt i hulens lokaler
d. 26. 11.05 kl.13.00. Husk at med¬

bringe en pakke til en værdi af20 kr. Vi
håber på godt fremmøde.
Ellers stod Thor for hyggeligt guitarspil
denne aften.
God aften. Næste arrangement:
Julefrokost 26. 11.05 kl. 13.00.

Torskespise 15.01.06 kl.12.00.
Ellers vil vi fra Samsø ønske alle en rig¬
tig god jul og et godt nytår.

SLAGELSE
7 svende mødte til hulemødet d. 4. no¬
vember. Frederik åbnede mødet og bød
velkommen til Søren, som havde fun¬
det vej helt fra Norge.
Efter at have sunget nr. 22 kunne Fre¬
derik berette, at Luffe har udmeldt sig
af foreningen.
Herefter blev der informeret om, at be¬
styrelsen har planlagt enworkshop, der
skal afholdes i januar 06. Temaet for
dette er ganske enkelt medlems¬
situationen. Hvordan vi får flere med¬
lemmer? Invitationer bliver fremsendt
til medlemmerne snarest.

Søren kunne berette, at han er parat til
at starte en naverforening i Askim,
Norge. Søren har gentagne gange hen¬
vendt sig til hovedbestyrelsen om dette,
men har ikke fået noget som helst feed¬
back. Dette kan jo undre en, når SCUK
overordnet set skal søge at videreud -
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vikle foreningen gennem et stadigt sti¬
gende antal medlemmer. Det blev be¬
sluttet, at Slagelse Naverforening for¬
søger at vække hovedbestyrelsen, såle¬
des at dette nye projekt i Norge kan få
den støtte, som det bør.
2. april 2006 holder Søren 60 års fød¬
selsdag med åbent hus i hulen. Vi hører
nok nærmere om dette.
Efter at have varmet raflebægrene i et
par timer forlod den sidst nav hulen ved
23-tiden.

med kno i bordet Per

SØNDERBORG
Formanden kunne byde 19 mand vel¬
kommen til en hyggelig aften. Karin har
været på vores historiske arkiv her i
Sønderborg med gamle billeder. Blandt
andet fra den "gamle hule". Dejligt at
alle kan gå på arkivet og se en del af
naverne.

Vi får besøg af ikke mindre end 38 børn
og 7 voksne, som vil julepynte vores
hule. De kommer fra børnehaven "Lø¬

ven", som bor i gaden. Karin vil bage
æbleskiver til dem alle, så Esters 25 års
jubilæum d.2. dec. bliver i en rigtig
hjemmelavet julepyntet hule.
Anders takkede gæsterne, der varmødt
op langvejs fra til hans fødselsdag. Han
havde en dejlig dag med besøg fra Vejle,
Hørning og Odense. Der blev serveret
karrygullaschmed kartofler og chutney.
Børge måtte skrælle 15 pund kartofler,
der næsten alle blev spist. Sputnik fik
også en del indenbords, og omgangs-
klokken bimlede lystigt. En god og hyg¬
gelig aften.
Møjn og kno i bordet Martha.

VEJLE
Hulemødet d.4.11. 05. Man startede
med at synge. "I et vinhus vil jeg sige".
Efter sangen orienterede formanden om
besøget hos Silkeborg naverne. Det
havde været en god tur. En tak skal gi¬
ves til Jer i Silkeborg for Jeres gæstfri¬
hed, den gode mad og øllet der smagte
rigtig godt. Her skal også gives en tak
til Vejle nav Ole Brøndum, der fik Vejle
gæsterne i det rigtige tog hjem. Der blev
ved mødet nævnt, at vores naverbror,
matros Johnny Wimmelmand, var ble¬
vet hasteindlagt fra en afMærskbådene
med en blodprop i hjertet. Vi håber alle
en god bedring for Johnny, og at vi må
se ham i hulen igen.
Festudvalget til Vejle navernes vinter¬
fest d. 21.1. 06 blev nævnt. Man fik en

foreløbig orientering derom og håber,
at mange vil møde op denne dag i fest¬
ligt lag. Efter mødet blev der serveret
gammeldags brunkål med flere slags
flæsk til. En stor tak til Kaj og hans kone
for den dejlige mad.
Ved næste møde vil der blive lavet ju¬
lemad, så kom og nyd julens glæder i
Hulen. Vejle naverne vil her ønske H.B.
og alle naverforeninger ude og hjemme
en rigtig god jul og et godt nytår. Ar¬
rangementer i december måned:
D. 12.12.05 kl. 18.30 hulemøde.
Med naverhilsen. Jens K. Ibsgaard.

ZURICH
Ja det er jo ikke så ofte, I hører fra os
hernede sydfra. Men her op til jul skal
der nu alligevel lyde glædelig Jul og
godt nytår.
Den 20. september havde vores æres¬
medlem Flemming Vilhelmsen invite¬
ret til 60 års fødselsdag med åbent hus
framorgenstunden. Her fra Zürich skal
der lyde et stort til lykke og en tak for
kaffen og skænken. Festen varede så
vidt vides 5 dage. Hvornår de sidste
gæster forlod lejligheden vides ikke....

Det glæder os, at vores æresmedlem
Flemming stadigvæk har det så godt,
som han har. Er aktiv som næstformand
i bestyrelsen. At naverånden også er
gået i arv vil vi sige velkommen til An¬
nie Vilhelmsen som aktiv nav og med¬
lem (sekretær) i bestyrelsen.
Vi glæder os over atter at kunne invi¬
tere til julefest på Rest. Landhuus den
10. december, hvor der traditionelt vil
blive danset om juletræet af børnene,
og de voksne glæder sig over vores for¬
håbentligt velfyldte tombola.
Med kno og de bedste ønsker for et godt
nytår Frank Petersen

ÅRHUS
Hulemødet den 14.10 var godt besøgt.
Det var næstformand Erik, der bød vel¬
kommen til svendene, da formanden var
i udlandet! Der var 3 svende, der slog
på klokken. Det var Axel - Bager og
Kaj. Tak til jer alle! Den 28.10 blev der
gået til keglerne i bowlinghallen. Nogle
baner var mere skæve end andre, eller
var det os, der fjumrede i det?Alle spil¬
lere nåede 2 omgange, og summen af
de 2 spil gav følgende vindere:
Bowlingkonge blev Frank Ibsen - før¬
stepræmien vandt Ole L. Johansen ! På
ledsagersiden blev Else Lindskjold
bowlingdronning og Lisbeth Johansen
vandt første præmie! Efter bowling¬
dysten var der som vanligt smørrebrød
og hygge i hulen!
D. 2. 12: Julefrokost i hulen kl. 18
D. 16. 12: Julehulemøde
Godt Nytår
Hilsen fra smilets by. Lis

KOLDING

tø
KRONE

TAXI 7550 2700

VIOLA PUB
Søndergade 21 • Tlf. 75 53 76 90

Helle Krogsgaard
6000 Kolding
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Tlf.: 86 84 92 68 Fax.: 86 84 91 43 Email:
frode26@mail.tele.dk
Bank: Arbejdernes Landsbank i Danmark
konto:53470388708
Bank: Arbejdernes Landsbank fra udlandet
konto:DK4353470000388708 ~ Swift: ALBADKKK

BLADFORSENDELSE TIL UDLANDET
FORSENDELSE AF CCEG.BLADET.
Redaktor 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:
Ole Puggaard Ladegaardsparken 67, Ith.
DK-4300 Holbæk tlf.: 5927 4264 - email: o.puggaard@c.dk
Trykning:
Birkerød Bogtryk/offset Aps. Toftebakken 2,D.
DK-3460 Birkerød. Tlf.: 45 81 04 58.

CITY CAFE'en
Fønnesbechsgade

Herning
Tlf. 9722 5574

stedet, hvor venner mødes

Kristtornevej 43
3300 Frederiksværk
SE.: nr. 20043008

MALERMESTER
TOM SØRENSEN

Medl. afCUK. Hillerød afd.

Tlf.: 4772 1112
Fax.: 4772 1152
Mobil: 2290 1188CS

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 lobccLl& 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

: lU&'s :
Frederiksberggade 4 - Silkeborg - Tlf. 86 82 05 91
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Jakon A/S
Bygningsentreprise
Baltorpbakken 9, 2750 Ballerup
Tlf. 44 83 02 OO

www.jakon.dk

■ol

Birkerød Bogtryk
Toftebakken 2 D.
DK-3460 Birkerød
Danmark

Tryksager siden 1931 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

B ® POST)
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.

Brandt's Bar
Paladspassagen 7

7100 Vejle
Tlf. 7583 1099

H"£«ST"

MR.T * BILLARE» TUF. 86 8*2. 05±5

MURERMESTER
Gunner M Vilhelmsen

Egetoften 6, Slagslunde
DK-3660 Stenløse

Tlf.: 48 18 35 11
Medlem i Frederikssund

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

email : bianka@bianka.dk • webside : www.bianka.dk

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

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

BAR - BODEGA - BILLARD
Levende musik - fredag / lørdag

HØJSKOLEN
ØSTERSØEN

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

www.hojoster.dk
e-mail: adm@hojoster.dk

DET KONGELIGE BIBLIOTEK
KØBENHAVN


