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Naverne i Vejle inviterer til vinterfest I
Grejsdalshallens Fritidscenter på Grejsdalsvej 155 B indgang A,
DK-7100 Vejle.
Tid: 21. 01. 06 kl. 18.00
Musik: Black Coffee - Country Musik.
Pris vil være kr. 150 pr. person.
Drikkevarer er til hulepriser.
Tilmelding til festen skal ske til Helge Gjerding på tlf. 75 86 82 17
Tilmelding senest d. 15. 01. 06 og er bindende.
Vel mødt med kno i bordet, Vejle naverne.

GULDBRYLLUP PÅ SAMSØ.

Vi vil gerne gøre opmærksom på, at den 28.01.
06 har mine forældre, Erik og Else Nielsen, Hav¬
vejen 60 a Samsø, guldbryllup. Min Far har væ¬
ret nav igennem mange år og varmed til at starte
naverklubben på Samsø, ligesom min mor også
har været naverven. Deres svigersøn John er

også nav men i Hillerød.
Med venlig hilsen

Kerstin og John Nielsen, Fredensborg

Vi fra Samsø forening ønsker Else og Erik
„Pudseren" Nielsen mange gange til lykke
med guldbryllupsdagen d. 28. januar 2006.
Adressen for dagen er:

Havvejen 60 A. 8305 SAMSØ.
På foreningens vegne Åse Heimly

"2005 - MOSEL - 2006"

GODT NYTÅR OG TAK FOR I ÅR.

***** i !

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

Bussen kører fra

torsdag d. 24. til mandag d. 28. august.
Sæt X i den nye kalender

Med naverhilsen
Torben - Flemming - Børge.

HOVEDKASSEREREN MEDDELER:

Den Farende Svend indbundne år 2000 til 2003
kan købes ved jeres lokale kasserer eller

gennem hovedkassereren for kr. 125,- plus forsendelse.
Med naverhilsen, Frode
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MÆRKEDAGE

D. 07. jan.2006

D.08 jan.2006

D.20.jan.2006

D.22 jan.2006

D.23.jan.2006

mø*

JUBILÆUM
D.02. jan.2006.

D. 18 jan.2006

D.20.jan.2006

«Pi
Jette Eland, Nv. Hillerød
Rosenvænget 1, 1. th,
Dk-3600 Frederikssund.
Bent Ravn Næstved
Indre Vordingborgsvej 29
Dk-4700 Næstved

Egon Petersen
Gudenåvej lb. lejh. 5
Dk-8600 Silkeborg.
Knud Rasmussen

Ørnevej 6
Dk-4700 Næstved

Børge Simonsen
Borgergade 54c st.
Dk-8600 Silkeborg

60år

Jeg takker hermed alle som sendte en hilsen i anledningen
af mit 40 års jubilæum i CUK., det var jeg meget glad for,
de flotte telegrammer, fra hovedbestyrelsen - Vejle - Hør¬
ning og Stockholm. En stor tak til alle.
Svend E. Jensen Århus.

En stor tak til alle mine kammerater med slæb, der gjorde
75år mit 25 års jubilæum i C.U.K, til en dejlig oplevelse den 3.

dec. i hulen i Herning. Tak til HB for telegram samt til Her¬
ning afd. for det flotte jubilæumsdiplom i ramme, og ikke

Silkeborg 85år forglemme telegrammer og gaver fra tidligere arbejds¬
kollegaer fra min tid i Marmorilik/Grønland.
Med stor naverhilsen og kno i bordet! Kaj Helmuth -

Reol-aben „Næstved 75år

Silkeborg 80år

Hans Emborg,
Højtoft 8
DK-7100 Vejle.
Bitten Lorentzen

Bøsbrovej 4 B 1. th.
Dk-8900 Randers.

Vagner Sørensen
Egevænget 1
Dk-8382 Hinnerup

Vejle 25år

Randers 3 5 år

Herning 50år

TAK - TAK - TAK - TAK

Jeg vil hermed give en stor tak til Vejlenaverne for opmærk¬
somheden ved min 80 års fødselsdag d.9-12-05. Med kno i
bordet Tage Prehn, Vejle

I anledning afmit 25 års jubilæum sender jeg en stor tak for
hilsner - gaver og blomster samt til Solvej der tog turen fra
Vejle, tak for telegrammer fra Sønderborg - HB. - Hørning
- Kolding - Stockholm og Tølløse.
Med naverhilsen Ester Lund Sønderborg.

Arni Maximilianus Birch Lorentzen

TUSINDE TAK, VENNER det er simpelthen den største
ære, der kan overgå en nav. Denne dag vil jeg aldrig glemme.
Endnu engang tusinde tak til HB. og Silkeborg.
Edderkoppen, Silkeborg.

Min familie og jeg vil gerne herigennem takke alle dermødte
op ved Ami's bisættelse. Tak for alle de smukke blomster -
de dejlige breve samt gode telefonsamtaler. Tak til de for¬
eninger der mødte op med fanerne. Tak til foreningen i Ran¬
ders der har hjulpet mig og fordi de sørgede for at naverne
udefra fik lidt til de sultne maver og tørre halse. I var alle
med til at gøre Arni's bisættelse smuk og minderig.
Mange varme hilsner fra min familie og mig
Bitten, Randers.

også kendt som "den smukke maler", er natten til den 24.
november, uden forudgående sygeleje, draget ud på den sid¬
ste rejse. Arni, der blev indmeldt i C U K den 21. januar
1968 i Schweiz, har siden hjemkomsten til Danmark været
et aktivt og skattet medlem i Randers.
Sjælden var de søndage hvor han ikke mødte op i hulen, og
endnu sjældnere manglede han ved hulemøderne. Gennem
årene har han flere gange været bestyrelsesformand, formand,
og som nu næstformand i foreningen.
Kun 2 gange har Arni ikke været i stand til at deltage i et
pinsestævne, og lige så få gange har han ikke kunnet være
med på vores årlige travetur. Det var han utrolig stolt af.
Vi ved, at Arni er og vil være husket afmange navere rundt
omkring i landet.
Han vil i sandhed være savnet.

Æret være hans minde.

GODT
NYTÅR
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PINSESTÆVNE D.3.-5.JUNI. 2006
Nu nærmer tiden sig til dette års pinsestævne. Naverne i
Fr. sund har fået æren at arrangere dette års stævne. Vi har
haft store problemer med at finde passende lokaler med til¬
hørende overnatnings- muligheder, så vi har valgt at holde
stævnet på Lundehuset, som er et vandrehjem og kursuscen- I FREDERIKSSUND
ter. Det ligger lige pa den anden side af broen ved Jægers¬
pris skovene. Med kort afstand til Frederikssund centrum er
det ingen sag at komme til Lundehuset.

Frederikssund er smukt placeret ved Roskilde ljord med broforbindelse til Hornsherred. Frederikssund er en typisk køb¬
stad, der har gennemgået en omfattende byfornyelse. En by med mange kultur- og fritidsarrangementer.

Jeg håber, at der er rigtig mange navere, der vil deltage i dette års stævne.
Der vil i næste nr. af „Den farende Svend" komme mere information om div. muligheder ang. overnatning, stævneprogram
og tilmeldingslister.
Med kno i bordet. Naverne i Frederikssund. Formand Kurt Rasmussen.

VI
SES TIL
PINSE
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AFSKED MED DE TO GÆVE NAVERE

Til alle Navere.

Nu da jeg er trådt ud af hovedbestyrelsen efter syv år, vil jeg gerne denne vej sige Tak for Jeres store opbakning gennem
tiden til mig. De har været meget lærerige for mig og internsandt. Ja jeg er kommet til at kende en del afJer gennem årene.
Så ha det godt indtil til vi ses igen.
Med venlig hilsen Søren Hvejsel

Tak for de svundne år.

1 anledning af jeg træder ud af HB, som følge af et vedtaget forslag på delegeretmødet i Vejle, vil jeg først starte med at
takke medlemmerne i HB for samarbejdet og de mange gode timer, som er gået med rejsetid og møder, og når man så var
hjemme, med skrivearbejde og telefon. Jeg tænker på mine første møder i HB, som blev afholdt i Naverhulen, Ingerslevs-
gade i København. Det var før broen. Man sejlede over Storebælt, så man skulle fra Århus lige over middag med toget for
at komme til møde om aftenen. Efter mødet hjem med nattoget fra København og var så i Århus næste morgen.
Ligeledes vemodigt på de 50 år tilbage i tiden, har jeg virkelig været medlem så længe, nå ja, jeg runder snart de 72. De
første år som medlem i Basel. Der var der møde hver fredag på restaurant "Zum Pfauen" (Påfuglen). Formanden Magnus
Bentzen og hans søde kone Louise, de havde altid døren åben for svendene. Vi var som en stor familie, der sad altid en eller
flere svende, når man kiggede indenfor.
Efter rejseårene tilbage til Århus hvor jeg var sammen med de gamle svende fra starten af foreningen. De fraveg ikke de
gamle traditioner med festlige fugleskydninger, udflugter og fester. Der var altid liv og glade dage på møderne. Man drak
dengang ikke kun sodavand, for der var ingen, som skulle køre hjem i bil. Der var ofte nogle, som havde taget forskud på
de fugtige glæder, det var ikke altid lige velset at møde med brandert til hulemøde.
Jeg har igennem årene haft mange gode timer med naverne og fået venner for livet og glæder mig stadig hver gang,jeg skal
til møde og mødes med svendene. Jeg behøver dog ikke at kede mig, fordi jeg er ude af HB, jeg passer stadig Navernes
Arkiv, og selv om alt er kommet på hylder og i kasser, så er der mange spændende timer tilbage med at gennemgå og
registrere tingene.
Vagner Sørensen

Hl
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Barndoms og Ungdomsminder
Forord:
Dette hæfte er ikke skrevet for den store offentlighed, men
først ogfremmestfor at mine børn og børnebørn kan have
et lille og varigt minde om deresfars og bedstefars oplevel¬
ser og erindringerfra en lys og lykkelig tid i barndommens
og ungdommens dage på rejse i udlandet blandt defarende
svende.

Nu tankerne tilbage går
om glade ungdoms dage

de svandt, de svandt de gyldne år
kun minder er tilbage.

A. Gynter Sørensen

På en herlig og smuk solskinsdag den 10. september i året
1886 havde jeg den lykke at se dagens lys for første gang. I
fredelige og naturskønne omgivelser voksede jeg op; disse
mine barneår samt erindringen om mit kære gamle og hyg¬
gelige barndomshjem vil altid høre til de bedste og dyreba¬
reste minder af hele min livshistorie, der måske er mere rig
på oplevelser og minder end så mange andres, idet jeg jo
har min lange rejse i udlandet, min fodtur igennem Palæ¬
stina (Det Hellige Land) at tænke tilbage på; hvad, der an¬
går min rejse, skal jeg senere komme tilbage til.

I udkanten af skoven, højt oppe på en bakke, lå mit barn¬
domshjem i stille og idylisk fred, og var bevokset med Vin¬
løv og Efeu både på gavl og facade, med milevid udsigt
mod den nordvestlige side ned over bølgende kornmarker
og græsbevoksede enge, udover søens spejlblanke flade,
hvorpå en fiskerbåd af og til langsomt glider forbi, indover
skoven i dalen på den anden side søens bred, ovenover sko¬
vens kroner skimtes til langt ud i det ijerne, et smukt ægte
typisk landskab, med gårde og huse malerisk beliggende
mellem frodige kornmarker, omsluttet af skoven på de tre
andre sider, langt fra al anden beboelse, omgivet af fuglenes
kvidren den hele dag, lige fra Nattergalens herlige triller og
Lærkens yndige sang fra højen sky, til Gøgens hyggelige
kukken og Skovduens rolige og fredsommelige kurren. Skøn¬
nere sted set med mine øjne findes næppe på jord.

Fra mine første barneår husker jeg selvsagt intet; derimod
har jeg ifølge udtalelser fra mine forældre erfaret, at jeg le¬
vede daglig en lykkelig tilværelse mellem fars dejlige og
trofaste dyr, jagthundene; dem havde han nogle af ifølge sin
stilling som Skovfoged. En lille episode fra den tid medens
jeg endnu var så lille, at jeg lå i vugge, har min mor senere
fortalt: En af hundene, Rolf, holdt særlig meget af os børn
og var den dag som såmange foregående betroet til at være
min barnepige, enten sad eller stod den ved siden afvuggen
og kunne så storartet sætte vuggen i gang ved at træde med
sin pote på gængen, når jeg skulle sove; vågnede jeg, lod
den sig behandle afmig fuldstændig som jeg ville, hvad enten
jeg trak i dens lange hår eller dens lange ørelapper, fandt
den sig tålmodigt deri. Om nu Rolf har lagt sig ned på gul¬
vet, så at jeg af den grund ved at ville nå den har væltet

vuggen og er faldet ud på gulvet, eller det har været Rolf,
der har vugget mig så kraftigt, at jeg er faldet ud, kan ikke
siges med bestemthed, thi moder var i haven og anede intet
før Rolf kom ud og blev ved at gø op til hende; men da det
ikke hjalp, begyndte den at bide og trække i hendes for¬
klæde, indtil hun gik med for at den kunne vise hende, hvad
der var sket.

Der er nu gået nogle år, og tiden nærmer sig, da jeg skal
begynde min skolegang, det var om foråret 1893, at jeg van¬
drede af sted for første gang til skole, en slags forskole, hvis
lokaler var oppe i en stiftelse i landsbyen Næsby en god
halv times gang fra mit hjem. Min første lærerinde, en frk.
Thorup, var enmild, rar og god, men tillige en dygtig kvinde;
hende havde jeg desværre kun i kort tid, så rejste hun, og
der kom en frk. Jensen. Efter et par års forløb fik jeg forlæn¬
get min vej til skolen betydeligt, idet jeg skulle fortsætte
med undervisningen hos skolelærer Knud Petersen i landsby¬
skolen, der lå helt ude ved Sorø Landevej, en god times gang
fra hjemmet; jeg var i lang tid den eneste af alle i klassen,
der havde så langt til skole, senere kom fiskerens to sønner
i samme skole, og de havde ca. et kvarter længere.

I seks år gik jeg hver anden dag den lange skolevej, om
sommeren mødte vi kl. 07 morgen, forår og efterår kl. 08 og
om vinteren kl. 09. Vintermånederne var de uhyggeligste,
thi det var altid mørkt, når jeg et kvarters tid før kl. 08 van¬
drede af sted uanset, hvilket vejr det var. Selv om det også
varmeget tidligt at skulle op om sommeren kl. ca. 05-05.30,
var det dog langt at foretrække; thi så var det dog lyst, og da
jeg som regel grundet på, at det var en del nærmere, altid
gik igennem Herregårdens gamle og smukke have, glemte
jeg ofte over al det skønne og smukke, som her udfoldede
sig så rigt i naturen, og frydede ens øje og sind, hvor tidligt
jeg egentlig var på færde, og da den samme vej tillige førte
igennem den gamle frugthave, var det jo ikke altid af lige så
gyldig og lovlig en grund som ovennævnte, at jeg valgte
den vej.

Efterhånden som årene gik, og jeg blev ældre, fik jeg også
andre pligter end lige netop min skolegang; således måtte
jeg i tre - fire år, på de dage jeg ikke var i skole, gå i skoven
og vogte køer. Når jeg nu som voksen ser tilbage og tænker
på den tid, kommer jeg uvilkårligt til at sige: "O - ja hvilken
lykkelig og sorgfri tid!" Men som dreng så jeg jo dengang
noget anderledes på det og heller ikke helt uden grund. Hvor¬
for? fordi det var ikke så morsomt ej heller så interessant
den ene søndag efter den anden, ja selv på højtidsdage som
Kristi Himmelfartsdag og Pinsedagene altid at skulle gå i
skoven og vogte kvæg, og da jeg ingen ur havde bevirkede
det blot yderligere, at tiden blev endnu længere for mig; ti¬
derne var jo ikke dengang som nu; thi så godt som enhver
dreng har jo skoleur nu til dags, enten de så har brug for det
eller ikke. Først den tredje sommer nåede jeg at få et sådant,
jeg var da både stolt og henrykt af glæde over at være blevet
ejer af en så værdifuld ting.
Før den tid måtte jeg hjælpe mig med en slags solur, som
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min fader havde lært mig at lave, som regel jævnede jeg et muldvarpeskud og
tegnede en urskive, altid med tolvtallet mod nord, i den bløde jord og satte en
lang pind lodret i midten af skiven, skyggen af pinden viste så ned på skiven
hvad klokken var, det blev jo ikke altid så nøjagtig med tiden i virkeligheden,
men det var dog bedre end slet ingenting.
Foruden den glædelige overraskelse med uret fik jeg en stor glæde til den sidste
sommer jeg vogtede, jeg fik nemlig lov til daglig at have en stor dejlig Sankt
Bernhardtshund med mig i skoven, hvilket varmig en stor opmuntring, og da jeg
tildeles havde oplært den, som en hyrdehund bør være, var den mig også daglig
til megen nytte, ved at hjælpe mig med at vogte, foruden dette havde den også
andre hverv sammen med mig. Hver morgen og middag blev mælkejungerne på
en stangvogn med to hjul kørt til og fra Næsbyholmsherregård, og her var Sampa
- det var hundens navn - altid forspændt ved den ene side af stangen og jeg ved
den anden, det var en villig hund og da den tillige var både stor og stærk, trak
den så godt som altid det hele, ja jeg måtte til tider endog holde igen på vognen,
så ivrig var den. Forsætter i næste nr.

AALBORG
Formanden bød de 12 svende, der var
mødt velkommen, og vi startede med
at synge nr. 32. Han takkede iraker-
Kurt for den gode mad til huleaftenen i
november, og han rettede en tak til hule¬
mor Lis for hendes store indsats i hu¬
len. Han orienterede desuden om for¬
løbet af arbejdslørdagen i hulen.
1 det nye år starter vi huleaftenen præ¬
cis klokken 19.30. Dem der kommer for
sent kommer til at betale til bødekassen.
Klokken 19.30 bliver sandhedens lys
tændt, og så længe det brænder, må der
kun tales sandt. Bjarne mødte Christian
i København, da han var med til at følge
en af sine rejsekammerater hjem. Poul
Erik har lagt et brev og billeder afChri¬
stian ind på vores hjemmeside:
www.naverneaalborg.dL
Vi havde også en optagelse. Vi byder
Bjarne Højen Larsen, som er uddannet
maler og har arbejdet over det meste af
verden, velkommen i vores midte.
Husk generalforsamlingen, den
1.2.2006 klokken 19 i hulen.
Til sidst vil vi ønske alle navere i ind -

og udland et godt nytår.
Med naverhilsen Irene

ESBJERG

FORENINGEN I ESBJERG
MEDDELER

Formand: Bent Andersen, Ewalds
Alle 17 Dk-6700 Esbjerg. Tlf. + fax:
75 14 43 76-22 56 39 34
Kasserer: Marianne Kristensen,
Torvegade 49 st.
Dk-6700 Esbjerg. Tlf: 26 33 32 04
Hulens adrs: Badcesens Alle 5, 3. sal
Dk-6700 Esbjerg.
Møde + tidsp.:
1. søndag kl. 10.00-13.00
3. søndag kl. 14.00- 18.00
sidste fredag kl. 19.00 - 22.00
Med kno fra Esbjerg.

FREDERICIA

Onsdag d. 2.11 havde vi bestyrelses¬
møde, hvor vi diskuterede medlems¬
kampagne. Vi i bestyrelsen er ret sikre
på, at det nok skal give pote hen af ve¬
jen. Dersom vi er blevet sagt op i vores

nuværende hule, var der en del snak
frem og tilbage om vores fremtid. Fore¬
løbig er der 2 steder, der ermuligheder
i. Kl. 19.00 gik vi over til det måned¬
lige onsdagsmøde. 12 navere var mødt
frem. Vi startede med sangen: Når vi
ind i hulen træder. Formanden startede
med orientering om vores opsigelse.
Det kom der en del snak ud afmed flere

forskellige ideer og meninger. Vi blev
dog enige om, at alle holdt øje med
eventuelle muligheder. Kl. 20.00 hæ¬
vede formanden mødet, og maden blev
serveret. Snakken gik lystigt videre,
indtil vi sang sidste sang ved 22- tiden.
Lørdag d. 5.11 spiste vi gule ærter i lo¬
kalet på Valmuevej, hvor 13 personer
var mødt op. Der i blandt et nyt emne
som medlem. Efter ca. 8 rigtig hygge¬
lige timer sang vi og gik hver til sit.
Ved onsdagsmødet d. 7. 12. 05 var der
mødt 10 navere og 2 venner da kl. blev
19.00. Aftenen blev indledt med at

synge: „Når vi ind i hulen træder". Her¬
efter bød formanden Erik Philipsen vel¬
kommen. Han startede med at omtale
en samtale, han havde haft med redak¬
tøren af det lokale militærblad. Man
havde diskuteret, hvad man kunne
skrive for at lave en god artikel om na¬
verne og deres gerninger. Arne foreslog,
at vi fik lavet en tilmeldingsliste til
Koldings vinterfest, så vi kunne drage
af i samlet flok. Samtidig var der kom¬
met et program fra Vejle om deres
vinterfest. Efter den gang snak følte
John trang til at give en omgang humle,
hvorfor han ringede på klokken. Der
blev kvitteret med blæresangen. Heref¬
ter havde hulemor lavet en oste- og

rullepølsemad klar, hvorefter vi fik æb¬
leskiver og gløgg. Det blev oplyst, at
John fra Høll og Solveig fra Vejle har
valgt at lade sig overflytte til Frederi¬
cia. Herfra vil vi byde dem velkommen
og håber, at I begge vil føle Jer hjemme
i vores selskab. Sluttelig på en hygge¬
lig aften gav Frits en omgang humle.
Med kno i bordet Vera/Jens Chr.

FREDERIKSSUND
Julefrokosten den 3. december. Der var
mødt 30 op til den årlige julefrokost,
hvor der var disket op med alskens
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herligheder. Stemningen var i top, også
hos dem der havde været til julefrokost
dagen forinden. Der blev bimlet på
klokken, tak for det Karl ondt i maven
og Simon, som også ønskes til lykke
med familieforøgelsen og brylluppet.
Vi fik sunget nogle sange, som vi ikke
synger så tit. Det kunne være, vi skulle
gøre det, så vi blev lidt bedre til at synge
dem, og så Dorrit ikke skal bøde så
meget, fordi hun er lige dårlig til dem
som vi andre. Vi siger også tak for be¬
søget til vores venner fra Esbjerg. Det
var rigtig dejligt at se Jer. Håber I har
lyst til at komme igen en anden gang.
Vi havde også besøg afRonnie, som er
murer. Han flytter til Venezuela med sin
familie til januar. Held og lykke til Jer.
Vi glæder os til at hilse på ham, når han
er hjemme og vende. Han har lovet at
sende hilsner til os dernede fra, dem
glæder vi os til at høre. Til lykke til
Dorrit og Jan
Rigtig glædelig nytår til Jer alle ønskes
af foreningen
Husk kogesild den 6. Januar
Naverhilsen Kisser.

HERNING
November smuttede ud af kalenderen,
så det er vel på tide at ønske alle en god
jul og et godt nytår. D. 3. dec. fejrede
vi vores 41 års fødselsdag, hvor 20
glade svende og svendinder mødte op i
strålende humør.
Vi smovsede i Gunnars hjemmegjorte
sild, og derefter var der mad i lange
baner samt masser af våde varer, som
satte humøret en ekstra tand i vejret. Uh
ha en fest. Nogle fik rigeligt og andre
for lidt, men når alt foregår i fordrage¬
lighed, betyder det jo ikke noget i et
godt vennelag. Vi fejrede også Kaj Hel¬
muths 25 års jubilæum, så det var så¬
dan set en dobbelt fest, vi holdt.
En STOR TAK til Hans for den flotte

gave han gav mig. Det har jeg slet ikke
fortjent. Jeg måtte lige synke en ekstra
gang, før jeg kunne sige tak. Der skal
også lyde en tak til Vibeke og Kaj, der
tog den lange tur fra Struer for at gøre
rent i hulen, for at festen skulle løbe af
stabelen. Der blev gjort rent som en
hvirvelvind.
Godt nytår til alle ude som hjemme.
Med knoslag "MONTAGEN"

GODT
NYTÅR

HILLERØD
Vi har haft de første møder i vores nye
hule. Huleaftenen den 11. november var
under lidt primitive forhold med beher¬
sket fremmøde, men Knud sørgede for
gode hulemadder. Den 26. november
havde vi julefrokost. Vi havde fået vo¬
res borde på plads, og det var nødven¬
digt. Der mødte 24 navere og naver¬
venner i højt humør. Til trods for den
begrænsede plads i køkkenet havde
Knud fremtryllet lækre specialiteter -
der manglede ikke noget.
Vi arbejder frem mod at få hulen ind¬
rettet, som vi gerne vil have den. Møb¬
lerne er næsten færdige, så nu skal vi
have indretningen klar. Der bliver nok
flere ekstra arbejdsmøder i hulen. Når
vi engang er klar, sørger vi for en or¬
dentlig indvielse.
I januar ses vi til huleaften den 13. ja¬
nuar og til messe den 28. januar, hvor
der serveres kogt torsk med alt det rig¬
tige tilbehør.
Tilmelding til messen den 28. januar
som sædvanlig til formand Dann Eland
på tlf: 47 31 49 54 (efter kl. 19) eller
evt. mobiltlf: 30 55 65 42 eller til Knud

Lindgreen på tlf: 33 24 94 02.
Med naverhilsen Per.

HOLBÆK
Til Hulemødet d. 18. 11. 05 var vi 16,
som havde fundet vej til Hulen. 2 af de

fremmødte var gæster fra Los Angeles,
nemlig Bodil og Arne, som var en tur
hjemme. 2 andre var mulige nye med¬
lemmer, nemlig Palle fra Kundby, som
har været lærer på Grønland, og Jan fra
Holbæk som har rejst det meste afjor¬
den rundt, og bl.a. også været i Sirius
på Grønland. Vi håber at se mere til
disse 2 fremover.
Ole bød velkommen og orienterede om
de sidste nyheder, og så skulle vi have
haft en optagelse, nemlig vores musi¬
ker DAFFY. Ole trak velkomsten lidt

ud, for at han skulle nå at komme, men
desværre havde han skrevet fejl i sin
kalender, så det blev der ikke noget ud
af. Ole er godt i gang med at lægge foto
og hulens historie ind på vores hjemme¬
side. Ebert gav os alle et godt indblik i
et stykke gammelt håndværktøj, BRED¬
BILEN. Imellem skyllevandet blev det
også til nr. 38 - 0 - 35 og 21 fra sang¬
bogen. Som sædvanlig havde vi en fest¬
lig huleaften, som sluttede ved 23 tiden.
Her fra Holbæk håber vi at alle ude,
såvel som hjemme, må få en god jul og
et godt og lykkebringende nytår. SIDST
MEN IKKE MINDST takker jeg for
opmærksomheden til min 60 års fød¬
selsdag.
Lørdag den 26. november løb vores år¬
ligejulefrokost af stablen. Vi var ca. 40
deltagere incl. gæster fra Roskilde. Tak
for besøget. På grund af syns¬
forstyrrelser og momentane hukommel¬
sessvigt er jeg ikke i stand til at opgive
det nøjagtige antal, men som sædvan¬
lig var der masser af god mad og nok at
skylle det ned med. Årets konkurrence
bestod i at bygge huse af avispapir, og
2 hold blev fundet frem. Det ene hold

syntes, at i et hus skulle der også være

glas, så de understøttede bygværketmed
ølflasker. Dette blev dog ikke godkendt
af dommeren. DAFFY, vores musiker
fra jubilæumsfesten, havde harmonikas¬
senmed og leverede fin underholdning,
ligesom julesangene fik lidt ekstra go
på. Tak for det. Der skal også lyde en
stor tak til Else og Ib, som stod for pynt-
ningen, samt til alle dem som havde til¬
beredt al den gode mad. Sidst men ikke
mindst til GULDBAGEREN I
SVINNINGE som leverede brødet, der
skulle til. Alt i alt en rigtig god dag som
vi håber på at kunne gentage næste år.
Jørgen L.
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HØRNING
Hulemødet den 2. dec. Denne aften var
der tid til julehygge, 15 navere varmødt
op samt Dennis fra Tyskland. Han ar¬
bejder i Danmark. Alle havde en jule¬
pakke med, det var nemlig vores årlige
julebanko. Formanden startede med de
interne meddelelser, herefter kom
bankopladerne frem. Nogle fik banko
flere gange andre intet, men alle hyg¬
gede sig. Derefter serverede hulefar
gløgg og æbleskiver. Klokken ringede
flere gange, og blærehatten kom frem.
Mødet sluttede ved midnat med Min¬

derne, hvor alle gik hver til sit.
Med kno i bordet, Else

LOS ANGELES
Allerførstmå jeg på LosAngeles Naver¬
klubs vegne ønske alle navere nær og

fjern en Rigtig Glædelig Jul.
Vores Mortensaften hulemøde i novem¬
ber var en stor succes. Vi havde 38 na¬

vere og gæster til dejlig andesteg med
tilbehør. Det var mesterkok nav Steen

Englyng, der stod for middagen, så vi
kaldte ænderne „ducks a la Steen".
Lystig aften siger alle. Jeg var jo i Dan¬
mark men blev da ikke snydt for ande¬
steg. Min kone og jeg besøgte nemlig
Næstved Naverhule, og her var der lagt
op til fest og glade dage med andesteg
og ris a la mande. Det var et dejligt
møde at være med til.

Jeg nåede også lige at tage med til
navermøde i Holbæk. De har også en

dejlig Hule med masser af gamle ting
og sager på væggene og nogle flot ud¬
skårne loftsbjælker. Godt håndværk!
Jeg var også imponeret over de flotte
runde naverborde. Så hermed sender vi
en „tak for sidst" til naverne i Næstved
og Holbæk. Det var godt at se alle de
gode navere i festligt humør.
Vi har haft vores decembermøde, og det
var alle tiders. Nav Bill Knudsen stod
formadlavningen sammen med sin dat¬
ter og datterdatter, og det var selvføl¬
gelig rigtig dansk julemad flæsesteg og
ris a la mande. De fugtige varer mang¬
lede heller ikke. Der var rift om mandel¬

gaverne. Det var nemlig en dansk le¬
verpostej og en stor flaske champagne.
Nav LeifAndersen stod for gløggen, og
flere navere bragte lækkerier til denne
aften. Der blev sunget både naversange
og julesange, og vores formand Kent
Hanson havde købt et flot juletræ. Nav
Steen Englyng kom med juleblomster
til bordene. En afvores gæster satte sig
til klaveret og gav nogle numre. Det var
meget festligt alt sammen.
Der var også tid til alle de gode vittig¬
heder. Jeg havde købt rigtig danske jule¬
servietter i Danmark, og de kom i brug.
Min kone havde kogt klejner, og de for¬
svandt. Vi har stadig fint vejr, ingen sne.
Ha ha. Så alt i alt et meget vellykket
naverjulemøde. Vores årlige afstemning
var hurtigt overstået. Alle blev genvalgt.
Vi ønsker alle et RIGTIG GODT
NYTAAR.
Med kno Arne O.

KOLDING
Hulemøde d. 25. 11. Vi var en lille flok

på 8 mdl. + 1 nv., der var mødt op og
havde en hyggelig aften, som vi plejer
at have. Så har vi været ude at bowle

igen og havde en sjov aften derude. Det
gør vi sikkert om en anden gang i det
nye år. Så skal vi nok lade det vide, når
det bliver. Måske er der nogen, der har
lyst at være med, så vi kan få en dyst
med nogle andre. Vi har det i hvert fald
meget sjovt. Det er jo lige meget, om
man vinder eller bliver nr. sjok. Maden
bagefter er ok til 125. kr. for en times
bowling og så god mad bagefter an¬
strengelserne.

Husk vores nytårsfrokost lørdag d. 14.
1 kl. 18.00 til en pris af 100 kr. inkl. 3
genstande. Tilmelding til Lars senest d.
8.1 på tlf. 75 53 15 02 eller mobil 22
51 39 49.
Med naverhilsen Karen.

Menneskemængden til svende-hule¬
mødet den 15.11 var desværre atter til
at overse. Selv undertegnede måtte
denne gang svigte. Den 3. 12 havde vi
atter den herlige kombination af ande¬
spil og steg, der atter gik forrygende.
(Bingo)brikkerne blev raskt lagt på, og
de dejlige præmier samt sidegevinster
næsten fløj om ørerne på os. Hu hej
hvor det gik. Klage kunne vi som
sædvanlig heller ikke over de dejlige
kødfulde rapænder, vi fik på bordet til
spisetid. Da der var nogen frafald, var
der mere end rigeligt til alle. Og sovsen
Jensen, uhmm!
År 2006 bliver på mange måder atter et
spændende år. Vigtigt er det dog, at vi
alle fortsat støtter op om naverne. Vi
starter året med Stiftelsesfest lørdag den
14. 1 kl. 18.00. Selv om vi knapt er
kommet os over julens og nytårets spi¬
selige glæder, kan vi sikkert alligevel
trænge til en sammenkomst blandt na¬
verne, og hvad dertil hører. For vores
107 års fødselsdag skal sør'me marke¬
res, 'ik? Sidste tilmelding er den 8. 1.
Månedens svende-hulemøde er tirsdag
den 24. 1, og vi runder afmed søndags¬
messe den 29. 1.
Vi vil i år forsøge noget nyt med
Københavnernaven. I stedet for at

sende et eksemplar ud til foreningerne
vil vi forsøge at lægge den ind på vores
hjemmeside. Så er der næsten ingen
undtagelse for ikke at deltage i eet af
vores herlige arrangementer, vel? Jeg
ønsker alle et godt nytår. Arrangemen¬
ter:

14. 1 kl. 18.00 Stiftelsesfest
24. 1 kl. 19.00 Svende-hulemøde
29. 1 kl. 10.30 Søndagsmesse
Med stor navernytårshilsen Niels „2m"
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NÆSTVED
Ved hulemødet den 2. 12.05 var der kun
mødt 13.
Næste hulemøde d. 6.01.06 skal vores
hulefar Poul være gæstekok. Henrik
Berg havde renskrevet vedtægterne for
vores hule.

Lørdag d. 10.12 havde vi den årlige ju¬
lefrokost, hvor festudvalget havde alli¬
eret sigmed hulefar. Der var fremtryllet
en helt eventyrlig menu. Festudvalget
siger tak for hjælpen til Poul. Vi nød en
del af de våde varer, vi havde fået til
vores 20 års stiftelsesfest. Vi siger også
tak til Arne fra Los Angeles. Igen tog vi
hul på en af de utallige flasker whisky,
som Arne forstrækker hulen med.
I januar har vi to 75 års fødselsdage:
Bendt Ravn den 8.01 og Knud Rasmus¬
sen den 22.01 Vi Ønsker dem begge til
lykke på dagene og alt godt i fremti¬
den. Det er 2 navere, der har gjort et
stort arbejde for vores hule og forening.
Med e'n finger NILS.

ROSKILDE
22 var mødt op til Ernas dejlige brun¬
kål d. 25. 11. Efter maden gik vi i gang
med generalforsamlingen, som under
Kristians ledelse forløb i god ro og or¬
den.

Årets første sne var faldet men var næ¬

sten væk, da vi ved 21.30 tiden sang
Minderne og gik hver til sit efter en
hyggelig aften.
Det nye år starter med gule ærter d. 18.
1. 06. Tilmelding til Erna senest d. 10.
01 på tlf. 46 36 10 68. Pris 50 kr.
Kortspil søndag d. 15. 01. 06 kl. 17.30
Hulemøde fredag d. 27. 01.06 kl. 19.00
hvor vi spiller banko. Husk en pakke til
ca. 15-20 kr.

Hulevagt: Gitte og Poul.
Med naverhilsen Annalise.

SAMSØ
JULEFROKOST d. 26. 11. 05. Vi var
14 tilmeldte til vores årlige julefrokost
i hulen. Hulefar åbnede mødet med at
ønske alle velkommen. Julefrokosten
kom i år fra Besser, og den var velsma¬
gende som altid. Hulefar havde selv la¬
vet sild, og de smager altid dejligt. Gæt
på bødegrisen i år vandt Knud. Grisens
indhold var på 298,75 kr. Knuds bud
var på 302 kr. Det udløste en gevinst på
en naverbitter, som blev sendt rundt.
Tak til Knud for svenske gyldne dråber
til silden. Pakkefesten var en fryd, da
alle vores gæster vandt gaverne. Afte¬
nen sluttede med Minderne. En god ju¬
lefrokost.
Næste møde:15. januar kl.12.00.
TORSKESPISE.
ET GODT NYTÅR TIL ALLE.
Kno i bordet fra Åse.

SILKEBORG
Hvem har gjort det - stillet julen lige for døren? Håber I har haft en god jul. Så
nu siger vi GODT NYTÅR til alle her og der og alle vegne. Vi havde sang¬
eftermiddag her den 19. november. Hvilken dejlig sangeftermiddag. Vi fik sun¬
get en hel del dejlige sange. Vi havde
fået en Halvdur til at spille, så kan det
vist ikke gøres bedre. Ole Bøwig ville
da også deltage med udnævnelse af et
æresmedlem afhele CUK.
Det var Peter "Edderkop" Poulsen,
som har rejst verden rundt som sømand,
derefter på Baserne på Grønland.
Men det han selv synes er det største,
var den gang de stiftede THULE
NAVERNE, som han jo som bekendt
var med til sammen med nogle stykker mere, bl.a. Picasso. Det var derfor, han
skulle være æresmedlem.Vi fik også kaffe med kage a la Sonja. Derefter trådte
køkkenholdet ind, d. v. s. Jens "Kok", "Mads" samt "søde Preben". De kokkere¬
rede med et dejligt resultat af Brunkål, som vi gerne vil have det. Om de smagte?
JA DA.. Til månedsmødet optog vi et nyt medlem.
Det var Arne Nielsen, som har rejst med
farverimaskiner i mange forskellige lande. Der
skulle efter forlydende være et nyt medlem mere
på vej til Silkeborg. Vi ses den 8. januar til
nytårstaffel m. kransekage fra kransekagebageren
samt champagne fra vores "rør" forbindelse til
en champagnebonde i Frankrig.
Godt Nytår. Kan i holde Jer fugtige
svende Skriverkarlen.

SLAGELSE
Hulemødet d. 2. december blev afholdt
med 6 svende, dog uden formand og
næstformand. Hans "vicevært" styrede
derfor mødet, tror vi nok. Vi sang nr.
16, der blev gennemført som de fleste
møder: flerstemmigt!
Herefter blev vores juletræsfest drøftet.
Denne afholdes søndag d. 18. decem¬
ber kl. 14-18. Der bliver afholdt auk¬
tion over medbragte julegaver. Herud¬
over serveres der gløgg og æbleskiver.
Endelig er datoen for vores workshop i
januar afsat. Det bliver søndag d. 15.
januar fra kl. 09.00. Da temaet forwork¬
shoppen er noget så vigtigt som
medlemssituationen, er det afafgørende
betydning at alle møder op. Hvis et
medlem svigter, skal hele arrangemen¬
tet flyttes - og det vil være en pinlig af¬
fære at skulle forårsage dette.
Jens Peter og Klaus (sidstnævnte er lige
vendt tilbage fra en lang ferie uden at
blive solskoldet) medbragte fløde til
kaffen. Tak for det d'herrer.

Endelig skal vi fra Slagelse forening
ønske alle navere samt familier en glæ¬
delig jul samt et godt nytår.
Med kno i bordet, Per
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STOCKHOLM
Nu er whistturneringen slut og på gås¬
middagen, da vi var 27 personer sam¬
let, kom Erling med resultatet. Det blev
en överraskning for mig. Jag havde hel¬
det att vinne i år, nummer to blev Else
Madsen og trea blev Svend-Erik
Axelsen. Gåsmiddagen blev som den
plejer en stor succes, der var meget gås
og meget godt. Vi takker "Pigerne på
Torpet" for en dejlig fest.
Teaterbesöget var fantastisk morsomt,
og efter det gik vi ned til Kenneth og
Fredriks "Tegners gömställe ", hvor vi
fik serveret en god middag med diverse,
og efter var det att ta tåg og bus hjem.
Svendefesten med bingo var vi kun 11
personer, og nogle var mer heldig end
andre under spelet. Men det var en fin
dag på Ingarö.
PPROGRAM FOR JANUAR 2006.
D. 07. jan. Nyarsmesse lördag kl. 13
D. 21. jan. Karibisk fest lördag kl. 13
D. 27. jan. Torskmiddag lördag kl. 13.

( om torsken kommer)
D. 04. feb. Årsmöde lördag kl. 13.
Hilsen fra Onkel Anders.

SØNDERBORG
Den årlige julefrokost. 45 glade og vel¬
klædte mennesker kom til en herlig af¬
ten og nat. Vi fik alt, hvad vi kunne øn¬

ske, dermanglede ikke noget, og alt var
hjemmelavet. En stor tak til alle med¬
lemmerne for en kæmpe indsats og det
virkelig gode humør, som fik alt til at
fungere. Det var trods alt mange men¬
nesker 47 tilmeldte. Kun 2 meldte fra

endnu. Den blev stopfodret. 45 pakker
var til salg for højeste bud over 20 kr.
Det var et festligt indslag, som gav pote.
Vi havde alle en pakke med, og mange
havde flere med hjem. Dagen efter var
der oprydning og rengøring samt reste¬
frokost. Også en dejlig dag hvor den
nypudsede omgangsklokke bimlede ly¬
stigt.
D. 2. 12 fejrede vi jubilæum, hvor 19
mand varmødt op. Formanden bød vel¬
kommen, og Ester blev hyldet på bed¬
ste måde (fik lov til at bestemme alle
sange). CUK nålen blev sat på rette sted,
og sølvpladen blev banket i det runde
bord. Ester fik blomster, flasker og ga¬
ver og et besøg fra Vejle af den altid så
dejlige Solveig. Et frisk pust. Hulefar
var den heldige, han kom med Karin og

gik med to. Altid plads til en til. Vi fik
brunkål. Rigtig god med frisk brød til.
Det var jubilaren, der stod for det og
kaffe med hjemmebag. Så ønsker vi her
fra Sønderborg en rigtig glædelig jul -
et godt nytår til alle navere, venner og
deres familier.

Møjn og kno i bordet Martha.

VEJLE
Hulemøded. 2. 12. 05. Der var ikke de
store emner at drøfte. Vinterfesten var

nu på plads, og man fik oplysninger
derom af festudvalget, og man håbede
på god opbakning dertil.
De Gule ærter blev til en festlig dag.
Der var fuldt hus bortset fra, at to var

blevet syge og måtte undværes. Det var
20. gang, at Jens D.S.B, havde stået for
de gode gule ærter, som kun ens bed¬
stemor kunne lave. En stor tak gav alle
til Jens og Bianca for dette store ar¬

bejde. En dejlig dag havde man haft
sammen, og klokken havde ikke hvilet
ret lang tid af gangen. Efter Hulemødet
blev der serveret julefrokost, som Jør¬
gen Lauridsen havde lavet. Et stort ud¬
valg af god mad, og der var rigeligt af
den, så ingen gik sulten fra mødet. Tu¬
sind tak Jørgen for det store arbejde,
som du laver for os, og maden smagte

Arrangementer i januar mdr.:
D. 6. 01. 06 kl. 18.30 hulemøde.
D. 21. 01. 06. kl.18.00 Vejle navernes
vinterfest. Se andet sted i bladet.
Med naverhilsen. Jens K. Ibsgaard.

ÅRHUS
Den 11.11 var der ikke mange svende
til hulemøde. De fraværende ladede sik¬
kert op til stiftelsesfesten dagen derpå
den 12. 11. Vi indledte stiftelsesfesten
med en velkomstdrink. Inden middagen
berettede formanden, at 40 års jubila¬
ren Svend E. Jensen desværre var ble¬
vet forhindret i at deltage i festen på
grund af sygdom! Med til festen var 50
års jubilaren Herluf Fiiergård. Han fik
overrakt et indrammet og meget flot 50
års jubilæumstelegram (mester for det
flotte telegram er Vagner). Herluf tak¬
kede for gaven og fortalte om sine op¬
levelser indenfor naverne. Han har op¬
levet mange gode og sjove ting! Efter
middagen var der kaffe med de lækre¬
ste småkager til, som Eva havde bagt!
Der blev delt præmier ud efter årets
konkurrencer: Bowling, skiveskydning
og fugleskydning! Hen på aftenen havde
vi amerikansk lotteri. Igen i år var det
Kaj, der trak læsset i køkkenet!
Til Julefrokosten d. 2. 12 var der fyldt
godt op i hulen, og vi var sultne. Det
havde Kaj helt styr på. Han havde kok¬
kereret de skønneste retter derhjemme
og i rigelige mængder. Hans stegte sild
er bare gode, æbleflæsken er skøn, kort
sagt tak for mad Kaj! Svend E. varmed
ved julefrokosten og er frisk og rask
igen! Tak til Svend E. Og Åge, der slog
på klokken. Vi kvitterede med en dob¬
belt blæresang!
Hulemøde den 13. 01. 06

pga. sygdom. Sputnik står og "bøvser" rigtig godt. Hilsen fra smilets by. Lis

KOLDING

f
KRONE

TAXI 7550 2700

VIOLA PUB
Søndergade 21 • Tlf. 75 53 76 90

Heile Krogsgaard
6000 Kolding
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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: 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 GL 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. af CIUK. 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. 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
Dit lofcale øl depot

Boje Tlf. 40824283 Alt i Hancock or 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
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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,
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.
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Brandt's Bar
Paladspassagen 7

7100 Vejle
Tlf. 7583 1099
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■SlL-KeBOR^j
TLF. 26, ^2. 05US

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 svømmepol.

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

højskole
østersøe

n
n

ÆSL

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

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

OES KONGELIGE BIBLIOTEK
KØBENHAVN



TAK TAK TAK TAK

Orsa og Jens skov Jensen sender vores varmeste tak for hver en
tanke - telegram og gave, vi blev betænkt med både fra fjern og
nær. En særlig tak til alle dem der mødte op i hulen, og var med
til at give os en uforglemmelig dag. Også en særlig tak til Egon
fra vores lokale Casino. Han leverede musikken under midda¬

gen. Samt til hulemor som stod for den praktiske side af sagen.
Orsa og Jens.

Mormor & morfar (Vagn Rør) har guldbryllup.
Lissi & Vagn S. Christensen. Søndervang 4, 8600 Silkeborg.

Den 4. februar har Lissi & Vagn Kristensen guldbryllup. Det bliver fejret i
Frankrig sammen med børn og børnebørn. Ja det bliver noget af et rend¬
sammen. Det er vores indtryk, at de glæder sig meget til denne dag.
Børn og svigerbørn har set frem til denne dag. Sidste sommer overhørte jeg
en samtale mellem Gitte og Glenni, hvor de talte om, at de skulle være
sammen på denne dag, så der er nok noget i støbeskeen.
Vi vil herigennem ønske dem til lykke med guldbrylluppet.
Naverne i Silkeborg

Pinsestævnet i Frederikssund 2006.
Lidt om pinsestævnet i Frederikssund. Der vil i næste nummer af Svenden være

tilmeldingsliste, med priser og div. overnatningsmuligheder. Vi har lidt proble¬
mer med forhandlingerne om priser på nogle afarrangementerne. Men det skal vi
nok få bragt i orden.
Det skal stadig være et stævne med et rimeligt prisleje, som alle foreningerne
plejer at overholde.
Vi i Frederikssund glæder os meget til at sejer til pinse. I år falder pinsen næsten
en måned senere, så vi har bestilt ca. 25 °c varme, skyfrit og masser af sol.
Med kno i bordet. Kurt.
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MÆRKEDAGE
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D.05.feb.2006Else Larsen NV. Holbæk 70år
Østergade 48
Dk-4340 Tølløse

D.13 feb.2006 Knud Rasmussen "Trille"Odense 60år
Tværvej 27
Dk-5240 Odense NØ.

D. 15 feb.2006Birte Öblom, Hillerød 70år
Dronningens Kovang 10,
Dk-3480 Fredensborg

D.18.feb.2006Per Vejen Frederikssund 40år
Ryttervænget 27
Dk-3650 Ølstykke

D.21 feb.2006Preben Sørensen Silkeborg 50år
Ringgårdsvej 6 1 tv.
Dk-8600 Silkeborg

D.23 feb.2006 Poul Johannsen Kolding 50år
Bellevuegade 31
Dk-6000 Kolding

D.28 feb.2006Henry Petersen Herning 80år
Slagelsegade 5
Dk-7400 Herning

JUBILÆUM

D.20 feb.2006 Svend Erik Akselsen Stockholm 30år
Södraj ordbrovägen 137
S-13651 Haninge, Sverige

D.l marts 2006 Flemming Laugesen Herning 25år
Vestparken 28, Lind
Dk-7400 Herning

TAK - TAK - TAK - TAK - TAK

Hjertelig tak for opmærksomheden ved mit 25 års ju¬
bilæum. Tak for telegrammerne fra Stockholm - Silke¬
borg - Aalborg - Aarhus - Hørning - Kolding - Vejle og
HB, især tak for besøget fra Silkeborg.
Med naverhilsen Hans Emborg Vejle afd.

Vores naverkammerat Bent Lemming er taget på sin
sidste rejse d. 28 dec.2005 i en alder af 46 år. Bent
nåede kun at være medlem i et års tid. Han var en rar,
hjælpsom og god kammerat. Sådan vil vi mindes ham.
Han efterlader sin mor, en bror som bor i Australien og
sin elskede datter Sarah på 8 år, som var hans et og alt.
Æret være hans minde.
På Kolding navernes vegne Karen.

Jeg er stolt over at være med¬
lem af Naverne i Silkeborg.
Udover jeg ermedlem afNaverne i Silkeborg, harmin
hustru (Anne Marie) og jeg været medlem afGambias
Venner i flere år, Hvor vi bl.a. er med til sende ca. 18
40 fods containere om året til Gambia med skole¬
materialer, hospitalsudstyr, tøj m.m..
Der udover har vi også sponsoreret flere skolebørn i
Gambia. I Gambia er det ikke ligesom i Danmark, hvor
man kan gå ind og søge efter en person via folkeregi¬
steret. Så da et af vore sponsorbørn var flyttet flere
gange, og vi ikke kunne finde ham, var der ikke meget
hjælp at hente hos det offentlige. Så vi søgte tilbage,
hvor han og familien havde boet før. Dette førte os
bl.a. til Kembujeh Lower Bacis School, hvor
headmaster Jallow var en uerstattelig hjælp for os, så
vi fandt sponsorbarnet igen.
Dette førte til et venskab, hvorfor vi igen den næste
gang, vi kom til Gambia var ude at besøge skolen flere
gange og aflevere skolematerialer, som vi havde sam¬
let ind her i Danmark, samt sponseret skoletasker fra
Jeva.
I foråret 2005 var vi igen i Gambia, hvor vi endnu en¬
gang besøgte skolen. Hermødte vi en headmaster, som
havde store problemer. Han havde 10 forældreløse ele¬
ver, som han var nød til, at "smide" ud skolen p.g.a.
manglende betaling af skolepenge, med mindre han
kunne finde sponsorer til dem. Selv om skolen har 650
elever, havde de kun en elev, der var sponseret af
Kinderhilfen i Tyskland.
Langt de fleste børn som bliver sponsoreret i Gambia
bor i og omkring turistområderne, og da skolen ligger
ca. 60 km. inde i landet, er der ikke de store mulighe¬
der for en fattig familie at få sponsoreret et barn uan¬
set barnets evner.
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Efter et døgns overvejelser tog Anne Marie og jeg tilbage til Kembujeh Lower Bacis School og fortalte
headmaster Jallow, at vi nok skulle sørge for børnenes forsatte skolegang fremover.
På vej hjem i flyet fra Gambia, som tager omkring 8 timer, havde vi rigelig tid til at tale om vores nye arrange¬
ment. Vi håbede på, at vi kunne få sponsoreret 5 af eleverne.

Her er vore 10 første børn

Det var en meget stor glæde at se så mange
glade børn modtage skoletasker m.m. samt
billeder af deres "sponsor forældre" i Dan¬
mark. Ved samme ceremoni blev Anne Marie

og jeg - afAlkeidoen (borgmesteren) - gjort
til "æresborger" afKembujeh, som en påskøn¬
nelse for det arbejde vi gør.
Vi var ikke blevet gjort til "æresborgere",
medmindre vi havde haft hjælp hjemmefra.
Naverne i Silkeborg har støttet os helt utro¬
ligt meget, det være sig indsamling til loppe¬
marked, hvor vi har samlet ind til en telefax
til skolen, så vi ikke behøver at vente 6 uger
på, at et brev kommer. Der er også blevet til
en tilbygning til skolen. 19 af vores sponsor¬
børn er sponsoreret via naverforeningen i Sil¬
keborg. Det er helt utrolig dejligt at møde så¬
dan en opbakning i en forening.
For 69 øre om dagen eller kr. 250.- om året
sponsere et barns skolegang på Kembujeh
Bacis School.
Barnet får følgende:

0 Undervisning
0 2 stk. uniformer pr. år
0 1 par sko
0 skoletaske
0 bøger og kladdehæfter
0 blyanter m.m.
0 sund skolemad
0 gratis hospitalsbehandling

Men, men, men vore ord og tanker
slog slet ikke til. Hen over sommeren
fortalte vi om vores arrangement. Hur¬
tigt blev det 20 personer/familier, der
gerne ville sponsere en elev, og det
forsatte. Så nu har vi 80 elever

sponseret på Kembujeh Lower Bacis
School.
Da vi var tilbage i Gambia i november
i år, blev der holdt en stor ceremoni
for os på skolen, hvor vi bl.a. delte
skoletasker ud til sponsorbørnene
(sponsoreret af Jeva). Der var delta¬
gelse af "rådmanden" for skole¬
området, borgmesteren, lærerne, foræl¬
dre og områdets ældste.

Her overrækker Jørgen gaver til Headmaster Jarlow under
ceremonien, hvor vi også blev unævnt til æresborger i
Kembujeh.

kan du

Lower Endnu engang tak til alle navere i Silkeborg for Jeres
støtte. Skulle der være andre navere rundt om, der gerne
vil høre mere, har vi udarbejdet en lille folder, der for¬
tæller om vores arbejde.
Den kan bestilles på E-mail. amh@mail.dk

Ønsker du evt. at støtte vores arbejde, har vi åbnet en
konto i Sparekassen Kronjylland:
Kontonr: 6190 000 29 19206.

Mvh Jørgen "Knagestrup"
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Barndoms og Ungdomsminder
Forord:
Dette hæfte er ikke skrevet for den store offentlighed, men
først og fremmestfor at mine børn og børnebørn kan have
et lille og varigtminde om deresfars og bedstefars oplevel¬
ser og erindringerfra en lys og lykkelig tid i barndommens
og ungdommens dagepå rejse i udlandet blandt defarende
svende.

Nu tankerne tilbage går
om glade ungdoms dage

de svandt, de svandt de gyldne år
kun minder er tilbage.

A. Gynter Sørensen
Forsættelse fra jan. nr.

Om vinteren var det fornøjeligt for mig, når det var
kaneføre, for så kunne jeg køre med den som en rigtig
hest, og selv sidde i kanen og være kusk. Min ældste
broder var den gang i karetmagerlære og han havde
lavet en dejlig lille kane med enspænderstænger og alt
hvad dertil hører, og foræret mig i julegave, så jeg var
jo ikke så lidt vigtig; men hunden var endnu mere, når
den stod fuldt forspændt med kaneklokkerne hængende
i en ståltrådsbue, der var anbragt over ryggen fra stang
til stang, og mundkurv på med tømmelinien spændt på
hver side af hovedet, og et fint kanetæppe ikke at for¬
glemme; den var altid flink både til at løbe og til at
lade sig lede i linierne derhen, hvor jeg ville.
Det skete nogle enkelte gange, at jeg kørte løbsk grun¬
det på at der viste sig en kat, i et sådant tilfælde var det
umuligt at holde hunden, den træk da både kanen og

mig i tømmen alene, og først når vi var havnet i grøf¬
ten, både hunden kanen og jeg, fik jeg atter magt over
den. Således havde jeg i drengeårene mange glæder og
morsomme oplevelser, der altid står frisk i min erin¬
dring; og såvel som vinteren kunne have sine glæder
havde sommeren også sine.
Jeg mindes således ofte de herlige stunder i høsten, når
jeg var med min fader ude at vende eller rive hø sam¬
men og sætte det i stak ude på engene langs søens bred
og på moser og åbne engdrag forskellige steder om¬
kring i skoven. Endnu mere glad og lykkelig var jeg,
når endelig de længe ventede dage kom, da høet skulle
køres hjem på stænget, og jeg rigtig kunne få lov at
boltre mig, næsten som jeg ville, som f.eks. at springe
op og stå på hovedet i høstakken og gøre sin bedste flid
for at få den væltet, inden vognen kom for at læsse.
Ved en sådan lejlighed skete en gang et uheld, der nær
kunne havde fået alvorlige følger for mig, men ved som
man siger: "held i uheld" gik godt. Da vognen var læs¬
set færdig og læssetræet lagt på plads, blev høet snøret
fast sammen, derved fremkommer der altid en fordyb¬

ning i midten af læsset; at denne fordybning kort efter
skulle komme til at frelsemig på en så forunderlig måde,
var der ingen, som på daværende tidspunkt tænkte på.
I engdragene mellem skovkanten og søens bred var der
mange bløde og dybe ujævnheder, hvorved uheldet
skete, lige med et væltede vognen med det store hølæs,
så den kom til at ligge med bunden i vejret. Nu var
gode råd dyre, jeg lå under hølæsset og råbte om hjælp.
Det var mest af angst, for ved et tilfælde var jeg kom¬
met til at ligge i den omtalte fordybning langs med
læssetræet og blev af den grund draget frem i dagens
lys. I året 1900 om efteråret blev jeg konfirmeret, og
om foråret 1901 den 1/5 kom jeg i malerlære hos Ma¬
lermester N.P. Sommer, Hjultorvet i Næstved; han døde
10 dage efter og Mestersvenden H. Neerup arvede det
hele og fortsatte virksomheden.
I sommeren 1903 mødte jeg for første gang en meget
mørk og smuk ung pige fra København, og det blev
ikke sidste gang, for hun blev senere min kone.
Efter 5 gode læreår med god kost og logi aflagde jeg
Svendestykke og fik udleveret mit Svendebrev med
karakter UG og MG den 28/4 1906. Arbejdede i Næst¬
ved til efteråret, rejste derefter til København, boede
efter indbydelse gratis hos mine svigerforældre, Marie
og Carl Pedersen i Badensgade 9 på Amager i 2 vintre.
Jeg gik på Malerskolen om dagen og på Tegneskolen
om aftenen, havde friplads den første vinter, arbejdede
om sommeren, fik nu friplads med stipendium på Maler¬
skolen for vinterhalvåret 1907-1908.
Her blev jeg kendt med Malersvend Tønnesen fra
Ringe; han kom ofte med mig hjem i Badensgade, og
vi bestemte os senere til at rejse sammen til udlandet.
Torsdag den 30/4 1908 rejste vi fra København over
Korsør, Kiel og ankom til Hamborg fredag den 1/5, fik
arbejde om eftermiddagen, kunne begynde næste mor¬
gen; her arbejdede vi i 6 uger, men i den tid hvor både
ICristi Himmelfartsdag og Pinsedagene var ind imel¬
lem, nåede vi at se meget afHamborgs smukke by med
sin nye storslåede Hovedbanegård, de gamle stadsgrave,
Botanisk Have, Zoologisk Have, Hagenbeks Dyrepark,
den meget store og smukke OhlsdorffKirkegård, samt
byens smukke omegn. En sejltur langs floden Elben til
det meget eftertragtede og smukke udflugtssted
Blankenesse nåede vi også at få med, inden vi onsdag
den 10/6 rejste til Berlin, hvor vi var så heldige at få
arbejde med det samme.
Vi gik derefter hen i Skandinavisk Forening i
Oranienstr. 190 i "Hulen" som den kaldes, og traf her
flere landsmænd "Naver", som vi kaldes, en forkor¬
telse af Skandinaver, også nogle vi kendte, min gode
ven Arnholtz fra Malerskolen i København; han var

lige kommet rejsende alene fra Danmark samme dag
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og her var Thomsen, Madsen, Christensen, Jørgensen,
Eilsøe alle kollegaer, så der var meget at tale om. Op¬
holdet her blev meget længere, end vi havde tænkt, for
her var meget at se og meget at lære i denne storstad,
inden vi kunne løsrive os. Det blev først efter et års
forløb, at vi forlod Berlin og rejste videre fredag den
28/5 1909 til Goslar, hvorfra vi havde en 8 dages dej¬
lig fodtur rundt i det smukke Hartzen, inden vi rejste
til Düsseldorf for herfra at begynde Rhinturen syd på
til fods tirsdag den 8/6.
At beskrive udførligt alt hvad vi så og oplevede, vil
være uoverkommeligt, men den store og smukke
Kølner Dom, som vi så både ud- og indvendigmå selv¬
følgelig nævnes, inden vi drog videre mod Bonn. Men
hele denne tur over Wiesbaden og Heidelberg til
Stuttgart, blev en smuk og minderig oplevelse. Lørdag
den 19/6 ankom vi til Stuttgart, her fik vi arbejde og
blev sommeren over til efteråret.
En dejlig lille by i skønne naturomgivelser, beliggende
mellem Harrebjerget og Karishøje. Var også her sam¬
men med "Naver" i "Hulen"; det første jeg hørte, da
jeg kom ind ad døren var: "Godav Aksel, va kom do
her, gamle dreng".
Det var en snedker Otta Mathiesen, der stod i lære i
Næstved samtidig med mig, vi var sammen på
Lærlingehjemmet og Teknisk Skole. Ligeledes traf vi
Andersen og Jørgensen, som vi var sammen med hen¬
holdsvis i Hamborg og Berlin, begge kollegaer.
Da vi alle fire hen på efteråret var blevet arbejdsløse,
blev vi enige om at rejse til det hellige land. Vi rejste
alle herfra til Stuttgart mandag den 18/10 over Ulm,
Augsburg, München Salzburg til Wien, hvor vi havde
aftalt at mødes med Arnholtz, der skulle komme fra
Berlin for at slå følge med os på den lange rejse til
Jerusalem.
I Ulm gjorde vi et lille ophold for at se verdens højeste
kirketårn Ulms Dom 161 m højt.
I München kunne vi desværre ikke blive mere end et

par dage fra tirsdag den 19/10 til torsdag den 21/10, ja
jeg skriver desværre, for skulle vi virkelig nå at se alt
med udbytte, hvad denne skønne, gamle berømte
kunstnerby rummer af værdifulde seværdigheder og
kunstskatte, måtte vi blive her mindst en 10-12 dage.
Men med en hurtig gennemgang nåede vi dog at se
malerisamlingen iMaximilianium, Glyptoteket, Gamle
Pinakotek, Nye Pinakotek, Universitetet, Kgl. Rege¬
ringsbygning, det nye Rådhus, i ren gotisk stil med sit
80 m høje slanke tårn og med et mekanisk klokkespil
på 43 klokker, foruden mange andre pragtbygninger
og kirker, Fruekirken med de 2 meget ejendommelige
halvrunde tårne, der var også fleremonumenter og sta¬
tuer, såsom Maximilianstatuen, den kolossale bronze

Kvindestatue "Bavariæ" med løven ved sin side, 30 m
høj med sokkelen, et søjletempel i "Ruhmshalle", er
bygget for at danne en smuk baggrund.
Symbolet på den bayriske kraft og kunst. Torsdag den
21/10 sagde vi byen farvel og rejste til Østrigs hoved¬
stad Wien, hvortil vi ankom fredag den 22/10, var i
"Hulen" at hilse på Naverne, og traf også Arnholtz, et
glædeligt gensyn og et fast håndtryk. Vi var også om¬
kring her for at se alle Wiens seværdigheder, der var
kunsthistorisk og Naturhistorisk Museum, Slottet
Bellvedere, Scönnbrunn Statsoperaen, Burgteater, Råd¬
huset, den smukke Parlamentsbygning bygget af den
danske arkitekt Theofilus Hansen, Stephans Kirken,
og endte til sidst ude i den store Forlystelsespark
"Praterstern" med det 64 m høje jernhjul, hvor vi kørte
en tur med rundt.

Mandag den 25/10 rejste vi videre syd på til Budapest
i Ungarn; her havde vi ligeledes et ophold på nogle
dage for at se den store smukke hovedstad, der deles
af den brede Donauflod til 2 byer med navnene Buda
og Pest, på hver sin side forbunden med 2 broer, den
290 m lange smukke lyse "Elisabethbro", og Franz
Josefbroen, Justispaladset, og videre ud til Donauflo¬
dens Bred; her ligger byens perle, "Parlamentsbyg¬
ningen", et enestående pragtværk af byggekunst både
ude og indvendig, med sin store 160 m høje kuppel,
men det tog også 20 år at bygge den fra 1884-1904 og
kostede 60 mill kr.
Dernæst så vi Museum for Billedkunst, den høje
smukke Set. Gerhartus Statue oppe på Loksberg, hvor¬
fra vi havde den herligste udsigt over byen; men vi må
videre, lørdag den 30/10 tog vi med toget gennem Ru¬
mænien til Bukarest, hvortil vi ankom efter 41 timers
uafbrudt kørsel nat og dag søndag den 31/1. Vi op¬
holdt os ligeledes nogle dage i byen, var i "Hulen" og
traf nogle Naver, der arbejdede og boede her; der var
en malerAncher, som Arnholtz og jeg kendte fra Maler¬
skolen i København; ham fik vi straks en lang samtale
med, der var maler Leo Rapp, snedker Christensen,
Rasmussen, Jensen.
De hjalp os med at få logi og viste os byens seværdig¬
heder, anbefalede os at søge arbejde for at vi senere
kunne følges ad alle sammen til Jerusalem.
Vi var så ude at søge om arbejde, men fik ikke noget,
så rejste vi onsdag den 3/11, og alle 5 Naverbrødre var
på Banegården for at tage afsked med os.
Vi rejste til Konstanza ved det Sorte Hav, hvortil vi
ankom torsdag morgen den 4/11 her var vi kun en dag,
da vi skulle videre med en damper, der sejlede til
Konstantinopel om aftenen.
Imidlertid trafvi en bosiddende dansker, FotografNiel-
sen, der blev så glad ved at træffe landsmænd, at han
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Konstantinopels Havn Fredag mid¬
dag den 5/11 i strålende solskin.
Her i denne store orientalske men

snavsede by blev vi en hel uge, her
boede også en dansker, snedker Jen¬
sen, der havde været her i mange år,
han hjalp os til rette med logi på
hotel "Eptalofos, et fint værelse med
altan til gaden, han viste og fortalte
os meget om byen, den store smukke
Sophien Moske der før var en kri¬
sten kirke, Sultanens Palads, Kaj ser
Wilhelms Brønden, Bazarerne, hvor
vi købte silketing og sendte hjem.
Vi var alle 5 hos en barber og blev
maskinklippet over hele hovedet for
lettere at holde os fri af alle de
slemme og generende små
"Graaben".

Lørdag morgen den 13/11 gik vi
ombord i en stor fransk damper for
at sejle syd på til Beirut i Palæstina.
Efter 4-5 dages dejlig sejltur gen¬
nem Marmarahavet, Dardanellers-
trædet over Middelhavet hvor vi
anløb flere øer og byer, Smyrna,
Samos, Rhodos og Cypern, kastede
vi anker udfor Beirut tirsdag den 16/
11, hvorfra vi blev sejlet indtil ka¬
jen i små robåde. Vi blev her et par
dage for at se byen med hele dens
sydlandske og orientalske liv.
Torsdag den 18/11 om formiddagen
i dejlig solskin begav vi os alle 5 til
fods med fuld oppakning på ryggen
nord på mod byen Baalbeck med
sine ruiner af det historiske sol¬

tempel "Akropolis" som vort fore¬
løbige mål.
Vi nåede det først efter 4-5 dages
meget besværlig og anstrengende
tur; men den var til gengæld rig på
mange dejlige og uforglemmelige
oplevelser på klostre og i forskel¬
lige private hjem, hvor vi boede om
natten, alle flinke og gæstfrie men¬

nesker, såvelmunkene som araberne
og beduinerne.
Ligeledes om dagen oplevede vi
mangt og meget, når vi mødte for¬
skellige karavaner på både 10, 20
og 30 belæssede kameler.

De holdt straks stille, når vi spurgte om vej, eller vi købte appelsiner,
mandariner, araberbrød o.l. hos dem.
Jeg vil her for en enkelt gang meget udførlig berette om, hvad vi ople¬
vede, når vi boede på et kloster en nat, der lå nemlig flere klostre på
denne strækning, der var Lazariten Klostret og Maronitisches Kloster. Vi
rettede nu vor ijed, efter at have vandret hele fredag den 19/11, op mod
en stor bygning på toppen af et bjerg, der var endnu højere end det vi
forlod, stolt ogmajestætisk viste den sig milevidt i dette smukke bjergland¬
skab.
Kl 18 stod vi alle ved den store bygning, vi mente måtte være det kloster,
vi søgte, og meget rigtig; det gik efter vor forventning, vi stod virkelig
udenfor et klosters mægtige mure og jernport. Tønnesen og jeg kiggede
nu ind gennem et hul ved porthåndtaget og så munkene drage forbi.
Alle var de iført lange mørkebrune kapper, en rund kalot i samme farve
på hovedet, omkring livet var bundet et tykt snorebælte med to lange
nedhængende snore, afsluttede med to store kvaster, de fleste af dem
havde langt skæg, og alle var de omtrent lige tykke og fede. Efter dem
kom en hel række drenge i lange sorte kjortler, alle forsvandt formodent¬
lig ind i klostrets kirke.
Vi lod nu den store dørhammer falde på jernporten, og blev lidt efter
lukket indenfor af en gammel venlig munk med et stort bundt nøgler i
hånden; men vi måtte vente en god time i vestibulen, hvorfra vi kunne se
ind i kirken og høre sangen. - Vore revolvere havde vi gemt i vore lang¬
skaftede støvler, inden vi bankede på porten, da vi vidste, der ikke måtte
bæres våben indenfor et klosters mure. Forsætter.

AALBORG
Formanden bød velkommen til 16 svende og ønskede os et godt nytår.
Sandhedens lys blev tændt og døren lukket. Vi startede som altid med at
synge nr. 32. Formanden orienterede om, at hvermedlem har modtaget 2
giroindbetalingskort til kontingentbetaling. Det er kun disse nye blanket¬
ter, som må bruges i år. Enten ved betaling på posthuset, via homebanking
eller ved betaling i hulen.
Julelotteriet blev ikke udsolgt i år. Vi havde forhøjet antallet af lodsedler.
Han lovede, at lotteriet var klar noget før næste gang med hensyn til salg
af lodsedlerne og med hensyn til sponsorering af gevinster.
Kassereren har lavet et dokument med navnene på de 3 æresmedlemmer,
foreningen i Aalborg har udnævnt i tidens løb. Det bliver indrammet og
hængt op i hulen. Han har også lavet nogle „ølkort". D.v.s. at hvis man
ikke kan drikke de genstande, som bliver givet ved en omgang kan man
bede om et ølkort i stedet for. Det kan så bruges som betalingsmiddel en
anden gang.
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Der var 2 optagelser. Hulemor Lis Stig¬
art og Arne Vildshøj, som er tandlæge.
Han har haft en klinik iAalborg i mange
år og har i flere år arbejdet i Norge,
Thailand og Indonesien. Vi byder begge
velkommen i vores kreds. Vi siger tak
for mad til iraker Kurt. Han serverede

kogt torsk med alt tilbehør.
Husk generalforsamlingen den 1.2
klokken 19 i hulen. Med naverhilsen
Irene ^

S
4^ JS.; -H
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ESBJERG
Vi takker for god behandling i forbin¬
delse med julefrokosterne i Randers og
Frederikssund. Der skal også gives en
stor tak til foreningen i Odense, og Oles
indsats med at komme med stolene. Her
i foreningen er vi under færdiggørelse
af vores hule og ser frem til gode ven¬
ners samvær. Vi ønsker alle foreninger
et godt nytår.
Med kno i bordet, Esbjerg naverne.

FREDERICIA
Til årets første hulemøde d. 4. januar
var der mødt 11 navere og venner. Al¬
lerførst vil jeg „ skrivekarlen" sige
Louis undskyld for, at jeg har glemt din
65 års fødselsdag i sidste blad. Bedre
sent end aldrig skal du have et stort til
lykke med dagen. Tilbage til sagen.
Formanden åbnede mødet med at fore¬

slå, at vi sang „når vi ind i hulen træ¬
der". Herefter berettede han om et be¬

søg, han havde aflagt på Rådhuset, hvor
han havde besøgt borgmesteren og hans
sekretær. Emnet var selvfølgelig vores

nye hule, som vi endnu ikke har hørt
noget endeligt om, selv om det var lo¬
vet. Det blev der en del snak om.

Bent Askovs kone Hanne havde til jul
givet ham 3 mdr. kontingent i julegave.
Hun havde vist ment, at nu da han var
færdig med at modernisere deres nye
hjem, havde han tid til igen at være nav,
hvilket vi andre er meget glade for, så
velkommen tilbage Bent. Det udløste en
omgang humle, og ydermere ville John
fra Høll også have lov til at give en
omgang efter sin overflytning fra Vejle.
Efter snakken om vores nye hule, fik vi
serveret hulemors lækre mad. Men da
hun og undertegnede er på slankekur
oven på julen, havde hun taget sin egen
slankemad med, hvilken var til stor
morskab for flere, især John. Jeg snød
denne aften og tog en god sildemad og
en øl.
Med kno i bordet, Vera / Jens Chr.

FREDERIKSSUND

Kogesildsaften d. 6.1. Der var mange
gæster og et hold spillemænd (Glarme¬
steren og hans svende). Vi havde bl.a.
besøg af borgmesteren fra Frederiks¬
sund og en repræsentant fra TIB Frede¬
rikssund. Der kom mange små snapse¬
viser ind imellem både på dansk og
udenlandsk. Der var mødt 28 personer
op. Borgmesteren takkede for invitatio¬
nen og sagde, at det var 11. gang han
var der. Selv om han ikke var til koges¬
ild, syntes han, at det var rigtig hygge¬
ligt, men nok sidste gang som borgme¬
ster. Repræsentanten Poul-Erik fra TIB
var også glad for invitationen. Han rin¬
gede med klokken og sagde, at han var
villig til at prøve at slå borgmesteren
med hans 11 gange, hvis han blev ind¬
budt igen.
Det var en fordel med musikeren, for
jeg har ikke hørt folk synge så godt med
før og så med kraftige håndværker¬
stemmer. Musikanterne følte også trang
til at slå på klokken, og så skulle vi
synge "væggelusevisen". Vi lærte også
nogle nye sange, og der var også et par
stykker, som slog takt med tommestok.
Ved 23-tiden begyndte de første at
trække sig tilbage. Vi ønsker Per V. -
Kaj og Claus hjertelig til lykke med
deres fødselsdage i februar.
Hulevagten d.3 februar er Carl (ondt i
maven) og Claus.
Naverhilsen Leif.

HILLERØD
Husk februarmøderne i vores nye hule.
Generalforsamling den 10. februar kl.
19.30 og lørdagsmesse den 25. februar
kl. 13. Som sædvanlig samles vi til en
gang skipperlabskovs før generalfor¬
samlingen den 10. februar kl. 18.00.
Husk tilmelding til spisningen den 10.
februar og til messen den 25. februar
til formand Dann Eland på tlf: 47 31 49
54 (efter kl. 19) eller evt. mobiltlf: 30
55 65 42 eller til Knud Lindgreen tlf.:
33 24 94 02.

Med naverhilsen Per.

HØRNING

Lørdag den 10. december havde vi i lig¬
hed med tidligere år åben mølle, hvor
vi kunne vise møllen og naverhulen
frem. Der var omkring 200 mennesker
på besøg. Julemanden gav børnene god¬
teposer, peber-nødder og mandariner,
og Jens Hansen fortalte ommøllen både
sande ting og små løgnehistorier. Det
var noget både børn og voksne kunne
lide.

Lørdag den 7. januar afholdt vi vores
traditionsrige nytårstaffel, hvor 19 men¬
nesker mødte op i deres pæneste tøj for
at hygge sig, 2 af dem var Ove og Jytte
fra Næstved. Hulefar havde sørget for
en masse mad, drikkevarer manglede
der heller ikke, så alle hyggede sig, og
der blev sunget meget. Blærehatten var
i brug en del gange. Det var en dejlig
eftermiddag og aften. Besøg hos Anthon
Thorups vinkælder torsdag den 23. fe¬
bruar kl. 19-22. Tilmelding til Richard
på tlf. 86 92 29 01 eller 21 60 67 92
inden d. 16. februar.
Med kno i bordet Else



HOLBÆK
Hulemødet d. 16. 12. 05 var årets sid¬

ste, hvor der som altid blev serveret
æbleskiver og gløgg. Vi var kun 12
medlemmer, så der var nok til alle. Der
var 3 klokkeslag så der var noget at
skylle med. Else fik sin 25 års nål, Kir¬
sten sin 10 års plade og Viggo et til
lykke med fødselsdagen. Juletræet blev
genbrugt, og vi sang et par julesange.
Planen for det nye års hulevagter blev
så småt påbegyndt. Det er en dejlig ord¬
ning, vi har, med at vi skiftes til at be¬
tjene voremedlemmermed mad, drikke
og kaffe samt klare oprydningen bag¬
efter. Næste hulemøde er d. 20. 01. 06,
hvor vi har en ny optagelse. Husk: Ge¬
neralforsamling d. 17. 03. 06
Holbæk naverne ønsker Else til lykke
med den runde dag d. 05. 02. 06.
Kirsten D.

Kobbersmed

NAKSKOV
Hulemødet var flyttet til fredag d. 6. 1
grundet julen. 5 navere, 1 ven og to
gæster var mødt op. Vi startede med at
synge den sædvanlige. Derefter bød vi
Johnny Valentin velkommen. Han har
alle kvalifikationerne i orden, så her har
vi en kommende god nav. Vores kasse¬
rer, som havde 70 års dag d. 3. 1, øn¬
skede vi til lykke med en gave. Selv
sådan en gammel gut kan også blive
rørt. Godt at se. Et stort til lykke Ole.
Vi blev enige om at flytte hulemøderne
til den første fredag i måneden. Så for
fremtiden holdes flyttedag med start kl.
18.00.

Grundet Maria og undertegnede tager
til Spanien, holdes de næste 2 hule¬
møder hos Ole påAxeltorv 7. Fra april
(d.21. 4) måned holdes hulemøderne
igen på Rødbyvej 113, da vi forhåbent¬
lig er hjemme igen. Næstformand Hans
og kasserer Ole overtager, mens jeg er
på rekreation.
D. 11. 1 drager Ole og jeg til Brands-
trup, hvor vi skal lufte tøj og fanen til
et foredrag, jeg skal holde. Jeg har et
mere i Sundby ved Nykøbing F. d. 18.
maj, hvor Ole også deltager.
Nakskov ønsker alle et godt nytår. Når
I læser dette, sidder jeg på Solkysten
og nyder de kolde øller. Grundet vores
måneders fravær, fik vi ekstra god mad,
og vi nød de klare dråber, Ole sponso¬
rerede. Det blev formiddag, førend den
sidste forlod hulen.
Med kno i bord, Henning

NYSTED
Hulemøde den.2. januar 2006. Kun 5
svende var mødt på dette årets første
hulemøde, og det var hovedsalig den
kommende generalforsamling, som
blev drøftet.

Generalforsamlingen ermandag
den.6.marts 2006 og dagsorden ifølge
vedtægterne lyder:
Valg af dirigent.
1. Beretning ved Oldermanden
2. Det reviderede regnskab fremlæg¬

ges ved Skatmesteren
3. Indkomne forslag.
4. Valg afbestyrelse - Jens Kristensen

ogWilly Jørgensen
5. Valg af Hulefar
6. Valg af Skatmester
7. Valg af Revisor - Bent Hansen
8. Valg afbestyrelsessuppleant
9. Valg af revisorsuppleant
10. Kontingent
11. Eventuelt.
Der vil blive serveret brunkål med
flæsk og pølse efter generalforsamlin¬
gen.
Med Kno. Oldermanden.

NÆSTVED
Ved hulemødet den 4.1.06 var der mødt
15 op. Datoen for generalforsamlingen
blev fastsat til fredag den 24. 2. 06 kl.
18.00. Dagsorden iflg. forretningsor¬
den.
Bendt Ravn blev på sin 75 års fødsels¬
dag udnævnt til æresmedlem efter
mange års godt arbejde for Naverne i
Næstved. Bendt havde inviteret til åbent
hus i hulen. Der mødte mange op for at
gratulere. Vi havde en hyggelig dag. Vi
håber, han må få mange gode år i frem¬
tiden.
Med e'n finger NILS.

Gl.imiriUT

ODENSE
Ved det første hulemøde i det nye år var
der kun bestyrelsen, som var mødt op.
Flere var rejst til de varme lande. Der
skulle laves et nyt årsprogram. Deref¬
ter var der hulemøde, hvor Ole oriente¬
rede om den dårlige service fra post¬
væsnet. Et blad var kommet retur til
Frode med den korrekte adr. på. Man
tænker på, om posten ikke gider at gå
på anden sal!!
Hulemor havde smørrebrød parat.
Derpå slagtede vi grisen. Det må siges
at være pænt. Vi takker alle, som har
været uartige eller med andre forseel¬
ser, så det kunne se godt ud i vores gris.
Ole vandt. Marianne og Kirsten gættede
på samme tal og tabte.
SÆT KRYDS I KALENDEREN D. 17
FEB. KL. 17.00. VI HAR VORES ÅR¬
LIGE TORSKEGILDE. HUSK EN
LILLE PAKKE TILAUKTIONEN. Til¬

melding på tlf.: 65 91 35 38 til Kirsten.
Vi ønsker "Trille" Knud til lykke med
de 60 år.
De bedste hilsener pigen fra Fyn.
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RANDERS

Lørdag d. 19. november havde vi alle
tiders julefrokost, hvor vi ikke mang¬
lede noget, hverken tørt eller vådt. Bent
og Torna fra Esbjerg havde besluttet sig
for at se, hvordan sådan nogle Randers¬
folk holdt julefrokost. Det tror vi ikke
lige, de glemmer med det samme. Ki¬
nesisk lotteri over en gammel flaske
Martini havde de ikke set før. Flasken
gik for 1564 kr. til Hans, som straks
forærede den til hulen, så vi kan sælge
den igen til næste år.
Torsdag d. 24. fik vi den kedelige be¬
sked, at Arni stille var sovet ind. Æret
være hans minde. Torsdag d. 1. dec.
sagde vi et sidste farvel til Arni fra ka¬
pellet i Vorup. Efter højtideligheden tog
alle navere i Hulen. Randers vil gerne
takke Hørning, Silkeborg, Herning og
Fredericia for at møde op med faner.
Arni vil have sat stor pris på dette.
Fredag d. 2. dec. havde vi hulemøde.
Peter åbnede mødet med et minuts stil¬
hed forArni og kondolerede Bitten, som
var mødt op. Bitten takkede alle for
deltagelsen og mente, at det ville have
glædetAmi.
Søndag d. 18. dec. fik vi besøg af Jør¬
gen Andersen fra L.A. Han var så ven¬
lig at give os en flaske fra naverne i
L.A., hvilket vi takker mange gange for.
Flasken smagte vi på til vores nytårs¬
taffel, hvor vi savnede en hel del, som
havde besluttet sig for at fejre nytåret i
Polen. Dette havde været en stor suc¬

ces, så de vil prøve at få flere med til
næste år også gerne fra andre naver-for¬
eninger.
På vores første hulemøde i dette år, som
måske lå for tæt på nytåret, fik vi en
julehilsen fra Edval, som måtte fejre
både jul og nytåret på Nordsøen.
Vores fastelavnsfest bliver søndag d. 5.
marts hos Laila og Kim i Tånum. Til¬
melding i hulen senest d. 26. feb. Hu¬
len er lukket d. 5. marts.

Med kno i bordet Laila.

ROSKILDE
Vi var 8 navere, der tog til Holbæk d.
26.11 for at deltage i deres dejlige jule¬
frokost. Nogle hyggelige timer i godt
vennelag. Tak for sidst. Dejligt var det
også at hilse på Pigen fra Fyn (Kirsten).
Vores huleaften d. 29.12 satte kong vin¬
ter en brat stopper for. Vi aflyste p.g.a.
snestorm. Gule ærter lørdag d. 18.2. Til¬
melding til Erna senest d. 10.2 på tlf.
46 36 10 68

Kortspil søndag d. 19.2 kl. 17.30
Hulemøde d. 24.2 kl. 19.00

Hulevagt Birthe Nielsen
Med naverhilsen Annalise.

SILKEBORG
Så fik vi julen skubbet væk og et helt
nytår ligger klar til, at vi går i gangmed
at bruge af det. Det er også tiden til at
tænke tilbage. Jeg havde en moster, som
måske ikke var så stærk af krop. Det
betød ikke, at hun ikke var stærk i sind
og tro. Hun fortalte, at juleaften og nyt¬
årsaften var de aftener, hvor de døde
stiger ud af fotografierne og tager plads
i stuen så levende, at det gør ondt at
opdage, at pladsen er tom. Jeg tror da i
lighed med så mange andre, at det er
godt at sætte sig et øjeblik og tænke til¬
bage på år, der svandt. Hvad så jeg? De
dejligste mennesker glade og i godt sel¬
skab med dig og mange andre. Nogle
er gået andre kommet til, sådan er livet
jo i Lidenlund.
Dog det som jeg er allermest glad ved
er, at Peter "Edderkop" blev æresmed¬
lem af hele CUK, for Peter er og har
været en god repræsentant for Naverne.
Året vi tager hul på vil da også give
mange gode oplevelser til os alle med
det program, som festudvalget har frem¬
lagt. Det skulle gerne være i Jeres be¬
siddelse. Efter to fødselsdage samt en
bowling tur er vi i februar, som byder
på et Guldbryllup den 4. Det er vores
alle sammens hulefar Vagn "Rør" og
Lissi, som i dagens anledning vil pleje
deres franske forbindelse.

Husk torskemiddagen den 11.2 kl. 17.
Derefter er vi ved at være fremme ved
Prebens fødselsdag den 21. Da runder
denne unge mand et af livets skarpe
hjørner 50 år. Hvad han ønsker sig??
"DEN I ANDEN" dog næppe for de vil
slå af. (det er en Ole Olsen
motorcykel)Ha det godt til vi ses og
hold Jer fugtige svende. Skriverkarlen.

SAMSØ
D. 03. 2. 06 Hulemøde
D. 19. 2. 06 Søndagsmøde
D. 03. 3. 06 Generalforsamling
HUSK Indkomne forslag til formanden
14 dage inden.
Med kno Jørn for Åse.

SLAGELSE
Så har vi taget fat på et nyt år, hvor der
nok skal ske spændende ting. Medio
januarmødes svendene til en workshop,
hvor vi skal arbejde med ambitionen om
at få fat på nogle flere medlemmer. Be¬
styrelsen har sammensat et program,
som vi skal have arbejdet igennem, og
det er vores mål, at dette arbejde resul¬
terer i en plan for, hvilkemuligheder vi
har for at få nye svende blandt os.
En anden ambition vi har er at få un¬

dersøgt, om Henning Brogaard (Nak¬
skov) har fået ny livrem til sin naver¬
dragt. Måske har Henning (stadig Nak¬
skov) endda tabt sig lidt siden sidst! Der
blev grint noget, da hans livrem brast
under hans udtrykte kærlighedsforhold
til buffet'en, da vi fejrede Grethes 40
års fødselsdag. Uanset hvad ønsker vi
Henning (og Maria) et godt nytår. Tak
fordi I altid møder op til vores „para¬
der".
Årets første hulemøde blev også sjovt
og spændende. Da var vi så heldige at
få besøg af Kaj, som kunne berette om
sin egen færd i det udenlandske. Vi hå¬
ber meget at se ham igen. Måske endda
som et nyt medlem. Herefter blev mø¬
det og aftenen afviklet under hyggelige
former. Vi ønsker alle navere på plane¬
ten Jorden et rigtigt lykkebringende
nytår.
Med kno i bordet Per
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STOCKHOLM
Lucia og julemessen blev en fin dag. Vi
var 18 personer samlet i vores dejlige
kökken, og det meste af maden for¬
svandt. Vi fik lidt problemer med at
komme i gang, da jeg havde glemt jule¬
skinken hjemme, og en julefest uden
skinke er ingen jul. Så jeg fik köre de
50 kilometer, så der blev lidt ventetid,
men under tiden fandt der godt om
juleglögg at drikka, så ingen var ked af
at vente.

I Stockholmernaven står der, at Svend
Erik Axelsen har 20 års jubilæum. Men
det er 30 år, han har varet medlem. Det
er sätternissen, som har varet fremme
vid juletid.
Program for februar:
D.04. feb. Årsmöde lørdag kl. 13.00
D. 18. feb. Teaterbesög. Ring Aage.
D.25. feb. Svendefest lørdag kl. 13.00
Med naverhilsen fra Onkel Anders.

Br ula-iMvr

SØNDERBORG

Nytårsaftensdag mødtes vi til sildemad
og hvad dertil hører og samtidig skulle
SPUTNIK slagtes og der var meget
godt i „ham" Jette løb med sejren og
Uthe suser stadig rundt efter sin pil som
var skudt (helt ved siden af) !!! Vi havde
et par dejlige timer sammen og sluttede
i rundkreds med nr. 21 minderne og
dermed ønske hinanden Godt Nytår.
Hulemøde. Årets første: Formanden
bød velkommen og takkede for året
2005 som bestemt har været et godt år
for os. Vi sang og havde det hyggeligt
og startede med at fodre Sputnik som

jo var uden indhold. Der blev serveret
frisk-grillede ringrider med flutes, vi
håber at mødes med mange andre af¬
delinger her i år 2006 og ønsker alle et
rigtigt GODT NYTÅR.
Kno i bordet og Møjn.. Martha

VEJLE
Hulemøde d. 6. 1. Formanden bød vel¬
kommen til mødet, hvor en særlig vel¬
komst blev givet til Silkeborg naverne,
der varmødt op. Også Lis og Kaj Jepsen
fik en særlig velkomst, daman var glad
for at se dem i hulen hos os. Hulemødet
blev en særlig aften, hvor vores formand
Hans Emborg fik sin navernål for 25 års
medlemskab i CUK. Næstformanden
Erik overrakte formanden nålen og
holdt samtidig en tale for Hans for hans
formandskab hos naverne i Vejle. Sil¬
keborg overrakte Hans en gave og holdt
ligeledes en tale for ham. Formanden
fremviste 2 stk. årsprogrammer, der var
fremsendt fra Århus og Hørning na¬
verne. Disse vil blive ophængt i hulen.
Ved mødet var der indkommet et beløb
til en omgang øl fra matros Johnny
Wimmelmann. Vi siger alle tak for de
våde og håber snart at se dig igen hos
os. Efter mødet havde Hans og Inger
lavet et dejligt frokostbord til alle. Vi
siger tak til Jer begge for alt dette. Klok¬
ken var blevet flittigt brugt aftenen igen¬
nem, og vi havde haft et hyggeligt møde
med højt humør og godt samvær.
Arrangementer i februar mdr.:
D.3. 2 kl. 18.30: Hulemøde.
Med naverhilsen. Jens K. Ibsgaard.

ZÜRICH
Så melder alpelandet sig igen med re¬
ferat fra årets sidste arrangement vores
altid vellykkede julefest. Som sædvan¬
lig blev den afholdt på hotel Landhus i
Zürich-Seebach. Vi var 86 personer,
som samledes om juletræet (dansk).
Deriblandt 30 børn fra Zürich og om¬
egn. Ja selv fra Danmark havde vi gæ¬
ster. Bager Kaj Christensen fra Svin¬

ninge var nede og besøge sin datter og
børnebørn. Efter at formand Peder
havde budt velkommen, kaldte forsam¬
lingen på julemanden, som kom med sin
nisse, der slæbte på alle godteposerne.
Efter uddelingen afdisse førte juleman¬
den og nissen børnene rundt om jule¬
træet, mens der blev sunget forskellige
julesange. Bagefter blev der serveret
flæskesteg med sprød svær. Efter spis¬
ningen blev der solgt lodder til vores
store tombola, som i år var opstillet af
vores nye sekretærAnnie. Der var 2 ho¬
vedgevinster: En lampe fra Louis Poul¬
sen og en overnatning for 2 personer

på Hotel Sedamm Plaza. Vi takker
endnu engang alle vores sponsorer, som
var med til at gøre vores tombola så
vellykket.
Med kno i Bordet Flemming.

Unik,;

ÅRHUS
Til hulemødet den 16. dec. blev år 2006
kalenderen delt ud til medlemmerne
sammen med en lille julehilsen fra for¬
manden. Samme aften er der tradition
for at tømme bødekassen. Den blev
sendt rundt et par gange, inden den blev
åbnet. Alle kom med et bud på beløbet.
Kaj kom MEGET tæt på beløbet i bøde¬
kassen. Det kvitterede han for ved at

slå på klokken.
Formanden har været en tur i Skærbæk
efter navereffekter. En svigerdatter til
nav Knud Mathiasen, der var snedker
og som døde for år tilbage, havde kon¬
taktet formanden om effekterne, da hun
mente, at tingene hørte til her i Århus!
Til et julehulemøde hører der sig også
æbleskiver og solbærlikør. Der var ri¬
geligt af både vådt og tørt.
Hulemøde d. 10. 2
Gule ærter d. 25. 2 kl. 18.
Hilsen fra smilets by. Lis

KRONE
viola pub

Søndergade 21 • Tlf. 75 53 76 90
Helle Krogsgaard

6000 Koldingpa taxi u&mi



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: fmncp@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 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

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

Dit ZofcaZe 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

LU*'r
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,
S-134 64 Ingarö Sverige.

Bodega
GflDESPEJLET

Østergade 18 HERNING 9712 30 08



AFSENDER: B
Hovedkassen

Rustrupvej 26 B. DD 0ANMARK
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

SIL-k^B.OTZjCi
TUF. %0_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

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

Hü KONGELIGE BIBLIOTEK
KØBENHAVN
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Mesterkokken fylder år

Kaj Lindskjold kan den 4. marts fejre sin 65 års fødselsdag! Kaj sejlede i sine unge år
for rederiet J. Lauritsen.

Kaj er uddannet kok og har svunget adskillige gryder ombord på diverse Dan skibe!
Faget har han bestemt ikke glemt - flere gange om året nyder vi godt afhans gastrono¬
miske kunnen, når der er arrangementer i hulen.
Kaj laver et stort arbejde i foreningen. Han er indkøbschef - kok, samt opvaske "pige"!
Fritiden bruges helst til at lytte til countrymusik samt køre rundt til diverse
Countrykoncerter i DK.
Vi i Århus foreningen ønsker dig hjertelig til lykke med fødselsdagen.
Sekretæren i Århus

Naverefterlysning fra Balstrup
Min kones farfar Axel Christensen ses til ven¬
stre på vedlagte foto fundet i svigermors skuffe.
Han er født i Balstrup ved Ringsted i 1885 og
døde i 1916 af tuberkulose som soldat under 1.

verdenskrig.
Kan I ud fra klædedragten se,
om han var rigtig nav?
På saven står:

„Die fidelen Zimmerleute Hamburg":
De muntre tømrersvende fra Hamborg.
Kan I nogenlunde tidsfæste fotoet??
Og hvem er mon de andre???
De er jo alle døde nu,
men kan de efterspores i naverkredse?
Der er vist ingen naverforening i Ringsted??
Er der nogen navere, der kan hjælpe???
Vi har også billedet i større opløselighed,
hvis det har interesse med en forstørrelse?
Axel var søn af tømrermester Hans Christensen og bror til Svend Tue Christensen, der overtog tømrer-forretningen i
Balstrup - nu Ringsted Spærfabrik. En brordatter Lise Tue, der får en kopi, er ved at finde tømrerfamiliens rødder i Balstrup.
Håber at der er nogen, der kan hjælpe.
Venlig hilsen Svend Giversen gift med Birgitte Christensen
Kontakt venligst: Formand i Slagelse: Erik H. Andersen Lovsøvej 11,4230 Skælskør.



MÆRKEDAGE

D.25 feb.2006 Kurt Nørgaard, Aalborg
Charlottehøj 16
Dk-9000Aalborg

D.07marts 2006 Kaj Albertsen,
Yrsavej 3
Dk-4700 Næstved

D.04marts 2006 Kaj Lindskjold
GI. Viborgvej 15
Dk-8381 Tilst

D.07marts2006 Kay Albertsen
Yrsavej 3
Dk-4700 Næstved

D.09marts 2006 Verner Lauridsen

Piledamsvej 4
Dk-6000 Kolding

D.23marts 2006 Kurt Hiervangen
Greisvej 92
Dk-2300 København S

Næstved

Århus

Næstved

60år

70år

65år

70år

I anledningen afmit 50 års jubilæum i CUK takkerjeg alle
for hilsener, telegrammer og gaver.
Vagner Herning.

Hej til jer - i gæve naver. Hilsen med kno i bord og tak for
det hele, så jeg er gået i gang med de næste firs, for sådan
en dag vil jeg gerne opleve en gang til. Hilsen den gamle
smedesvend for fulde sejl med hul i røven og hjertefejl.
"Farmand" Silkeborg.

Hjertelig tak for opmærksomheden ved min 60 års fødsels¬
dag. Tak for telegrammer - opringninger og besøg.
Med naverhilsen Jette Eland.

En stor tak for alle hilsner ved vort guldgilde her på Samsø.
En særlig tak til Polarbageren og Bagerinden - Hørning afd.-

Kolding 60år Hillerød afd. Jørgen Schæffer og Ester. Bøye Slagelse og
selvfølgelig alle svende fra Samsø afd. for gaverne. En sær¬
lig tak til Else og Otto W. Hørning.

Næstved 60år Med hilsen og kno fra Else og Erik „ Pudseren „ Samsø.

Tak for hilsner til mit 25 års jubilæum. Også tak for hilsnerne
og besøg til min 70 års fødselsdag.
Else, Holbæk.

JUBILÆUM
D. 1 marts 2006 Flemming Laugesen

Vestparken 28, Lind
Dk-7400 Herning

Herning 25år

TAK - TAK - TAK - TAK

GULDBRYLLUP PÅ SAMSØ

Til Else og Erik „Pudseren" Samsø.
Vi fra Samsø Naverne siger tak for en veludført reception.
Det er også en fornøjelse at se alle de gaver, I har modta¬
get. Det bærer tydeligt et overflod af grønt, det vil sige:
Blomster og lys, mange må have tænkt på det samme- sol
og sommer. Der er også de, der har tænkt på kolde dage i
denne tid, hvor vi hygger os med fjernsyn, vin, kaffe, øl
og chokolade.
Erik "Pudseren" havde nok strammet sig op med blom¬
ster, gaver og de sødeste ord til sin kære Else. Tak Erik.
Børn og børnebørn havde ikke ligget på den lade side.
Flot arbejde til dem. Vi ved alle for et stort arbejde, det er
på en sådan dag. Håber I får mange gode år sammen.
På Samsønavernes vegne Flemming Skødt.

Hjertelig tak for opmærksomheden vedmit 35 års jubi¬
læum. Tak for telegrammer fra Inge i KBHN. - Stockholm -
Kolding og Vejle. Tak til Randers afd. for blomster og tele¬
gram. En særlig tak til Solveig for den meget flotte gave.
Med naverhilsen Bitten Lorentzen, Randers.

Jeg vil hermed takke mange gange for de dejlige telegram¬
mer og gode ønsker til min 85 års fødselsdag fra hhv. HB.
- Vejle - Stockholm og Silkeborg. Det glædermig dobbelt,
fordi jeg jo har været ude af stand til at deltage aktivt i
naverlivet de sidste 4 år.

Mange tak til alle.
Egon "Maler" Pedersen, Silkeborg.

Mærkedage 80/25

Som der stod i Svenden sidste mdr., er vi to svende her i
Herning, som har rundet.
Derfor vil vi holde hulen åben lørdag den 11. 03.2006 fra
kl. 13.00, hvor vi vil være værter ved en bid brød og en kop
øl. Hvis I har tid og lyst, er I meget velkomne.
Med naverhilsen Henry og Flemming, Herning
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Det ermed sorg, vi kan meddele, at Christian Boye Larsen er
taget på sin sidste rejse. Boye blev født den 08. 02.1933 og
døde den 19. 01. 2006. Han blev indmeldt i Næstved den
01.10.1999. Boye havde en fortid som skibsfører. Da han gik
på pension, mente han, at naverbevægelsen var noget, der
tiltalte ham. Under vores ombygning afHulen, havde vi stor
glæde af Boye. Desværre fik han en uhelbredelig sygdom,
som afholdt ham fra at komme i Hulen til sidst. Men vi vil
mindes Boye som en god og hjælpsom kammerat.
Æret være Boyes minde.
Finn C. Pedersen, formand forNaverne i Næstved.

HB MØDE DEN 4. FEBRUAR 2006 KL. 10.00

Fåborgvej 9, Odense.
Dagsorden:
1. Protokol og beretning.
2. Redaktør.
3. Hovedkasserer.
4. Arkiv
5. CUK hjemmeside
6. Forespørgsel fra Hørning angående optagelse
7. De nye CUK vedtægter
8. Ny arbejdsfordeling i HB.
9. Næste møde
10. Delegeretmødet
11. HB medlemmer på valg
12. Evt.
Tilstede var Ole Bøwig, Finn Pedersen, Laila Dideriksen og
suppl. Flemming Laugesen.
Der var afbud fra Frode Zachariassen og Dorrit Hansen.
1.
Først vil jeg byde de fremmødte HB medlemmer velkommen.
Vores redaktør Dorrit Hansen har meldt afbud, da hun er på
ferie.Dette HB møde er det første, hvor vi er blevet reduceret
med 2 medlemmer. Derfor må vi lave en ny arbejdsfordeling i
bestyrelsen. Der vil ske nogle rokader med de opgaver, ho¬
vedbestyrelsen har, så arbejdsopgaverne bliver ligeligt for¬
delt imellem bestyrelsesmedlemmerne. På grund af den ret
anstrengte økonomi i HB, har det udadvendte arbejde med
besøg i foreningerne ikke været så stort i 2005, men vi vil
prøve her i det nye år at få plads til flere foreningsbesøg, så
medlemmerne fårmulighed for at tale medmedlemmerne fra
HB. Der er begyndt at komme forslag til delegeretmødet.
Efter de nye vedtægter er sidste rettidige modtagelsesdato
d.i. marts. Ole Bøwig.
2. Dorrit har ansøgt om ca. 10.000 kr. til nyt Hardware, da

det hun har er nedslidt. Pengene blev bevilliget, da Sven¬
den skal ud.

3. Der var revision i lørdags. Vi har haft et lille overskud.
Regnskabet bliver vist i Svenden og skal til godkendelse på
delegeretmødet.
4. Der er en forespørgsel fra en enke, om arkivet er intere-
seret i at modtage Svenden for ca. 30 år. Vi vil gerne have
dem. Laila skal lave en aftale med Vagner om at få dem afle
veret.

5. Ole oplyste, at Henrik Berg stadig står som ejer/regi
strant. Finn oplyste, at en forening ikke kan stå som ejer, den
vi bruger nu, står Frode som ejer/registrant for. Finn har
endnu ikke fået de koder, som Ole skulle bede Erling om at
sende til ham, så han kunne komme ind og redigere. Finn vil
ikke bruge tid på at give etmistillidsvotum til Ole, så efter
pinsestævnet er han ikke længere i HB. Ole oplyste, at han
havde bedt Erling om at sende koderne. Finn havde opda¬
get, at Højskolen Østersøen på deres hjemmeside skriver, at
Tyskland har den største andel afnavere. Dette er ukorrekt,
da de jo ikke er navere. Ole vil tage kontakt med forstanderen
6. Det er HBs mening, at skolegang ikke kan betegnes som
arbejde. Men det er op til hver enkelt forening at vurdere
den konkrete sag.
7. Vedtægterne er nu blevet renskrevet, og Ole sender dem
ud til foreningerne.
8. Laila overtager telegrammerne. Hun får materialet tilsendt,
så hun kan øve sig lidt. Frode sender hver måned oplysnin
ger på, hvem der skal have telegrammer, men hun skal også
selv kigge på medlemslisten. Dette kræver en kode, som hun
vil få tilsendt. Dorrit vil gerne have, at der er en anden, der
overtager forsendelsen af Svenden, som skal til udlandet.
Finn vil talemedDorrit, når hun kommer hjem fra ferie. Frode
vil gerne have, at det er en anden, som laver medlems¬
kartoteket. Vi taler om det på næste HB møde.
9. D.8.4.06,-6.5.06 og 3.6.06.
10. For at udgå de forviklinger der var ved sidste delegeret
møde, havde Søren Hvejsel lavet et udkast til en køreplan.
Med småændringer mener HB, at den er rigtig god. Sangene
skal stå på samme stykke papir. Når de delegerede møder til
mødet, skal de henvende sig til sekretæren for at få udleve
ret foreningens papir og stemmesedler. HUSKATMEDDELE
HBHVEM DERERDELEGERET.
11. Næstformand Finn Pedersen er på valg, og han ønsker
ikke at genopstille.
12. Kasserer Frode Zachariassen er på valg og vil gerne gen
opstille.
13. RedaktørDorrit Hansen er på valg og vil gerne genopstille
14 Suppleant Flemming Laugesen er på valg og ønsker ikke
at genopstille.
15. Bilagskontrollant Erling Jørgensen er på valg og vil gerne
genopstille. BilagskontrollantsuppleantOtto Vestergaard er
på valg og vil gerne genopstille.
16. Vagner Sørensen og andre navere er blevet kontaktet af
3 unge fra Journalisthøjskole. De har lavet et flot stykke
arbejde, som kan ses og høres på www.Vilum.frac.dk. Når en
forening ønsker, at HB skal deltage i et afderes arrangemen
ter, skal det stå tydeligt, så det ikke kan misforstås.

Referent Laila Dideriksen.
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HOVEDBESTYRELSEN EFTERLYSER:

Medlemmerne afCUK. opfordres til at komme med for¬
slag til Årets nav, som vælges ved pinsestævnet.
Forslag skal være Formand Ole Bøwig i hænde senest
d.l maj.

Hovedbestyrelsen.

C.C.E.G. møde i Århus den 1. april 2006

F.B.S.H har påtaget sig at afholde årsmødet, der var planlagt
at skulle finde sted i Helsingør, men grundet lokalerne var
optaget der, vil mødet finde sted i Århus.
Århus naverne har stillet deres lokaler til rådighed. Selve
mødet finder sted på Arkitektskolen.
Nu er det ikke første gang, at Århus naverne får sådant et
besøg af forretningsudvalget fra den europæiske sammen¬
slutning, som omhandler 8 foreninger fra Tyskland, Frank¬
rig, Schweiz, Belgien og Danmark. De har tidligere haft mø¬
der i byen.
Alle er velkomne til at deltage i mødet som tilhørere, men
afhensyn til mad er tilmelding nødvendig.
Program:
Fredag den 31. marts.
Modtagelse af tilrejsende i hulen fra kl. 15.00 i forbindelse
med et ekstraordinært hulemøde.

Lørdag den 1. april
C.C.E.G. årsmødet påArkitektskolen kl. 9.00
Sprog mest tysk og fransk.
Der serveres en let arbejdsfrokost fra kl. 13 -14
Eftermødet vil der væremiddag i hulen kl. 20.00
Herefter selskabelig sammenkomst til kl.?
Søndag den 2. april om formiddagen
Vi tager afsked med vores gæster i naverhulen fra kl. 10.00
Tilmelding til:
Thomas: tlf. 51 90 02 01 /Vagner:tlf. 86 98 55 90

Ikke kun et stort mål, men også et stort ansvar som vi hver
for sig må leve op til.
Er det et ansvar, vi har gjort os bevidst?
Bevidstheden om dette er jo at erkende sammenhængen og
kunne forlade de gamle fastkørte spor. Fasttømrede struktu¬
rer nedbrydes og erstattes med engagement fra hjerte og
sjæl.
Derfor skal vi altid følge tidsånden i vores politiske arbejde
og betragte det som en nødvendig udvikling.
De enkelte foreninger i C.C.E.G. er altså en del af en stor

europæisk solidaritetsforening.
Det betyder, at der fra hvert enkelt medlem forventes en høj
tolerance.
Den erfaring og viden som vores forgængere har videregi¬
vet til os, skylder vi stor anerkendelse og respekt. Med den
historiske værdi og erfaring der er videregivet fra de gamle,
kan de unge svende se sig selv i historiens spor.
Som bedstefar og far ser sig selv i søn og barnebarn, sådan
skal de unge svende se sig selv i historien og tillidsfuldt gå
nye veje. Dertil er det fuldt ud nødvendigt at anerkende de
rejsendes erfaringer og oplevelser.
Vi svende er forskellige. Vi kommer fra forskellige lande og
byer, med forskellig udannelse og social baggrund, og endda
forskellige aldre og livssyn.
Dog arbejder vi alle for den samme sag. Denne forskellighed
er en rigdom, og Vi-følelsen skal bære os på en bølge af
tolerance i et hav afgensidig tillid.
Det må vi lægge os på sinde, at kvaliteten af vores fælles
arbejde afspejler kvaliteten af vores omgang og gensidige
respekt for hinanden.
På samme måde er kvaliteten af bestyrelsen og komitéens
arbejde i C.C.E.G. en afspejling af viljen hos hvert enkelt
medlem til tillidsfuldt at yde sit bedste og gøre sin del af
arbejdet.
Derfor er det ikke en illusion at betragte C.C.E.G. som en
solidarisk organisation, hvor medlemmerne i tolerance, re¬
spekt og broderlighed kan leve sammen med hinanden og
deres medmennesker.
Har vi mødet og fremsynet, kan vi starte dette store arbejde
nu.

Så kan vores børn og børnebørn engang med stolthed bære
navnet menneske.
Antonius Kielmann Præsident i C.C.E.G
Oversat af Th. Bech

Præsidentens ord C.C.E.G
- "Tolerance er respekten for andres meninger,
som man vinder, når og hvis man selv har en - (citat
Richard von Weizsäcker)
Med dette citat af den tidligere Præsident af B.R.D. vil jeg
fortsætte til en af de vigtigste linjer i statutten for C.C.E.G.,
hvor målet for de europæiske svendeforeninger er skrevet.
- Rejsende og hjemvendte håndværkssvende fra forskellige
foreninger og nationer sammenføres for derved at opnå større
forståelse, nationer og mennesker imellem.
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Pinsestævnet i Frederikssund 2006.
Så er vi klar med forberedelserne til Pinsestævnet.
Vi har besluttet at afholde stævnet på Græse G\. skole.
Det har næsten været umuligt at finde egnet lokaler med overnatningsmuligheder i Fr. sund og omegn.
Enten har det været for dyrt eller også har vi fået afslag pga. ferieperiode. Vi har tidligere annonceret med
at Pinsestævnet blev afholdt på Lundehuset (vandrehjemmet), men har fravalgt dette, da der er faglig
blokade af ejeren af Lundehuset.
Lundehuset bliver renoveret af litauiske håndværker uden at de få ordentlig betaling.
Det har været svært at beslutte hvad vi skulle gøre, men i håndværkermæssig regi, er vi i vores bestyrelse
blevet enig om at afholde det andetsteds. Der er tilmeldningsliste i dette nummer af bladet. Hvis der er
nogen der har spørgsmål er i velkommen til at maile eller ringe til mig eller kassereren.
Vedrørende afholdelse at pinsestævnet på Græse skole, vil der være mulighed for campingvogne og telte på
området bag skolen.
Jeg har lavet en liste over private overnatningsmuligheder, samt hotellet og vandrehjemmet.
Det er op til folk selv, om de vil overnatte på vandrehjemmet.
Vi prøver at finde ud af billig transport mellem Frederikssund og Græse G\. skole.
Formand: Kurt Rasmussen. Tlf. 48 24 88 81. e-mail kkbr@c.dk
Kasser: Poul Berg Tlf. 47 72 17 77. e-mail poulbente@privat.dk
Med kno i bordet Kurt.

Tilmeldingsblanket til pinsestævnet i Frederikssund
d.3-4-5 juni 2006.

NAVN:

GADE:

POSTNR. BY:

FORENING:

TELEFON:

Lørdag. Søndag Mandag lait

Stævnemærke pr. pers. 70.00kr. Antal *************** K* ***************

Huleaften pr. pers. 95.00kr. **************5 ******** *******

Delegeretmøde pr. pers 110.00kr. ************* *************

Bustur pr. pres. 135.00 kr. ************* *************

Gallamiddagm/ natmad
pr. pers. 250.00 kr. ************* *************

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

*************

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

Total beløbet:
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LOGI VED GRÆSE GL. SKOLE:
Pris pr. telt pr. døgn. 25 kr. Pris pr. campingvogn pr. døgn 50 kr.
Der forfindes bad og toilet ved skolen.
Ved tilmelding indbetales 50 % af beløbet til:
Poul Berg Gartnerstien 10. DK-3300 Frederiksværk. DK.
Ved bankoverførelse: Nodera: Regnr. 2580. Kontonr. 6448-308-322.
(Husk at anføre Navn og telefonnr.)
Evt. spørgsmål vedrørende Pinsestævnet eller overnatning rettes til:
Kasser. Poul Berg tlf. 47 72 17 77. e-mail. poulbente@privat.dk
Formand. Kurt Rasmussen, tlf. 48 24 88 81. e-mail kkbr@c.dk
Sidste tilmelding senest 15 maj
Overnatningsmuligheder i Frederikssund:

Bakkely: Roskildevej 109. 3600. Frederikssund. Tlf. 30634510. e-mail. www.
Villabakkely.dk 7. dobb. Værelser. Pris 375 kr.

Bybjerggård: Sundbylillevej 42. 3600. Frederikssund. Tlf. 47 38 46 75. e-mail.
www.bybjerggaard.com 4. dobb. Værelser. Pris 320 kr.
Lis J. 0. Hansen. Pile Alle 11. 3600. Frederikssund. Tlf. 47 31 24 26. dobb. Værelser.
Pris. 320-340 kr.

Spangegård. Strandvangen 25. 3600. Frederikssund. Tlf. 47 31 46 19. dobb. Værelser.
Pris 300 kr.

Kyster. Maglehøjvej 2. 3600. Frederikssund. Tlf. 47 31 40 47. 4 dobb. Værelser. Pris
350 kr.

Hartegård. Strøbjergvej 38. Sigerslevøster. 3600. Frederikssund. Tlf. 48 28 40 11.

Hotel Rådhuskroen. Østergade 1. 3600.
Frederikssund. Tlf. 47 31 44 66. e-mail-
www.Hotel-raadhuskroen.dk
8 dobb. Værelser Pris 695 kr. 1 enkelt
værelse. Pris 565 kr.

Lundehuset. Skovnæsvej 2. 3630.
Jægerspris. Tlf. 47 31 10 32.
e-mail-www. Lundehuset. Dk
Enkelt værelse Pris 395 kr.
Dobb værelse Pris 495 kr.
Alle dobb. Værelser er prisen for 2 per¬
soner.

/ II]p\ Vel mødt og med kno
Foreningen i Frederikssund

AALBORG
Til generalforsamlingen den 1. 2 var der mødt 20 svende.
Formanden glædede sig i sin beretning over medlems¬
fremgangen. I marts far vi endnu 2 nye medlemmer. Han tak¬
kedeMay Helverskov, der ikke ønskede genvalg, for hendes
indsats. Hulen lukker for fremtiden på en huleaften senest
klokken 24, så hulemor kan nå den sidste bus hjem.
Sommerudflugten finder sted den 10.6. Den går til Silkeborg.
Mere om den senere, men reserver dagen. Poul Erik, Irene og
Jens Erik blev genvalgt. I stedet for May Helverskov blev
Kurt Nørgaard valgt. Vi byder ham velkommen i bestyrel¬
sen. Generalforsamlingen godkendte nogle vedtægtsændrin¬
ger. Vi sluttede med at spise gule ærter.
Med naverhilsen Irene
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ESBJERG
Efter at have været et lille år undervejs,
kunne vi endelig lørdag d.3.feb. holde
en ryste sammen aften. Vi var 5 medl.
plus en gæst tilstede. Vi har stadig
tomme pladser på væggen og mangler
at få nogle praktiske ting på plads, men
der ud over er vi startklar i Esbjerg. Vo¬
res formand er opsøgende ude i den
store verden i forhold til at hverve nye
medl. Han var bl.a. i den lokale avismed
et indlæg om, at vi er genopstået i Es¬
bjerg, og hvad vi står for. Det gav en
vækst på 1 medlem hvilket ikke er me¬
get. Formanden har derfor sagt ja til at
deltage i et lokalt TV program formåske
yderligere at hverve nogle medl. Vores
mødeform i martsmdr. vil være følgende:
D. 1. fredag i mdr.: Hulemøde kl. 19-22.
D. 2. søndag imdr.: Bedemøde kl. 10-13
D. 3. søndag i mdr.: Åben hule kl. 14-18
Med kno fra Esbjerg, hulefar Niels.

FREDERICIA
19 navere og venner var mødt op til
onsdagsmødet d. 01. 02.2006. Erik bød
velkommen og oplyste, at E. Poulsen
fra Kommunen havde vist et lokale frem,
som evt. kan blive vores nye hule, hvis
vi kan få den økonomiske side afsagen
på plads. Det var sådan set det, der blev
talt om den aften.
Roman havde også aflagt hulen i Kø¬
benhavn et besøg under en privat
"københavnertur". Det referat var be¬
stemt ikke kedeligt at høre på - Tak for
det Roman. Under al snakken kom Bent
1 med flere til at ringe på klokken, tak
for det. Det var i øvrigt en god gerning,
som gerne må gentages af andre.
Jeg vil også lige slå et slag for vores
vinterfestden 4. marts. Jegmå indrømme,
at det var mig, der totalt glemte at få
medsendt de relevante oplysninger i
sidste måned, så derfor blev der sendt
en folder til samtlige foreninger og lo¬
kale medlemmer. Men skulle der sidde
nogen, som ikke har set eller hørt om
den, så prøv at ringe til Vera på tlf. 75 92
23 82 eller 28 96 94 60, så kan det måske
nås i sidste øjeblik.
Med kno i bordet, Vera/ Jens Chr.

FREDERIKSSUND
Hulemødet fredag d. 03.02.2006. Hule¬
vagt: Claus og ondt i maven (Karl). Der
varmødt 13 svende op til hulemødet, så
vi måtte have Ludvig til bords. Efter en
sang bød formanden velkommen til de
fremmødte. Han fortalte, at vi igen i år
vil få besøg afefterlønsklubben fra mu¬
rerne. De kommer onsdag d. 15.02.06 til
gule ærtermed det hele til og et par hyg¬
gelige timer.
Lørdag d. 25.02.06 vil vi få besøg afen
forening fra Ballerup, som ønskede at
komme og besøge vores hule og høre
nærmere om naverne og vores forening.
Per Vejen slog derefter på klokken i an¬
ledning af, at han har rundet de 40 år.
(til lykke til Per). Han ønskede, at vi sang
nr. 29 i sangbogen. Efter at have nydt
den omgang slog Claus også på klok¬
ken, da han også har haft fødselsdag.
Efter et par hyggelige timer sluttede vi
hulemødet med at synge Minderne.
Vi vil ønske Gunner og Morten til lykke
med fødselsdagen i marts måned.
Næste hulemøde er fredag d. 03.03.2006
kl: 19:30, hvor Inge og Karsten har hule¬
vagten.
Der indkaldes til ordinær generalforsam¬
ling d. 07. 04. 06 kl. 19.30 Dagsorden
ifølge vedtægterne. Forslag skal være
formanden i hænde senest 8 dage før.
Med knoen i bordet. Jan

HERNING
Der er ikke sket det helt store i Hulen i
de forløbne 2 mdr. Vi har dog holdt en
lille nytårskur med en sild og en oste¬
madmed der tilhørende drikkevarer. En
lille hyggelig sammenkomst den søndag
formiddag.
Til hulemødet den 18. jan. fejrede vi
Vagners 50 års jubilæum. Lis havde faet
nyt komfur, som lige skulle testes, så
hun havde bagt franskbrød, som Vagner
gavmildt delte ud af. Vi kan sige dig Lis,
det er det godt til, "føj" hvor det smagte.
Vi var alle enige om, at det skal du ikke
skifte ud foreløbig. Hvad skal der så
ske i Hulen den nærmeste fremtid? Jo vi
skal fejre Henrys 80 årsdag den 28. feb.
Samtidig skal der festes for formand

Flemming, han har jo som bekendt 25
års jubilæum den 1. marts. Men de to
gæve gutter har sat hovederne sammen,
så det bliver til en fest. Ærgerligt, vi
kunne godt have brugt to fester. Flem¬
ming vil oplyse i Svenden, hvilken dato
festen skal løbe af stabelen.
Med knoslag "MONTAG EN"

HILLERØD
Vi er nu i fuld gangmed indretningen af
den nye hule, det begynder så småt at
ligne noget. Til generalforsamlingen
den 10. februar var dermødt 15 medlem¬
mer, der fik et indtryk afden kommende
indretning, og vi har valgt den nye be¬
styrelse for det kommende år. Vi har håb
om at kunne vise resultatet med hulen
frem i løbet af foråret! Kom til møderne

og følg med i fremskridtene! I marts hol¬
der vi huleaften den 10. kl. 19.30 og
messe den 25. kl. 13. Den 25. marts tryller
Knud igenmed lækkermiddag. Vi er ramt
afkalenderens helligdage, og der er ikke
huleaftener i april og maj, men vi får
måske noget andet op i stedet.
Husk tilmelding til messen den 25. marts
til formand Dann Eland på tlf: 47 31 49
54 (efter kl. 19) eller mobil 30 55 65 42 -
eller til Knud Lindgreen på tlf: 33 24 94
02 ellermobil 22 28 97 29.
Med naverhilsen Per.

HOLBÆK
Hulemødet d. 20.01.06 havde ikke sam¬

let mange på grund afvejret. Kun 4 per¬
soner så der var frikadeller nok, men vi
hyggede os. Vi sluttede tidligt, inden vi
sneede inde.
D. 05. 02 var vi ca.20 fra Holbæk na¬

verne, der fra tidlig morgen fejrede El¬
ses runde dag. Else havde lavet det helt
store morgenbord og hvad der ellers
hører til. En stor tak for det.
Til kalenderen sætx d.27-05-06. Da har
vi den årlige Ø-TUR.
Der indkaldes til ordinær generalfor¬
samling d. 17. 03. 06 kl. 19.30 Dags¬
orden ifølge vedtægterne. Vi starter
med spisning(biksemad) kl. 18.30. Der
er tilmelding til spisning til Ole P. på
tlf. .59 27 42 64 senest d. 12. 03. 06.
Med Kno Ole P.
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HØRNING

Fredag den 3. februar mødte 16 navere
op i hulen. Vi havde besøg afOle Johan¬
sen fra Århus samt Richards broder
Kurt. Denne aften skulle vi have

ølsmagning. Der var 11 forskellige
slags at smage på. Kurt kunne fortælle
en masse om øl. Efter de 6 første var der
en pause, da Vera ville servere et stjer¬
neskud, da hun havde haft fødselsdag.
Det smagte dejligt. Derefter fortsatte
ølsmagningen. Vi skulle alle udfylde
skemaer for hver øl, vi smagte. Gad vide
hvem der var bedst til dette?
Sluttede med Minderne efter en dejlig
aften. Kegleaften den 3. marts kl. 19. på
kroen. Derefter hulemøde i hulen. Hule-
møde og fællesspisning den 7. april kl.
19. Generalforsamling kl. 20. Tilmelding
til Else på tlf. 86 92 18 03 senest d. 31.
marts 2006.
med kno i bordet Else

LOS ANGELES
Nu er vi i gang med et nyt år. Vi havde
et godt januarmøde, hvor vores
mesterkok Max Christensen stod for
middagen. Vi havde flere gæster på be¬
søg. Vi er begyndt at tænke på vores 72
års fødselsdagsfest, der skal afholdes i
Knudsens Hall I Yorba Linda. Vi regner
med godt besøg.
Vi holdt et minuts stilhed for nav Kri¬
sten Jensen, som tog på sin sidste rejse
i december. Nav Jørgen Andersen be¬
søgte vores ældste nav Bill Nørgaard
(103 år). Han klarer den stadig fint
på plejehjemmet, hvor han bor.
Den 8. februar fejrede naveretterne de¬
res 18 års jubilæum. Den blev
fejret samtidig med Valentine dag, og
der mødte 30 glade navere og naveret¬
ter op til en dejlig frokost i vores Hule i
Naverdalen. Naveretterne havde pyn¬
tet hulen meget festligt op med hjerter
og blomster, og alt hvad der hører sig
til. Vejret var som en dejlig sommerdag.
Naveretterne bragte - serverede spege¬
sild og dejlig smørrebrød. Snaps og øl
hørte jo også til. Efter kaffen og den
flotte kage med naveremblemet på, spil¬
lede vi alle bingo. Der varmange flotte
præmier som chokolade, blomster, vin
og alle mulige gode ting og sager. Det

var en meget fin fødselsdag, de holdt i
vores Naverhule. Vi var glade for, at de
inviterede os med. Den gode mad lok¬
ker jo. Vi holder vores næste møde den
10. februar, så jeg kan ikke nå at rappor¬
tere noget fra den dag endnu. Men vi
ved, at vores gode nav Bill Knudsen
skal stå formadlavningen igen, som han
jo har gjort så mange mange gange. Jeg
tror, det er noget med gule ærter. Så det
skal nok blive en dejlig aften også. Nu
ser vi frem til vores fødselsdagsfest til
april.
Med kno Arne O.

KOLDING
Til vores årlige nytårsfrokost lørdag d.
14. jan. var 25 pers. mødt op. Efter for¬
manden havde budt velkommen, og vi
havde sunget "Når samlet er vor naver¬
flok", var det bare at gå til Erwins gode
mad som sædvanlig. Der var nok til alle
også af de våde varer. En stor tak til
Nancy og Frode samt Fredericia naverne
som var med til, at vi fik en hyggelig
aften med sang og klokkeklang. Så var
det tid til at synge "Minderne", da Fre¬
dericia naverne skulle hjem. Jeg tror, at
det var meget sent, inden lyset blev
slukket. Næste morgen var der morgen¬
kaffe til dem, som kom tidligt op. Vi skulle
jo sørge for, at Nancy og Frode kom
hjem, da de havde overnattet i hulen.
Hulemødet d. 27. jan. 6 medl. + 1 nv var
mødt op. Vi har bestemt at gøre rent i
hulen d. 18 marts kl.9.00 i stedet for d.
25. marts. Så kom og værmed til at jage
edderkopperne ud. Så har vi en bowling-
aften d. 22. april. Hvis der er nogen, som
har lyst til at dyste med os, så meld det
til Verner på tlf.: 75 52 98 40. Her fra
Kolding vil vi ønske alle et godt nytår.
Med naverhilsen Karen.

KØBENHAVN
Ja så lykkedes det sør'me. Ingen (lang¬
trukken) referat fra Kbh. i den sidste
Svend. Jeg beklager nu alligevel. Det var
en stor, men vidst een afde få? Grundet
yderst beskeden tilmelding aflyste vi
Mini-Jule-Hule-Frokosten, men mon
ikke alle alligevel fik nok indenbords i
den søde juletid?

Julemødet den 21.12 kunne godt have
været bedre besøgt, men hvad det var
jo også tæt på højtiden.
Bødekassen blev tømt, og igen måtte vi
forbavses over indholdet. Efter bare 4
måneder. imponerende kr. 3.015,50,1
penny og 2 eurocent! Johnna og under¬
tegnede fik en delt førstepræmie. Pasto¬
ren (ja han var her igen en sidste gang i
2005) blev nr. 3. Præmierne blev natur¬
ligvis omsat i noget flydende. Tak til alle,
der har „spyttet" i bøssen!
2006 lagde vi traditionen ud med Stiftel¬
sesfest den 14.1, hvor vi var et pænt
selskab, der havde en pragtfuld aften/
nat. Vi fik sandelig indviet det nye år!
Den 24.1 havde vi året første Svende-
Hulemøde, der forhåbentlig ikke er gen¬
nemsnittet for de kommende hulemøder.
Vi var... 4! Hulemor og far, undertegnede
og Roman fra Fredericia, der var "på fe¬
rie" i København.

Heldigvis er Roman en muntermand og
sagde, at det var en dejlig aften trods
det sølle fremmøde. Vi hyggede os bravt,
og klokken blev alligevel 23.30, inden vi
drog af sted.
Vi fristede Roman til at komme igen til
den efterfølgende Søndagsmesse, hvil¬
ket han gjorde. En af grundene var at
hilse på Pastoren, der lagde 2006 ud med
at besøge os i Ingerslevsgade, og det er
ALTID dejligt. Og hvis Roman er mun¬
ter, er det svært at finde ord for Pasto¬
ren. Og tænk: vi var ca. 10 kjøbenhavnere
denne søndag. Tak for besøget Roman
og Arthur. Kom snart igen.
Marts måned er jo mere ellermindre den
sidste bid af vinteren, dejligt ik'?
Men inden vi lægger vintertøjet på hyl¬
den, skal vi alle naturligvis til Sønder¬
jyskAwten lørdag den 4. marts kl. 18.00.
Sidste tilmelding er/var den 1.3.
Har du ikke tilmeldt dig, går du virkelig
glip afnoget. Hvem kan sige nej til god
gammeldaws sønderjysk grønlangkål
med kålpølser og hvad der eller tilhører
af gode sager.
Denne gang skulle det være sikkert, at
ErlingMeier er hjemme til at „assistere"
Børge „Bimse" med denne herlige spise.
Der er med garanti ingen der bliver
snydt! De er jo som pot og pande eller
Knold og Tot de 2. Moin alle sammen!
Endelig runder vi afmed Svende-Hule-
møde torsdag den 3.3.



9.

Mon ikke vi bliver flere end 4? Mindst
begge hænder skulle gerne være med til
at tælle de fremmødte. Sluttelig indkal¬
des hermed til NRHF's årlige general¬
forsamling søndag den 2.4 kl. 09.30. Af¬
holdelsen sker i.h.t. vedtægterne. Evt.
forslag skal være formanden i hænde
senest 8 dage før. Arrangementer:
26.2. kl. 10.30 Fastelavn (kun for med¬
lemmerafen CUK-forening)
4.3 kl. 18.00 SønderjyskAwten
12.3 kl. 10.30 Søndagsmesse
30.3 kl. 19.00 Svende-Hulemøde
2.4 kl. 09.30 Navervennernes General¬
forsamling

kl. 10.30 Søndagsmesse
Med kno i bordet, Niels „2m"

NYSTED
Hulemødet den.6.feb.2006. Kun 3 na¬

vere kunne afse tid til hulemødet denne

gang, det var delvis sygdom og ferie
men også dårligt vejr i form af islag, som
var grund til det store fravær.
Husk generalforsamlingenmandag den
6. marts kl. 19:00. Mødetid for vores re¬

visor er en ° time før, altså kl. 18:30.
Mere skete der ikke på dette lille hule-
møde,Willy havde lavet surkål og kogt
svineskank, som smagte fortræffeligt. Vi
skiltes kl. 21:00, og for en gangs skyld
sang vi ikke Minderne, det var jo
brummerholdet, som var mødt, så der
manglede forsangeren.
Med kno. Oldermanden.

NÆSTVED
Ved hulemødet den 03. 02. 06 var der
mødt 16. CarstenBernt varmødt for før¬
ste gang for at søge optagelse som
naverven.

Vores æresmedlem Knud Rasmussen
blev 75 ård. 22. 01. 06. Det blev holdt i
hulen som åbent hus. Der var mødt

mange op, selv om det var dårligt vejr.
Det blev en hyggelig dag.
Nav Chr. Boye Larsen døde den 19.01.
06. Begravelsen blev holdt i stilhed.
Næstved Naverne fik besked efter be¬

gravelsen.
Med e'n finger NILS.

ODENSE
Til hulemødet d. 3. feb. var hulen fyldt
op med 7 navere og venner. Vi havde
også et kort besøg af Freddy fra Hol¬
bæk, som var på vej til Jylland. Man når
meget på 1 time. Freddy nåede også at
afprøve vores klokke. Vi siger tak for en
omgang øl. Aftenen forløb stille og ro¬

ligt. Hulemor havde smurt smørrebrød,
og der blev sunget 3 sange. Alle ha¬
stede til bussen kl. 22.30
HUSKGENERALFORSAMLING D. 7.
APRIL. KL. 17.00 med fællesspisning
bagefter. Tilmelding på tlf.: 65 91 35 38
til Kirsten.
De bedste hilsener pigen fra Fyn.

RANDERS
På hulemødet fredag d. 3. februar efter
at formanden havde budt velkommen,
blev der snakket en del om vores årlige
travetur Kristi himmelfars dag. I år er
56. gang vi skal gå fra Randers bro til
Fladbro. Det mener vi kan bruges til at
lave lidt reklame for os selv. Vi vil prøve
at få en journalist til at tage turen med.
Hvis det lykkes, vil det være ekstra dej¬
ligt, hvis navere fra andre huler havde
lyst til at tage turen sammen med os, I
vil alle være velkomne. Bestyrelsen ar¬
bejder på efterårsturen.
Randers forening glæder sig til pinse¬
stævnet. Vi satser på, at over halvdelen
afmedlemmerne deltager. Husk hulen
er lukket søndag d. 5. marts. Der er
fastelavnsfest hos Laila og Kim.
Med kno i bordet Laila.

ROSKILDE
D. 27. jan. var der hulemøde igen. Ve¬
jene var ryddet, så vi kunne komme frem.
16 var mødt til en som altid hyggelig
bankoaften. Poul J. havde investeret i
et ur og et barskilt til hulen. Tak for det.
Minderne sluttede aftenen kl. ca. 22.00.

Kortspil: søndag d. 12.3 kl. 17.30
Hulemøde: 31.3 kl. 19.00

Hulevagt: Annelise.
Med naverhilsen Annalise.

SAMSØ
TORSKEGILDE 15.01.06.Altid et godt
fremmøde til vores årlige torskegilde. Og
det er altid velsmagende, når forman¬
den går i gang med at svinge med kød¬
gryderne. En stor tak til vores altid gode
sponsor "fisker Mogens", som des¬
værre ikke selv var til stede. Det er rig¬
tigt, som vi siger i Norge - når man får
torsk, så bliverman dorsk. Derfor en tid¬
lig afslutning på denne søndag. HULE¬
MØDE d. 03.02.06. Hele 10 svende var
mødt op til hulemøde. Lidt planlægning
til generalforsamling. Vi var så heldige
at få optaget et nyt medlem: Ebbe
Stoffregen fra København. Kruset var
velskænket, og det klarede han med bra¬
vur. Derfor ingenting i håret. Han kom
også med en fyldig beretning samt en
omgang til bordet. Velkommen i
vores forening. Hyggeligt møde - sen
aften. Næste arrangement:
D. 03.03.06 kl. 16.30 GF./hulemøde.

12.03.06 kl. 10-14 Hulen åben.
07.04.06 kl. 19 hulemøde/brunkål.

Med kno i bordet fra samepigen Åse.

SILKEBORG
Det er hvidt derude,
kyndelmisse slår sin knude
overmåde hvas og hård,
hvidt forneden, hvidt foroven
pudret tykt står træ i skoven
som udi minAbildgård.
Der er blevet taltmeget om vores kultur¬
kanon her på det sidste. Jeg ved ikke
om denne sang er, men dog dejlig er den
og meget rammende, selv om den er fra
1838. Vi har også fejret fødselsdage,
selvom "Børge farmand" ikke selv
kunne være hos os denne søndag. Vi
sang nogle sange for Børge og skålede
også for Børge. Jeg vil påstå, at det var
i hans ånd. Der er også fødselsdage vi
ikke kan fejre. Dels fordi vi ikke ved det,
og dels fordi at sådan ønskede vedkom¬
mende, at det skulle være. Men til lykke
alligevel. I marts er der generalforsam¬
ling lørdag den 25. Kaffe kl. 9 og gene¬
ralforsamling ifølge vedtægterne kl. 10.
Efter generalforsamlingen vil der blive
serveret skipperlabskovs kl. 13 til hule¬
pris. Vi ses i hulen - så hold jer fugtige
svende. Skriverkarlen.
Vores nye festudvalg i Silkeborg er vir¬
kelig kommet godt fra start. Fredag den
27. januar havde de arrangeret tur til
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Bowlingcenteret Big Bowl i Silkeborg.
Vi var 14 forventningsfulde, der var
mødt op. Vi fik en dejlig aften i selskab
med glade mennesker. Der blev hurtigt
fundet ud af, hvem der spillede på
samme "plan", så indbyrdes blev der
udkæmpet mange små slag, hvor
kommentarerne fløj igennem luften. Det
hjalp jo også, at der under "kampene"
måtte indtages kolde drikke og ryges,
så der var styr på nerverne. Efter spillet
var der spisning. Jeg skal lige hilse og
sige, at der absolut ikke manglede no¬
get. Der var en "kæmpe buffet" med alt
godt til ganen. En dejlig aften med so¬
cialt samvær, spænding og godmad. Vi
ser med glæde frem til festudvalgtes
næste udspil.
"Knagestrup"

SØNDERBORG
Hulemøde. Så blev vi samlet til det an¬
det hulemøde i år. Formanden bød vel¬
kommen og havde en del medlemmer
at takke for en god og stor indsats til
fordel for vores Hule. Vi sang og havde
det hyggeligt, og så skete der noget
meget interessant. Henning havde fået
foræret en del gamle billeder (indram¬
met) og foto m.m. fra vores gamle hule
i Æblegade. Dem havde en antikvitets¬
handler fået lov til at hente, inden Hu¬
len blev lagt ned. Det drejer sig om Her¬
bert fraÆrtebjerg Kro på Sydals, som
vi fik fortalt, så kunne han sagtens
sælge dem (men de tilhører vores fæl¬
les Hule), så vi siger mange tak og vil
værne om de gamle ting.
Husk generalforsamling d. 24,marts kl.
19.00. Mød op og få indflydelse. Vi fik
en meget dejlig ret serveret (vi har to
kokke amok) Ossobuco med kartoffel¬
mos. Godt gået Anders og Hardy. Vi
sluttede med hyggeligt samvær og en
sang eller to. Igen en hyggelig aften.
Med kno i bordet og Møjn, Martha

STOCKHOLM
Ved nytårsmessen fik vi spist alle re¬
sterne fra julmessen, og vi fik set et
Ingarö vinterkl äd med sne på taget. Da
er det skönt at komme in i vores store

kokken og varmen.
Den 21. januar blev det en dejlig aften
med caribisk mad og foto, som Rie og
Christian hade gjort samt drinkene der¬
fra. Det er skönt midt i vinteren at se,
hvordan det er på Sankt Croix.
Til torskegildet fik vi en fantastisk
vesterhavstorsk. Men först fik vi
brändnällesoppa og efter torsken
rödgröd med flöde. Der bliver inget
teaterbesog i februar, der fans ingen
biljetter, men vi forsöger igen i marts.
Vid årsmödet i februar blev det omval
på alle poster i bestyrelsen.
PROGRAM FORMARTS:
D. 04. marts månedsmöde lördag kl. 13
D.H. marts whist lørdag kl. 10.
D. 18. marts whist lørdag kl. 10.
D. 25. marts svendefest lördag kl. 13
Med naverhilsen Onkel Anders.

VEJLE
Hulemøde d. 3. 2. 06. Formanden bød
velkommen til mødet, hvorefter vi sang:
"Fra Arilds tid". Efter sangen takkede
man festudvalget, der havde arrangeret
vinterfesten, som havde været en god
fest. Selvom der ikke varmødt det store
antal gæster op, havde man haft det
sjovt med masser af sjove historier og
dans, og musikken var i top. Man hå¬
bede på, at der ved næste vinterfest ville
være større støtte og bakke foreningen
lidt mere op. Tak til Roman Josef
Pardecki for besøget. Vi beundrede alle
hans fine naverstok, som man sjældent
ser magen til. God til at fortælle var du
virkelig, det var rart, at du varmed.
Fredericia naverne havde fremsendt 1
stk. årsprogram, som blev fremvist ved
mødet. Vejlenav "Polle" havde givet en
flaske udenlandsk brændevin. Den
skulle nydes vedmødet, og det blev den

sandelig også. Jeg mener, at jeg kan
huske at flere fik små øjne deraf. Tak til
dig "Polle" for gaven. Formanden gav
ved mødet en omgang øl og måtte un¬
der hattens skygge med sang og det
hele. Tak til dig Hans for dette. Mødet
sluttede i god ro og orden. Kig snart ud
venner og hyg Jer med os.
Der indkaldes herved til Vejle navernes
generalforsamling i hulen d. 7.4. 06 kl.
18.30. Eventuelle forslag til generalfor¬
samlingen indsendes til Hans Emborg,
Højtoft.8 Dk-7100 Vejle senest 8 dage
før.

Arrangementer i martsmdr.:
D. 3.3.06 kl. 18.30 hulemøde.
Med naver hilsen. Jens K. Ihsgaard.

ÅRHUS
Til årets første hulemøde den 13.01 var

der fuldt hus! Vi havde 4 gæster. Det
var Ole. H. Christensen, tømrer fra År¬
hus, Hansine Christensen, Otto Vester¬
gård fra Hørning, samt Jørgen Smidt
Nielsen fra Vrinners. Efter velkomst¬

sangen til vores gæster fortalte forman¬
den om sit besøg i Skærbæk.
Svigerdatteren til nav Knud Mathiasen,
havde doneret en del navereffekter til
hulen. Svend E. Jensen fik overrakt sin
40 års jubilæumsgave, som han takkede
for samt fortalte om sin optagelse, som
hanmindes med megen glæde. Otto fra
Hørning havde en frisk hilsen til os fra
Reffenstein i Tanzania - måske får vi
Viggo at se til foråret.
Nav Lars Åby er ejer af et skib, der har
sejlet på de store have. Det er igen på
langfart dog uden Lars Åby. Har du/I
adgang til nettet, kan vi følge sejladsen
på www.roselina.dk.
Til Kaffen fik vi en sildemad som altid
til årets første møde. Åge Tjerrild slog
på klokken. Tak for det Åge. HUSK at
der er generalforsamling d. 21. april.
Hulemøde d. 10.03
Hulemøde m/ leds. d. 24.03
Hilsen fra smilets by. Lis

KRONE
VIOLA PUB

Søndergade 21 ■ Tlf. 75 53 76 90
Helle Krogsgaard

6000 Kolding
KOLDING TAXIM 7550 2700



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. af HIK. Hillerød afd.

Tlf.: 4772 1112
Fax.: 4772 1152
Mobil: 2290 1188C5

ti 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

JØtøftANDEN
0"^ Dit lofrzcLlts 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

: Lue?r :
Frederiksberggade 4 - Silkeborg - Tlf. 86 82 05 91

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,
S-134 64 Ingarö Sverige.

Bodega
GHDESPEJLET

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

<^ylj>ne

B y 9 9 © f • r m a e t
Johansen

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

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

SIL.KLEB.Ofiq
ÜAR.T * "felLLARJi TUF. 26 82 OSIS

MURERMESTER
Gunner M Vilhelmsen

Egetoften 6, Slagslunde
DK-3660 Stenløse

Tlf.: 48 18 35 11
Medlem i Frederikssund

BIANKAS SOMMERHUSUDLEJNING.
Billig udlejning af sommerhuse med og uden svømmepol.

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

P

højskolen
østersøen

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

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

DE? KONGELIGE BIBLIOTEK
KØBENHAVN
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SØREN FYLDER 60 ÅR !
Søren Kirkeby fylder 60 år d. 02.04.06.
Søren er uddannet klejnsmed, men læste hurtigt
videre og blev Elektriker. Det var dog (er stadig)
det fremmede, som fangede hans interesse, og han
er helt sikkert den mest berejste af os i Slagelse
Naverforening.
Det er foreløbig blevet til bl.a. Syd- og Mellem¬
amerika, USA, Japan, Grønland og hele resten af
Europa. P.T. er Søren godt i gangmed at stable en
forening på benene i Askim (Norge).
Vi ønsker Søren et rigtig stort TIL LYKKE med
dagen og glæder os meget til at se ham.
På Slagelse Naverforenings vegne:
Erik H. Andersen

FORMAND I HERNING I 20 ÅR !

Vores gode formand Flemming,
som den 1. marts fejrede 25 års jubilæum i C.U.K,
har endnu en mærkedag, som vi nok skal fejre på
vores generalmøde den 7.april.
Da har han været vores formand i 20 år, det er en 1
ang periode som første mand.
Flemming ermeget aktiv inden forC.U.K.
Ikke alene ude omkring, men især for vores egen lille
forening hvor han gør en kæmpe indsatsmed at
arrangere udflugter og ture.
Han er især blevet populær med sin tur til Langsted
i bededagsferien. Turen er næsten ikke tilrettelagt,
før der ermeldt fuldt besat.
Vi håber alle her i Herning, at han forsætter
som formand de næste 20 år.

HIP, HIP, HURRA FOR FLEMMING
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MÆRKEDAGE

mi

60år

70år

D.21april2006 Mogens Brønsted Holbæk
Tjørneholmen 4 Ebbeløkke
Dk-4500 Nykøbing Sj.

D.24 april 2006 Ib Larsen Holbæk
Østergade 48
Dk-4340 Tølløse

D. 12 april 2006 Ilse Lauritzen, NV. København 65år
Stevnsvj 48, Strøby Egede,
Dk-4600 Køge

D.02 maj 2006 Jörgen Nielsen Stockholm 75år Dødsfald
Hornsgatan 73
S-11849 Stockholm

FLYTTEMEDDELELSE:

Dette for at meddele jer at vi flytter fra
RønøsAlle 5,4000 Roskilde.

Den nye adresse bliver:
Ringparken 6, 1 .th. 4000 Roskilde.
Skæringsdato er d. 22 marts 2006.

Med venlig hilsen
Erna og Karl Nielsen.

TAK - TAK - TAK - TAK

r

Hjertelig tak for opmærksomheden ved min 65 års
fødselsdag! Tak for gaver - telegrammer og breve,
det luner i en kold tid .

Med naverhilsen. Kaj Lindskjold - Århus

v-

Det er med sorg, at jeg må meddele, at Inger Roslev i
februar måned er taget på sin sidste rejse. Inger var
enke efter Ove Roslev, der i mange år har været en
(naturligvis) positiv frontfigur i CUK. Ingers humør
var svært at hamle op med. Dog gjorde senere års syg¬
dom sit til, at optimismen desværre led et knæk. Lige¬
som Ove havde CUK en stor plads i hendes hjerte, og
trods bopælen i Give kom Inger af og til til Sjælland,
indtil kræfterne sagde nej. Inger blev 78 år.
Æret være Ingers minde
Niels „2m" København
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NFra venstre Ilse - Børge „Bimse" - LeifOve ogErling „hulefar'
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Nv suppleant til HB.

Da Flemming Laugesen fra Herning trækker sig som
HB-suppleant p.g.a. nuværende arbejde, er der nogle
personer, der har ringet mig op og spurgt, om det evt.
ikke var noget for mig.
Da undertegnede (Kaj Helmuth Kristensen) på nuvæ¬
rende tidspunkt ikke er klar over, om der er kampvalg
til denne ledige post - vil jeg hermed give en kort be¬
skrivelse afmig selv.
Jeg er 63 år og efterlønner - er uddannet som spare
parts clerk inden for auto- & entreprenørbranchen
ved General Motors. Efter endtmilitærtjeneste ved FKF
arbejdede jeg i en kort tid hos OlufSvendsen på Lyngby¬
vej i CPH, inden jeg rejste til Grønland..
Opholdet på verdens største ø blev noget længere, end
først planlagt. Det blev til i alt 26 år.
Først 8 år for U.S. Air Force på SAB, dernæst 5 år for
Ministeriet for Grønland (G.T.O.) i hhv. Julianehåb (bå¬
deværft) og Nanortalik (el-værket).
De sidste 13 år blev ved mineselskabet GREENEX AJ

S( Cominco Ltd.& Boliden MineralsAB) indtil minen
lukkede ned.
Efter så mange år på "køl" fik jeg arbejde i et "varme¬
skab", d.v.s. på et Danida projekt i Tanzania - Øst¬
afrika. Her skulle der opføres 545 km highway på 4
år. Derfra blev jeg overflyttet til Uganda i 1 år for
renovering af Idi Amins lufthavn samt opbygning afen
ny brandstation og reparation af vejen mellem Entebbe
Air Port og hovedstaden Kampala.
Efter hjemkomsten fra syden var jeg på nogle forskel¬
lige kurser. Derefter arbejdede jeg på B & O i Struer.
Desuden har jeg haft 3 x sommerjob i Grønland for
Set. Georgs Gilderne i NUUK. (opsætning afTIVOLI
til byfest).
Har bopæl i Holstebro og er tilmeldt afd. 04 Herning
hvor jeg p.t. er kasserer.
Har været nav siden nov. 1980

Med stor naverhilsen - Kaj Helmuth

C.C.E.G. møde i Århus
den 1. april 2006

HOVEDBESTYRELSEN EFTERLYSER:

Medlemmerne af CUK. opfordres til at komme
med forslag til Årets nav, som vælges ved pinsestævnet
orslag skal være Formand Ole Bøwig i hænde
senest d. 1 maj.

Hovedbestyrelsen

01

F.B.S.H har påtaget sig at afholde årsmødet, der var
planlagt at skulle finde sted i Helsingør, men grundet
lokalerne var optaget der, vil mødet finde sted i Århus.

Århus naverne har stillet deres lokaler til rådighed.
Selve mødet finder sted på Arkitektskolen.

Nu er det ikke første gang, at Århus naverne får så¬
dant et besøg af forretningsudvalget fra den europæi¬
ske sammenslutning, som omhandler 8 foreninger fra
Tyskland, Frankrig, Schweiz, Belgien og Danmark. De
har tidligere haft møder i byen.

Alle er velkomne til at deltage i mødet som tilhørere,
men afhensyn til mad er tilmelding nødvendig.

Program:

Fredag den 31. marts.
Modtagelse af tilrejsende i hulen fra kl. 15.00 i for¬
bindelse med et ekstraordinært hulemøde.

Lørdag den 1. april
C.C.E.G. årsmødet på Arkitektskolen kl. 9.00
Sprog mest tysk og fransk.
Der serveres en let arbejdsfrokost fra kl. 13 - 14
Efter mødet vil der være middag i hulen kl. 20.00
Herefter selskabelig sammenkomst til kl.?

Søndag den 2. april om formiddagen
Vi tager afsked med vores gæster i naverhulen fra kl.
10.00

Tilmelding til:
Thomas: tlf. 51 90 02 01 / Vagner: tlf. 86 98 55 90
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BUDGET og regnskab for CUK naverne 2005
INDTÆGTER

Budget 2005 Regnskab 2004 Regnskab 2005
KONTINGENTER 180.000 128.274,00 187.488,00
ABONENTER/ANNONCØRER 26.500 28.066,00 26.326,00
RENTER 1.500 1.508,00 503,00
INDTÆGTER IALT 208.000 157.848,00 214.317,00

UDGIFTER
UDSENDELSEAF DfS 100.000 87.652,00 99.460,00
PORTOADM 3.000 1.499,00 1.814,00
CCEGBLADET 1.000 316,00 508,00
FORSIKRING 2.000 1.500,00 1.525,00
ADMINISTRATION 3.000 1.633,00 2.442,00
REVISION 5.500 3.890,00 4.295,00
HBMØDER 15.000 10.449,00 9.338,00
PINSESTÆVNE 18.000 15.165,00 11.546,00
BESTYRELSENSUDLÆG 20.000 16.700,00 17.200,00
GAVER-KRANSE-RUNDEDAGE 3.000 650,00 2.917,00
REJSER 4.000 585,00 4.137,00
ARKIV/HUSLEJE 3.000 1.991,00 2.156,00
UDSTILLING 3.000 1.865,00 -

EDB KØB/REPM.M. 9.000 2.387,00 3.610,00
INTERNET 1.000 4.772,00 423,00
UDGIFTER IALT 186.500 151.054.00 161.371.00

Resultat regnskab 21.500,00 6.794,00 52.946,00

Varesalg 2005
Varesalg 20.000 24.524,00 29.994,00
Varekøb 19.000 (1 6.302.001 G 1.954.001

Resultat varesalg 1.000,00 8.222,00 (1.960,00)

Rejsefonden 2005
BEHOLDNING 1-1-2005 32.674,00 34.674,00
Resultat Rejsefonden 2.000,00 -

NYBEHOLDNING31.12.2005 34.674,00 34.674,00

Aktiver

Obligationsfond 50.558,00 58.271,00
Investeringskonto 7.713,00 -

Varelager,ultimo 25.107,00 39.450,00
Kassebeholdning, primo 68.063,00 75.102,00
Resultat varesalg 8.222,00 (1.960,00)
Resultat rejsefond 2.000,00 -

Resultat regnskab 6.794,00 52.946,00
Udestående 21.932,00 20.223,00
Aktiver i alt 190.389,00 244.032,00

Passiver

Egenkapital 190.389,00 244.032,00
:Pasäii£rj=älI_^^^_______^_______^^_______=JjW389ä0Q^^__!__T4zy|3_y)£
Bemærkninger til regnskabet
Regnskabet er revideret og fundet i orden Them, den 28. januar 2006

Erling Rasmussen Erling Jørgensen
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PinsestcBvnet i Frederikssund 2006.

Nu nærmer tiden sig til årets Pinsestcevne. Vi er så småt begyndt at få tilmeldinger ind.
Som tidligere sagt har vi bestilt godt vejr. Der har åbenbart været lidt misforståelser
ang. camping ved Græse GI. skole.
Der var en maler fra midtsjælland, der troede at han kunne leje en campingvogn for 50
kr. i døgnet.
Men det er beregnet på at man selv medbringer campingvogn eller telt.
Hvis der er nogle spørgsmål vedrørende tilmeldingen eller overnatteningen eller andet
er i velkommen til at ringe eller e-mail til Kurt eller Poul. (Tlf.nr. står på næste side.)
Men eller prøver vi at gøre Frederikssund klar til jer. Fanemarchen bliver ikke for
lang, vi skal tænke på alle. Vi syntes selv vi har fået arrangeret alle tiders udflugt, så
vi håber i bliver tilfredse.
I næste nummer af Svenden vil programmet være annonceret.
Vel mødt alle sammen til Pinsestævnet 2006 i Frederikssund. Kurt.

Tilmeldingsblanket til pinsestævnet i Frederikssund d.3-4-5
juni 2006.

NAVN:

GADE:

POSTNR. BY:

FORENING:

TELEFON:

Stævnemærke pr. pers. 70.00ki

Lørdag.

Antal

Søndag Mandag
k* ***************

lait

Huleaften pr. pers. 95.00kr. **************

Delegeretmøde pr. pers 110.00kr. *************

Bustur pr. pres. 135.00 kr. *************

Gallamiddagm/ natmad
pr. pers. 250.00 kr.

Morgenmad pr. pers. (S) 30.00 kr.

Morgenmad pr. pers. (M) 30.00 kr

Total beløbet:
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LOGI VED GRÆSE GL. SKOLE: Opstilling af
Opstilling af telt pris pr. døgn. 25 kr. - Opstilling af campingvogn pris pr. døgn 50 kr.
Der forfindes bad og toilet ved skolen.
Ved tilmelding indbetales 50 % af beløbet til:
Poul Berg Gartnerstien 10. DK-3300 Frederiksværk. DK.
Ved bankoverførelse: Nordea: Regnr. 2580. Kontonr. 6448-308-322.
Evt. spørgsmål vedrørende Pinsestævnet eller overnatning rettes til:
Kasserer. Poul Berg tlf. 47 72 17 77. e-mail. poulbente@privat.dk
Formand. Kurt Rasmussen, tlf. 48 24 88 81. e-mail kkbr@c.dk
(Husk at anføre Navn og telefonnr.) Sidste tilmelding senest 15 maj

Overnatningsmuligheder i Frederikssund:
Bakkely: Roskildevej 109. 3600. Frederikssund. Tlf. 30634510. e-mail. www.Villabakkely.dk
7. dobb. Værelser. Pris 375 kr.

Bybjerggård: Sundbylillevej 42. 3600. Frederikssund. Tlf. 47 38 46 75. e-mail.
www.bybjerggaard.com 4. dobb. Værelser. Pris 320 kr.
Lis J. 0. Hansen. Pile Alle 11. 3600. Frederikssund. Tlf. 47 31 24 26.
dobb. Værelser. Pris. 320-340 kr.

Spangegård. Strandvangen 25. 3600. Frederikssund. Tlf. 47 31 46 19.
dobb. Værelser. Pris 300 kr.

Kyster. Maglehøjvej 2. 3600. Frederikssund. Tlf. 47 31 40 47. 4 dobb. Værelser. Pris 350 kr.

Hartegård. Strøbjergvej 38. Sigerslevøster. 3600. Frederikssund. Tlf. 48 28 40 11.

Hotel Rådhuskroen.

www.Hotel-raadhuskroen.dk
8 dobb. Værelser Pris 695 kr.
1 enkelt værelse. Pris 565 kr.

Østergade 1. 3600.
Frederikssund.
Tlf. 47 31 44 66.

AALBORG FREDERICIA
Lundehuset.
Skovnæsvej 2.
3630. Jægerspris.
Tlf. 47 31 10 32.
www. Lundehuset. Dk
Enkelt værelse Pris 395 kr.
Dobb værelse Pris 495 kr.
Alle dobb. Værelser er
prisen for 2 personer.

Der var mødt 14 svende og 2 gæster til Hulemøde 1. marts var der mødt 8 na¬
vores huleaften. Vi havde en hyggelig vere og venner frem kl. 19.00. Forman-
aften, hvor der blev serveret chili con den Erik havde et avisudklip med, hvoraf
carne, og vi drak resterne fra iraker Kurts det fremgik, at naverne ikke kunne få
fødselsdagsfest. Vi siger tak til ham for kommunalt tilskud til deres nye hule, da
en festlig eftermiddag den 25.2. de endnu ikke var i besiddelse af en le-
Formanden orienterede kort om ting, der jekontrakt. Efter en diskussion var der
var sket i månedens løb. Derefter havde fuld enighed fra samtlige fremmødte,
vi 2 optagelser, Tove Pedersen som har incl. 4 medlemmer afbestyrelsen, om at
sejlet i 20 år over hele Europa, og Pre- tage et lokale tæt ved banegården og
ben Bendixen, også kaldet Nulle, som håbe på, at vi kan få tilskud, når leje-
ermaler og har arbejdet i Norge. Vi by- kontrakten er i orden. Alternativet ville
der dem begge velkommen. Så fortalte uden tvivl blive, at kommunen ville an-
Peter Siegfred meget spændende og le- vise os et eller andet tilfældigt lokale,
vende fra en tur med sejlskib til de Poly- Efter al den snak gik vi over til hulemors
nesiske Øer, især Tahiti, han viste også mad, som blev nydtmed flydende tilbe-

Vel mødt og med kno dias derfra.
Foreningen i Frederikssund Med naverhilsen irene

dias derfra. hør. Der blev sunget en enkelt sang, in¬
den vi alle gik hver til sit efter en aften
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med en livlig diskussion. D. 04.03 havde
vi vores forårsfest med 35 fremmødte
navere og venner. I år havde vi besøg
fra Kolding, Vejle og Odense samt
Freddy fra Holbæk. Det gik vist hen og
blev en rigtig hyggelig aften med le¬
vende musik. Nu nærmer det sig med
den årlige udflugt, som i år går til "Den
gamle by" i Århus samt et besøg hos
naverne i Århus. Pris de våde varer og
maden i Århus plus et godt humør!!
Entre og bus betales af foreningen.
Nærmere om opsamlingssteder og tider
i næste nr. af Svenden. Tilmelding til
Vera og Jens Chr. på tlf75 92 23 82.

I Med kno i bordet Vera/Jens Chr.

I

FREDERIKSSUND
Onsdag d. 15. 02. 06. afholdtmurernes
seniorklub deres årlige tur til naver¬
hulen, hvor der blev serveret gule ærter
med flæsk og grisehaler. Der kom 25
svende til den internationale drikketid
kl. 10 30, hvor de rigtigt hyggede sig
indtil fyraften kl. 16.00. Kurt stod i køk¬
kenet, Frank, Poul og Arne var også
mødt op. Lørdag d. 25.02.06 havde hu¬
len besøg af Hyggeklubben "Mere
Gas". De havde ringet til Kurt, om vi
kunne åbne hulen, da de gerne ville høre
om naverne. Der ankom 12 personer
kl. 14.00. Kurt bød dem velkommen,
hvorefter der blev serveret hulemadder.
Det var nogle hyggelige fyre og timer.
Kurt - Frank - Kaj - Per B - Poul og
Arne mødte op. Alle gik kl. 18.30. Ons¬
dag d. 01.03.06 åbnede jeg hulen for
"Glarmesteren og hans svende" til fo¬
tografering af vores hule. De skal ind¬
spille en cd med naversange og gård¬
viser. De tog 150 billeder, som de skulle
bruge til omslaget af cd'en.
Med kno i bordet, Hulefar.
Hulemøded. 03.03.06 Næstformanden

byder velkommen. 15 svende vel mødt.
Inge og Karsten sørger for, at
hulemadderne bliver serveret. Vi har

besøg af to unge svende, Nikolai og
Michael, som gerne vil en tur til Austra¬
lien. De håber, at vi kan hjælpe dem med
kontakt. Det skulle ikke være et problem,
efter at Kjeld er der mindst en gang om
året-

Vi har haft besøg i hulen af en drenge¬
klub „mg", som ikke troede, at sådanne
foreninger eksisterede, så det blev en
hyggelig dag. Deres klub var 33 år gam¬
mel. Vi fik et emblem som tak for snak¬
ken. Bødekassen går rundt. Føles tung,
så vi bliver enige om, at både vægt og
kroner skal bedømmes. Fars hat går
rundt til stemmesedlerne. Kai er den

heldige vinder på 6 kg men vil ikke have
gaven med hjem, så vi andre får del i
den. Simon vinder på kr. 3636. Arne rin¬
ger på klokken for Gunner, da han har
fødselsdag i marts. Nikolai og Mich¬
ael beretter om, hvad de kunne tænke
sig at opleve i Australien, så vi ønsker
dem en god tur. Foreningen ønsker
Morten og Gunnar til lykke med
fødselsdagene. Der indkaldes til ordi¬
nær generalforsamling d. 07. 04. 06 kl.
19.30 Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag skal være formanden i hænde
senest 8 dage før.
Med knoen i bordet, Per.

HERNING
Hvad er der så sket i den forløbne må¬
ned? Ikke det helt store, men forman¬
den indkaldte til et ekstra hulemøde

onsdag den 8. februar, da den gode kro¬
mand Claus fra Langsted kom på be¬
søg. Han har besøgt os flere gange og
udtrykt ønske om at blive optaget i vo¬
res kreds, og da han opfylder alle be¬
tingelser, som kræves af C.U.Ks ved¬
tægter, blev han optaget uden protester.
VELKOMMEN IVORKREDSCLAUS.
HUSK SÅ SVENDE, GENERAL¬
MØDET D. 7. APRIL KL. 18.30 MØD
TALRIGTOP. DET KUNNE JOVÆRE,
DER VAR NOGET NYT PÅ
PROGRAMMET.
MED KNOSLAGMONTAGEN

HILLERØD
Vores nye hule er nu ved at være indret¬
tet, og vi glæder os til at vise resultatet
frem. I stedet for messen den 29. april
holder vi derfor indvielse af hulen. Den

er blevet traditionel med udstilling af
mange af vores gamle, fine værktøjer,
men også lidt utraditionel ved placerin¬
gen i Hillerød Kommunes Kultur¬
værksted. Vi holder åbent fra 13 til 16

og sørger for lidt spiseligt og drikkeligt.
Vi håber, at mange af vores venner vil
lægge vejen forbi og se, hvordan vi har
indrettet os. Vil man finde hulen og kø¬
rer bil, kanman parkere ved Fredensvej
10 i Hillerød. Der er også andre parke¬
ringspladser i nærheden. Kommerman
med offentlig transport, kan man bruge
bus fra Hillerød Station. Det er buslinje
701 mod Ullerød, eller 702 mod
Sophienlund/Sophienborg. Buslinje 734
mod Helsinge kan også bruges. Det er
en kort tur til Slotsarkaderne. Bus 701

og 702 kører tit. Ofte kan man finde en
bus hvert tiende minut. Der er ikke lige
så mange afgange med 734. Hulen fin¬
des på 1. sal i Kulturværkstedet bag
Biblioteket, Christiansgade 1 ved Slots¬
arkaderne.
Husk at der ikke er huleaften i april. Vo¬
res faste fredag er i år langfredag, så
der ville nok blive begrænset fremmøde.
Vores huleaften i maj må vi også aflyse
på grund af helligdag, men vi håber på
godt fremmøde til vores messe den 27.
maj, som vi nok skal erindre om i det
næste nummer af Svenden.
Med naverhilsen Per.

HOLBÆK
Hulemødet den 17.2 talte 21 deltagere.
Herligt når vi er så mange. Vi havde en
optagelse, Erik Sørensen smed. Velkom¬
men i vor midte. Det er helt rart med
andet end "træmænd". Intet ondt om
disse eller deres fag, men de er jo i over¬
tal, og det er godt med nye beretninger
fra andre erhverv. Det var en rigtig hyg¬
gelig aften, hvor vi fik oste- og pølse¬
madder, som i "gamle" dage. Det er
længe siden, vi fik det sidst, idet vi jo
nu skiftes til at have hulevagt og an¬
svar for det kulinariske og dermed me¬
get forskellige traktementer. Lidt snak
om Pinsestævne, Ø-tur og sommertur.
Der er jo ingen grænser for, hvad vi vil,
og tror vi kan overkomme, nu lyset er
på vej tilbage efter enmørk vinter. Husk:
Københavnertur d.08.04.06 og Ø-tur
d.27.05.06
Kirsten.
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Fredag den 3. marts var det vores årlige
kegleaften, hvor 15 navere mødte op på
kroen. Vi havde aftalt, at vi ville spise
der inden kegleaftenen. Efter vi havde
spist, var det tid til at spille kegler. Vi
blev delt i 2 hold, så blev der ellers spil¬
let, man hyggede og drillede hinanden.
Efter et par timer var det tid til at komme
op i hulen. Der blev uddelt præmier til
de bedste: Jens Hansen bedste herre,
Kirsten Busse bedste dame. Denne af¬
ten havde vi 2 ti års jubilarer: Arne Juul
Johansen og Kirsten Busse. De fik over¬
rakt vandrestaven - vores ti års nål.
Derefter blev der ringet med klokken,
og blærehatten kom i brug. Sluttede med
"Minderne". En hyggelig aften.
Med kno i bordet, Else.

LOS ANGELES
Ja så havde vi vores februarmøde, og
mange kom og nød godt af vores gode
nav Bill Knudsens gule ærter og så vi¬
dere. Vi havde seks gæster og fire na¬
vere, som kunne fejre deres fødsels¬
dage, og to nye medlemmer blev opta¬
get. Nu skal vi holde martsmåneds møde
om et par dage. Denne gang er det vo¬
res formand Kent Hanson, der har lovet
at stå for middagen. Jeg tror, han har
allieret sig med nogle hjælpere i køkke¬
net. Vi ser frem til vores 72 års fødsels¬

dagsfest, som vi afholder i Det Danske
Kulturcenter i Yorba Linda. Vi forven¬

ter, der kommermange gæster fra andre
klubber også. Vi har næsten fået forår i
Californien, nogle dage solskin og nogle
dage med regnvejr. Men vi hører jo, at
Danmark stadig har nattefrost. Jeg vil
slutte notatet i dag med at sende en

særlig hilsen til vores gode naver Erik
Jensen, som bor oppe i Gorda 1200 fod
over Stillehavets overflade. Han sendte

mig en hilsen og fortalte, at de havde
regnvejr (håber vandtanken blev fyldt
op), og hans bier var endnu ikke ude af
bistaderne for at samle honning. Jeg kan
fortælle at han har verdens bedste hon¬

ning. Min kone og jeg regner med snart
at besøge ham og hans kone Ruth her
engang i foråret.
I april måned skal vi have vores årlige
rengøringsdag i hulen. Vi forventer, at
der kommermange og giver os en
hjælpende hånd.
Med Kno Arne O.

KOLDING
Lidt tyndt besøgt. Vi var 9 + 1 nv. mødt
op, men snakken gik nu godt nok plus
lidt diskussion. Poul havde rundet de
50 år. Han var ikke til stede den aften,
men havde sørget for at vi fik en øl, så
vi skålede for ham. Vi var 7 der tog til
Fredericia til deres fest d. 4.3. Vi takker

mange gange for den dejlige aften, det
gjorde de godt. Så er det tid til vores
bowling - d. 22.4 kl. 18.00 - så vær venlig
at tilmelde Jer til Verner senest d. 10.4.

Tilmelding er bindende, da han skal vide,
hvor mange baner, han skal bestille.
Generalforsamling d. 28.4 kl. 20.00 ifølge
vedtægterne. Verner tlf.: 75 52 98 40 -
mobil 28 29 77 12.
Med naverhilsen Karen.

KØBENHAVN
Ja, ja det går stille og roligt fremad, for
vi var hele 10 medlemmer til svende-
hulemødet den 15.3. Hip-hip!
Til gengæld var vi kun 8 til fastelavns¬
festen, men sikke en dag. Der kom rige-
ligt ind med bøder ved fro¬
kosten under overblærens falkeblik og
store ører. Over kr. 300,00!! De røg dog
alle i bødekassen. Til gengæld var vi
enige om at spare på den indkøbte
tønde, og i stedet mæske os i de til gen¬
gæld mange fastelavnsboller. Ny katte¬
konge og dronning fik vi derfor ikke
udnævnt, men er da også ganske til¬
fredse med sidste års par
Lørdag den 04.03 var der atter sønder¬
jysk awten med alt hvad dertil hører. Vi
var knap 30, der nød en skøn menu og
aften i dejligt fællesskab. Der var flere
gæster tilstede, men de så ud til at have
nydt de herlige sager. Erling Mier
var sør'me atter tilstede. Har glimret ved
sit fravær de sidste år grundet arbejde i
udlandet. Dejligt at se ham igen!
Søndag den 02.04 kl. 09.30 lægger vi ud
med NRHF's generalforsamling. Indkal¬
delsen var i sidste nummer, så der er
ingen undskyldning for ikke at komme.
Efter generalforsamlingen er der
søndagsmesse, der godt kan gå hen og
være mere end gemytlig! Så du kommer
naturligvis, ik? OBS!
Lørdag den 8. april harHolbæk-naverne
meldt deres ankomst i forbindelse med

foreningens årlige familieudflugt! Vi ved

alle, hvad det kan resultere i, når
disse herlige personager ankommer til
dronningens København. Kedelige er
de i hvert fald heller ikke. Vi serverer

gule ærter, og naturligvis er vi mange
kjøwenhavnere, der vil give Holbæk¬
naverne en(foruden ærterne) varm
velkomst. Afpraktiske grunde er der til¬
melding til spisningen senest den 02.04.
Puh ha, men bliver helt svedt ved tan¬
ken om alle de mennesker. Positivt altså.
Vi glæder os i denne tid. Hulen åbner kl.
12.00. Der indkaldes hermed til CUK
Københavns årlige generalforsamling
torsdag den 20. april kl. 19.00. Indkal¬
delsen sker i h. t vedtægterne, og even¬
tuelle forslag skal være formanden i
hænde senest 8 dage før. Som altid op¬
fordres der kraftigt til deltagelse, da for¬
eningen jo absolut er din. I år må vi
desværre sætte et parmeget ømme punk¬
ter på dagsordenen, hvorforjeg minde¬
ligt beder om Jeres særlige interesse
denne aften. Nav som naverven.

Måneden runder vi afmed svende-hule-
møde den 25.04, men absolut ikke mindst
SCHWEIZERAFTEN lørdag den 29.
april kl. 18.00. Godt nok står menuen
denne gang også på pølser. Dog abso¬
lut ikke kålpølser men ægte delikate
schweizer-bratwürste med rösti og jeg
skal komme efter dig. Kom og bak også
denne dejlige tradition op, hvor Peter
„bogholder" atter er gæste-mesterkok.
Jer der ikke har prøvet det, ved
virkelig ikke hvad en alpedrøm er, og det
er IKKE det samme som samme ord over¬
sat til tysk! Wunderbaaaaaar skriver og
siger jeg bare. Sidste tilmelding den
25.04. Kom og få en oplevelse a la
"Ørnen" da han i sin tid besteg bjerg¬
toppene. Det er IKKE blevet værre. Det
var „ordene" for denne gang, der atter
trak ud. Sorry. Ser frem til og håber at
hilse på så mange af Jer som muligt i
løbet af året både ude omkring som i
København. Vi ved, at vi alle altid er

velkommen hos hinanden.

Arrangementer:
02.4 kl. 09.30NRHF's generalforsamling

kl. 10.30 Søndagsmesse
08.04 kl. 12.00 Besøg afHolbæk-naverne
20.04 kl. 19.00 CUKs generalforsamling
25.04 kl. 19.00 Svendehulemøde
29.04 kl. 18.00 Schweizeraften
Med kno i bordet
Niels „2m"
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NYSTED
6 svende varmødt til generalforsamling
i hulen. Oldermanden bød velkommen,
og Bent Hansen blev valgt til ordstyrer.
Oldermanden aflagde beretning om,
hvad der var sket i året, der var gået, og
hvad der var på programmet dette år.
Sommerfesten holdes den.10.juni hos
Flemming og Elona i Sundby, hvis Flem¬
ming er ok, ellers bliver den flyttet til
Kaj Truelsens have. Efterårsfesten med
de gule ærter holdes i Stoppestedet,
som er reserveret til den. 1 .nov.

Willy Jørgensen og Jens Kristensen
modtog genvalg til bestyrelsen samt
genvalg som henholdsvis skatmester
og hulefar. Som suppleant til bestyrel¬
sen blev det Frank Bred, som revisor¬
suppleant blev Bent Hansen valgt. Vo¬
res repræsentant til pinsestævnet bli¬
ver Frank Bred, som dog først skal
konfronteres, når han igen er på disse
kanter. Så det er endnu ikke besluttet

endeligt, om det bliver Frank. Kontin¬
gentet forbliver uændret indtil næste
generalforsamling. Samtidigt blev der
taget højde for opsigelse af de medlem¬
mer, som er i restance for kontingent.
Efter anmodning fra generalforsamlin¬
gen bliver medlemmerne nu opsagt og
slettet som medlemmer. Under eventu¬
elt blev der sagt ting og sager af et sær¬
deles utilfreds og ubehøvlet medlem, at
jeg ikke vil være bekendt over for vores
læsere at gengive på tryk. Der blev sam¬

tidig gjort opmærksom på, at
laugskriveren ikke skrev korrekt i Sven¬
den om, hvad der oprindeligt skulle
have stået. Jeg tager selvfølgelig dette
med ophøjet sindsro og overlader hver¬
vet til enmulig afløser. Jeg vil samtidigt
benytte chancen for at takke de læsere,
som har læst mine indlæg i Svenden
igennem tiden. Generalforsamlingen
sluttede med, at vi indtog oldermand¬
ens brunkål, som han høstede megen
ros for. Minderne blev denne gang ikke
sunget, inden vi gik hver til sit.
Engang havde jeg en god ven, som fik
en bog af en anden god ven efter nogle
heftige kontroverser. Bogens titel var
(Takt og Tone), og på en af de første
sider var der skrevet med en sirlig hånd¬
skrift (Læs den og forstå den). Lad dette
være de sidste ord jeg skriver i Sven¬
den.
Med kno. Oldermanden.

NÆSTVED
Til generalforsamlingen den 24.02.06
var dermødt 20 op. Vi startede med gule
ærter, som vi plejer. Denne gang med
vin til, som vi fik til jubilæet, og whisky
som stammer fra et afmange besøg af
Arne fraL.A.
Formanden nævnte i sin beretning, at
der desværre var to navere, der var gået
bort, Harry Petersen og Boye Larsen. Vi
har fået to nye medlemmer Karsten
Schönemann og Jørgen Christiansen.
Knud Rasmussen var blevet udnævnt
til æresmedlem afC.U.K, og Bendt Ravn
af foreningen i Næstved. De tre ind¬
komne forslag blev nedstemt. Knud
Rasmussen blev genvalgt som næstfor¬
mand, Lis Pedersen blev genvalgt som
kasserer. Nyt bestyrelsesmedlem blev
Bøgil Hansen, og som hulefar blev Poul
Christensen valgt. Suppleanter blev
Karsten Schönemann og Ove Graae.
Nyt festudvalg blev Karsten Schönemann
og Ole Haaber. Formanden sluttede med
at takke bestyrelsen og festudvalget for
godt samarbejde.
Med e'n fingerNILS.

Hlikkritftliiftcr

ROSKILDE
D. 18.02 var 23 samlet om Ernas gule
ærter. Hun og Karl kan bare det der. Ebba
- Emil - Birthe - Kaj -Markus og Ebert,
alle fra Holbæk, var med om gryderne.
Kristian, som var fyldt 60 år, gav en

snaps til hulen og 3 genstande til hver i
selskabet som tak for vores deltagelse.
Tak for det.
Ved hulemødet d. 24.02 var 16 mødt op.
Inge og Lars-Peter havde barnebarnet
Katja med for en kort bemærkning.
Anna-Lise og Mogens havde Bente og
Ole med. Vi hyggede og sang. Endnu
engang havde Poul nogle gode fra
"sangbogen". Vi sluttede ved 21.30 ti¬
den med "Minderne".

Kortspil: Søndag d. 23.04 kl. 17.30
Hulemøde: Fredag d. 28.04. kl. 19.00
Hulevagt har Erna og Karl.
Med naverhilsen Annalise.

ODENSE
Hulen d 3.3 var pænt besøgt med 10
navere, venner og en gæst fra Holbæk
forening - nemlig Freddy. Ole havde ikke
så meget at berette, men der er stadig
vrøvl med postenmed vores blade, som
kommer sent ud. Hulemor havde lavet
smørrebrød. Der blev også sunget et par
sange. Birgit gav en omgang og fik
blærekasketten på. Tak for omgangen.
Mødet sluttede kl. 22.30. Lørdag var vi
fire, som deltog i Fredericias forårsfest.
Det blev til vinterfest, inden vi forlod
halvøen, da der kom en del sne. Jeg
hører, at de sidste først kom hjem 7.30
næste dag. Om det var sneen forlyder
intet om. Det var en rigtig god fest, som
vi fra Odense siger tak for. D. 17. feb.
havde vi torskegilde i hulen med et lille
deltagerantal. Børge kunne ikke skaffe
torsken, så jeg måtte den tunge gang til
fiskehandleren. Det var en god torsk
med rogn og alt tilbehør. Hulemor havde
også bagt en kage til kaffen. Selv om
der ikke var så mange, 8 i alt, havde vi
en hyggelig aften. Vi skulle jo også se,
om vi kunne få torsken til at svømme

igen! HUSK at tilmelde Jer til maden til
G.R.F. d. 7. april, ved Kirsten på tlf. 56 91
35 38-tak.
De bedste hilsener, Pigen fra Fyn

SAMSØ
Vi havde generalforsamling fredag den
3. marts 2006. 11 svende var fremmødt.

Valg afdirigent blev Jørn. Formandens
og kassererens beretning blev god¬
kendt.
Åse og Flemming ønskede ikke at være
i bestyrelsen længere. Vi takker dem
begge for deres mangeårige arbejde.
Vores formand H. P. Petersen blev gen¬

valgt. Jørn overtager Åses arbejde som
sekretær. Nyt bestyrelsesmedlem blev
Hans. Han har været formand før, så han
kender til arbejdet.
Hulefar P.V. blev også genvalgt.
Vi sender Hans til pinsestævne i Frede¬
rikssund. Alt foregik i god ro og orden.
Efter generalforsamlingen var der smør¬
rebrød, øl og brændevin til de frem¬
mødte. Vi sluttede med " Minderne". En

god dag.
Næste møde:
D. 12.03.06 Hulen åben fra 10:00 -14:00
D. 07.04.06 Hulemøde med brunkål.
Med kno Jørn.
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SILKEBORG

April er jo den måned, hvor alting kan
ske omkring vejret. Solen kan skinne, vi
kan også få en lille byge af regn eller
slud, det veksler meget i denne måned.
Hvad vores lille forening angår så ser
det ud til at blive en af de mere rolige,
hvor det er det indre liv i hulen, vi skal
dyrke. Vi har haft den glæde at optage
et nytmedlem Bruno B. Jensen, som er
bror til Otto Benjamin Jensen. Så nu er
der to Benjaminer, så hvem er nu yng¬
ste søn?? Deres far Helmer var også med
i foreningen engang.
Jens "kok" blev jo torpederet, da han
var på vej for at lave torskemiddagen til
os. Et slemt uheld men nu er Jens ingen
piverøv, så når armen og fingeren er

groet sammen, så er han på banen igen
med kniven i hånd. Så god bedring til
Jer der er syge.
Nu vil vi se frem til vores årlige fisketur,
som er den 25. maj i Grauballe mose.
Samme sted som de andre år. Selve kon¬
kurrencen ermellem kl. 9 -13, hvor alle
navere er velkomne med familie, børn
og børnebørn. Dette gælder også vores
naboforeninger
Så vi ses - og hold Jer fugtige så længe
Skriverkarlen

SØNDERBORG
Hulemøde d. 3.marts. Formanden bød
velkommen, og vi startede med sang.
Selv sneen kunne ikke forhindre med¬

lemmerne, der har langt at køre i at
komme. Det er en herlig ting.. Vi har jo
mange ting, der skal på plads inden vo¬
res jubilæum sidst på året. Men det skal
alle vores venner fra nær og fjern nok
fåmere at vide om. Var vi ikke tørstige,
da vi kom, så blev vi det efter en forry¬
gende varm chilli con carne m. varme
flutes. Den var lavet af Henning kendt
i hulen som Dr.PihL Mere sange og

„klokkeklang". En herlig lyd og en god
aften. Vores lørdagstræf er ved at blive
et heldags træf. Sådan kan det nemt
gå i Sønderborg.
Med kno i bordet og møjn Martha

STOCKHOLM
Den 17. februar havde vi fastelavsfest og slog katten af tönden. Först hade vi
svärt ved at få samlet nogle börn, men det gik til slut, så de fik en dejlig dag på
Ingarö, og kattekonge blev Antons barnbarn Maleohm. Vi fik röde pölser, og til
kaffen blev det fastelavnsboller, som Ingrid og Ruth hade lavet. Det takker vi for.
Teaterbesöget blev ikke til noget, vi fik ingen billetter, men den 26. marts skal vi
gå på Göta Lejon. Vi har ikke väret så mange på Torpet den sidste tid, det er
otroligt, som folk rejser meget nu for tiden.
MÄRKEDAGE
Program for april:
D.01. Månadsmøde lördag kl. 13
D.14. Långfredagsfrokost kl. 13
D.30. Valborg og Svennefest fredag kl. 19
Med naverhilsen Onkel Anders

VEJLE
Hulemøde d. 03.03.06. Man begyndte
med at synge "Den glade Vandrings¬
mand. Hulefar og hulemor var igen
iblandt os. De havde haft en længere
ferie på Bali. Det var rart at se dem
igen hos os. Vejle nav Kaj B. Hansen
oplyste ved mødet, at han muligvis
kunne skaffe nogle store sten, der kunne
bruges på parkeringspladsen over for
hytten. Dette gode initiativ blev posi¬
tivt modtaget af forsamlingen.
Formanden oplyste, at nye CUK ved¬
tægter var blevet udarbejdet af H.B.
Disse ville senere blive fremvist ved et

møde. Vores kasserer meddelte, at han
havde flere billeder liggende fra fane¬
marchen ved pinsestævnet i Vejle år
2005, så hvis nogen var interesseret i
at købe nogle, kunne de bestille dem
hos ham. Prisen ville være 50 kr. +

porto. Bestilling afbillederne skal ske
til Jørgen Lauridsen, Vejlevej 25 7300
Jelling på tlf. 75 87 25 45. Husk at ved
næste møde er der generalforsamling.
Mød op til denne aften og lad os kæmpe
for foreningen Vejle. Ved mødet havde
der været koldt udenfor, og man ven¬
tede på, at foråret skulle komme og vise
dets store udspring af charme og posi¬
tivitet. Mødet sluttede i god ro og or¬
den.

Arrangementer i april mdr.:
D. 07.04.06 kl. 18.30: Vejlenavernes
generalforsamling.
Med naverhilsen. Jens K. Ibsgaard.

ÅRHUS
Hulemødet d. 10.02. Formanden bød
velkommen samt berettede om de in¬
terne "affærer"! Grethe Strange fik
overrakt gaver i anledning af sin fore¬
stående runde fødselsdag. Det var en
rigtig hyggelig aften med sang og snak¬
ken rundt om ved bordet. Der var rig¬
tig gang i klokkeringningen. Vi siger
tak til Thyra - Grethe og Børge, der alle
tre slog på klokken!
Lørdag d. 25.02 var vi mange sultne
svende i hulen. Vi fik gule ærter med
alt i tilbehør - det smagte herligt. Tak
til Kaj der igen i år kokkererede! Vi
havde optagelse af en ny nav i forenin¬
gen. Det er Ole H. Kristensen, der bl.
a. har arbejdet i Egedesminde på Grøn¬
land. Velkommen i foreningen Ole! Vi
havde to gæster, Erik Eriksen, der bor i
Skæring, han ermedlem i Los Angeles,
samt Åge Jønsson, der bor i Balle. Da
vi havde ryddet bordet for tallerkener,
var det tid til at spille banko. Det er fest¬
ligt. Især de mange kommentarer der
lyder rundt om ved bordet! Ved
midnatstide blev hulen invaderet af en
flok unge piger (de havde fastelavns¬
fest i lokalet ved siden af). Pigernes
indtog i hulen faldt i god jord især hos
den maskuline part i hulen. Vi sender
en hilsen til Bager, der p.t. er på hospi¬
talet, med ønsket om god bedring. GE¬
NERALFORSAMLING d. 21.04. Vi

spiser kl. 19 - derefter GF kl. 20.
Skiveskydning d. 28. 04.
Hilsen fra smilets by. Lis

KOLDING
E

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, Rustnipvej 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. af CUK. Hillerød afd.

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

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 loKiale 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

. Lise?s
Frederiksberggade 4 - Silkeborg - Tlf. 86 82 05 91

™ Jakon A/S
O Bygningsentreprise
^ Baltorpbakken 9, 2750 Ballerup
<< Tlf. 44 83 02 OO
1^ www.jakon.dk

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,
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

(jD post)
pp

Evt.: „Returneres ved varig adresseændring"

Casino Bodega
Købmagergade 10 7000 Fredericia

Tlf. 75 91 1.1 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.

lu P«

^li/,

Brandt's Bar
Paladspassagen 7

7100 Vejle
Tlf. 7583 1099

T>GN

TL-F. 86 83. 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 : biaiika« hianka.dk • webside : www.bianka.dk

If«'?
TB

Wsr~

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

QEi KONGELIG
KØBENHAVN

■
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FISKETUR

Grauballe hele dagen.
Lige som sidste år vil der igen blive udsat ekstra fisk.
Alle navere, deres samlever/ægtefælle, børn, svigerbørn,

Børnebørn og oldebørn kan deltage.
I lighed med sidste år vil der blive afholdt konkurrence i

flere discipliner med dertil hørende præmier.
Konkurrencen starter kl. 9.00 og slutter igen kl. 13.00. Der må gerne fiskes både før og efter, men
fiskfanget før og efter tæller ikke med i konkurrencen.
Da der ikke er nogen tilmeldingsgebyr, ser vi gerne, at sodavand, øl, kaffe m.v. ikke bliver med¬
bragt men derimod bliver købt på stedet til "hulepriser", for at holde
vores udgifter nede.
Efter konkurrencen vil grillen bliver startet op,
så der er mulighedfor at grille medbragt mad.
Vi glæder os til at se så mange som muligt.

Festudvalget.
Naverne i Silkeborg
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MÆRKEDAGE TAK - TAK - TAK - TAK - TAK

D.06 maj 2006 Frits Twillum Fredericia 65år
Ved Landsoldaten 1 stue 1
Dk-7000 Fredericia

D. 12 maj 2006 Jürgen Laursen Vejle 65år
Holger Danskesvej 31,
Dk-7100 Vejle.

D. 14 maj 2006 Erik Carlsen Århus 60år
Illerupvej 42
Dk-8000 Århus N

D. 10 maj 2006 Annie Brødsted Nv. Holbæk 65år
Tjørneholmen 4 Ebbeløkke
Dk-4500 Nykøbing Sj.

D.15 maj 2006 Tove M. Andersen Nv. Kolding 50år
Tandholtvej 37,
Dk-6000 Kolding

D. 19 maj 2006 Preben Lupnaav Nv. Næstved 60år
Sandstigen 18, Gelsted
Dk-4160 Herlufmagle

D.21 maj 2006 Alf Erling Jørgensen Herning 70år
Tingvej 3
Dk-7400 Herning

D.24 maj 2006 Henrik Berg Næstved 60år
Kildevænget 4
Dk-4700 Næstved

D.24 maj 2006 B. Mogens Jensen Calgary 60år
8531 Addison PI. SE.

Calgary Alberta, Canada
D.29 maj 2006 Kaj Erik Westergren Silkeborg 50år

Skolegade 45 st. tv.
Dk-8600 Silkeborg

Huleindvielse.

Hillerød naverne indvier den nye hule i Hillerød
Kommunes Kulturværksted den 29. april kl. 13
-16. Vi sørger for lidt spiseligt og drikkeligt, og
håber, atmange vil lægge vejen forbi og hjælpe
os med at få den nye hule åbnet standsmæssigt.
Se kørselsanvisning i vores afsnit senere i bladet.

Jeg siger hermed -

1000 tak for de mange hilsner pr. telegrammer, tele¬
fon samt andre fine kort og for alle de fine gaver som
jeg fik i anledning afmit 25 års jubilæum i C.U.K..
Der kom fra både Schweiz, Tyskland, Sverige, Sjæl¬
land, Fyn og hele Jylland. Der skal også lyde, en stor
tak for besøget, til aliejer der kom i Hulen. En speciel
tak til Carl Ondt i Maven, det er jo din fortjeneste at
jeg fik kendskab til C.U.K, i 1981 og at du deltog i
festlig lag med os på dagen, også en særlig tak til Hal¬
dur, det er altid så festlig, når du møder op med
harmonikassen.
Med Naverhilsen Flemming, Herning

Den 3. marts holdt jegmit 50 års naverjubilæum. En
hjertelig tak til de navere, der hjalp mig med at fejre
dagen ved en rigtig hyggelig frokost herhjemme.
Tage Nielsen, Hillerød

Mange tak for hilsner fra Hillerød og især Stockholm
fra allemine venner deroppe.
Med hilsner og kno i bordet fra Erland Hillerød

"Næstformanden fylder år

Vel mødt Foreningen i Hillerød

Den 14.5 kan Erik Caisen fejre sin 60 års fødsels¬
dag! Erik blev i sine unge år udlært som klejnsmed
i detærværdige pengeskabsfinnaM. H. Jæger. Ef¬
ter soldatertiden på VesterAlles kaserne i Århus,
tog Erik ud på en sørejse, der varede ved i næsten
30 år. Han sejlede i 11 år i fast rutefart mellem
Australien og mellemøsten med levende får! Han
har også været på Thule basen i 1985 - 86! Mols-
linien har også nydt godt afEriks arbejdskraft! 1
dag er det os i hulen, der nyder godt afEriks ar¬
bejde.
Vi i Århus foreningen ønsker dig hjertelig til lykke
med fødselsdagen. L. Lindskjold.
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ET HULEMØDE

Ja så sidder jeg en gammel naversvend på 80 år og
tænker tilbage på mange hulemøder, hvor særlig et jeg
aldrig glemmer. Vi var 5 svende med koner på en tur til
en lille by som hedder NIF ved Mosel, vi boede hos 2
brødre som var vinbønder. Og så en fredag aften,
kaldte EgonMaler sammen til hulemøde - pigerne sad
i den ene ende afbordet og vi svende i den anden ende.
Vi startede med "Når samlet er vor naverflok" Peter
Edderkop på harmonika og Farmand på Banjo og vi fik
noget dejligt øl fra Lukenborg, men pludselig begyndte
harmonikaen at sende en falsk tone ud, men ved hjælp
af 2 skruetrækker - hammer og mejsel fik Peter hyle¬
tonen væk. Så var hulemødet slut og pigerne kom hen
til svendene og så gik der hul på sang - spind, ja sikke
et herligt hulemøde.
Hilsen m. kno Farmand, Silkeborg

Formanden for Aarhus naverne Ole Johansen på
besøg i Calgary. Tak for besøget, Ole.

70
21. MAJ 2006

Så er det min tur til at

holde rund fødselsdag
MR.

Erling "Thailand" Jørgensen
Det vil derfor glæde mig meget at
se jer alle, der har tid og lyst til
en lille sammenkomst i selskabs¬
lokalet i gården nær Hulen denne
dag. Lillemor og jeg anretter i da¬
gens anledning en lille brunch i
tidsrummet fra:

KL 11.00 til 15.00

NB ! Der er normalt søndagsmøde i Hulen
fra kl. 10.00 samme dag.

Med stor naverhilsen - Erling

HB møde d. 08. 04. 2006.
Til stede: Ole Bøwig - Dorrit Hansen - Frode
Zachariassen - Finn C. Pedersen
Afbud: Laila Dideriksen

DAGSORDEN:
1. Protokol
2. Redaktør
3. Hovedkasserer
4.Arkiv
5. CUK's hjemmeside
6. Forretningsorden til pinsestævnet
7. Forening i Askim
8. Næste møde
9. Eventuelt

Jeg vil byde jer alle velkommen til dette møde. En del
af mødet vil handle om pinsestævnet, som snart står
for døren. Alle forslag til delegeretmødet er sendt ud
til foreningerne, som kan behandle dem internt. Igen i
år har foreningerne, med deres forslag, vist interesse
for de ting, der skal ske i CUK. Den mere praktiske
side af delegeretmødet skal vi begynde at planlægge i
dag, da der er mange tråde, der skal udredes, inden et
sådan møde kan afvikles.

Jeg har været til et CCEG arbejdsmøde i Århus, og
FBSH arbejder på højtryk på ar arrangere europatræf
i Danmark i 2008. Det plejer at være det helt store
tilløbsstykke med omkring 300 deltagere. Europa-træf¬
fet er åbent for deltagere fra CUK, og FBSH har lo¬
vet, at det skal blive et spændende træf for alle.
Ole Bøwig
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Ad. 1: Godkendt
Ad. 2: Dorrit har fået en glimrende computer.
Dorrit mener ikke, at hun har udtalt, at hun ikke kan
distribuere D.F.S. til udlandet.
Dorrit låner den bærbare PCér.
Ad. 3: Frode oplyser, at han har kontaktet Frank Pe¬
dersen vedrørende kontingent fra Zürich. Han har af¬
talt en ordning med Frank. Prøver det samme med
Thule.
Blade i Danmark, som kommer retur til Frode, vil ikke
blive eftersendt.
Der blev gennemgået et budgetforslag.
Ad. 4: Finn prøver at få en kopi af konceptet til naver¬
telegrammerne.
Ole ringer til Kaj Lindskjold vedrørende overspilning
af naversange fra bånd til CD.
Ad. 5: Ole viser den mail, han i sin tid sendte til Erling
Rasmussen vedrørende koder til Finn. På HB mødet
d. 06 08. 05 blev det vedtaget, at Ole skulle bede Erling
udlevere samtlige koder til Finn, da det er Finn og ikke
Erling, der er ansvarlig for hjemmesiden. Mailen til Er¬
ling skulle sendes: cc Finn. Det skete ikke, og nu kan
det konstateres, at Ole kun har bedt Erling sende ko¬
der, så Finn kan læse medlemskartoteket.
Ad. 6: Forretningsordenen blev gennemgået.
Ad. 7: Ole har langt om længe fået en adresse til Sø¬
ren Kirkeby, så nu har han sendt et brev vedrørende
opstart af en forening.
Ole oplyser foreningen i Askim om, hvordan de skal
forholde sig, hvis de vil optages i CUK
Ad. 8: Næste møde d. 06.05.06 kl. 10.00 i Odense og
d. 02.06.06 kl. 19.00 i Frederikssund.
Ad. 9: Hvis foreningen ikke skriver, at fødselsdage og
lignende skal optages under mærkedage, vil der ikke
komme noget i DFS.
Referat: Finn C. Pedersen

HOVEDKASSERERENOPLYSER:

Nu er de endelig kommet
„DEN FARENDE SVEND" flot indbundne
og i årgange: 2000 - 2002 & 2003 - 2005.
Kan bestilles ved:
Frode Zachariassen, Rustrupvej 26 B,
DK-8653 Them. Tlf.: 8684 9268
Email: frode26@mail.tele.dk
Bestil dem nu og Frode tager dem med på
Pinsestævnet og du spare forsendelsen.

Hovedkassereren

Pinsestævnet i Frederikssund.

Nu er det ved at være op over til årets Pinsestævne.
Tilmeldingerne går godt.
Som tidligere sagt har vi bestilt godt vejr, og vi glæder
os meget til at sejer alle sammen. Vi har gjort Frede¬
rikssund klar til jer. Fanemarchen bliver ikke for lang,
vi skal tænke på alle. Vi syntes selv vi har fået arran¬
geret alle tiders udflugt, så vi håber i bliver tilfredse.
Hvis der er nogle spørgsmål vedrørende tilmeldingen
eller overnatteningen eller andet er i velkommen til at
ringe eller e-mail til Kurt ellerPoul.
Vel mødt alle sammen til
Pinsestævnet 2006 i Frederikssund.

Kurt.

Program for pinsestævnet år 2006
Lørdag den 3. juni
Indskrivning på
Græse GI. Skole kl. 10.00-17.00

Fanemarch i Fr.sund bymidte
Buskørse fra Græse GI. Skole
kl. 13.00 til
Elværket på Ved Kirken. kl. 13.30 -15.00

Huleaften på
Græse GI. Skole kl. 18.00-24.00

Søndag den 4. juni
Morgenmad,
Græse GI. Skole kl. 8.00 -10.00

Fotografering på
Græse GI. Skole kl. 9.30

Delegeretmøde, m/ Frokost kl. 10.00

Udflugt for ikke delegerede kl. 10.00

Galla/festmiddag
Græse GI. Skole kl. 18.30

Mandag den 5. juni
Morgenmad kl. 8.00 - 11.00

Sluk-efter i hulen
Græse GI. Skole kl. 10.00 -14.00
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Pinses+ævnet i Frederikssund 2006.

Nu nærmer tiden sig til årets Pinsestævne. Vi er så småt begyndt at få tilmeldinger ind.
Som tidligere sagt har vi bestilt godt vejr. Der har åbenbart været lidt misforståelser
ang. camping ved Græse GI. skole.
Der var en maler fra midtsjælland, der troede at han kunne leje en campingvogn for 50
kr. i døgnet. Men det er beregnet på at man selv medbringer campingvogn eller telt.
Hvis der er nogle spørgsmål vedrørende tilmeldingen eller overnatteningen eller andet
er i velkommen til at ringe eller e-mail til Kurt eller Poul.
Men eller prøver vi at gøre Frederikssund klar til jer. Fanemarchen bliver ikke for
lang, vi skal tænke på alle. Vi syntes selv vi har fået arrangeret alle tiders udflugt, så
vi håber i bliver tilfredse.
Vel mødt alle sammen til Pinsestævnet 2006 i Frederikssund. Kurt.

Tilmeldingsblanket til pinsestcevnet i Frederikssund d.3-4-5
juni 2006.

NAVN:

GADE:

POSTNR. BY:

FORENING:

TELEFON: E-mail ads.:

Lørdag. Søndag Mandag lait

Stævnemærke pr. pers. 70.00kr. Antal *************** N * ***************

Huleaften pr. pers. 95.00kr. **************: ******** *******

Delegeretmøde pr. pers 110.00kr. *************

Bustur pr. pres. 135.00 kr. *************

Gallamiddagm/ natmad
pr. pers. 250.00 kr. *************

*************

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

*************

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

Total beløbet:
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LOGI VED GRÆSE GL. SKOLE: Opstilling af
Opstilling af telt pris pr. døgn. 25 kr. - Opstilling af campingvogn pris pr. døgn 50 kr.

Der forfindes bad og toilet ved skolen.
Ved tilmelding indbetales 50 % af beløbet til:

Poul Berg Gartnerstien 10. DK-3300 Frederiksværk. DK.
Ved bankoverførelse: Nordea: Regnr. 2580. Kontonr. 6448-308-322.

Evt. spørgsmål vedrørende Pinsestcevnet eller overnatning rettes til:
Kasserer. Poul Berg tlf. 47 72 17 77. e-mail. poulbente@privat.dk
Formand. Kurt Rasmussen, tlf. 48 24 88 81. e-mail kkbr@c.dk

(Husk at anføre Navn og telefonnr.) Sidste tilmelding senest 15 maj

Overnatningsmuligheder i Frederikssund:
Bakkely: Roskildevej 109.3600. Frederikssund.
Tlf. 30634510. e-mail. www.Villabakkely.dk
7. dobb. Værelser. Pris 375 kr.

Bybjerggård: Sundbylillevej 42.
3600. Frederikssund. Tlf. 47 38 46 75.
e-mail. www.bybjerggaard.com
4. dobb. Værelser. Pris 320 kr.

Lis J. 0. Hansen. Pile Alle 11.
3600. Frederikssund. Tlf. 47 31 24 26.
dobb. Værelser. Pris. 320-340 kr.

Spangegård. Strandvangen 25.
3600. Frederikssund. Tlf. 47 31 46 19.
dobb. Værelser. Pris 300 kr.

Kyster. Maglehøjvej 2.
3600. Frederikssund. Tlf. 47 31 40 47.
4 dobb. Værelser. Pris 350 kr.

Hartegård. Strøbjergvej 38. Sigerslevøster.
3600. Frederikssund. Tlf. 48 28 40 11.

Hotel Rådhuskroen.
Østergade 1. 3600 Frederikssund.
Tlf. 47 31 44 66.
www.Hotel-raadhuskroen.dk
8 dobb. Værelser Pris 695 kr.
1 enkelt værelse. Pris 565 kr.

Lundehuset.
Skovnæsvej 2.
3630. Jægerspris.
Tlf. 47 31 10 32.
www. Lundehuset. Dk
Enkelt værelse Pris 395 kr.
Dobb værelse Pris 495 kr.
Alle dobb. Værelser er
prisen for 2 personer.

AALBORG
Der varmødt 17 svende og 1 gæst til flæskesteg med tilbe¬
hør, som Keld med assistance afKurt, Bjarne og Lis havde
tilberedt. Vi startede med at synge nr. 32, så orienterede
formanden om følgende:
1) Medlemmer blev opfordret til at finde annoncører og
sponsorer til julelotteriet
2) Vi blev enige om at starte huleaftenen klokken 19, "Min¬
derne" bliver sunget omkring klokken 21.30, baren lukker
klokken 22, hulen lukker klokken 22.30, så Lis kan nå den
sidste bus til Nørresundby.
3) Datoen på sommerudflugten er ændret til den 17.6. Pris
kr. 325 alt inkl. undtaget er drikkevarerne til aftensmaden.
Sidste tilmelding er d. 7.6.
4) Vi trænger til nye stole i hulen. Formanden har set nogle
gode stabelstole på restaurationsmessen i Herning. Pris kr.
380 +moms. Han luftede tanken, at hvert medlem eller spon¬
sorer kunne købe deres stol mod at få sat en plade med
deres navn på stolen. Forslaget blev vel modtaget.
5) Tilmelding til grillaften den 7.6 senest den 3.6.
6) Formanden efterlyste forslag til efterårets aktiviteter.
Hulen er blevet malet og bordene er opstillet anderledes.
Maler Bjarne har malet, han fik malingen sponsoreret af sit
firma. Iraker Kurt har fået sponsoreret nye lamper. Så havde
vi en optagelse. Vi byder Arne Poul Nielsen velkommen i
vores midte, han har rejst som montør i Østeuropa og i
Mellemøsten. Så blev det forfatter Inge Eriksens tur. Hun
har skrevet mange romaner og essays og modtaget flere
priser. Den sidste roman hedder „En pige med hat". Hun
fortalte spændende og meget levende om sine mange rej¬
ser, både ferie- og arbejdsrejser, hvor hun lavede research
til sine romaner. Gunnar og Poul Erik fortæller om naver¬
bevægelsen på næste hulemøde. Til sidst vil jeg sende en
hilsen til Mogens Thomsen og bede ham om at sende et
pasfoto til os til vores medlemsgalleri.
Med naverhilsen Irene
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CALGARY
På den årlige generalforsamling d. 6.
april 2006 var der fremmødt 30 medlem¬
mer og 4 gæster. Vi havde besøg af
Martin fra Silkeborg og Bjarne fra Aal¬
borg. Martin arbejder for tiden i Calgary
på arbejdstilladelse, og Bjarne regner
med at komme på arbejdstilladelse i ef¬
teråret. Vi havde også besøg af forman¬
den for Aarhus naverforening Ole
Johansen og hans søn, som begge var
på skiferie i Banff. Regnskabet, forman¬
dens og kassererens beretninger blev
godkendt. Både formanden Kristian
Andersen og sekretæren Eric Jørgen¬
sen ønskede ikke genvalg. I stedet blev
valgt Bent Thomsen som formand og
Ole Krog som sekretær. Som revisorer
blev valgt Kristian Andersen (2 år) og
Jens Kaack (1 år). Som suppleant blev
valgt Hans Mikkelsen. Efter generalfor¬
samlingen fik vi smørrebrød, og Ole
Johansen fra Aarhus var oppe at sige et
par ord. Der blev skålet for Svend Sø¬
rensen, Svend Nielsen, Niels Bartholdy
og Wilki Kristensen, som alle havde
bragt snaps.
Med naverhilsen Ole

"WuMivr

FREDERICIA
5. april blev der afholdt et bestyrelses¬
møde, inden vi skulle have generalfor¬
samling kl. 19.30. På bestyrelsesmødet
blev de indkomne forslag til delegeret¬
mødet drøftet, og på det lokale blev der
drøftet lidt om, hvem vi kunne tænke os

i Arne Hansens sted, dersom han har
valgt at sige stop på grund af travlhed.
Til selve generalforsamlingen: Forman¬
den bød velkommen og foreslog, at vi
sang "Svende vårsolen vinker nu atter".
Herefter blev Jens Chr. valgt som diri¬
gent. Under formandsberetningen blev
der diskuteret en del om vores nye hule.
Det er ligesom der er flere, der er lettere
frustreret over, der ikke rigtig er sket ret
meget endnu, men det flasker sig forhå¬
bentlig inden ret længe, så vi kan komme

i gang med at flytte. Under regnskabet
blev der uddelt et proberet regnskab.
Det var meget få spørgsmål, det udlø¬
ste, men formanden forsøgte at besvare,
da kassereren Louis Jensen ikke var til
stede på grund af sygdom. Huleregn¬
skabet ved hulemor. Vera gav heller ikke
de store bemærkninger. Derefter gik vi
over til valgene, hvor Erik Philipsen,
Jens Chr. og Poul E. Jensen var på valg.
Alle blev genvalgt. Som delegerede til
pinsestævnet blev Erik Philipsen valgt.
På denne aften fik vi også en ny naver¬
ven, idet Lis Ebba Hansen blev opta¬
get. Herefter ringede hun på klokken til
en gang humle. Aftenen sluttede jo van¬

lig med spisning, hvor hulemor denne
aften havde lavetmørbradbøfmed mere,
og der blev ringet flittigt på klokken
denne aften. Ved lørdagsmødet den 8.
april havde vi besøg af Hans og fruen
fra Vejle. Vi var denne lørdag 11 frem¬
mødte navere og venner. Til frokosten
fik vi bl.a. den traditionsrige sildemad
med tilbehør, og der blev i øvrigt ringet
flittigt med klokken denne dag - Tak for
besøget Hans, det var rigtig hyggeligt.
Sommerudflugten til Århus den 20. Maj
med besøg i "Den Gamle By" og med
efterfølgende besøg i den lokale for¬
ening. Deltagerne skal kun betale for
maden, der bliver serveret i Århus samt
for læskedrikken undervejs. Bus og en¬
trebillet betales af foreningen. Der kø¬
res fra hulen i Kolding kl. 08.45, hulen i
Fredericia kl. 09.15 og Sjællandsgade
Vejle kl. 09.45. Hvis du ikke allerede er
tilmeldt, kan det nok nås endnu på tlf.
75.9223 82 eller 28 96 94 60.

Lørdag den 6. maj vil der i LO huset på
Valmuevej 1 i Fredericia blive afholdt 130
års fødselsdag, godt nok fordelt på 2
personer, nemlig Frits Tvillum på 65 år
og hulemor Vera Dam, som også bliver
65 år. Har du lyst til at hilse på de 2 fød¬
selarer, giver de en varm ret og lidt væde
til. Der er åbent fra kl. 14.00 - så vel mødt.
Vera/ Jens Chr.

A**!!
tilmelde dig j
1fl pinse-
stævnet?

• •••••••••••••••••

FREDERIKSSUND
Til generalforsamlingen d. 7.4 var sam¬
let 16 personer. Vi havde besøg af Karl
fra Hillerød ogMichael ogNicolay, som
er to tømmersvende og kommende na¬
vere, når de kommer hjem fra deres tur
til Australien. De tager på valsen til i
juni 2006. Vi ønsker dem en rigtig god
tur og held og lykke på vejen. Vi ser
frem til at høre fra dem. Efter en kort
velkost fra formanden og en sang, nr.35
i sangbogen, blev Frank Ventrup igen i
år valgt enstemmigt til dirigent (han
modtog valget). Formand Kurt Rasmus¬
sen blev enstemmigt genvalgt. Sekre¬
tær Dorrit Hansen modtager ikke gen¬
valg, så den nye sekretær blev Jan
Johansen. HulefarArne Jacobsen (2 år)
han blev genvalgt enstemmigt. Valg til
bestyrelsessuppleant blev Per Vejen.
Valg til bilagskontrollant var Inge
Henriksen, valg til fanebærer var Per
Bager, valg til festudvalget var Per Ve¬
jen, GunnerHenriksen og Jan Johansen,
Efter vi var færdige med generalforsam¬
lingen, takkede dirigenten for god ro og
orden, hvorefter vi gik ombord i de dej¬
lige gule ærter, med alt hvad der kunne
tænkes af tilbehør til, som Kisser og
Bente har stået og holdt varmt til os i
mens. Karl fra Hillerød fortalte historier

og gjorde opmærksom på, at Hillerød
holdt indvielse af deres nye hule lør¬
dag d. 29. 04.2006. Vi vil ønske dem til
lykke med deres nye hule. Efter et par
hyggelige timer sluttede vi med at synge
"Minderne".
Med knoen i bordet, Jan Johansen
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HILLERØD
Når dette læses har vi haft indvielse af
vores nye hule. Mange afmedlemmerne
har lagt mange timer i indretningen, og
det er blevet et rigtig godt resultat, når
vi selv skal sige det. Det er blevet en
rigtig traditionel og hyggelig hule med
gamle værktøjer og billeder. Hulen er
nem at finde. Den er indrettet i Hillerød
Kommunes kulturværksted bag biblio¬
teket ved Slotsarkaderne. Man kan nor¬

malt parkere ved Fredensvej 10. Det er
også let at bruge offentlig transport -
flere buslinjer stopper ved Slots¬
arkaderne.
1 maj må vi igen aflyse vores huleaften
på grund af helligdag. Vi holder vores
messe den 27. maj kl. 13, så vi vil også
gerne se nogle gæster ved den lejlig¬
hed. Vi serverer varm mad, så det vil
være rart med tilmelding. Som sædvan¬
lig til formand Dann Eland på tlf: 47 31
49 54 (efter kl. 19) ellermobil 30 55 65 42
- eller til Knud Lindgreen på tlf: 33 24 94
02 ellermobil 22 28 97 29.
I juni holder vi huleaften den 9. juni, og
vi planlægger vores traditionelle grill¬
fest den 24. juni igen hos Peder Helle¬
rup i Blovstrød. Mere om dette senere.
Med naverhilsen Per.

D. 08.04.06 havde vi udflugt til Køben¬
havn. Vi tog toget med medbragt kaffe
og rundstykker og et par øjenåbnere.
Det var en god start på en vellykket tur.
Vi ankom til Nørreport station, hvoref¬
ter vi var på besøg på Arbejdermuseet.
En udstilling der kan anbefales andre.
Kl. 13.00 tog vi S-toget til Ingerslev¬
gade, hvor vi skulle besøge Københav¬
ner naverne.

De havde rigtig dækket op til spisning.
Menuen stod på gule ærter, og til de få
kræsne var derwienerschnitzel. Desser¬
ten stod på pandekager, så der mang¬
lede ikke noget.
Vi havde en hyggelig eftermiddag. Det
var dejligt, at der også mødte mange
lokale navere op, og musik manglede
der heller ikke. J
onna og Daffy underholdt på harmo¬
nika. Vi siger mange tak for en god dag
og håber, at 1 en dag vil komme en tur til
Holbæk, hvor vi vil prøve at leve op til
jeres traktement.
Holbæk naverne ønsker Annie til lykke
med fødselsdagen d. 10.05.06.
Med Kno Ole P.

Brgluwtiirr
HOLBÆK
Hulemøde og generalforsamling
d. 17.03.06. Mødet startede med spis¬
ning, og efter at have fortæret 7,5 kg
biksemad gik vi over til generalforsam¬
lingen. Ib blev valgt til dirigent, og han
afviklede en stille og rolig generalfor¬
samling. De fleste var genvalg. Dog af¬
løste Torben Lundegård Jørgen Larsen
i bestyrelsen. Vi fik vedtaget enkelte
vedtægtsændringer, så vores vedtæg¬
ter nu er i overensstemmelse med HB.
Derefter gik vi over til kaffen, hvor Else
havde medbragt rabarberkage, så det
var ikke føde, der manglede den aften
Siden sidste hulemøde havde Ebert haft
det runde bord under behandling. Sa¬
ren var blevet stafferet med guld¬
bogstaver, det er blevet meget flot. Tak
for det Ebert.

HØRNING

Fredag den 7. april mødte 18 navere og
navervenner til fællesspisning kl. 19. Kl.
20 var det tid til vores generalforsam¬
ling. Jens Hansen blev valgt som ord¬
styrer. Generalforsamlingen foregik i
god orden. Da den var overstået, var
det tid til at tømme bødemanden. Der
var 2, der gættede det samme beløb,
hvorefter de begge ringede med klok¬
ken. Og blærehatten kom i brug. Slut¬
tede med Minderne.
Med kno i bordet. Else

LOS ANGELES
Nu blev det så april, og foråret er på vej.
Vi startede april måned med at fejre vo¬
res 72 års fødselsdag. Den blev afholdt
i Knudsen Hall i Yorba Linda, og vi
havde en co-sponsor for denne aften.
Det var Vikingklubben i Orange County.
Aftenen begyndte med happy hour ved
femtiden på patioen, hvor der blev budt
på chips og forskellige snacks og dan¬
ske øl og vin. Hen ad klokken 18:00 blev
der samlet til middag, som bestod af
salat m. vinegrettedressing og derefter
karbonader med grønsager og stuvet
hvidkål. Desserten var en dejlig dansk
rødgrød med fløde. Mesterkok Max
Christensen stod for madlavningen til
de 145 personer. Det blev en lystig af¬
ten. Nav Jorn Hansen og formand Kent
Hansons kone Connie Hanson havde

sørget for sangene, og formand Kent
Hanson og formanden for Viking¬
klubben Priscella fortalte om klubber¬
nes historie. Sekretæren for

Naverklubben(det er mig, sagde hun¬
den), gav et lille ekstranummer, som jeg
havde øvet mig på. Den hed „Spilde¬
mandens Vise", og jeg tror, den tog keg¬
ler. Teksten havde jeg fået for nogle år
siden i Danmark med hjælp fra Musik¬
biblioteket i Næstved. Det er en gammel
vise fra en revy i tyverne. Alt i alt en
rigtig munter aften med mange glade
danskere og venner. Nu skal vi have
vores regulære møde den 14. april, og
det er, hvor vi skal have vores forårs-
rengøring gjort.
Med kno Arne O.

KOLDING
En lille flok på kun 5 medl. + 1 nv. var
mødt. Resten gik glip af, at Knud og
Verner, som havde haft fødselsdage, gav
dejligt smørrebrød, og vi siger mange
tak for det. Krones taxachauffører blev
nok vældig glade for de sidste stykker,
som vi altså ikke kunne spise, så de har
nok ikke haft tid til at køre den aften.
Klokken fik også et par slag den aften.
Så har vi gjort hovedrent i hulen, og der
var mødt 8 medl. + 1 nv. op, så vi gik
rigtig til den med klud og sæbevand.
Det var dejligt at få det frisket op. Ellers
er det vores bowlingaften det gælder d.
22.4 og generalf. d. 28.4.
Med naverhilsen Karen.
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KØBENHAVN
Vi var hele 5 stjerner, der var dukket op
til svende-hulemødet den 30.03. Filmen
blev borte med blæsten, thi vi nøjedes
med hinandens selskab. Og det var ikke
så ringe endda. Klokken blev alligevel
mange, og det er jo tankevækkende, 'ik?
Navervennernes generalforsamling, in¬
den søndagsmessen den 02.04, gik som
altid fredeligt for sig. 5 venner og 4
navere var dukket op og havde en pragt¬
fuld dag,Ærgerligt for dem der ikke duk¬
kede op. Hulen blev imidlertid rimelig
fyldt søndagen derpå, hvor Holbæk af¬
lagde et alt for kort visit. Men de havde
selvfølgelig været i gang fra tidlig mor¬
gen med deres årlige udflugt. De så ud
til at kunne lide kosten og hvad dertil
hørte. Tænk sig, nogen af dem havde
ikke været her før. Heller ikke doktor
Nielsen, som blev tilbage. En stor tak
for det og besøget. Kom snart igen!
Maj er jo som regel en pragtfuld måned,
hvor meget andet end Hulen desværre
eller rettere heldigvis trækker. Vi afhol¬
der derfor kun en søndags-messe og et
svende-hulemøde denne måned. Det
har I vel tid til at deltage i? Tro det eller
ej, dette var alt for denne gang. Alle
ønskes et naturligvis godt pinsestævne
i Frederikssund og en forhåbentlig dej¬
lig sommer.
Arrangementer:
29.04 kl. 18.00 Schweizeraften
07.05 kl. 10.30 Søndagsmesse
23.05 kl. 19.00 Svende-Hulemøde
Med kno i bordetNiels „2m"

NYSTED

NystedNaverforening indkalder hermed
til Ekstraordinær Generalforsamling
mandag den. 1. maj 2006
Dagsorden:

1. Valg afDirigent.
2. Valg afOldermand.
3. Eksklusion afmedlem (§.3 stk.4

i vedtægter for Nysted Naver¬
forening) (§.24 i HB vedtæg¬
ter for Naverne CUK)

Med kno, Bestyrelsen.

NÆSTVED
Ved hulemødet den 07.04. 06 var der
mødt 13. Carsten Bernt blev på festlig
vis optaget som naverven. Han fik druk¬
ket øllet i pænt tempo. Velkommen Car¬
sten. Jørgen Erik Andersen, der bl.a. har
arbejdet på Grønland, var mødt for før¬
ste gang for at søge optagelse som nav.
Poul havde stået for menuen, der som
sædvanlig var lækker. Vi har to 6o års
følelsesdage i næste måned. Vi ønsker
til lykke til dem begge.
Mede'n fingerNILS.

ODENSE
Ved Generalforsamlingen d. 7.4.06 var
9 fremmødt. Jørgen Falsten blev valgt
til dirigent. Formanden oplæste beret¬
ningen, som blev godkendt. Derefter
oplæste kassereren regnskabet, også
det blev godkendt. Sidst men ikke
mindst læste hulemor sit regnskab op
og fik også det godkendt. Derefter var
der valg: næstformand Jørgen Falsten
blev genvalgt, kasserer Marianne S.
Bøwig genvalgt, suppleant Børge Mad¬
sen genvalgt og fanebærer Jørgen Fals¬
ten blev også genvalgt. Altså genvalg
over hele linien. Generalforsamlingen
sluttede i god ro og orden. Jørgen Fals¬
ten havde lavet en fiskeforret og hule¬
mor koteletter i fad. Det smagte him¬
melsk. Det blev en hyggelig aften. Mø¬
det sluttede kl. ca. 22.30.
Marianne

ROSKILDE
D. 31. 3 var der 14 navere og naver¬
venner, der varmødt op til en hyggelig
huleaften. Birthe og Jens Frederiksen,
som har bosat sig i København, slog på
klokken for at gi' en lille én, da det var
deres sidste aften i hulen. Tak for det

gode kammeratskab. Vi slukkede og luk¬
kede ved 22 tiden efter at ha' sunget
"Minderne".

Kortspil: d. 14.5 kl. 17.30
Hulemøde: d. 26.5. kl. 19.00

Hulevagt er Lilian og Poul.
Med naverhilsen Annalise.

SAMSØ
Ved hulemødet den 07.04.06 var 10
svende fremmødt. Vi havde også 5 gæ¬
ster. Næstformanden Erik fremlagde det
aktuelle stof. Derefter var der brunkål
lavet af vores hulefar. Vores nav Thor
havde sin guitar med og sang viser.
Ebbe fløjtede til. Det blev sent. Godt
møde.
Næste møder.
16.04.06 Hulen åben fra 10:00 til 14:00
05.05.06 Hulemøde.
med kno Jørn.

SILKEBORG

Forårsgeneralforsamlinger er nu et over¬
stået kapitel. Vi var 17 svende, der var
mødt op til denne forårsklassiker, og som
det fremgik af beretningen, var det den
137. generalforsamling vi afholdt. Vi star¬
tede med morgenkaffe og rundstykker
+ den obligatoriske Dr. Nielsen + en
Ålborg. Så var der ikke mere sygdom
den dag. Mads blev valgt som dirigent,
og han afviklede generalforsamlingen
godt. Vores lille forening arter sig vel,
god tilslutning og god stemning, som
giver et godt resultat. Christian frem¬
lagde økonomien for os. Vi havde været
meget dygtige til at bruge penge og dog!
Vi havde så sandelig også fået noget
for pengene ikke kun tomme ord. Toilet¬
tet er renoveret og nymalet, og vi har
fået nye gryder i køkkenet indkøbt af
Jens "kok", så er det, som vi skal bruge.
Formandens og kassererens beretning
blev enstemmigt godkendt Af forslag
var der 6 + hovedkassernes regnskab.
Det blev bemærket, at i år er der 56.000 i
overskud - flot Frode. Vi sender Ole som
fanebærer samt Christian og Søren til
delegeretmødet.Derefter var der
skipperlapskovs til alle. Jens om det
smagte? Ja da.
Fisketuren torsdag den 25. maj med kon¬
kurrence fra kl. 9 i Grauballe Mose. Det
er samme sted som sidste år, og det er
igen i år for hele familien. Så mød op til
denne herlige dag. Proviantvognen vil
være på stedet. Vi ses. Hold jer fugtige
så længe svende
Skriverkarlen
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SLAGELSE
Søren Kirkeby kom helt fraNorge for at
indbyde til frokost d. 2. april i.f.m. sin
60-års fødselsdag. Det blev en dag med
god mad og drikke blandt mange ge¬
mytlige mennesker fra nær og fjern. Det
skulle da også koste ca. 6 mandetimer
at rydde op efterfølgende. En regning
for rengøring er på vej nordpå!
Den 7. april blev den ordinære general¬
forsamling afholdt. Før selve general¬
forsamlingen startede, blev Kaj indviet
som nytmedlem. Vi byder Kaj velkom¬
men og håber, at han vil få mange hyg¬
gelige stunder blandt os i hulen. Ind¬
holdet af generalforsamlingen fremgår
af referat i protokol. Det skal dog her
nævnes, at der skete nogle nyvalg til
bestyrelsen. Jørgen Henriksen og Klaus
Blik blev valgt som nye bestyrelses¬
medlemmer. De erstatter Ejvind - som vi
mistede sidste år - samt Per. Herudover
meldte Klaus sig som hulefar. Da Jør¬
gen således ikke kan fortsætte som 1.
revisor, blev Mogens valgt i stedet, (ud
i regnskabsmæssig kreativitet er Mo¬
gens at betragte som en mutation af
både Kurt Thorsen og Rasmus Tråds,
så det bliver godt for hulens finanser).
Stort til lykke til jer alle.
Vi ser frem til et flittigt stykke arbejde til
hulens fremme. Vi ser også frem til en
grad afnytænkning og kreativitet i for¬
eningen, thi der er ikke brug for at træde
i gamle fodspor. Dernæst blev „deres
ærbødige skriver" valgt som årets nav.
En meget stor tak skal lyde herfra. En¬
delig skal svendene herigennem mindes
om, at vi holder opfølgning på vores
workshop søndag d. 7. maj kl. 10.00
Med kno i bordet, Per

SØNDERBORG

Generalforsamling 24 marts. Det gik ef¬
ter opskriften fra punkt 1 til eventuelt.
Vi fik valgt en ny kasserer, og takker
Judith for det år hun var valgt til men
ikke ønskede genvalg. Vi fik smørrebrød,
en sang blev det også til samt en kop øl.
Hulemøde d. 4. april. Så er der kommet
lidt Christiansborg til Sønderborg. Vi
blev gjort bekendt med, at vi skal have
ekstraordinær generalforsamling den 5.
maj kl. 19, da den nyvalgte kasserer
havde en mening til hun tog en anden.
Hun ønsker alligevel ikke posten, så vi
må på den igen. Karin og Eigil stod for
maden, og det gav gullaschsuppe efter
en rigtig ungarsk opskrift. Det var stærkt
men meget lækkert, så vi kunne godt
bruge lidt væske bagefter. Vi havde en
hyggelig aften med sang og bæger¬
klang.
Med kno i bordet og møjn Martha

VEJLE

Generalforsamling d. 07.04.06. Forman¬
den slog på klokken og bød alle vel¬
kommen til general-forsamlingen, hvor
14 navere var fremmødt. Man blev der¬
efter enige om at synge. " Udi kampen
de riddersmænd drage Der var frem¬
sendt 1 stk. invitation fra Silkeborg na¬
verne ang. deres årlige fiskeudflugts¬
tur d. 25.05.06. Tilmeldingen dertil kan
man få nærmere oplysninger om i hu¬
len. Derefter gik man over til selve ge¬
neralforsamlingen og den fremlagte
dagsorden. Resultater og beslutninger
kan ses i protokollen i hulen. Vejle nav
Jørgen Lauridsen oplyste, at han ville
stå for en hyggelig forårsfrokost d. 20.
maj. Se nærmere under arrangementer.
Der blev flittig slået på klokken med hat,
sang og det hele. En hyggelig aften
havde det været. Alle ønskede, at som¬
meren snart ville komme og lad os mø¬
des i et godt samvær ved denne skønne
plet derude.

Da jeg er afgået som sekretær i forenin¬
gen, vil jeg her sige tak til læserne for
en god tid med at skrive i bladet, og jeg
vil ønske min afløser til lykke med sit
arbejde som sekretær fremover hos Vej le
naverne.Arrangementer i maj mdr.:
D. 05.05.06 kl. 18.30 hulemøde.
D. 20.05.06 kl. 12.30 Forårsfrokost i hu¬
len Pris pr. person kr. 100. Tilmelding
dertil skal ske til Jørgen Lauridsen på
tlf. 75 87 25 45 eller på e-mail:
JLJelling@ privat.dk. Sidste tilmelding
erd. 13.05.06 og er bindende.
Med naverhilsen, Jens K. lhsgaard.

ÅRHUS
Til hulemødet den 10.3 var det næstfor¬
mand Erik, der bød velkommen til sven¬
dene og vores to gæster Maja og Mo¬
gens Sørensen fra Århus! Kaj rundede
først på måneden de 65 år. I den anled¬
ning fik han en gave fra foreningen! Det
blev en ret lystig aften, der var hele fire
svende, der slog på klokken - det var
Kaj -Mogens - Bager og HolgerTjerrild!
Holger T. var blevet den stolte morfar
til en - "lille baby" - der ved fødslen var
60 cm. lang og vejede 5,7 kg. Til lykke
med det lille barnebarn. Tak til jer alle
for skænken! En stor tak til Kaj, der var
vært for aftenens traktement i hulen.
Til hulemødet d. 24.3 var vi 24 personer
forsamlet i hulen. Efter formandens vel¬
komst til svende og de to gæster, Anne-
Marie og Søren Frølund fraHammel, gik
ordet tilmedlem i L. A. Erik Eriksen. Erik
har været rundt på det meste af kloden.
Han bosatte sig i en lang årrække i Ca¬
nada, og han fortalte os om sin tilvæ¬
relse "over there" plus mange andre
anekdoter om sit berejste liv! Tak til Erik
for beretningen! Der var en vældig stem¬
ning i hulen, så sangbogen blev flittigt
brugt.
Hulemøde d. 5. 5
Varme hveder d. 11.5

Lørdag d. 20.5 får vi besøg afFredericia¬
naverne i hulen
Hilsen fra smilets by. Lis

KRONE
VIOLA PUB

Søndergade 21 • Tlf. 75 53 76 90
Helle Krogsgaard

6000 Koldingpasana taxi tumtm



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: ALBADKK.K

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

Mcdl. af Cl JK. 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 lofcale øl ciep>ot

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

Malermester Eugen Uhl
Klinten 27, 3600 Frederikssund

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

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

O
N/

<
n

Jakon A/S
Byqningsentreprise
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,
S-134 64 Ingarö Sverige.

Bodega
GflDESPEJLET

Østergade 18 HERNING 97 12 30 08



AFSENDER:
Hovedkassen

Rustrupvej 26 B.
DK-8653 Them

B f) 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

«qyLüNe

Byggefirmaet
Johansen

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

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

TU=. SZ 05±5

MURERMESTER
Gunner M Vilhelmsen

Egetoften 6, Slagslunde
DK-3660 Stenløse

Tlf.: 48 18 35 11
Medlem i Frederikssund

BIANKAS SOMMERHUSUDLEJNING.
Billig udlejning af sommerhuse med og uden svømmepol.

Ring efter materiale
tlf. 7591 1940 fax. 7593 4019

email : bianka@bianka.dk • webside : www.bianka.dk

SH's Kartoffelcentral
v/ Mette og Svend Hübschmann

Hovmosevej 3, Rens Mark
DK-6372 Bylderup

Fax 74 64 88 99
Tlf. 74 64 85 35

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

BAR - BODEGA - BILLARD
Levende musik - fredag / lørdag

HØJSKOLEN
ØSTERSØEN

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

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

an KONGELIGE BIBLIOTEK
KØBENHAVN
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HULEINDVIELSE I HILLERØD

Billedet viser Dann Eland - PerGjerløv - Ole Højsgaard Frederiksen
og Karl Jensen foran den nye udstilling i naverhulen.

Billedet er taget af John Jessen Hansen til Helsingør Posten.

Herluf fylder 75 år

Den 17. juni kan Herluf Fiirgård fejre sin 75 års fødselsdag! I sine yngre år boede og
arbejdede Herluf i Schweiz! Tilbage i DK havde han en låsesmed forretning! Herlufvar i
en lang årrække formand i Århus. Som en anerkendelse for sit store arbejde for forenin¬
gen, er han blevet udnævnt til æresmedlem i Århus — og afCUK.
Vi ser desværre ikke Herluf så ofte mere, men et stort til lykke med fødselsdagen ønskes
du af os alle i foreningen.

Lis Lindskjold



MÆRKEDAGE

D.8 juni 2006 Kirsten Dreyer Nv. Holbæk 70år
Bøgevej 13 Havnsø
4591 Føllenslev

D.13juni2006 Bent Pilgård Larsen Vejle 75år
Fredericiagade 32
7100 Vejle.

D.17 juni 2006 Herluf Fiirgård Århus 75år
Th . Thårupsvej 18
8230 Åbyhøj

D.26juni 2006 Bent Högberg København 75år
Strandboulevarden 123,3. tv
Dk-2100 København

D.29 juni 2006 Dennis Nielsen Calgary 50år
311 Willowridge Place SE.
Canada

TAK - TAK - TAK - TAK - TAK

Lørdag d. 6 Maj holdt vi vores fælles fødselsdag, tilsammen
130 år. Vi vil hermed give vores varmeste tak til dem der
mødte op og gjorde dagen rigtig festlig for os begge, og så
lige en rigtig stor tak for hver en gave og hilsen.
Med kno i bordet, Frits Tvillum. Vera Dam.

I forbindelsemedmin skiferie i Banff 130 km. fraCalgary vil
jeg gerne sige naverne i Calgary tak for den varme velkomst,
Alexander og jeg fik i jeres hule. Det er altid spændende at
komme nye steder og således også her. En særlig tak vil jeg
sende til Hans Mikkelsen, som hentede os i Banff og viste
os en del afbyen Calgary. Også en tak for at du ville have os
over natten. Ligeledes vil jeg sende en tak til Svend Jensen,
som kørte os tilbage til Banff i sin Cadillac. Det er ikke hver
dag,jeg får lov at køre i sådan en bil. Det er sådan, at Calgary
naverne har 50 års stiftelsesfest i 2008. Da vil jeg prøve at
arrangere en tur til byen, det bliver i juli. Mere om det senere.
Alexander og Ole Lindeborg, Århus
Mindeord

Vores gode nav Jens Skov er død natten mellem onsdag
og torsdag. Bisættelsen fandt sted tirsdag d. 25.04.2006
fra sygehuskapellet i Fredericia kl. 11.00.
Hilsen Vera

Onsdag den 12. april 2006 om morgenen drog vort med¬
lem Per Larsen ud på sin sidste rejse efter længere tids
sygdom. Per var født og opvokset i Norge, men han har
arbejdet som kemiingeniør på Århus Oliefabrik, hvorfra
han blev pensioneret. Han var et skattet medlem hos os i
Hørning, og vi husker især, når han i muntert lag trakte¬
rede harmonikaen og gav en sang. Per efterlader sig hu¬
struen Vera, 2 børn og et enkelt barnebarn.
Æret været hans minde.
På Hørning navernes vegne.
Otto Westergaard, formand.

Mindeord
Det ermed sorg vi kanmeddele, at snedkermester Robert
Mikael Hansen er Taget på sin sidste rejse. Robert har
været Formand for Samsø Naverne i to omgange. Han var
medstifter afvores afdeling. Efter et langt og virksomt liv
har han fået fred.
Æret være Roberts minde.
For Samsø Naverne. Jørn

In memoriam.

Silkeborg den 6. maj 2006 En dejlig forårsdag i Danmark
med høj sol kom færgemanden forbi BjarneWils, og tog
ham med på den sidste store rejse mod det ukendte land.
Overmagten blev for overvældende for Bjarne, der har
været sløj længe, så hans gamle mundheld når vi spurgte
ham: "Hvordan går det Bjarne? - Skidt men bedre". Nu
er det forbi med at sige dette for hans vedkommende.
Bjarne tilhørte den generation, hvor intet var for småt ej
eller for stort.Wilserne kommer alle fra en familie, hvor en
betingelse for at klare sig godt i denne verden er et sven¬
debrev som "Koversmed - Blikkenslager - VVS mand,
så var grundlaget godt. Så det er derfra, verden kan åbne
sig for en mand med et sådan svendebrev i hånden, og
vi må sige, at det gjorde den så sandelig også.
Broer - boreplatforme, A-kraftværker + alm. byggeplaser
i Sverige og så omme i Norge, som Bjarne kaldte det
dertil på verdens største ø på Thule.
Så det var en tilfreds mand, som havde givet sin skæbne
i vold.
God tur Bjarne og hold dig fugtig.
Naverne i Silkeborg.
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GRILL - FEST

Den 24. juni kl. 13 holder vi vores traditionelle grillfest.
Den må vi igen flytte til Hanne og Peder Hellerup på Kongevejen 11 i Blovstrød,

hvor Karl svinger spiddet med helstegt dådyr.
(Der kan parkeres ved Blovstrød Kro og ved Statoil på Kongevejen i Blovstrød).

Vi håber og regnermed stort fremmøde afmedlemmer og gæster -
vi vil meget gerne have tilmelding til

formand Dann Eland på tlf.:47 31 49 54 (efter kl. 19) eller mobiltlf.: 30 55 65 42 -

eller til Knud Lindgreen på tlf.: 33 24 94 02 ellermobiltlf.: 22 28 97 29.
Foreningen i Hillerød

Hej gamle og
nye

MOSEL-farere!
• (? (9l']

Nu er det tidmed tilmelding til årets MOSELTUR.. Grundet andre ting i Mesenich, bl.a. pumpefest, må deltagerantallet
begrænses til: MAX 50 deltagere i bussen ogMAX 10 deltagere, der kører selv.
Træffet i Mesenich sørger Geert Stage og Ole Bøwig for. 1 år skal vi besøge en spændende borg - Markfburg. Som no¬
get nyt skal vi svæve derop. Bagefter får vi tid til at se på Rüdesheim. Frokost undervejs for egen regning.

Priser:Turen er fra d. 24. august til d. 28. august 2006.
Torben og Flemming vil køre bussen igen.

Bussen starter fra Herning kl. 15.00 og Århus kl. 17.00.
Derefter Vejle og Fredericia. Ophold ved grænsen.
Så er der direkte kørsel til Mesenich med morgenkaffe.
Derefter indkvartering.

Busturen indeholder:
Kørsel frem og tilbage i røgfri bus
Kaffe og snus under hele turen.
Sandwich og pølser på hjemturen.

Først til mølle princip i år. Når turen er betalt,
er pladsen sikret!
For bus: 750 kr.
For opholdet ved MOSEL: 950 kr.
Betaling:
HUSK AT SKRIVE DIT NAVN OG TLF. NR.

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.
•••••••••••••••••••••••••••a

En efterlysning af foreninqsmærker
Har I nogle andre mærker fra de Skandinaviske foreninger
rundt om i Europa? 1 så fald vil jeg gerne købe det næst¬
bedste er kopier. Henvendelse til Søren Hvejsel,
Udgårdstoften 10 Silkeborg - tlf.. 86 81 94 33
e-mail: hvejsel@webspeed.dk

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

Børge Andersen
Jagtvej 65 B.
8450 Hammel
Tlf.: 8625 3399
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1 stk. rød kasket str. 55 kun brugt én gang. Pris 75 kr. Henvendelse Kirsten på Tlf. 65 91 35 38

ÆRES DEN SOM ÆRES SKAL!!!
ERLAND NIELSEN, HILLERØD FYLDTE 85 ÅR D. 2 APRIL 2006.

Med stor forundring så vi ingen oplysning og ringede derfor til Dann
Eland, som er formand for foreningen i Hillerød. Dan beklagede fejlen
men lovede, at der skulle komme en omtale om dagen i maj nr. Men
hvad så vi - INTET. Men der var en forsinket oplysning om den nye
huleindvielse d. 29 april.
Er i både døve og blinde i Hillerød forening?? I var jo udmærket klar
over, at Erland fyldte 85 år d. 8. april.
I bladet er der ofte omtale afmedlemmer og navervenner, som bliver 60
- 70 og 75 år. Det er helt i orden, men desværre ikke såmange på 80 og
langt mindre på 85 år. Netop derfor er det en omtale værd!!
Erland har væretmedlem afCUK siden 1947. Han blevmedlem i Stock¬

holm, og efter at han flyttede tilbage til Danmark, har han trofast be¬
søgt Ingarö hver sommer lige med undtagelse af sidste år hvor han

syntes, at det var blevet for langt at køre i bil. Ingarö var stedet, som for ham rummer såmange dejlige minder, og hvor han
også udførte et stort arbejde for CUK.
I Hillerød har Erland været kasserer i 17 år, og han har væretmed til at oprette 3 forskellige huler der. Den ene afdisse huler
blev "Netto" interesseret i at overtage, og ved Erlands hjælp fik foreningen en rigtig god overtagelses sum udbetalt.
Den sidste nye hule har Erland, trods sin høje alder, lavet flere skabe til fremstillet hjemme hos sig selv i Fredensborg. Han
er jo oprindelig udlært som snedker.
Vi forventer, at foreningen Hillerød med formand og ikke mindst sekretæren, kommer med en undskyldning og beklager her
i bladet. Vi vil samtidig erindre om at som før omtalt, blev Erland medlem i 1947, så Hillerød forening (eventuelt ved hjælp
afen regnemaskine) kan finde ud af, hvad det indebærer for Erland i 2007 og for en sikkerheds skyld allerede nu noterer det
i Jeres kalender.
Gunver og Børge Rasmussen, Ølby Center 23 F, 4600 Køge. Medlemmer af foreningen i Hillerød

Barndoms og Ungdomsminder
Forord:

Dette hæfte er ikke skrevet for den store offentlighed, men
først ogfremmestfor at mine børn og børnebørn kan have
et lille og varigt minde om deresfars og bedstefars oplevel¬
ser og erindringerfra en lys og lykkelig tid i barndommens
og ungdommens dagepå rejse i udlandet blandt defarende
svende.
Nu tankerne tilbage går
om glade ungdoms dage
de svandt, de svandt de gyldne år
kun minder er tilbage.
A. Gynter Sørensen Forsættelsefra Feb.. nr.

Lidt før gudstjenesten var forbi, og inden alle munkene for¬
lod kirken, blev vi vist ind i en lille forstue med vores ryg¬
sække, her kom nu den ene munk ind efter den anden for at
hilse på os, eller måske var det mere afnysgerrighed for at se
disse fremmede vandringsmænd, og om muligt at få oplys¬
ning om, hvem vi var, og hvorfra vi kom; men det var ingen
nem sag; thi ingen af dem kunne tysk, og vi kunne hverken

fransk eller engelsk; vi kunne kun sige sovs og spise på
italiensk, - "dolmire og tratorie", det forstod de straks, men
de var alligevel ikke dristige ved os, troede vist, vi var anar¬
kister eller spioner. Vi begyndte så småt at frygte de ville
undersøge os, og tænkte med rædsel på vore støvleskafter,
men det fortog sig hurtig, da først de havde set vore papirer
og pas, og vi på europakortet havde vist dem, hvor vi var
fra, og hvor hen vi ville, da mærkede vi straks den ægte og
hjertelige gæstfrihed komme frem, og et øjeblik efter sad vi
alle 5 ved et veldækket bord. Efter måltidet, der bestod af 3
retter: bønner, salat og appelsiner fik vi kaffe og cigaretter,
senere blev vi alle vist op, hvor vi skulle sove; men det var
som gæster og ikke som vandrende svende, at vi kom til at
sove. Andersen og jeg fik et værelse som munkenes, der var
2 rene hvide senge, et fint servantestel, store polstrede læ¬
nestole og et fint poleret skrivebord, som jeg straks tog i
brug, ved at nedskrive dagens oplevelser, og skrive en del
postkort hjem til familie og venner, og brev til min "pigelil" i
Danmark, og sidst af alt, skjorte, undertrøje, underbenklæ¬
der af, og lagt på gulvet i en krog langt fra de rene senge, før
vi gik til ro nøgen som vi var skabt, for ikke at efterlade små
gråbenede dyr i de bløde dyner. De 3 andre Tønnesen,
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Jørgensen og Arnholtz kom til at sove i en stor flot dekore¬
ret festsal.
Næste morgen lørdag den 20/11 kl. 7 stod vi atter udenfor
klostrets mure, efter at havemodtaget varmmælk og brød så
meget vi kunne spise. Da vi vandrede ned ad bjergvejen, så
jeg uvilkårlig tilbage, måske var dette en indre stille
taknemligheds følelse, der gik igennem mig for den venlige
og hjertelige modtagelse, vi som fremmede og tilfældige van¬
drere havde mødt hos munkene, at jeg ville vise på den måde;
min forbavselse blev stor, og jeg blev meget bevæget da jeg
så, at tankerne var gensidige; thi på verandaerne og balko¬
nerne ud mod vejen stod alle munkene, der var mange, og
nogle af tjenerpersonalet, for at se efter os, og vi vinkede et
sidste farvel, da vi svingede om et hjørne. Et dejligt minde
der vil stå uforglemmeligt i min erindring fra rejsen.
Det gik nu langs ad den snoede vej, ned og op ad bjergenes
sider i retning mod Baalbæk. Efter at have vandret den hele
dag, i det herligste solskin, og blevet fotograferet ved byen
Bikfaija 950 m over havet, nåede vi en by "Antoura de mont"
hen under aften, kom her forbi et stort hus, eller villa at se, i
forhold til alle de andre flade huse i byen, blev her fra en
balkon ud mod vejen tiltalt af en mandsperson, kom op i
huset, fik kost og logi, god aftensmad med vin til, alle ret¬
terne var grøntsager, vi sad alle på nogle puder på gulvet
omkring et lavt bord hvor det hele var anrettet nobelt og
pænt på hvid dug både med tallerkener, knive og gafler i
sølv, vi var alle godt sultne så maden smagte os godt.
De forskellige naboer i nærheden kom nu en efter en ind for
at se på os fremmede, de havde hørt jeg fløjtede på min
ocarino fra altanen ogArnholtz sang til, "Natten er så stille",
det var nemlig klar måneskin, med skyerne drivende langt
nede under os i kløften mellem bjergene. Hele aftenen gik
livligt og fornøjeligt med sang og musik, vekslende mellem
naboerne og os, hen ad kl. 22-23 fik døtrene travlt med at
rede et sengeleje til os inde i storstuen, hvor vi alle 5 skulle
ligge i rad på gulvet; men inden vi gik til ro fik vi rå hvidkåls-
blade at spise.
Kl. 6 søndag morgen den 21/11 rejste vi os atter fra lejet,
havde alle sovet godt, lavede os færdige til at gå videre; men
da det regnede meget måtte vi gøre et lille ophold, blev nu
tragteret med te, brød, kogte kartofler, salt og vin. Med et
blev der et vældigt røre i hele huset, døtrene fik travlt med at
trække frem afskabe og skuffer, silkekjoler, skørter, smykker
o.l. Sønnerne med barbering og deres fineste klæder kom
frem, manden og konen ligeledes, alt blev endevendt, over¬
alt sås glade og smilende ansigter, - de skulle fotograferes -

, det var jo en stor begivenhed for dem, og vi andre morede
os kosteligt derover. Hele byens befolkning var omtrent kom¬
met tilstede, om det så var præsten da han gik fra kirke kom
han ind for at se de fremmede, og blev fotograferet sammen
med hele den store familie.
Tiden gik og vi skulle videre, nu var det holdt op med at
regne, spurgte om prisen? Det må de selv bestemme, sva¬
rede de rare og flinke mennesker, gav 4 Fr. for alt, meget
billigt, til slut et par raske sange afArnholtz ogmig, og et par
glas ekstra vin til afsked, et hjertelig håndtryk med dem alle,
det var efterhånden blevet mange, og så farvel, farvel. Alle i

den lille by var oppe på husenes flade tage for at vinke farvel
til os syngende og fløjtende Naver, atter et kært minde til alle
de øvrige, fra vores oplevelser på klostre og hos private.
Vi vandrede videre både i solskin og regn ca. 80 km. med nok
en overnatning hos private i byen Ablah, op over Libanon¬
bjergene, og ned i Anti-Libanondalen videre gennem dalen
mellem store brede figen beplantede marker, hvor bjergene
på hver side stolte rager op mod den klare blå himmel, så højt
at enkelte toppe er bedækket med den rene hvide sne, der i
solskinnet glimrer som diamanter, nu op over en lille bjerg¬
kam, stadig i håbet om snart at se et glimt afbyen, "Målet" -
bravo - nu var vi der snart, så I der forude lidt til højre for
vejen nogle nøgne søjler rage op over den lille bakke helt
ude i horisonten, - og se nu lidt til venstre for os kom mere til
syne, byen var endnu ikke kommen frem for vore øjne, kun
templets høje ruinblokke lod sig se.
Solen sank dybere og dybere bag os, kastede et dybt rødlig
skær på enkelte skyer, der hist og her havde forvildet sig ind
på den klare blå himmel, vi var nu nået byen Baalbæk man¬
dag eftermiddag den 22/11 trætte men ved godt humør, og
stod i dette øjeblik på et højdepunkt i en af byens gader,
hvorfra der var en god udsigt til de mægtige ruiner fra vis
grund kolossale søjler ragede højt op i vejret.
Vi fandt hurtig et værelse, det kostede 8 metalik pr. nat pro
persona, efter en travl aften med at sy, stoppe, lappe rep.
støvler, skrive breve og kort, og til sidst det vigtigste af det
hele skjorter og undertøj af, og så en større klapjagt med
revolver i hånden efter gråbenede smådyr, hvorved flere blev
dræbt og såret, navnlig dræbte var flertallet. Blev her et par
dage for at se byen med alle dens smukke oldtidsmindes-
mærker.Efter vor plan ville vi vandre videre mod sydpå til
Damaskus, men politiet frarådede os det på det bestemteste,
da 5 personer først i november var blevet overfaldet afbjerg¬
røvere og alle dræbte; efter denne meddelelse kunne vi ikke
blive enige, om vi skulle gå eller tage med toget. Så trak vi
lod, det blev 2 mod 3 og vi rejste så med toget.
Onsdag den 24/11 om aftenen efter at have kørt ca. 80 km.
ankom vi til Damaskus, en besværlig rejse, men med mange
interessante oplevelser, vi kom igennem den lange, men
skønne Anti-Libanondalen op over Anti-Libanonbjergene,
hvor toget snoede sig i zig zag mellem store klipper og kløf¬
ter, gennem mange både korte og lange tunneler, langs med
floder og vandløb, der var også lange øde strækninger, så vi
var alle 5 glade for, at vi var taget med toget.
I Damaskus blev vi 4-5 dage, noget længere end beregnet,
da 2 af os blev syge. Mandag den 29/11 kørte vi dog videre
med toget sydpå mod Genezareth Sø ca. 130 km en længere
og mere øde og trist strækning end fra Baalbæk til Damas¬
kus. Da vi langt om længe nåede stationsbyen Samach syd
for Genezareth Sø hen på eftermiddagen, stod vi af toget og
gik langs med søen mod Jordans Flod, vadede gennem flo¬
den og den stærke strøm, - med alt vores tøj og rygsæk over
hovedet, da vandet gik os til halsen, - over til den anden
side, vandrede ca. 18 km. nord på, - kom forbi nogle varme
kilder, der holdt 60° C. - til kyst og fiskerbyen Tiberias, hvor¬
til vi nåede sent om aftenen både trætte og sultne.

Forsætter.
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HOVEDKASSEREREN OPLYSER:

Nu er de endelig kommet
„DEN FARENDE SVEND" flot indbundne
og i årgange: 2000 - 2002 & 2003 - 2005.
Kan bestilles ved:

Frode Zachariassen, Rustrupvej 26 B,
DK-8653 Them. Tlf.: 8684 9268
Email: frode26@mail.tele.dk

Bestil dem nu, så er du sikker på at få det.
Hovedkassereren

Pinsestævnet i Frederikssund.

Program for pinsestævnet år 2006
Lørdag den 3. juni
Indskrivning på
Græse GI. Skole kl. 10.00-17.00

Fanemarch i Fr.sund bymidte
Buskørse fra Græse G\. Skole
kl. 13.00 til
Elværket på Ved Kirken. kl. 13.30 -15.00

Huleaften på
Græse GI. Skole

Søndag den 4. juni
Morgenmad,
Græse GI. Skole

Fotografering på
Græse GI. Skole

kl. 18.00-24.00

kl. 8.00-10.00

kl. 9.30

Delegeretmøde, m/ Frokost kl. 10.00

Udflugt for ikke delegerede kl. 10.00

Galla/festmiddag
Græse GI. Skole

Mandag den 5. juni
Morgenmad

Sluk-efter i hulen
Græse GI. Skole

Mær

kl. 18.30

kl. 8.00-11.00

kl. 10.00 -14.00

AALBORG
Der var mødt 14 svende til hulemøde på den første rigtige
forårsaften. Vi har ikke noget nyt at berette, vi hyggede os,
Kurt sang med stor glæde og inderlighed. Kassereren og
formanden var forhindret i at deltage. Formanden ringede
fra Helsingør og gav en omgang pr. tlf.. Husk at huleaftenen
starter kl. 19.00 fremover. Husk tilmelding til grillaften d. 03.06
og udflugten d. 07.06.
Med naverhilsen Irene.

FREDERICIA

Onsdagsmøde d. 3. maj 2006.12 Svende og venner varmødt
op, da næstformanden Frank Ravn bød velkommen, da Erik
var taget på ferie. Louis havde ringet til kommunen for at
høre, om der var sket noget nyt med vores nye hule. Det var
der ikke, og til alles undren at der ikke snart skete noget
konkret. Roman fortalte lidt om hans deltagelse i et hule-
møde i København, og så havde han været i Odense og
spise brunkål.
Herefter gik vi over til spisning af hulemors mad - og der
blev også ringet på klokken et par gange, inden vi gik hver til
sit ved 22- tiden.
Med kno i bordet Vera/ Jens Chr.

CALGARY
Hulemøde den 4. maj 2006. Der blev budt velkommen afden
nye formand Bent Thomsen, hvorefter der blev sunget de to
nationalsange. Til mødet var der fremmødt 27 navere. Da
Hans & Wanda Bohl er på ferie i Danmark i juli måned og
ikke kan være vært ved vores årlige "Stampeede Breakfast",
og der ikke var andre, der frivilligt meldte sig, blev det
besluttet at aflyse. 1 stedet vil klubben betale for brunch ved
den årlige "Fathers day campout" i Hoggs Park. Det vil senere
blive besluttet, om det skal være en gentagelse. Herefter
blev der sunget nr. 50. Der blev udbragt en skål for Jens
Kaack, Mogens B. Jensen og Ole Krog, som havde medbragt
snaps. Vores 50/50 lotteri blev vundet af Hans Mikkelsen
med $39.00.
Næste møde den 1. juni 2006
Med naverhilsen, Ole

FREDERIKSSUND
Til huleaften d 05. 04 var samlet 16 personer, hvoraf 2 var
musikere fra "Glarmestrene og hans svende", og 2 var tøm¬
rere. De 2 tømrereMichael og Nicolaj blev optaget (et betin¬
get medlemskab) i vores kreds med god stil, og der blev
flittigt gjort brug afklokken. Der blev også budt på nogle af
Arnes landskendte hulemadder. Vi sluttede af med "Min¬

derne", og folk tog glade og tilfredse hjem i deres respektive
huler.
Med kno i bordet skribentstedfortræder Claus Salomonsen



7.

'lumrer

HILLERØD
Den 29. april indviede vi vores nye hule
i Kulturværkstedet i Hillerød med ma¬

nér. Der kom næsten 50 gæster, der kunne
nyde maden fra den buffet, som Knud
havde tryllet frem samt fugte ganen fra
baren. Der var gæster fra hovedbesty¬
relsen, og fra foreningerne i Hillerød,
Frederikssund og Vejle, og mange ga¬
ver. Tak for de fine gaver! Formand Dann
Eland holdt indvielsestalen og fortalte
om de mange steder, foreningen har
holdt til i de næsten 70 år, den har eksi¬
steret.

Nu har vi haft travlt de sidste par måne¬
der, og vi synes selv, vi har nået et ac¬
ceptabelt resultat. Allerede fra 1600 tal¬
let var det almindeligt, at danske hånd¬
værkere som led i deres uddannelse tog
nogle år på valsen, og når de kom hjem,
skulle de mødes og udveksle erindrin¬
ger. Hillerød er bare én afde 25 nu eksi¬
sterende naverforeninger. Naver¬
foreningerne støtter stadig økonomisk
unge mennesker, der vil til udlandet for
at uddanne sig. Mange har lagt et stort
arbejde i indretningen af hulen, og det
takker vi for. Men især to personers ar¬

bejde har været vigtigt. Erland Nielsen
har fremstillet skabene, og Jørgen
Frederiksen har drevet arbejdetmed ind¬
retningen og har selv lagt utrolig mange
timers arbejde. Dann sluttede med at
citere sidste vers af en sang om hulen:
"Nu vil vi alle håbe

og ønske hver især
at hver en nav vil komme

og finde glæden her.
De'r klart det er vor hule,
for den vi ønske vil,
at den må fristed blive
hvor venner stævner til."

Vi håber at mange gæster også fremover
vil finde vej til hulen til vores arrange¬
menter. Indvielsen fik en festlig afslut¬
ning. Da vi var ved at pakke sammen,
mødte der syv navere fra Sønderjylland
og Tyskland i fuld naverdragt. De arbej¬
der i Hørsholm og ville da lige besøge
hulen. Maden var væk,men der varmere
øl. Vi håber at se dem igen ved kom¬
mende arrangementer. Sæsonen nænner
sig slutningen. Vores sidste aften i hu¬
len erden 9. juni klokken 19.30, hvor vi
serverer Knuds hulemadder. Den 24. juni
kl. 13 holder vi vores traditionelle grill¬
fest- vi vilmeget gerne have tilmelding
til formand Dann Eland tlf: 47 31 49 54

(efter kl. 19) ellermobiltlf. 30 55 65 42 -

eller til Knud Lindgreen tlf.: 33 24 94 02
eller mobiltlf.. 22 28 97 29. Vi starter igen
i hulen til huleaften den 8. september.
Vi planlægger at trække navervognen til
Græsted. Veterantræfden 4. og 5. juni.
Så måske ses vi også der!
Med naverhilsen Per.

HOLBÆK
Så er foråret kommet, da Tuse Næs af¬
delingen er startet op igen. Derudover
var der besøg fra Hillerød. Formanden
ønskede Mogens og Ib til lykke med
fødselsdagen henholdsvis 60 og 70 år.
Der var gennemgang af lovforslag, som
skal op på pinsestævnet, og det gik let
og smertefuldt. Torben bliver sendt af
sted som delegeret til pinsestævnet i
stedet for Ib, som er blevet syg.
Efter at der var blevet ringet en del med
klokken, kom Viggo frem med et lille
stykke værktøj. Der kom mange gode
forslag om dens oprindelse. Indtil Lis¬
beth fortalte, at sådan et stykke værktøj
havde hun haft i hånden, da hun var

ung. Den blev brugt til at fastgøre skind
inde i damesko.
Der var sidste tilmelding til vores ø-tur
til Sor-ø. Det tegner til at blive en suc¬
ces, da der ermindst 26 tilmeldte. Vi glæ¬
der os. Den 08.06.06 har Kirsten (vores
kasserer) 70 års fødselsdag.
I den anledning, er der morgenkaffe på
dagen og adressen er: Bøgevej 13,
Havnsø. Holbæk naverne ønsker Kir¬
sten til lykke.
TL.

HØRNING

Fredag den 5. maj var der mødt 14 na¬
vere op i møllen. Denne aften startede
med, at formanden bød velkommen. Ef¬
ter de interne meddelelser var der tid til,
at Richard Schmidt skulle fortælle om

den nylig afholdte ferie i Dublin, hvor
også Kirsten, Herbert, Otto og Else del¬
tog. Det klarede han meget fint, alle syn¬
tes det var et godt foredrag. Der blev
ringet med klokken flere gange og sun¬
get blærerøvssangen. Sluttede med
"Minderne". Husk fugleskydningen
den 10. juni 2006. Tilmelding til Otto
og Else senest den 28. maj på tlf. 86 92
18 03 eller elot@mail.dk.
Nimbuskørsel den 21. maj 2006 mødes
ved hulen kl. 18.00-18.30
Med kno i bordet Else

LOS ANGELES
Nu blev detmaj måned, men jeg kan kun
rapportere om vores aprilmøde, for vi
har endnu ikke haft vores majmøde. Vi
havde 26 navere og 8 gæster. Vi var over¬
raskede over, at så mange kom, for om
eftermiddagen havde vi alle tiders regn¬
vejr. Det var vores forårsrengøringsdag,
men det blev ikke til såmeget udendørs,
men til gengæld fik vi gjort god orden
indendørs. Regnen kom ned meget vold¬
somt, så lige pludselig kom der en lille
flod gennem vores parkeringsplads, men
lige før vores møde skulle starte, kom
solen frem, og alle var glade igen. Min
kone og jeg stod for middagen denne
gang, og i næste måned er vi spændt på
at se, hvordan vores nye medlem Fritz
Sipman klarer madlavningen. Han har
lovet os grillmad. Vores formand er for
tiden i Australien med sin familie i nogle
uger. Det er vist noget med sølvbryllup,
der skulle fejres med maner. Vores kas¬
serer har lige været en tur til Græken¬
land med sin kone, og om en uges tid
tager jeg med min kone til Danmark igen,
så jeg kigger jo nok ind til naverne i
Næstved, som jeg plejer.
Vores gode nav HaakonAndersen er lige
blevet us citizen, og det var en stor be¬
givenhed. Desværre har hans kone Elly
haft et hjerteanfald og har fået opera¬
tion, så nu håber vi jo god bedring for
hende. „Andy" har været nav i 26 år og
har været primus motor for danskheden
her i Los Angeles og Orange County.
Med Kno Arne O.
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KOLDING

Generalforsamlingen - vel overstået
selvom vi kun var 6 medl. mødt op. Vo¬
res naverven Jytte blev valgt til diri¬
gent, hvad hun også klarede godt. For¬
manden og kassererens beretning blev
godkendt, vores hulefar Ervin ville gå
af. Han blev i stedet næstformand, Lars
og Knud overtog hulevagten. Ellers
genvalg på de andre poster. Vores for¬
mand Verner sender vi til delegeretmøde
i pinsen. Så blev vores bødekasse tømt,
og de heldige som kom nærmest belø¬
bene blev Verner og mig, som så fik en

belønning. Ellers lidt diskussion om
hvad der skulle ske ved møderne. Hå¬
ber vi kan få nogle gode og hyggelige
møder, som vi har haft før. Vi skulle jo
gerne beholde vores medlemmer, vi har
jo desværre ikke så mange af dem. Så
vil vi herfra Kolding ønske Frederiks¬
sund et godt stævne og ellers alle en

god sommer
Med naverhilsen Karen.

Kære kammerater. Tak for jeres hilsen.
Men jeg stopper ikke (endnu) som re¬
daktør afbladet, det I har læst er, at jeg
ikke er sekretær mere for foreningen i
Frederikssund. Med kno Dorrit.

KØBENHAVN

Jeg er ikke meget for at skrive det, men
der er ingen vej uden om: Københav¬
ner-navernes årlige generalfor-samling
den 20. 04 var næsten et bestyrelses¬
møde, thi ingen uden for denne varmødt
op i Hulen. Uhadada, vi var derfor kun
7....- 4 CUK'ere og 3 venner. Mon de
æredemedlemmer, der ikke var til stede,
frygtede at blive valgt til noget? Tjahh
det skete så (næsten) heller ikke Men
husk kære venner at foreningen er jeres,
så det er vigtigt, at I også bakker op når
hulen/foreningen kalder. Ikke mindst
denne ene gang am året. Men gud
hjælpe mig om mødeantallet ikke faldt
med 2 til Svende-Hulemødet den 25.04,
så det er absolut den gale vej. Vi havde
igen besøg afRomon, men han "tog det
pænt". Men jeg skal love for, at der blev
taget revanche til Schweizeraften lørda¬
gen efter. Med lidt fra og tilmeldinger
blev vi 35 der-i al beskedenhed- havde

en dejlig aften. Det var som altid et ar¬
rangement der vakte kulinariske (og an¬

dre) minder. En STOR tak for besøget til
de udefra kommende gæster. Fra andre
foreninger kom: Dorrit Fr. Sund, Kirsten,
Marianne & Ole, Odense, Romon Fre¬
dericia (endnu engang tak for bitteren
den blev som bekendt drukket), og sidst
men absolut IKKE mindst Pastoren fra
Stockholm. Hulefar - der næsten havde
fri denne aften - fik af sine gæster en
flaske snaps, som han ridderligt gav vi¬
dere til Hulen for videresaig. Men det
tæller jo også i hans omsætning Tak for
det. Søndagsmessen den 07.05 valgte
vi at aflyse, da vi vidste at mange (!?) i
som af den ene eller anden grund ikke
kunne komme, såsom taget på landet.
Men det er jo absolut forståeligt, for
sommerener jo næsten kommet til landet.
I Juni måned skulle sommeren jo ende¬
lig have været i gang i nogen tid, hvor¬
for Hulen også trapper ned til sommer¬
ferien. Sidste sammenkomst i

lngerslevsgade i første halvår er derfor
ferie-hulemøde onsdag den 14.06 kl.
19.00. Kom ned i en sval Hule og nyd
anden form for kølighed, som vi ligefrem
sælger af. Jeg håber, vi blivermange, der
dukker op og fortæller lidt om feriepla¬
nerne. Halvårets gyser er jo tømning at
bødekassen, mon den atter overrasker??
Det er lige før jeg tror det. Ligeledes
udkommer 2. halvår afKøbenhavnerna-

ven, så der er absolut ingen undskyld¬
ning for ikke at dukke op vel? Meen vi
kan jo ikke slippe samværet helt. For
uden for programmet forsøger vi igen i
år med en Lørdags-Havemesse (bemærk
LØRDAG) hos Ilse & Sven Aage, der
igen vil være værter for os. Utroligt ik?
Det er planlagt til lørdag den 17.06 Ring
til formanden eller Sven Aage for nær¬
mere oplysninger. Se telefonnumre i
Københavnernaven. Selv om det er i

Strøby Egede, er det sgu... dejligt og
nemt - at komme til og fra. Støt op hertil
- også de fortjener det.
Jeg vil hermed ønske medlemmer af
CUK-foreninger - navere som venner -
en rigtig god sommer! Hulen i Køben¬
havn åbner igen den 03.09 til søndags¬
messe kl. 10.30.

Arrangementer:
14.06 kl. 19.00 Ferie-hulemøde
17.06 kl. 12.00 Løedags-havemesse
Med kno i bordet Niels "2m"

NAKSKOV
Så er vi hjemme igen fra Spanien, så jeg
regnermed, at alt er ved det gamle. Man
havde åbenbart glemt, at aprilhulemødet
var flyttet til den 21., for kun vores kas¬
serer var mødt op, men det blev allige¬
vel en hyggelig aften.
Sidste gang blev vi enige om at flytte
hulemøderne til den 1. fredag i måne¬
den med start kl. 18oo. Hulemødet den
05.05 var vi 5 stk., ja selv Johnny Valen¬
tin kom men i taxa, da jeg skulle hente
ham men havde skrevet en forkert adr.

op på ham, så han var svær at finde.
Der varmeget, der skulle tales om bl.a.
forslag til pinsestævnet.
Ole kasserer og jeg selv skal til Nykø¬
bing og Sundby og holde foredrag, selv¬
følgelig om naverne, takket være Flem¬
ming fra Nysted Vi sluttede mødet, og
derefter nød vi Marias gode mad med
næsedråber, som Ole havde skænket på
grund af overflod i barskabet, og alle
kom godt hjem
Med stort kno i bord Henning

NÆSTVED
På den skønneste forårsaften mødte der
20 til hulemødet d. 05.05. Jørn-poten¬
tiel nav - var mødt for 2. gang. Næste
gang klapper fælden. Kurt Hiervagen var
hjemme fra det store udland, så vi kunne
hylde ham, da han er fyldt 60 år.
Der var en livlig debat, om vi skal bruge
noget af vores formue til nyt komfur
samt omlægge vores varme fra el til fjern¬
varme. Der blev også drøftet sommer¬
udflugt. Vi afventer spændt fest¬
udvalgets udspil. Næste måneds gæste¬
kok er Karsten Shönemann.
Finn oplyste, at han desværre ikke kan
deltage i pinsestævnet, da han er

arbejdsramt på Færøerne.
I håbet om en god sommer til alle.
Med naverhilsen Marianne
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ODENSE
Hulemødet den 05.05 var godt besøgt.
Ole fortalte, at han havde været til hule¬
indvielse i Hillerød. Vi sang også et par
sange. Vi havde besøg afRoman fra Fre¬
dericia, som forærede os en flaske
fæstningsbitter. Vi skulle også lige
smage den. Den kan anbefales. Vi fik
også en snak om vores tur Kristi him¬
melfartsdag til Esbjerg naverforening.
Vi siger tak til dem, som ringede med
klokken. Kl. 22 dumpede Freddy ind i
hulen. Der var ikke mange, som havde
lyst til at forlade hulen, så de sidste
busser var kørt, da hulen lukkede.
D. 29. deltog Ole - Marianne og Kirsten
i en igen dejlig Schweizeraften i K.B.H.
Vi holder sommerfest i hulen d 17. juni.
Er der nogle fra andre foreninger, som
har lyst til at deltage så ring til hulemor
påtlf. 65 91 35 38 eller mobil 26 28 35 38.
Alle ønskes en god sommer.
De bedste hilsener Pigen fra Fyn.

RANDERS
Ja vi beklager meget, at vi ikke har væ¬
ret i svenden de sidste par gange, men
det er skribentens fejl og ikke fordi, der
ikke er sket noget i foreningen.
I marts havde vi en dejlig fastelavns¬
fest i Tånum med spisning og selvføl¬
gelig tøndeslagning. I april havde vi ge¬
neralforsamling, hvor vi fik valgt Ole
Bjerg som ny næstformand i stedet for
afdødeArni Lorenzen. Vi fik optaget en
ny nav Svend. På hulemødet i maj fik vi
optaget endnu en nav Ingolf. Så siden
pinsestævnet sidste år er vi vokset med
3 navere og 6 navervenner.
Hulemødet i juli måned bliver en grill¬
aften, derfor er tilmelding nødvendig
enten i hulen eller til Ole på tlf.. 86 43 36
66. Hulen er lukket mellem hulemødet i

juli og hulemødet i august.
Med kno i bordet, Laila

ROSKILDE
Hulemødet d. 28.04 begyndte med vel¬
komst fra formanden, hvor han fortalte,
at ni medlemmer havde deltaget i den
årlige hovedrengøring afHulen.
D. 26.04 havde vi besøg af Teknisk
Landsforbund, hvor Erna havde lavet
mad til 15 personer. Også Rotary klub¬
ben har besøgt os, hvor Ebert fra Hol¬
bæk holdt et godt foredrag om Naverne.
Ebert kom igen til vores hulemøde, dej¬
ligt du kommer, sammen med 17 navere
og venner til en hyggelig aften med
sang og snak og nogle af Pouls anek¬
doter. Vi sluttede med "Minderne" ca.
kl. 22.

Kortspil: 11.06 kl. 17.30.
Hulemøde: 23.06 kl. 19.oo (bemærk
ændringen p.g.a. festivalen)
Hulevagten erKarin og Poul-Erik.
Med naverhilsen Annalise.

SAMSØ
Ved hulemødet den 5. maj var 5 svende
mødt op. Det må være det gode vejrs
skyld, at så få var fremmødt. Næsten
ligesom i gamle dage da vi var en lille
forening.
Med kno Jørn

SILKEBORG

Husk: Midsommerfesten eller

Sankt Hans festen hos Gitte og Kai lør¬
dag den 24. juni kl. 17. DeterpåGrøn-
dalsvej 56, det foregår. Som tiden dog
går, så nu er det ved at være midsom¬
mer, og så skal vi alle over til Gitte og
Kai Der går hårdnakkede forlydender
om, at Kai har gravet sin bæk dybere. Er
det for at vi kan blive helt våde ved at

falde i! Eller hvorfor denne udvidelse?
Er det et udslag af velstand?
Det vil blive sådan, som det plejer, at vi
kan bestille vores mad ved den store

grillmester eller i Hulen hos Vagn. Bøje
vil køre en vogn i stilling, og det vil blive
gjort så godt, at selv en mindre hær en¬
hed ikke kan løbe den over ende med alt

det, som kan drikkes. 01 - vand - vin
og alt til moderate priser. Så det er bare
med at få sig skrevet på listen— Husk
de første får de bedste pladser.
Bjarne Wils døde den 6. maj 2006 i Hel¬
singør. Æret være hans minde. Derom
andet sted i bladet.

Igen et udslag af civilbetjent eller var
det cement. Også kaldet for demens.
Mads har haft fødselsdag, og endda 50
år, og denne dag har jeg glemt. Så und¬
skyld Kaj Erik Westengren, det er ikke
godt, når den slags ting smutter. Mind
mig på det til næste generalforsamling
for såmåjeg trække mig. Otto Benjamin
er også en 56, og det er så 50 år siden
Otto så dagens lys i Frederikshåb. Han
var så heldig, at det blev den 10. juli.
Herning Turistfart v/ Flemming Lauge
har igen i år arrangeret en Slesvig tur
for naverne i Store Bededagene. Mere
derom senere hvis han husker det.
Hold jer fugtige svende. Skriverkarlen.

SLAGELSE
Hulemøde d. 05.05.2006. Vi var 9 raske

svende, som mødtes denne dejlige for¬
årsaften. Om det var vejret eller blot
vores nationale sindelag vides ikke, men
for første gang i umindelige tider lød
"Der er et yndigt land" i Hulen. Herefter
blev indkomne forslag til delegeretmø¬
det i Frederikssund behandlet på behø¬
rig vis. Erik fik præsenteret bestyrelsen,
som den ser ud efter konstitutionen kraf¬

tig opfordret afKlaus "Blik". Hans blev
enig om, at "sommerudflugten" arran¬
geres d. 19. aug. 2006 med start kl. 1322 i
Hulen. Desuden vil Hans også prøve at
arrangere en fisketur i løbet af somme¬
ren. Begge dele vil der blive orienteret
nærmere om. Workshop og ekstraordi¬
nær generalforsamling, som skulle have
været afholdt d. 07.05. 2006, blev igen
aflyst p.g.a. for stort frafald. Frederik
finder ny dato. Inden vi gik over til det
kulinariske, blev Ejvind mindet endnu
engang med "I et vinhus". Vores nye
hulefar Klaus fik en travl aften, men han
satte også selv linien ved at stå for den
første omgang til Hulen, og så fik han
ikke engang "Blæren". Ikke nok med det
så var de klare dråber også frigivet
denne aften. Jeg tror, han tager sin stil¬
ling rigtig seriøst. "Minderne" blev
denne aften akkompagneret af Per på
orgel, og det gør han jo stadig helt til
UG med kryds og bolle. Hulen blev luk¬
ket kl. 23ffl.
Med kno i bordet: Erik
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STOCKHOLM
Da jeg ikke huskede at skrive noget til
maj i Den farende svend, må jeg berätte,
hvad som hände i foreningen i marts.
Vi hade whistturnering to dage fra kl.
10-17 med ophold formad. Det blev 27
spel gange 4, og stemningen var god,
og resuitatet som Erling regnede udmed
hjälp af sin computer blev, at
undertegnede vandt - Anton blev nr. 2,
og Ingrid nr. 3. Den 25 marts var vi 10
personer til svendefesten på Ingarö, og
dagen efter gik vi på teater og så:
Odjuret og skönheden. Det var en vädig
fin forestilning og otrolig myget teknik
for at lykkes med byte af scan.
I april hade vi langfredagsfrokost, som
pigerne hade lavet, og den var tip top,
som den plejer at väre, og senere blev
det skidenäg. Den 28 april var det
svendefest, og den 30. var vi samlet til
valborgsaften, hvor Christian stod for
grilningen. Det klarede han fint, og så
gik vi ud og tände på bålet og sjöng
vårsange. Det var en väldig fin aften,
og månen var oppe, når vi körde hjem.
Vi sender en hilsen til Johannes

Thiesen, som er sjuk og hans -Jenny
og håber, at vi ser jer snart igen på
Ingarö.
Program for juni:
D. 09. juni Månedsmöde fredag kl. 19.
D. 24.125 juni Midsommerfest (ring
hövdingen Chriss 0762773792)
Vi ses til pinsestävnet.
Med naverhilsen Onkel Anders.

SØNDERBORG

Sønderborg ekstraordinær generalfor¬
samling d. 05.05 kl. 19.00. Det startede
med sang, og formanden gav ordet til
dirigenten, som på sædvanlig måde har
tjek på ro og orden, så det var ikke van¬
skeligt at få valgt en ny kasserer og et
nyt bestyrelsesmedlem, Begge poster
blev godkendt, så vi kunne hurtigt gå
til en dejlig ovnfast middag leveret af
„Juditte". Vi kunne hygge os med me¬
gen snak om pinsestævnet og vores al¬
tid dejlige gåtur Kristi Himmelfartsdag,

som traditionen tro startermed morgen¬
kaffe i Hulen, og så er det ned til vores
dejlige strandpromenade med vogn og
drikkevarer samtmadpakker, og dernæst
slutter vi med mad i Hulen og måske en
lille dans eller to, sådan plejer det at
være.

Med kno i bordet og MØJN: Martha
Nymailadresse:
6400dantoft@stofanet.dk

VEJLE
Til hulemødet den 5. maj var 12 svende
fremmødt, og mødet blev indledt med
„Svende vårsolen vinker nu atter". Der¬
efter bød formanden velkommen til de
fremmødte og overbragte en hilsen fra
Hillerød. Formanden havde været til
indvielse afHillerød-navernes nye hule.
Der var ikke sket de helt store ting si¬
den sidste møde bortset fra, at vores
hytteværtspar Johnny og Britta stop¬
per som hytteværter efter 15° år.
Johnny vil være vært i hytten frem til
pinse. Fra formandens side lød der på
foreningens vegne en stor tak til
værtsparret for det store arbejde, de har
lagt i hytten. Efter en del snak frem og
tilbage blev det besluttet, at indtil et nyt
værtspar melder sig, er der 5 personer,
der fungerer som hyttevært i en turnus¬
ordning. Foreningen har siden sidste
møde haft besøg i hytten af 17 personer
fra Vej 1 eAmt, der blev orienteret om for¬
eningen afJohnny. Til mødet den 7. juli
vil vi få besøg af forhenværende fly¬
instruktør fra Hærens Flyskole Hardy
Larsen. Hardy vil berette om sin tid som
instruktør samt om flyvning generelt.
Den 17.06 vil gåturen fra Danmarksgade
til hytten finde sted for 23.gang. Der vil
være en sanitetsvogn med på turen, så
forebyggelse af dehydrering kan fore¬
tages. Der vil efter turen være helstegt
gris i hytten.
Tilmelding til Johnny Lindskiold på tlf.
75 82 8042.

Nu hvor vejret viser sig fra sin bedste
side, ville det være rart, om flere navere
kunne løsrive sig et par timer eller tre
fra de hjemlige pligter og besøge hyt¬
ten både til mødeaftnerne men også i
weekenderne. Eftermødet havde Britta
smurt et par stykker brød. Endnu en
gang tak til Britta. Brødet blev ikke "tørt"
i munden, da klokken blev rørt et par
gange eller tre. I anledning afsin 75 års
dag tirsdag den 13. juni holder Bent
Larsen åbent hus i hytten fra kl. 1200-
1600. Der vil være lidt godt til både gane
og mave.
Med kno i bordet Kaj

ÅRHUS
Den årlige generalforsamling fandt sted
den 21.04. Vi indledte med at spise en

dejlig middag, som Kaj også i år havde
tilberedt! GF forløb stille og roligt. Be¬
styrelsen fortsætter uændret! Vi slut¬
tede aftenen med hyggeligt samvær.
Den 28.04 havde vi skiveskydning. Der
var lidt mumlen i krogene over de små
skiver. Det var vist nok ikke øjnene,
der var noget i vejen med! Men ramt
blev den den lille sorte prik. Axel Thom¬
sen ramte helt plet og løb med første¬
præmien. Andenpræmien gik til Ole
Johansen. Ole Johansen vandt ligele¬
des pokal-skydningen. Efter skyderiet
blev der snakket og fortalt om det store
udland, hvor vi kom langt omkring. Der
blev fortalt anekdoter fra Amerika,
Afrika, Japan og Grønland, ja næsten
overalt. Naverne er jo som bekendt et
berejst folk!
Hulemødet d. 05.05 trak ikkemange na¬
vere i hulen. Måske forståeligt nok da
det var den første rigtig lune forårsdag!
Vi havde den glæde at se Viggo
Reffenstein i hulen. Ole formand havde
haft fødselsdag, så han gav en omgang
til svendene. Tak for det!
Hulemøded. 9. juni
Hilsen fra smilets by. Lis

KOLDING

KRONE

TAXI 7550 2700

VIOLA PUB
Søndergade 21 • Tlf. 75 53 76 90

Helle Krogsgaard
6000 Kolding
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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: 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

MALERMESTER
TOM SØRENSEN

Medl. af CIJK. 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

MANDEN
Dit lohzcLlfS øl ciep>ot

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

Malermester Eugen Uhl
Klinten 27, 3600 Frederikssund

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

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 >Dl1
Danmark jöl!
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,
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

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

SIL-KSB-OTZjq
TUF. S3. OStS

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.byggefinnaet-johansen.dk

BIANKAS SOMMERHUSUDLEJNING.
Billig udlejning af sommerhuse med og uden svømmepol.

Ring efter materiale
tlf. 7591 1940 fax. 7593 4019

email : bianka@bianka.dk • webside : www.bianka.dk

-S

^ 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

—

højskolen
østersøen

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

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

©El KONGELIGE BIBLIOTEK
KØBENHAVN
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Pinsestævnet 2006 i Frederikssund
Der skal fra Frederikssund lyde en stor tak til alle, der deltog i stævnet og en stor tak for alle de flotte gaver, som vi fik.
Der skal også lyde en stor tak til alle sponsorer, som var med til, at vi fik et par dejlige dage sammen.

Forsætter s.5

30 års jubilæum 1. juli 2006 60 år den 25 juli 2006

Mogens B. Jensen, 8531 Addison Place SE
Calgary, Alberta, Canada

Tillykke fra Calgary

Karl Jensen, 2914 Oakmoor Cressent SW,
Calgary, Alberta, Canada
Et stort tillykke fra foreningen i Calgary
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MÆRKEDAGE

D.02 juli 2006

D. 10 juli 2006

D. 16 juli 2006

D. 16 juli 2006

D. 17 juli 2006

D. 17 juli 2006

D. 19 juli 2006

D.25 juli 2006

Birthe Nielsen

Kongebakken 13 st.tv.
Dk-Roskilde
Otto B Jensen

Egevænget 29, st. tv
DK-8600 Silkeborg
Knud Fjordside
H.C. Ørsteds Vej 55 st. th
DK-7400 Herning
John Schou
GI Randersvej 25
DK-8800Viborg
Jens Nissen
Hans Egedesvej 14
Dk-7000 Fredericia

„Naver Peter „
Hytten Vejle
Axel Gustavsen

Lindevej 4
DK-3300 Frederiksværk
Karl Jensen Calgary
2914 Oakmoor Cressent SW

Calgary, Alberta, Canada

Tak til Frederikssund for et formidabelt Pinsestævne. Det
var bare så godt. Det der imponerede mig/os mest var alle de
unge mennesker ved Huleaftenen ogGallamiddagen: Køkken¬
personalet, Bartendere og hele serveringspersonalet. De var
så søde og rare med et smil på læben hele aftenen så man
skulle tro de aldrig har lavet andet. Håber bare at I får lavet

Roskilde 75år en aftale med elektrikeren. Men også det klarede de flot.
Dem kan I godt være meget stolte af. Efter sigende var ud¬
flugten også en stor succes. Så en stor tak og tillykke her fra

Silkeborg 50år Slagelse.
Med kno i bordet: Erik Hjorth Andersen

Herning 70år NYVALG TIL HB-BESTYRELSEN

Herning 60år

Vejle 60år

Vejle 74 år

Frederikssund 65år

60år

JUBILÆUM
D.01 juli 2006

D. 19 juli 2006

Mogens B. Jensen
8531 Addison Place SE

Calgary, Alberta, Canada
Foreningen i Vejle

Calgary 30år

87år

TAK - TAK - TAK - TAK - TAK

Tak til Frederikssund.
For et godt afviklet Pinsestævne, det klappede stort set alt
sammen på bedste vis. Jeres festmiddag er suverænt den
bedste jeg nogensinde har fået til et pinsestævne.
Så en stor tak for et godt og vellykket Pinsestævne.
Fra Naverne i Silkeborg.

Jeg vil her sige en stor tak til alle som kom til min 70 års dag
d. 21 -5 Tak for alle gaverne. Der skal også lyde en stor tak til
Tenny for hjælpen i køkkenet. En tak til alle fra nær og ijern
som sendte telegram og brev.
Med naver hilsen Erling Herning.

NÆSTFORMAND:

Kaj Jepsen,
Bøgevang 16, Brejning

Dk-7080 Børkop
Tlf.: 7586 9335-

30705576
E-mail:

liskaj-d-j@mail.dk

SUPPELEANT:
Ove Graae,

Runestenen 52
Dk-4700 Næstved
Tlf.: 5577 3931-

40599610
E-mail:

frgraae@ofir.dk

ÅRETS NAV

TtrT

hf
fl A Jf§|pf

Arthur Nielsen (Pastoren) Alphyddevägen 43
S-131 35 Nacka Sverige
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Gode
Navere

I inviteres til Silkeborg Bad på Søvilla
lørdag den 05. august kl. 14

hvor vi vil nyde de gode omgivelser sammen og synge
nogle af vores dejlige naversange

Vi vil bestræbe os på, at vi skal have en hyggelig eftermiddag sammen. Humleorkesteret kommer også igen i år for at
spille for os. Hulefar vil have øl, vand, vin samt kaffe med småkager med.
Grillmad, salat, flutes m.m: Pris 80 kr.
Alt dette vil gå op i en højere enhed, når du/1 kommer og tager det gode sommerhumør samt den bedre halvdel med.

Naverne i Silkeborg.

Referat af HB-mødet d. 02. juni 2006 i Frederikssund.

1. Protokol og velkomst
2. Kassereren
3. Redaktøren
4. Hjemmesiden
5. Overspilning afbånd til CD
6. Pinsestævnet.
7. Evt.
1. Hele bestyrelsen + suppleanten Flemming Laugesen var til stede.
Ole Bøwig bød alle velkommen og beklagede, at han ikke kunne omdele en dagsorden, men hans
computer var brændt sammen om morgenen, og dagsordenen lå i denne, så vi måtte lige få den mundtligt.

2. Frode Zachariassen oplyste, at 2 annoncer var faldet fra, nemlig Malermesteren og Kartoffelcentralen, så vi har nu
plads til nogle nye, hvis man kender nogle, der vil være interesseret. Vagner har lavet en kopi afZacha Friis's bog. Hvis
man er interesseret i at købe et eksemplar, kan man henvende sig til Frode. Med hensyn til indvielsen afHillerøds nye
hule var det Dorrit, der var blevet bedt om at deltage fra HB, så hvad med rejsepenge til Ole, som også mødte op. Ole
sagde, han ikke skulle have nogle. Frode vil gerne have, at den kommende næstformand overtager adresseændringer
til Svenden.

3. Dorrit Hansen havde taltmed Calgary. De ønsker at lave nogle vedtægter for deres hule, derfor kunne de godt tænke sig
at se, hvordan andre foreningers ser ud. Den øvrige HB skal sende deres vedtægter til Dorrit, som så sender den alle
over sammen med Svenden. Calgary var kede af, at de fik Svenden så sent hver måned, da de bliver omdelt på deres
hulemøde. I sidste måned sendte Dorrit den så som A-post (det kostede kun 2 kr. ekstra). Dette gjorde, at de havde
bladet til tiden, så det vil hun gøre fremover. Posthuset har det med at ligge inde med Svenden nogle dage, før de sender
den videre, så når Dorit har fået Svenden fra trykkeren, og hun ved, han har sendt dem på posthuset, ringer Frode til
posthuset for at skubbe på, men det kræver en del arbejde og tid, som ikke skulle være nødvendigt.

4. Frode håber, at hjemmesiden kan blive vist på pinsestævnet, så man kan se, hvordan man bruger den. Finn Pedersen vil
ikke udmed, hvad han har tænkt sig at sige på delegeretmødet. Laila Dideriksen gav udtryk for, at hun ikke ønskede den
samme ballade, som der havde været sidste år.

5. Ole oplyste, at Kaj Lindeskjold gerne vil overspille båndet med naversange til en CD, men båndene var i så dårlig
kvalitet, at det kunne være svært at få en god CD. Dorrit oplyste, at de i Frederikssund havde nogle, som sommetider
spillede for dem. De havde indspillet en CD, hvor der var nogle naversange på. Frode skal købe en og se, om den kan
bruges.

6. Der er 23 tilmeldte som delegeret, men nogle tror, at når de har tilmeldt sig delegeretfrokosten, har de også tilmeldt sig
som delegeret. Dorrit vil lave teksten om på tilmeldingen til næste år. Forretningsordenen mangler at blive kopieret, men
Frode har kopimaskinen med, så det gør vi i morgen. Der var kommet 5 forslag til, hvem der skulle være årets nav. Det
var svært at vælge, men valget faldt på Arthur Nielsen fra Stockholm.

7. Det ville være rart, hvis Ole, når han modtog forslag til de opslåede ledige stillinger i HB samt forslag til årets nav,
sendte dem til resten afHB. Referant Laila Dideriksen
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Hej gamle og
nye

MOSEL- gi,fa re re!
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 ogMAX 10
deltagere, der kører selv.
Træffet i Mesenich sørger Geert Stage og Ole Bøwig for. I
år skal vi besøge en spændende borg - Markfburg. Som
noget nyt skal vi svæve derop. Bagefter får vi tid til at se
på Rüdesheim. Frokost undervejs for egen regning.
Turen er fra d. 24. august til d. 28. august 2006.
Torben og Flemming vil køre bussen igen.

Bussen starter fra Herning kl. 15.00 og Århus kl. 17.00.
Derefter Vejle og Fredericia. Ophold ved grænsen.
Så er der direkte kørsel til Mesenich medmorgenkaffe.
Derefter indkvartering.

Busturen indeholder:

Kørsel frem og tilbage i røgfri bus
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.
Udførligt program i bussen.
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:
HUSKATSKRIVE DITNAVNOGTLF. NR. PÅ INDBE-
TAIINCFN!

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

Fisketur.
For 3. år i træk havde Silkeborg forening arrangeret fisketur
Kristi Himmelfartsdag. Som de foregående år gik turen til
"Skovs put and take" lige nord for Silkeborg.
Turen er arrangeret som en familietur, hvor koner, kærester,
børn, svigerbørn, børnebørnm.v. kan deltage gratis, dog skal
drikkevarer købes på stedet til yderst rimelige "hulepriser".
Også i år havde vi gæster fra Hørning forening, det er dejligt.
Søen er lejet fra kl. 7.00 til kl. 17.00. Kl. 09.00 starter vi konkur¬
rencen, som løber frem til kl. 13.00. Så bliver grillen tændt, og
mens den bliver klar er der præmieoverrækkelse.
Sådan en dag er det bare dejligt at gå rundt og nyde den gode
stemning, som er hele søen rundt. Bl.a. høre ordspilletmellem
barnebarnet og bedstefar. "Bedstefar kan du ikke hjælpe mig
med at sætte en orm på? Prøv selv min ven. Æddd, den er
både slimet og snor sig". Ja, så må bedstefar ned på knæ og
hjælpe med et stort smil på læberne. Herligt at se samspillet
mellem generationerne. Så gør det ikke såmeget, om der bli¬
ver fanget en eller to fisk.
I år viste vejrguderne sig fra alle sider. Vi havde solskin, regn¬
vejr, haglvejr og blæst, men som Vagn hulefar sagde, så er der
ikke noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget. For
når det regner og hagler, har jeg selskab, og det skaber om¬
sætning i "hulekassen".
I år blev der fanget mange store fisk, faktisk var der kun 1
under 2 kg. Så inden vi tog hjem, bestilte vi søen igen til
næste års Kristi Himmelfartsdag. Da der sagtens kan være
flere deltagere, ville det være rart, om vi næste år så flere af
vores navervenner fra andre foreninger.
"Søde Prebens" Conni fangede i år den største fisk, ikke bare
for i årmen for alle de 3 år, hvor vi har holdt fiskekonkurrence,
en dejlig ørred på 3 kg.. Men da vi bad Conni om at løfte
fisken op, så vi kunne få et billede, fik vi etmeget bestemt nej,
for som Conni sagde, "den er jo slimet".
Vinderne af de forskellige konkurrencer:

Børn til og med 12 år: Her vandt Lehmanns barnebarn Ras¬
mus med en flot fisk på 2 kg.
Mindste fisk: Her vandt "fru Poulsen", efter en "større kamp"
med fisken, med en på 0,4 kg.
Største gæstefisk: Som tidligere omtaltConni med en på 3. kg.
Største fisk til en Silkeborg nav: Her vandt Peter "Edderkop"
med en fisk på 2,2 kg. Samtidig fører Peter konkurrencen om
vandrepokalen, som har et år endnu, så det bliver spændende,
om der er en Silkeborg nav, der kan overgå Peter næste år.
Vel mødt næste år. "Knagestrup"
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Trods det at stævnet startede med regn, blev vejret dog
bedre til sidst. Den traditionelle fanemarch i Frederikssund
var vist en våd affære, men med den gode naverånd blev
den gennemført, og selv om der vat lidt problemer med bus¬
sen, løste man også dette problem, nemlig ved at gå i læ for
regnen ved at gå på Postgården for at få slukket den indre
tørst.

(Afgang til fanemarch)

Efter et lille strømsvigt hvor al strømmen gik sig en tur og
satte vores kok og formand på lidt af en prøve, kom hule¬
aftenen i gang med en lille forsinkelse.
Huleaftenen var i en rigtig god naverstemning. Der blev spist
godt afbøf stroganoff (godt 75 kg kartoffelmos og ca. 25 kg
kød.). Efter at der blev uddelt gaver og taler m.m., blev der
spillet op til dans til den lyse morgen.

Søndagen startede med et overdådigt morgenbord med alt, hvad maven kunne begære. Efter indtagelsen afmorgenma¬
den var det tid til at få taget det traditionelle fællesfoto. Efter den sædvanlige tumult kom billedet i kassen.

Så var tiden til at tage på udflugt, og efter lidt ventetid på
bussen kom vi af sted. Dette års tur gik til Tibirke kirke,
hvor der blev holdt en lille strække ben pause, og hvor
tørsten blev slukket med kolde øl fra vores grønne køle¬
skab, som var en grøn dragkiste med en kobberindsats,
som blev fyldt op med øl og derefter isterninger. Vi siger
tak til Karl (ondt i maven) og hulefar, som har stået for
fremstillingen afdette unikke køleskab.

Efter pausen gik turen videre til Græsted Veterantræf, hvor vi fik lidt at spise og drikke. Efter et par timer her gik turen
videre til Laugø Smedie, hvor Keld var klar og havde tændt op i sin esse.
Her blev der smedet en lille hestesko, hvorefter turen gik hjemover. Med lidt sang og historier i bussen kom vi alle i
godt humør tilbage til hulen.
Da var det blevet tid til gallaaften. Alle nød den vidunderlige middag, som vores kok Jeanette havde sammensat. Vi vil
fra CUK sige en stor tak til Jeanette og hendes stab afkokke og tjenere for en flot indsats. Uden dem var det nok ikke gået.
Der skal også lyde et til lykke til Anton (pastoren) fra Stockholm med hæderen som årets nav.
Efter at vores formand, med feber og næsten ingen stemme tilbage, havde holdt sin tale og desserten blev indtaget, var
det tid til dans, og her blev der danset og hygget til den lyse morgen.
Mandag morgen var der igen et stort morgenbord, og efter et par hyggelige timer hvor der blev
sagt farvel til alle, var det tid til at drage hjemover.
Der skal fra CUK-Frederikssund lyde en stor tak til alle, som deltog i stævnet, og som var med til at gøre pinsestævnet
2006 til en stor succes, og vi glæder os til næste år, hvor det er Ålborg, som er vært for pinsestævnet.

Med knoen i bordet Jan Johansen

(Ondt i maven & hans kolde kølekasse)
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Slesvig turen 06
Tak for en dejlig tur til Grethe og Flemming Lauge. Så skete det igen i år den
årlige Slesvig tur, og Vorherre må synes godt om turen, lige som vi andre, vel Jgg
lige på nær et punkt. Det var strømmen eller starteren i bussen,
der gik ind for stilstand. En dejlig køretur ned gennem Jylland hvor solen /EgS
skinnede, fuglene sang eller var det Haldur?
Et stort ønske om at komme ind og se Slesvig Domkirke gik i opfyldelse i år.
Det var så absolut også hele rejsen værd at stå der og se denne fantastiske
altertavle fra 1521 udført afHans Bryggemann på syv år selvfølgelig i
samarbejde med andre billedskærere, snedkere og tømrere.
Vi havde en dansktalende guide, fru Elke Svendsen, med rundt i kirken. Hendes mand havde været sognepræst i Slesvig, og
Richard fra Hørning havde gået til præst ved pastor Svendsen.

Derefter var det Gotterup slot, der stod for tur, eller var det vores ben.
Vi skulle se en helt nyrenoveret del afparken samt en udstilling eller rettere
et Planetarium. Udstillingen er set afmange andre kendte end os.

Lange Margrethe, lille Frederik, Putin og den tyske kanslerAngela
Mergel for at nævne nogle stykker. De var dog ikke samtidig med os.
Det er jo også her, Margrethes slægt kommer fra. Puha den var svær,
men godt at der fandtes forebyggelsesøl i bussen.
Så tilbage til vores kro som igen i år levede op til vores forventninger.
God stemning, god mad og alt det der med krus og fad.

Så tog underholdningsafdelingen fat. Haldur gav den hele armen samt "Ved Varde å", så ikke et øje var tørt. Så tog Klaus fat.
Klaus er jo kroværten. Han og Haldur spiller hele tiden op til hinanden ogmod hinanden, men kedeligt bliver det aldrig. Efter
en kort nats søvn igen fat på bussen. Den ville bare ikke samarbejde med Flemming, men efter et kort familiebesøg fra en
anden Mercedes, blev den overtalt til at fortsætte turen, som går afmange snoede veje gennem det tyske rige, som de ærligt
og redeligt har frarøvet os der i 1868 i Slesvig krigene. Dog er det ikke gamle danske bynavne, som dukker op her og der. Vi
kører til Schönberg strand, hvor nogle vil se på nogle krostuer. Flemming med bus fortsætter til Schönberg station. Her er der
et museum for motortog samt sporvogne. Meget interessant for dem som er til skinner og tog. Efter dette var det blevet tid
til en sejltur på de fem søer, som er en tur på 15 km. fra Plön til Gremsmühlen. En meget skøn og dejlig tur. Igen godt at der var
forplejning i Laugebussen. Tilbage til kroen og samme program som aftenen før dog med den tilføjelse, at der nu var tre
musikanter på harmonika. Det var en kæmpe oplevelse at se og høre dette, og vi sang alle dem, som vi kunne og så højt, som
vi kunne med det resultat at en, der var i et andet selskab på kroen flyttede selskab og gav et sving med kanden, og Flemming
gav snus til værdig trængende. Så tog vi en gribende afsked med kroen og dennes medarbejdere, hvorefter det var "Otto
Tuborg", der stod for skud og så tilbage til lille Dannevang. Tak for en dejlig tur og godt selskab.

Skriverkarlen i Silkeborg

CUK - Frederikssund
sender 2 nye svende til Australien.

Torsdag d. 08.06.2006
sendte vi to nye svende
på valsen til Australien.

Det varMichael ogNicolaj,
som skulle af sted.

I den anledning var formanden
og hulefar ude i lufthavnen
for at sige farvel til dem.

Vi vil fra CUK-Frederikssund
ønske de to alt held og lykke
på turen og håber, at de må få
en god og lærerig oplevelse

derude.
Vi glæder os til at høre fra dem.

Med knoen i bordet CUK-Frederikssund.
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HOVEDKASSEREREN OPLYSER:

Nu er de endelig kommet
„DEN FARENDE SVEND" flot indbundne
og i årgange: 2000 - 2002 & 2003 - 2005.

Kanbestilles ved:

Frode Zachariassen, Rustrupvej 26 B,
DK-8653 Them. Tlf.: 8684 9268

Email: firode26@mail.tele.dk

Bestil dem nu, så er du sikker på at få det.
Hovedkassereren

CALGARY
Hulemøde den 1. juni 2006. Til vores
junimøde var der fremmødt 26 navere.
Der blev budt velkommen af formanden,
hvorefter de to nationalsange blev sun¬

get. Der var stadig ingen, der havde
meldt sig til at afholde "Stampeede
Breakfast", så den forbliver aflyst. Der
blev skålet for Hans Madsen, Bent
Thomsen, Dennis Nielsen og Svend
Jensen, som alle havde bragt snaps.
Dennis Nielsen havde yderligere bestilt
og betalt en omgang hvide sild, som vi
kunne nyde til snapsen. En tak til Den¬
nis. Hans Mikkelsen og Karl Jensen
stod herefter op og fortalte et par vittig¬
heder. Om det var egen erfaring, eller
noget de havde hørt ude i byen vides
ikke. Der blev rundsendt en forhånd-

stilmelding til den gratis brunch på
Hoggs Campground af hensyn til ind¬
køb. Vinder af vores 50/50 lotteri blev
Karl Jensen med $ 30.00. Næste møde
den 06. juli 2006. På grund afDen Dan¬
ske Klubs ferielukning i august vil
augustmødet blive afholdt i Hans
Mikkelsens baghave, 716 Heritage Drive
SE, den 03. august.
Med kno på bordet, Ole

AALBORG
Der var mødt 14 svende og 2 gæster til
den sidste huleaften inden sommerfe¬

rien, for hulen er lukket i juli måned. Vi
sluttede afmed en barbecueaften. Efter
formandens velkomst fortalte Kurt om

pinsestævnet. Vi glæder os til at holde
det i Aalborg til næste år.
Der var flere svende, som meldte sig
som sponsorer til en stol. Vi tømte bøde¬
kassen, som indeholdt 2.598 kroner. Vi
ønsker alle navere en god sommer
med naverhilsen Irene

ESBJERG
Vi vil gerne her fra Esbjerg takke for et
flot fremmøde fra Odense - Fredericia -

Kolding ogVejle. Vi takker for Jeres måde
at være på. Jeres humør var noget, der
virkelig gjorde godt. Vi beklager, at to af
vores medlemmer tog flaget ned for tid¬
ligt. De kommer nok til at høre for det et
års tid endnu. Vi ser virkelig frem til hyg¬
geligt samværmed Jer alle sammen igen.
Vi håber, I alle kom godt hjem
KNO EsbjergNaverne

FREDERICIA
13 navere og venner varmødt op til det
sidste onsdagsmøde, inden vi holder
sommerferie. Formanden Erik Phillipsen
bød velkommen, og vi sang "Når vi ind
i hulen træder".

Som første punkt på dagsordenen blev
Orsa og Kim Skov Jensen optaget som
navervenner. Herefter gennemgik Erik
de forskellige ting, der var sket til pinse¬
stævnet, og hvilken medfart de ind¬
sendte forslag havde fået. Herefter gik
vi over til fortæring af hulemors mad,
og herunder blev der stadig diskuteret
ret heftigt om vores nye hule, som endnu
ikke rigtig har fundet nogen løsning. I
løbet af aftenen var der blandt andet 2,
der havde fyldt år- nemlig Lis og Jens Chr,
så de måtte lige slå engang på klokken.
Kristi Himmelfartsdag havde Kisten fra
Odense arrangeret en tur til Esbjerg,
hvor vi var 4 fra Fredericia, der havde
valgt at deltage. Det var med tog, hvil¬
ket var rigtig hyggeligt. Da vi ankom til
Esbjerg, stod der nogle af de lokale og
tog imod os. Da der var blevet hilst, gik
turen mod deres ret så nyindrettede
hule, men det var til fods. Vi kom blandt
andet forbi det gamle vandtårn. Sikken
en herlig plet med flot udsigt til Fanø. Vi
holdt da også en drikkepause på denne
plet. Da vi nåede frem til hulen, var der
dækket frokostbord med alt hvad hjer¬
tet kunne begære. Efter der var spist og
drukket op, det var vist nok blevet sidst
på aftenen, drog de fleste igen østpå.
Jens Chr. skulle lige have et par timer på
øjet først. Dermå være noget i det vestjy¬
ske, han ikke kunne tåle, men ellers var
det en god tur Odense havde arrangeret.
Grillfest: I den så populære lege og dy¬
repark kaldet Madsbyparken prøver vi i
år at holde vores grillfest lørdag den 15.
juli kl. 13.00. Grillen vil blive tændt kl.
13.30.
Der er en god grillbøfm.m., og til børn
vil der være grillpølserm.m. Dervil være
salat med dressing i lange grønne ba¬
ner. Alt det får du for kun 50 kr. Børn
under 12 år halv pris. Drikkevarer sæl¬
ges også til yderst fornuftige priser.
Tilmelding til Vera og Jens Chr. Dam
på tlf. 75 92 23 82 eller 28 96 94 60. Til¬
melding er nødvendig.
Med kno i bordet Vera og Jens Chr

FREDERIKSSUND
Næste hulemøde d. 7. juli 2006 kl. 19.30
- Grillaften som foregår i hulen på Græse
GI. Skole.
Sekretæren.
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HERNING
Nå så I troede, at vi var afgået ved dø¬
den her i Herning. Nej vi lever i bedste
velgående, men det skyldes undertegne¬
des dovenskab, at der ikke har været
noget i Svenden de sidste 2 mdr. - men
nu har jeg fået lidt energi, som jeg vil
bruge til at skrive noget ned.
Hvad er der så sket i den forløbne tid?
Jo faktisk en hel del. Den 11. marts fej¬
rede vi Flemmings 25 års jubilæum.
Samme dato fejrede Henry sin 80 års¬
dag. De to havde slået sig sammen og
hvilken fest, den sagde spar to. Tak til
Jer to.

I april skete der ikke det helt store. Der
har været godt fremmøde til hule¬
møderne. Vores generalmøde blev flyt¬
tet til den 21., da formanden var forhin¬
dret på den annoncerede dato. Jeg skal
lige love for, atmedlemmerne havde fået
løsrevet sig fra husalteret derhjemme.
Hele 18 ud af22 mødte op, det kan man
da kalde flot. Alle valg var genvalg. Flem¬
ming lovede næsten, at han ville fort¬
sætte som formand de næste 20 år. Mø¬
det sluttede traditionen tro med gule
ærter, men vi måtte undvære grise¬
halerne, da der ikke fandtes en gris med
en hale i hele Herning og omegn. Det er
så vidt vides noget, de har bestemt nede
i EU, at her på egnen må ingen grise
have en hale.
I maj var der også godt fremmøde i hu¬
len. Især søndag den 21. hvor Erling fej¬
rede sin 70 års fødselsdag - ligeledes
en fin fest. Tak til Erling
Nu har jeg ikke mere i denne omgang.
MED KNOSLAG,MONTAGEN

HILLERØD
Vi har det stadig godt efter vores vel¬
lykkede indvielse af den nye hule den
29. april. Et afvores problemer var, at vi
ikke fik vores gæstebog frem, og det
blev derfor desværre ikke nævnt i juni¬
nummeret af Svenden, at vi havde gæ¬
ster ikke bare fra Frederikssund og Vejle
som nævnt, men også fra Holbæk og

Helsingør. Vi fik også besøg fra grafi¬
kerne fra det grafiske museum i Hille¬

rød, som før har besøgt vores hule og
andre borgere fraHillerød. Det er dejligt
med gæster, og vi håber at se mange
også fremover. Nu er sommerferien star¬
tet. Vi starter igen til september med
vores huleaftener anden fredag i måne¬
den kl. 19.30 og messer den sidste lør¬
dag i måneden kl. 13. Men allerede det
første arrangement i september bliver
helt anderledes! Vi holder ikke huleaften
den 8. september - i stedet har vi plan¬
lagt en bustur til værftet i Rødvig den 9.
september. Vi skal høre om skibsbyg¬
ning og fiskeri, og skibsmotormuseet vil
være åbent for vores skyld. Og så hol¬
der vi en fælles frokost. Reserver dagen
allerede nu. Flere detaljer og anmodning
om tilmelding kommer i næste nummer
af svenden. Og vi får plads til gæster.
Vores nye hule i Hillerød Kommunes
Viden- og Kulturcenter fungerer fint. Til
den første messe efter indvielsen lør¬
dag d. 27. maj mødte 12 navere og naver¬
venner op til sømandslabskovs frem¬
stillet af formanden himself og fortæret
med god appetit. Vi nåede igennem en
del af sangene i naversangbogen, og
især Karl bidrog til stemningen med be¬
retning om sin tur gennem Europa og
overAlperne på sin Velosolex. Som sid¬
ste år trak Jørgen navervognen til Græ¬
sted Veterantræf, der blev holdt 4. og 5.
juni. Græsted Veterantræf er en fanta¬
stisk forestillingmed gamlemaskiner og
meget andet. Et besøg kan meget anbe¬
fales, når det igen finder sted næste år.
Det er jo i pinsen, så mange tager i ste¬
det til pinsestævnet.. Mange af gæ¬
sterne fra pinsestævnet i Frederikssund
kørte med bus til Græsted og fik oplevet
et par timer på stævnet i det pragtfulde
vejr, og vi fik taltmed mange andre rare
mennesker. Vi havde deltagere i pinse¬
stævnet i Frederikssund, og nogle nå¬
ede både Græsted og Frederikssund.
Tak for et godt stævne! Når dette læses
har vi lukket og slukket for sæsonen
med grillfesten hos Hanne og Peder i
Blovstrød. Vi ses igen til efteråret!
Med naverhilsen Per.

HOLBÆK
Selv om vi har højt til loftet, skal der luft
til. Endelig er der blevet sat en ventila¬
tor op i hulen. (Efter flere tiltag er det
endelig sket).Til dem der skal have en

kuglepen med hjem efter møderne så
kom bare igen, vi har fået mange nye.
Mogens og Anni stod for fødselsdags-
maden "deres egen" til 19 fremmødte.
Endnu engang til lykke. Ebert har endnu
engang haft besøg for at holde foredrag
om naverne. Denne gang var det en stor
dameklub. Ebert havde taget nogle
møbeltegninger med fra det forrige år¬
hundrede. Magen til håndværk¬
stegninger skal man lede længe efter.
Desværre kniber det med pladsen på
væggene. Til den årlige ø-tur d.27.05
var der mødt 28 op i Sorø by. Vi gik
straks påmuseum for at få en forklaring *

på det med Sor-ø. En vej, en ø og et hav
afsøer rundt om byen/øen. Efter et me¬
get sammensat foredrag om Danmarks »
spidser, som kom i Sorø førhen, var det
navernes tur fra Holbæk. Efter et kig på
kongegrave i Klosterkirken var det spi¬
setid i den flotteAkademihave. Til sidst
en tur rundt på Sorø sø i både. Endnu
engang en tur med godt vejr. Tak for en
god tur skal lyde til ø-tursudvalget.
Næste dag var der dagsregn. Tak til
Frederikssund for et uforglemmeligt
pinsestævne. Bedre kan det vist ikke
gøres. På dagen d. 08.07 bliver Ole P's
65 års fødselsdag afholdt i hulen. Der
vil være brunch fra kl. 11.00-15.00. In¬

gen huleaften i juli på grund af ferie.
God sommer skal lyde fra Holbæk.
T.L.

LOS ANGELES

Jeg tror, sommeren nu er kommet til Ca¬
lifornien. Der er sket en del den sidste
måneds tid. Vi har mistet tre

gode mennesker i vores danske kredse.
Først editor Gert Madsen, som var nu¬
værende redaktør på vores danske avis
„Bien", dernæst er vores gamle redak¬
tør Poul Dalby Andersen taget på sin
sidste rejse. Der har netop været Me¬
morial Service i Den Danske Kirke for
ham. Poul Dalby Andersen har været
nav i 41 år. Han gjorde et stort arbejde
for danskheden her i Los Angeles. Sidst
men ikke mindst har vores gode nav
Andy Haakon Andersen mistet sin kone
Elly.Æret være Deres minder.
Vores Junimøde gik fint, og vi havde
endda haft besøg af en rigtig bjørn. Jeg
ved ikke, hvem der var mest forskræk¬
ket, bjørnen eller nav Ed Belknap. Grun¬
den til dens besøg er, at vi har såmange
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avokadoer på vores tæer i år, og det er
jo en lækkerbisken for bjørne. Vi havde
27 navere og 3 gæster til mødet. Denne
gang stod nav Jorn Hansen og Gari
Medförd formadlavningen, og den kla¬
rede de fint. Vores formand Kent Hanson
er kommet tilbage fra sin tur til Austra¬
lien. Han fortalte om alle sine gode op¬
levelser. Pudsigt nok havde vi også be¬
søg af to rørsmede fra Australien
(Melbourne), så det gav os lejlighed til
at synge 'Waltzing Mathilda". Vores
ældste nav Bill Norgaard (104) har lige
fejret sin fødselsdag med familien og
navere. De fejrede det med et stort
Hawaiian Hula Show. Men ikke nokmed
det, så skal han igen fejres her i naver¬
hulen, hvor hans familie har inviteret
naverne til grillfest den 25. juni. Yder¬
mere kan jeg berette, at nav William
Knudsen er i Danmark for tiden for at

fejre sin 80 års fødselsdagmed sin fami¬
lie. Prins Joachim har været på besøg i
Californien, men han nåede desværre
ikke op til navenhulen i Monrovia (men
han var heller ikke inviteret).
Med kno Arne O.

KOLDING
Hulemødet d. 29.04. Der var god plads,
da vi kun var 4 medl. Mødt. Hvor blev I
andre af? Håber at se Jer næste gang. Vi
har talt om at skulle på en sommerud¬
flugt, hvor vi gerne ville have flere med
fra andre foreninger. Men derom senere.
Vi har ikke møde i juli. Ellers ønsker vi
herfra en god sommer.
Med naverhilsen Karen.

KØBENHAVN
Vi var 8 gævemennesker til svende-hule-
mødet den 23.05. Der i blandt Karin der
var interesseret i at blive naverven. Så
nu er dermåske hul på bylden, så „nye"
navere også kommer ud af busken.
STOR tak til Torstein for stolehynderne,
det var r.. dejligt. Se det varmaj måned.
Juli bliver endnu kortere at skrive om,
da vi holder ferielukket. Jeg vil dog be¬
nytte pladsen til at annoncere en have¬
messe hos Ilse & Sven Aage i Strøby
Egede lørdag den 5. august kl. 13.00.
Det er nemt at komme til og fra, som vi
gør i samlet flok.

Jeg kan absolut anbefale at deltage, for
det er ih så flot, dejligt og overdådigt.
Sidste tilmelding den 30. august til Sven
Aage: 5626 6328 eller under¬
tegnede. Fortsat god sommer ønskes
alle.

Arrangementer:
05.08 kl. 13.00: Havemesse
Med kno i bordet, Niels „2m"

ODENSE
Hulemødet d. 02.06 måtte vi aflyse, da
flere af os skulle til pinsestævne. Ellers
har vi haft en aktiv måned udad til. D.
20.05 tog vi med Fredericia naverne i
bus til Den Gamle By i Århus og videre
til hulen, hvor Kaj ventede med et fest¬
måltid afoksehaler. Vi havde nogle go¬
der timer i hulen med sang, spin og om¬

gange. Der var ingen andre Århus na¬
veremed - kun Kaj og Else. Alle var ude
til Eriks 60 års fødselsdag. V i kørte også
en tur ud og hilste på. Det er jo noget
der rykker, når der kommer 22 på en
gang. Men der var plads til alle i det
store telt.
D. 25.05, Kristi Himmelfartsdag, var det
tid til vores årlige udflugt. Denne gang
til den nye hule i Esbjerg. Der var 4 fra
Fredericia og 2 fra Kolding, som deltog.
Så vi sneg os op på 16 i alt. Vi blev budt
velkommen på banegården og vist lidt
rundt i Esbjerg af de lokale navere, in¬
den vi tog i hulen. Der ventede en dejlig
frokost (til næsten ingen penge)
Vi havde nogle rigtig goder timer i hu¬
len. Vi tømte deres lager, så de måtte til
købmand flere gange efter nye forsy¬
ninger. Så vi håber, de fik lidt overskud
i deres kasse. Sangbogen blev også flit¬
tigt brugt. Tak fordi I ville huse os på
vores udflugt. Kl. 20 sad vi i toget igen.
Der var 4 fraOdense, som deltog i pinse¬
stævnet. Andre kan skrive om stævnet,
men jeg synes, det var et fint stævne.
Det er dejligt at hilse på så mange glade
navere og venner, man ikke lige ser hver
dag.
D. 1. juli har vi ÅTUR til Carllund. Vi
mødes kl. 12.30 og sejler ud og hører
jazz. Senere går vi over i hulen kl. 17 og
spiser æggekage a la Kirsten og hygger
os. Vil du gerne deltage så ring til Kir¬
sten på tlf. 65 91 35 38 eller 26 28 35 38.
De bedste hilsener pigen fra Fyn.

NÆSTVED
Ved hulemødet den 02.06 var der mødt
10. Jørgen Erik Andersen blev optaget
som nav. Velkommen. Da Poul har truk¬
ket sig som hulefar, afholdes ekstraor¬
dinær generalforsamling d. 07.07 kl.
19.00 inden det almindelige hulemøde.
Festudvalget meddeler, at der bliver
sommerudflugt d. 27.08. Nærmere herom
i næste nummer af Svenden. Men sæt

allerede nu et stort X i kalenderen.
Med e'n finger Nils

RANDERS
Til hulemødet var dermødt 12. Der var

igen den store samtale om den nye hule.
Vi har optaget et nytmedlem Jytte Poul¬
sen. Velkommen til. Så har der igen væ¬
ret pinsestævne, hvor vi fra Kronjylland
var med, 12 personer, det var flot. En
stor tak til Frederikssund for en god fest.
Husk vi har grillaften i hulen d. 07. juli 06.
Med kno i bordet Peter.

ROSKILDE
Ved hulemødet d. 12.06 var vi 12 delta¬

gere. Efter formandens velkomst og en
sang fortalte han, at der ville komme 6
gæster for at se hulen lørdag d. 27. Men
da ingen af bestyrelsen var disponible,
overtog han selv hvervet med at vise
hulen frem. Ret hurtigt gik vi i lag med
de medbragte klemmer og hyggesnak.
Jeg havde rundet år siden sidste møde
og følte trang til at slå på klokken og
byde på kage til kaffen. En medbragt
sang fra fødselsdagen gjorde lykke.
PROGRAM FORJULI:
Der er ingen kortspil i hulen, men FRIDA
og KARL inviterer spillefuglene til kom¬
sammen omkring poolen. Hulemøde
med grill fredag d. 28. kl. 19.00. Hule¬
vagtGITTE og POUL.
Substitut for sekretæren ERNA.

SAMSØ
Hulemøde den 02.06.2006. Fire svende
varmødt op. Bo Stavnsbo blev optaget
som naverven. Det må være sommeren,
der er skyld i det lille fremmøde.
MØDER:
Sommerferie
Den 01.09.2006 Hulemøde Grillaften.

Med kno Jørn
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SILKEBORG
Solen skinner, og har vi det ikke herligt.
Så er der noget ved at bo i det Midtjy¬
ske Søhøjland. Det nye jubilæumsfest¬
udvalg har holdt sit første møde, og der
er kommet en del på bordet, som vi skal
se på, men datoen ligger fast. Det bliver
lørdag den 13. oktober til næste år. Jeg
har lige været til pinsestævne sammen
med vores fanebærer Ole Eriksen, kas¬
sereren Christian med frue samt Sonja.
Delegeretmødet forløb betydeligere
mere roligt end de sidstemange år.Alt i
alt en vellykket tur. Vi fik valgt ny næst¬
formand. Det blev Kaj fra Vejle. Nu vil
vi glæde os til sommerens glæder i ha¬
ver og ved strand, eller hvor vi nu kan
finde på at være. Otto Benjamin Jensen
har fødselsdag 10. juli. Der er fremlagt
lister i Hulen. Husk at vi ses på Silke¬
borg Bad den 05. august kl. 14.00 til
store badedag. Det vil i lighed med an¬
dre år blive sådan, at det kød vi vil spise
er på badet med salat og flutes til den
beskedne pris af 80 kr. Husk lige at få
Jer skrevet på listen i Hulen. Tak
Kan i holdejer fugtige svende. Skriver¬
karlen.

SLAGELSE
Den 22. maj blev der afholdt ekstraordi¬
nær generalforsamling i hulen. Det blev
vedtaget at Navervenner kunne opta¬
ges parallelt under foreningen. Besty¬
relsen opdaterer indtægterne således at
alle kan sætte sig ind i optagelses¬
kriterierne osv. Hulemøde blev afholdt
d. 2. juni i opløftet stemning. Skønt frem¬
mødet var begrænset med kun 5
svende, sørgede de fremmødte for høj
kvalitet. Da både formand samt næst¬

formand var fysisk fraværende (de ple¬
jer kun at være mentalt fraværende),
førte Ejner os trygt gennem aftenen. Det
var særdeles hyggeligt, at 2 brødre fra
det tyske dukkede op. Ja, faktisk var det
én broder samt én søster. De er på tur i
Danmark hvor de for tiden arbejder som
tømrere i Slagelse. Herefter drager de til
Anholt for at „valse" der. Vi ønsker disse
prægtige mennesker god vind i sejlene
på deres færd. Per (altså mig) havde pga
et modtaget fødselsdagskort set sig
presset til at tage fløde med til kaffen.
Den blev vist nok drukket! El-orglet
blev tændt, og der blev sunget., højt og
længe.

Hulen blev forladt ekstraordinært tid¬
ligt på morgenen i glad stemning.
Med kno i bordet Per

STOCKHOLM
Påmånedsmödet den 05. maj besluttede
vi i Stockholm, atAnton og Erling skulle
våre vores repræsentanter på delege-
rer-mödet ved pinsestævnet. Samtidig
tog vi beslut om de forskellige forslag,
som skal tas op på mödet, om hvad vi i
Stockholm anser er bedst for forenin¬
gerne. Vi besluttede at sende en
inbyden til den Danske forening, som
vi gjorde for et år siden, og som var
vellykket. Vi skal også sende brev til alle
vores ungdommer, som var meget tii¬
sammens, da de varmindre og byde dem
til Torpet.
Vi skal göre en sammenstälning av, hvor
mange som har våret på Torpet, og hvad
som har hänt under alle år. Den 20. maj
havde Kenneth og Anna dåbsfest på
Torpet. Der var familje, venner og na¬
verne, så vi blev 40 personer, og når
alle var samlet, gik vi ned til badstran¬
den, hvor pigen blev döbt til Felicia ved
en ståmningsfuld ceremoni. Efter det
var der öl til alle. Siden gik vi op til Tor¬
pet og fik kaffe og 7 slags kager.
Jeg vil takke Frederikssund for et fint
stævne og god mad.
Onkel Anders

SØNDERBORG
Kristi Himmelfartsdag. Der er et par styk¬
ker, som ønsker at jeg skriver dette
(næstformanden). Det var ikke noget
problem at være i hulen hele dagen. Der
var dækket op til alle. Morgenmaden var
perfekt, og udover det kom vores „mad¬
mor" med ekstra brød til alle 5 timer se¬
nere. Hun mente, vi nok var blevet lidt
sultne igen. Al ære og respekt for den,
der vil give os noget godt at spise Så er
det vores (hulefar)På grund af fugle¬
influenzamåtte vi blive i Hulen K.H. dag.
Vi startede med det store store morgen¬
bord sild, rundstykker, æg, leverpostej,
pålæg og masser af Snaps. Hilsen fra
HULEFAR.
Ja som I kan læse, så blev det en rigtig
dejlig dag trods regn, hagl og storm her
i det sønderjyske.

Så havde vi det sidste hulemøde før fe¬
rien den 02. juni, og vi vil gerne ønske
alle navere og venner en rigtig herlig
sommer og på gensyn.
Nymailadresse:
6400dantoft@stofanet.dk
Med kno i bordet og møjn .... Martha

VEJLE
Til Hulemødet den 02.06 havde 17 na¬

vere fundet vej til Hulen. Mødet blev
indledt med „Jeg sidder i Hulen", og
derefter bød formanden velkommen til
de fremmødte.
Der mangler stadig et par „weekend¬
vagter" at få besat i Hytten, så forman¬
den opfordrede til at kigge en ekstra
gang i kalenderen, så vi kan få dækket
de sidste hyttevagter. Forhåbentlig vil
der komme en mere permanent afklaring
omkring hyttevært, når der afholdes
generalforsamling senere på året. Indtil
videre er Jørgen „indkøbschef'. En stor
tak til Jørgen for hans fortræffelige
frokostarrangement i Hulen.
Den 15.06 kommer der besøg i Hytten af
DSU. De har gæstet Hytten før, og
Johnny og Jørgen vil være til stede den
dag.
Den 07.08. og 9. juli afholdes der damp¬
festival i Vejle. Der vil være mulighed
for at komme på sejltur med de gamle
dampskibe. Prisen vil væremellem 2 og
300 kr. incl. bustransport. Samtidig er
Hytten åben - så lav en tur ud af det.
Besøg dampfestivalen samt Hytten.
Et stort forsinket men ikke mindre vel¬
ment til lykke til Mogens Haugaard med
60 års dagen den 07.juni

Lige en påmindelse om at til næste møde
den 07.07 får vi besøg af flyinstruktør
Hardy Larsen.
En stor tak til Frederikssund for et rigtig
godt og velarrangeret pinsestævne.
Med kno i bordet Kaj



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.: 6590 4416 Mobil tlf: 4036 3816
E-mail: Naver@galnet.dk
Næstformand:

Kaj Jepsen, Bøgevang 16, Brejning, DK-7080 Børkop
Tlf. 7586 9335 - 3070 5576 E-mail: liskaj-d-j@mail.dk

ADRESSEÆNDRING - UDMELDNING
BLADFORSENDELSE I INDLAND
Hovedkasserer:
Frode Zachariassen, Rustrupvej 26 B, DK-8653 Them.
Tlf. 8684 9268 Fax 8684 9143 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: 4772 4814 Email-ads.: dorrit_nav@email.dk
Deadline: Den 10 i måneden.
Sekretær:
Laila Dideriksen GL Viborgvej 216 DK.-8900 Randers
Tlf.: 8645 4348 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.: 4581 0458.

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 loKzale øl d&jpc>t

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

Medlem i Frederikssund

Z Jakon A/S
O Bygningsentreprise

Baltorpbakken 9, 2750 Ballerup

^ Tlf. 44 83 02 00
n www.jakon.dk

BIANKAS SOMMERHUSUDLEJNING.
Billig udlejning af sommerhuse med og uden svømmepol.

Ring efter materiale
tlf. 7591 1940 fax. 7593 4019

email : bianka@bianka.dk • webside : www.bianka.dk

VIOLA PUB
Søndergade 21 • 6000 Kolding • Tlf. 75 53 76 90

Helle Krogsgaard

KOLDING

KRONE

TAXI 7550 2700

CITY CAFE'en
Fønnesbechsgade

Herning
Tlf. 9722 5574

stedet, hvor venner mødes

VELKOMMEN TIL NAVERTORPET
Telefon 46/857 028 629

Torpvägen 4,
S-134 64 Ingarö Sverige.

Tryksager siden 1931

Birkerød Bogtryk
Toftebakken 2 D.

DK-3460 Birkerød >DT1
Danmark jD|j
Tlf. 45 81 04 58

BORGERKROEN

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

Bodega
GflDESPEJLET

Østergade 18 HERNING 97 12 30 08



AFSENDER: B
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.

Brandt's Bar
Paladspassagen 7

7100 Vejle
Tlf. 7583 1099

SIL-K^B

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

tisetr .

Frederiksberggade 4 - Silkeborg - Tlf. 86 82 05 91

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

BAR - BODEGA - BILLARD
Levende musik - fredag / lørdag

HØJSKOLE
ØSTERSØE

N
N

■-"i

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

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



Campout, Hogg Park 2006
I år gik turen som sædvanlig til Hogg Park ved
Highwood River for den årlige Campout. I mod¬
sætning til sidste år, hvor vi på det nærmeste blev
regnet væk, var vejrguderne med os. Vi havde det
mest pragtfulde vejr i weekenden. Det havde reg¬
net et par dage før. Det betød en højere vandstand
i floden, hvilket igen gav os de bedste betingelser
for "white water rafting". Det blev til i alt 5 ture i
løbet afweekenden ned afden 16 km lange stræk¬
ning. Der var til vores campout en pæn deltagelse,
ca 50 personer. Vi har andre år været flere, men i
modsætning til sidste år hvor vi kun var 18 incl.
besøgende, var det et pænt fremmøde. Søndag
havde vi fælles brunch, som klubben betalte.

Med et pragtfuldt vejr til lejligheden
kunne man ikke bede om mere. Der
blev lavet pandekager, stegt bacon,
spejlæg, pølser og Hash Brown
Potatoes i "The Cookhouse".
Her kunne folk så betjene sig selv og
nyde maden enten indenfor eller ude i
solen. Weekenden sluttede for de fle¬
ste med en fælles frokost, hvor der som
sædvanlig var alt for meget mad. Der
var enkelte deltagere, der blev til om
mandagen.
Med naverhilsen Ole
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MÆRKEDAGE TAK - TAK - TAK - TAK - TAK

D.06.aug.2006

D.16.aug.2006

D.24.aug.2006

D.29.aug.2006

Poul Rzenno

Smøgen 2, Darup
Dk-4000 Roskilde
Jes Åge Jensen
Engdalen 9
Dk-4690 Haslev
Eric Reholdt
Birkede Brovej 13
Dk-4130Viby Sj
Nils H. Christiansen
Set. Jørgens Park 25
Dk-4700 Næstved

Roskilde 85år

Næstved 60år

Roskilde 75år

Næstved 60år

Næstved naverne inviterer til skovtur

søndag den 27. aug. 2006

Program:

Kl. 08:00 morgenbord i Hulen.
Kl. 09:00 afgang med bus
Turen går til Storebæltsmuseet og Ismuseet ved Korsør
Kl. 13:00 sejler færgen til Agersø, hvor vi går til
Kroen for at nyde det store kolde bord
Kl. 18:00 sejler færgen tilbage til Stigsnæs.
Forventet hjemkomst i Næstved ca. kl. 19:00
Pris 250 kr. for indgang, sejltur samt frokost. Drikkeva¬
rer for egen regning. For ikke at dehydrere vil festudvalget
medbringe drikkevarer, som sælges til hulepriser.
Sidste tilmelding er den 19.08.06 på tlf. 21 68 68 86 eller
Hulen 55 77 09 62. Se også opslag i Hulen.
Gå ikke glip af denne fantastiske dag.
Med kno Ole "No Hope".

Her med min hjerteligste tak for de flotte naverhilsner og
lykønskninger, som jeg har modtaget påmin 75 års fra
naverklubberne CUK. København - Stockholm og fra
hovedbestyrelsen..
Med naverhilsen og tak til jer alle
Bent Högberg, København.

Venlig tak for opmærksomheden ved min 75 års fødselsdag
d. 17-6-2006. En særlig tak til Svend Erik og Eva som be¬
søgte os på dagen.
Venlig hilsen H. Fiirgaard.

BUSTUR TIL RØDVIG

Naverne iHillerød arrangerer en bustur til Rødvig
lørdag den 9. september 2006

Vi kører i bus efter følgende køreplan:
Bi-Lidt i Frederikssund kl. 09.00

Dronningens Kovang i Fredensborg kl. 10.00
Kongevejen 11 i Blovstrød (proviantering!) kl. 10.45
Lyngby station kl. 11.15
Ølby Center kl. 12.00
Rødvig kl. 13.00

På hotel Harmonien vil der blive serveret biksemad. Per
Rolighed fra Rødvig værft vil fortælle om fiskeriet og skibs¬
bygningen, og bagefter besøger vi værftet og skibsmotor¬
museet. Så går turen hjemad, og det sidste programpunkt er
tre håndmadder på Ishøj havn ca. kl. 18 og hjemtur ad samme
rute (i modsat retning).
Prisen for turen har vi sat til 100 kr., der opkræves i bussen.
Prisen indbefatter: Busturen, biksemad i Rødvig, inklusive
1 øl eller vand (andre og flere drikkevarer kan købes), be¬
søg på værftet og museet og tre håndmadder på hjemturen,

I inklusive 1 øl og 1 snaps.Gæster er meget velkomne! Af hensyn til planlægningen
må vi have tilmelding i god tid, senest den 1. september!
Tilmelding til kassereren Jørgen Frederiksen på telefon 47
52 95 20. Der burde være plads nok i bussen. Hvis der bli¬
ver udsolgt, gælder den gode gamle regel - først til mølle
og så videre.
Husk at fortælle hvor man vil stå på bussen! Vi kan ikke
vente på de, der måtte komme for sent.
Hvis man vil høre, om bussen er forsinket eller andet den dag,
kan man ringe til en afmobiltelefonerne på bussen:
Jørgen 20 42 64 03, Dann 30 55 65 42 eller Per 23 82 88 24.

Planlæg din ferie for 2008. Kom til Calgary og vær med
til at fejre vores 50 års jubilæum. Festlighederne vil blive
afholdt inden for de to første uger afjuli I forbindelse
med den årlige byfest, "Calgary Stampede
http://cs.calgarystampede.com
http://www.discovercalgary.com
http://www.danishclubcalgary.com

bindelse

¥
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Gode Navere og Navervenner.
Så holder Cuk - Frederikssund igen
deres årlige lam på spid fest.

Foreningen inviterer til fest
på Græse GI. Skole

lørdag d. 16. september 2006
kl.: 17:00. I

Menuen består af:

•Spidstegt lam& bøftil dem som ikke vil have lam.
•Stor salatbuffet samt tilbehør.
•Kaffem.m.
•Diverse vin - Spirituosa - vand med gær, øl &
vand kan købes til hulepriser.
Pris pr. person: 125 Kr.

Der vil igen i år blive spillet op til dans med vores
husorkester, nemlig Klarmesteren og hans svende.
Vi glæder os til at sejer, så tilmeld jer til
undertegnede senest 10. september 2006.
Tilmelding kan ske til:
Kurt Rasmussen
tlf.:42 2488 81 E-mail: kkbrfec.dk
Poul Berg
tlf.: 47 72 17 77 E-mail: poulbente@privat.dk.

Til alle kasserere i CUK

Fra 1. september 2006 sker der følgende
ændring i hovedkassererens arbejde:

Adresseændringer i hele CUK både ind¬
land og udland samt bladforsendelse i
Danmark overdrages til vores nye næst¬
formand:
Kaj Jepsen
Bøgevej 16, Brejning
DK-7080 Børkop
Telefon: 75 86 83 35 - mobil:30 70 55 76
Email: liskaj-d-j@mail.dk

Til allemedlemmer der læser dette blad:
Husk at det er gennem jeres lokale kas¬
serer, I skal meddele, når I flytter, og
hvorhen I flytter.

Med kno Frode Zachariassen

Referat af HB mødet d. 4. Juni 2006 i Frederikssund.

Til stede var formand Ole Bøwig, næstformand Kaj Jepsen,
kasserer Frode Zachaiassen, redaktør Dorit Hansen, refe¬
rent Laila Dideriksen, suppleant Erik Phillipsen og supple¬
ant Ove Graae.
Ole bød Kaj og Ove velkommen i HB.
Der var nogle praktiske ting der lige skulle på plads, såsom
adresser og mail adresser.
Når der bliver afholdt møder for man refunderet rejse¬
udgifterne, med det en togbillet koster.
Hvis man er forhindret i at deltage i et HB møde, skal man
selv kontakte en suppleant.
HB møderne ligger som reglen den første lørdag i måned,
hvis ikke andet er aftalt. Ole sender en indkaldelse/dagsor¬
den ud en uge før mødet, der bliver kun afholdt møde hvis
der er noget at holde møde om.
En gang om året bliver suppleanterne også indkaldt til HB
mødet, og det bliver de til det næste møde der afholdes, som
er lørdag d. 7. Juli kl. 10 i Odense.
Med hensyn til hjemmesiden, har Ole foreløbig kontakten til
Erling.
Frode ville gerne have hvis Kaj kunne overtager arbejdet,
med adresseændringer til Svenden, det ville han gerne, og
Frode gør det klar til næste møde.
Kopimaskinen gik i stykker i går, hvilket var skyld i, at forret¬
ningsordenen ikke var omdelt. Frode fik bevilling til at købe
en ny, men det skal gerne være én som også kan kobles til
computeren, og med laserprinter.
Oles computer gik ned i forbindelse med forarbejdet til dele¬
geretmødet, og fik bevilliget at han må købe én til max 5000
kr.

Slagelse har lavet en forespørgsel angående kontingent stig¬
ningen i 2003 som de mener er båndlagt en porto stigning. I
referatet for delegeretmødet i 2003 står der ikke at stigningen
var båndlagt, men Ole ville gå hjem og se på de skriftlige
forslag til delegeretmødet.
Referent Laila Dideriksen.

HB MØDE DEN 8. juli 2006, kl.10.00
Fåborgvej 9, Odense.

DAGSORDEN:
1. Protokol og beretning
2. Redaktør
3. Hovedkasserer
4. Arkiv
5. CUK hjemmeside
6. Medlemskartoteket
7. Indskrivning ad de nye vedtægter
8. Faneføder
Næste møde

Eventuelt
1.
Til stede var Ole Bøwig, Kaj Jepsen, Frode Zachariassen,
Dorrit Hansen, Laila Dideriksen, Ove Graae og Erik Phillip¬
sen.
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Jeg vil byde de fremmødte velkommen til det første ordinære
bestyrelsesmøde efter delegeretmødet. Vi har suppleanterne
med i dag, så de kan få et indblik i hvad hovedbestyrelsen
arbejder med i det daglige. De ting der skal behandles i dag
er stort set praktiske ting, som tiltag hovedbestyrelsen skal
beskæftige sig med i den kommende periode.
Der blev vedtaget en del ting på delegeretmødet som nu skal
indarbejdes i vedtægterne. Dette arbejde skal gøres, så de
nye vedtægter er klar til ikrafttrædelse i det nye år.
Min PC og Internet, har lige fået den sidste afpudsning, så
nu skulle det hele køre.
Ole Bøwig.
2.

Dorrit mangler de lokale vedtægter, som hun skal sende til
Calgary.
For at undgå panik før et Pinsestævne, når computer og
kopimaskiner bryder sammen, skal vi fremover have HB-møde
14. Dage før Pinsestævnet, så kuverterne kan blive pakket.
Dorrit oplyste at hun havde fået arbejde, så hun ikke læn¬
gere kan træffes i dagtimerne.
Frode afleverede en dagbog fra 1912 af Harald Manniche,
somDorrit kan bringe i Svenden når der bliver plads.
Mærkedage i Svenden skal være runde eller halvrunde.
Finn Pedersen vil fortsat gerne læse korrektur på Svenden
for 25 kr. om måneden. Dette blev bevilliget.
3.

TDC har sendt en regning fordi vi står på de gule sider.
Ole har fået en anden computer.
Frode har fået en regning fra Dk.Hostmaster Henrik Berg
står stadig som registrant. Det er adresse og telefonnummer
der skal ændres, så den skal stå i CUK's navn.
Frode havde den kasserer vejledning med som han sender
til lokale kasserere. På næste HB møde skal vi se om der skal
lavesændringer til den. Fremover skal alle medlemmer have
en medlemsbog, de lokale foreninger kan ved siden af, have
et lokalt nummer, men de skal have et hovedkasse nummer,
for at blive registreret i CUK.
Der er nogen foreninger, som kun har et lokalt nummer. Dette
skal vi have ordnet, sammen med de lokale foreninger hur¬
tigst muligt.
Frode viste et billede af de nye bannere som han har bestilt.
Frode skal tage til efterretning, at når der stilles direkte spørgs¬
mål om udgifter, på et pinsestævne, skal han svare.
4.

Intet nyt
5.

Erling foreslår at man udvider foreningernes kapacitet fra
100 til 500 megabite, da der er plads til dette.
Dette blev vedtaget. Laila har fået password til Milestenen.
6.

Kaj blev sat ind i, hvordan han skal redigere i medlemslist¬
ens adresser, og fik Frodes papirer ang. dette.
Ole skal bede Erling om at give Kaj et password.
Frode giver postvæsenet besked om, at de fremover skal
sende adresse ændringer til Kaj.
7.
Dorrit indskriver de nye vedtægter så de kan blive sendt ud

til foreningerne inden d. 1. Januar 2007, hvor de træder i
kraft.
8.
HB har ikke længere mulighed for at opbevare fanefødderne
og transportere dem frem og tilbage. Fremover er det derfor
den forening der afholder pinsestævnet, der skal betale for
at få fanefødderne til byen. Den forening der har afholdt et
pinsestævne skal opbevare fanefødderne indtil den kom¬
mende værtsforening henter dem. Ålborg får dem tilsendt i
nærmeste fremtid. Ole kontakter dem for at få en adresse de
skal leveres til. De øvrige tiltag træder i kraft til Pinsestævnet
næste år.
9.

Næste møde datoer.: 5/8 - 9/9 - 7/10 - 4/11
Laila har meldt afbud til mødet d. 5/8. Ove deltager i stedet.
Ole er på ferie fra d. 25/8-14/9. Hvis der er noget akut i denne
periode, skal man kontakte Kaj.
Evt

Ove ville gerne have nogen fælles optagelses regler/ritualer.
F.eks. Hvor mange gange etmuligt nytmedlem skal komme i
hulen, før det kan blive optaget. Måske lidt som et betinget
medlemskab. HB vil snakke videre om det på næste møde.
Referent Laila Dideriksen.

Referat fra delegeretmødet
4. juni 2006 i Frederikssund.

Dagsorden:

I .Velkomst til Frederikssund.
2.Overrækkelse af stævnebanner, stævnesang.
3.Valg af dirigent og referent.
4.Appel.
5.Valg afstemmetællere.
6.Godkendelse af forretningsorden, dagsorden.
7.HB beretning ved HB-formand Ole Bøwig.
8.Beretning "Den farende Svend" ved Dorit Hansen.
9.Hovedkassererens regnskab ved Frode Zachariassen.
10.Beretning om hjemmesiden ved Finn Pedersen.
II .Beretning om arkivet ved Ole Bøwig.
12.Indkomne forslag.
13.Valg afnæstformand, Finn PedersenNæstved, modta¬
ger ikke genvalg.
14.Valg afhovedkasserer, Frode Zachariassen Silkeborg,
modtager genvalg.
15.Valg af redaktør, Dorrit Hansen Frederikssund, modta¬
ger genvalg.
16.Valg afHB suppleant, Flemming Laugesen Herning,
modtager ikke genvalg.
17.Valg afbilagskontrollant, Erling Jørgensen Herning,
modtager genvalg.
18.Valg af bilagskontrollantsuppleant, Otto Westergaard
Hørning, modtager genvalg.
19.Næste års stævneby.
20.Eventuelt.
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1.
På hovedbestyrelsens vegne vil jeg gerne byde de tilstede¬
værende velkommen til dette års delegeretmøde.
Til Frederikssund er der en stor tak for, at de i år vil holde
pinsestævnet. Det er et stort arbejde at få et sådant stævne
til at køre. Vi ved, at der erbrugtmange timer på planlægning
og den praktiske side af stævnet. Nu er det ikke første gang,
Frederikssund har pinsestævnet. Men selv om man har erfa¬
ring fra tidligere, vil der altid dukke nye ting op, som skal
løses. Naverne i Frederikssund er heldige med, at de har så
gode forhold ved deres hule her i Græse, at man kan afholde
stævnet her. Samtidig er der nogle smukke omgivelserudenom
skolen, så det er et ekstra plus til pinsestævnet.
Endnu en gang tak til Frederikssund for dette pinsestævne.
2.
Hans Emborg, Vejle, overrakte stævnebanneret til Kurt Ras¬
mussen, Frederikssund, med ordene, at de havde været stolte
og glade for at have banneret hængende det sidste år, og at
de var trygge ved at overdrage banneret til Frederikssund,
som indtil videre havde arrangeret et flot stævne.
Kurt Rasmussen, Frederikssund, takkede og lovede at passe
bedre på banneret end på konen og hunden derhjemme.
Ole Bøwig overrakte Hans Emborg, Vejle, etminibanner som
minde om sidste års stævne.

Stævnesangen blev afsunget.
3.
Frank Ventrup, Fredesikssund, og Otto Westergaard, Hør¬
ning, blev valgt som dirigenter.
Laila Dideriksen, Randers, blev valgt som referent.
4.
Ved første optælling var der 29 stemmer på delegeretmødet,
senere viste det sig at der var 31.
5.
Som stemmetællere blev valgt Jørn Falsten, Odense, Dann
Eland, Hillerød, og Erling Rasmussen, Stockholm.
6.

Forretningsordenen var ikke blevet omdelt til de delegerede
og blev derfor oplæst fra talerstolen. Til utilfredshed for no¬
gen, men blev vedtaget med 22 stemmer for.
Der var ingen kommentarer til dagsordenen.
7.
Navere der er taget på den sidste vandring siden sidste de¬
legeretmøde.
Henning Helbo
Nan Dal

Benny Mejlby
Niels Toft
Jens Skov
Per Larsen
Robert Hansen

Bjarne Wils
Ejvind Larsen
Arni Lorentzen
Bent Lemming
Christian Boye Larsen
Arne Munk
Æret været deres minde

Samsø
København
Roskilde

Sønderborg
Fredericia

Hørning
Samsø

Silkeborg
Slagelse
Randers

Kolding
Næstved
Århus

Mærkedage:
25 år:
Irene Sørensen

Edgar Sørensen
ErnaNielsen
Karl Nielsen

Kaj H. Kristensen
Franck Pedersen
Ester Lund

Erling Knudsen
Hans Emborg
Flemming Laugesen
40 år:
Ebbe Lehmann
Svend E. Jensen
Jens Sørensen
50 år:

Vagner Sørensen

Vejle
Vejle
Roskilde
Roskilde

Herning
Zürich

Sønderborg
Esbjerg
Vejle
Herning

Calgary
Århus
Kolding

Herning

HB's beretning ved formand Ole Bøwig.
Siden sidste delegeretmøde i Vejle har HB arbejdet med gen¬
nemgang aføkonomien, og vi må konstatere, at årets resul¬
tat er bedre end sidste års. Det betyder, at vi nu kan løse op
for flere aktiviteter så som foreningsbesøg og en bredere
deltagelse i jubilæer. På hylden har vi liggende flere ting, vi
gerne vil gøre noget mere ved, og det håber vi, der nu bliver
mulighed for. En af vores mere tunge opgaver er at fa nye
ting, vi har modtaget i arkivet registreret og sat på plads i
vores arkiv. Dette arbejde er en af de mere arbejdstunge
opgaver, så det vil være en stor hjælp, hvis der var nogle
medlemmer, som ville hjælpemed dette. Man må huske på, at
HB er blevet reduceret med to personer, så det er nødven¬
digt med hjælp udefra, så vi kan følge med.
CUK's hjemmeside har udviklet sig. Der er nu mulighed for
bestyrelserne ude i foreningerne at se medlemsregistreringen
af deres medlemmer. Det være sig med postadresser, fød¬
selsdage, jubilæer og andre ting, så hvis der er fejl i et
medlems data, kanman hurtigt få detændret til det rette. Det
er glædeligt at se, flere foreninger har fået startet op på deres
sider, så efterhånden er der rigtig meget at se på. I det kom¬
mende år vil der komme flere nye ting på hjemmesiden, så vi
til sidst får en hjemmeside i høj international standard.
Det er efterhånden blevetmere almindeligt at foreninger ar¬
rangerer udflugter og ture, hvor de inviterer andre forenin¬
germed. I HB synes vi det er en god ide, da aktivitetsniveauet
for det enkelte medlem helt klart bliver større, og dernæst
kommer der en gevinst mere, og det er, atman lærermedlem¬
mer fra de andre foreninger bedre at kende. Vi må jo ind¬
rømme, at det er en større oplevelse at køre i en bus med 40
personer end med én, hvor der kun er 10 eller 15 personer.
I foreningerne har man af og til problemer med et medlem,
som med sin opførsel og handlinger kan forpeste atmosfæ¬
ren i hulen så meget, at det kan ødelægge foreningen totalt.
Igennem tiden har vi eksempler på, at det har været nødven¬
digt at ekskludere et medlem, som uanset hvor mange for¬
søg man har gjort for at tale medlemmet til fornuft, ikke har
villet rette sig efter de mange henstillinger han har faet. Det
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er sørgeligt, når den slags personer optræder, og mange
gange er de ikke selv klar over, hvor belastende de er for
andre. Hvis sådanne personer med negativ opførsel ikke
bliver stoppet i tide, kan de i løbet afkort tid lægge en hule
øde, da medlemmerne holder op med at komme, og nogle
melder sig ud. Det er der ikke nogen, der kan have glæde af.
Så man er nødt til at tage vare på sådanne personer, inden
det går galt.
Foreningsjubilæer har der også været. Der kan jeg nævne
Randers, som havde 60 års jubilæum i juni med en stor fest,
Næstved med 20 års jubilæum i oktober som blev holdtmed
en stor fest, ogNysted som havde 50 års jubilæum i oktober,
og som man kan se i Den farende Svend, blev det fejret på
behørig vis.
Hillerød indviede deres nye hule i april måned, og der er lagt
mange kræfter i at få den dekoreret, og her har nogle med¬
lemmer virkelig brugt meget tid på det flotte inventar.
Post Danmark er ikke blevet bedre til at sende blade ud. Der
er jævnligt fejl, og problemet er, at vi føler, at posten ikke gør
noget for at rette det. Vores hovedkasserer skriver til Post
Danmark og gør opmærksom på de fejl, der er, når de er
konstateret, og han har ikke mange andremuligheder. Det er
også ærgerligt for os i HB, da vores redaktør knokler med at
lave bladet og få det trykt samt sendt til Posthuset for for¬
sendelse, samtidig med at hovedkassereren holder styr på
adresserne, og så skal det hele gå i vasken, fordi Post Dan¬
mark ikke lever op til deres monopol med postuddelingen.
Men HB giver ikke op, vi bliver ved, til tingene er i orden.
Beretningen blev godkendtmed 26 stemmer.
8.

Redaktørens beretning ved Dorrit Hansen, Frederikssund.
Jeg siger tak til foreningerne og deres sekretærer for det
samarbejde, vi har haft og undskylder for de fejl, der er lavet
i det år, der er gået.
Jeg tænker engang imellem på et gammelt ordsprog der si¬
ger, "De eneste, der aldrig laver fejl - er dem, som ikke laver
noget". Alle vi andre har jo altid mulighed for det.
Jeg kunne godt tænke mig, hvis der var nogen, der havde
nogle forslag til fornyelse afbladet med hensyn til opsæt¬
ningen og skriften. Indholdet er jo noget, I står for.
De gange hvor Svenden ikke er kommet til den første i må¬
neden er hverkenmin eller trykkeriets skyld, det er postvæ¬
senet og de skæve helligdage. For at undgå det problem
kunne sekretæren jo også være 2 måneder forud med arran¬
gementer og mærkedage. Men dertil skal det også siges, at
jo hurtigere jeg får indlæggene, desto bedre er det. Så jeg vil
bedejer sige til jeres sekretær om at skrive og sende indlæg¬
gene umiddelbart efter hulemødet og ikke vente til den 8.
eller 9., hvis det ermed posten ellermaile til mig d. 10. Det
skal jo også til korrekturlæsning, inden jeg kan sætte det op.
Men hvis jeg kan aflevere bladet til trykkeren måske d. 12,
så er der en chance for, at vi ikke kommer ud i det problem.
Adresselisten på foreningernes formænd - kasserer og hu¬
ler kommer i bladet i september. I den kuvert I har faet, er der
en oplysningsliste som skal udfyldes, selv om I ikke mener,
at der er sket nogen ændringer i jeres bestyrelse. Men det
kunne være, at de oplysninger jeg har ikke er korrekte.

Det ville være ærgerligt for alle, når der er fejl i Svendens
adresseliste. Og husk at jeg skal have oplysningslisten in¬
den d. 10. august i udfyldt stand.
Jeg takker endnu engang for et godt samarbejde og håber, at
jeg stadigvæk kan lave bladet, så I synes, det er et godt
medlemsblad.
Dorrit Hansen

Beretningen blev taget til efterretning.
9.
Hovedkassererens beretning ved Frode Zachariassen.
Han har sendt regninger ud for det første halve år, hvis det
ikke passer, skal man give besked. Det er blevet muligt for
medlemmerne at gå ind på hjemmesiden og tjekke, om de
oplysninger Frode har stemmer overens med de oplysnin¬
ger, hulen ligger inde med. Regnskabet for år 2005 der har
stået i Svenden blev gennemgået.
Regnskabet blev vedtaget med 27 stemmer.
10.

Beretning om hjemmesiden ved Finn Pedersen, Næstved.
Jeg er kørt ud på et sidespor. Jeg har intet med hjemme¬
siden at gøre, jeg står kun som ansvarlig for den. Jeg har
stadig ikke fået koderne fra Erling Rasmussen, som jeg har
bedt om, og som er blevet vedtaget på et HB møde, at jeg
skal have. Jeg har for nylig set den mail, som Ole har sendt
til Erling. Der står, at jeg skal have koderne til
medlemskartoteket. Og det er den eneste kode, jeg har fået.
Jeg kan derfor ikke udtalemig om hjemmesiden, da jeg er
blevet umyndiggjort. Finn Pedersen.
Beretningen blev taget til efterretning.
11.

Beretning fra arkivet. Ole Bøwig læste Vagner Sørensens
beretning op.
I det forløbne år er der ikke sket de store ting. "Den farende
Svend" er blevet indbundet, og der er igen blevet ryddet op
i gamle blade, som er sorterede. Fra Kaj Knudsen i Struer har
vi fået en stak bøger om dansk byggeri, og jeg savner en
bogliste under arkivet på vores hjemmeside, som jeg kan
redigere. Der har været en henvendelse fra nogle unge
journalistelever. De fik en CD med oplysninger om naverne
og adresser. De var så på opdagelse i arkivet, og efter et par
dage fandt de en del ting, som de har brugt til en hjemmeside
www.villum.frac.dk
Der kommer stadig en del ting blandt andet fra FBSH og fra
CUK's formand og kasserer. Det fylder godt op i det lille
lokale, som er ved at være for småt efterhånden. Der er lagt
billet ind på lokalet ved siden af, som er udlejet til Herluf
Fiirgaard, der måske afhænder det i nær fremtid. Ved en reno¬

vering af lyset i kælderen er lokalet stadig tilsluttet gang¬
lyset, som nu aktiveres af en fotocelle, så mens man er i
arkivet, går lyset ud efter en tid, ogmanmå ud og aktivere det
igen. Det er ikke muligt, at jeg selv laver det om, så jeg må
søge om et beløb til en elektriker, der kan ændre det.
Ole tilføjer til beretningen, at vi ikke betaler for strømmen.
Beretningen er taget til efterretning.
12.
Indkomne forslag:
Næstved foreslog en vedtægtsændring under § 4 så man, for
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at blive fuldgyldigt medlem, skal have arbejdet i udlandet 1 år og 1 dag, i stedet for nu hvor det er ca. 1 år.
Forslaget blev vedtagetmed 26 stemmer.
Stockholm foreslog en ændring af stykke 16, hvor der står, at vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal af de tilstedeværende
stemmerændret til, at det er 2/3 flertal afde afgivne stemmer.
Forslaget blev vedtaget med 25 stemmer.
Kolding foreslog, at delegeretmødet blev lagt på et formand og kasserermøde i stedet for på pinsestævnet.
Forslaget blev afvist med 27 stemmer.

14.

Valg afhovedkasserer.
Frode Zachariassen ville gerne genop¬
stille, og der var ingen andre, der stil¬
lede op.
Frode blev genvalgt med applaus.

13.

Valg afnæstformand.
Opstillede kandidater:
Kaj Jepsen, Vejle.
Erik Phillipsen.
Dann Eland, Hillerød.
Kaj Jepsen blev valgt.
16.

Valg afHB suppleant.
Kandidater:
LeifSmith, Hørning.
Vagner Sørensen, Herning.
Kaj Christensen, Herning.
Ove Graae, Næstved.
Ove Graae blev valgt.
19.
Næste års stævneby.
Ålborg har pinsestævnet i 2007.
Der er foreløbig ingen forening, der har
meldt sig til at have pinsestævnet i
2008.
20.
Eventuelt.
Frode Zachariassen, Silkeborg, sagde
tak til Finn og Flemming for godt samar¬
bejde. Fortæller at han har fået Den fa¬
rende Svend fra 2000-2003 og 2003-2005
indbundet, og de kan købes til en pris
af 125 kr.
Karl Jensen, Hillerød, takkede for stæv¬
net og oplyste, at han i de sidste 3 år
har sørget for stævnemærkerne, og at
han også gerne ville være Ålborg be¬
hjælpelig, hvis de ønskede det.
Ole Bøwig, Odense, siger, at det vil blive
bekendtgjort i Svenden, hvem der er
ansvarlig for hjemmesiden. Han takkede
Frederikssund for et godt stævne og
takkede de afgående bestyrelsesmed¬
lemmer for deres tid i HB. Finn Peder¬
sen har stadig en aftale med Dorrit om
at læse korrektur på Svenden.
Flere var på talerstolen for at takke Fre¬
derikssund for et godt stævne.
Dirigenterne sluttede mødet og takkede
for god ro og orden.
Det fyldige referat bliver tilsendt til for¬
eningerne afHB. formand Ole Bøwig.

Referent Laila Dideriksen.

15.

Valg afredaktør.
Dorrit Hansen ville gerne genopstille,
og der var ingen andre, der stillede op.
Dorrit blev genvalgt med applaus.

17.

Valg afbilagskontrollant.
Erling Jørgensen genopstillede, og der
var ingen andre, der stillede op.
Erling blev genvalg

18.

Valg afbilagskontrollantsuppleant.
Otto Westergaard genopstillede, og
ingen andre stillede op.
Otto blev genvalgt.

CALGARY
Hulemøde den 6. juli 2006 Der blev budt velkommen af formanden, der samtidig
udtrykte en tak til de personer, der havde hjulpet til med tilberedningen af den
gratis brunch ved vores campout i juni måned. Herefter blev der sunget de to
nationalsange. Bent var herefter inde på, at vores hulemøde i august skulle holdes
i klubben, da den ikke lukker før den 5. august. Efter afstemning blev det vedtaget
at holde fast ved Hans Mikkelsens baghave, da dette møde er med påhæng.
Til mødet var der fremmødt 18 navere og 2 gæster. SvendNielsen havde indbudt
Dick Shaefer til mødet. Efter anmodning varMichella Møller tilstede som gæst for
at søge frivillig håndværkerhjælp. Hun fremlagde et par forslag til ændringer af
Den Danske Klubs facade. Herefter blev der sunget sang nr. 22. Under hele
mødet blev der på storskærm vist et lysbilledshow fra vores campout. Billederne
var suppleret afTeddy. Jens Kaack forklarede herefter lidt om planerne for festlig¬
hederne i forbindelse med klubbens jubilæum i 2008. Der blev skålet for Karl
Jensen, Jens Laursen og Alf Rasmussen, som alle havde bragt snaps. Vinder af
vores 50/50 lotteri blev Svend Sørensen med $ 22.00. Næste møde den 3. august,
716 Heritage Drive SW.
Med kno på bordet Ole

FREDERICIA
Til vores første onsdagsmøde efter fe¬
rien d. 2. august kan vi ikke opfordre
medlemmerne stærkt nok til atmøde op
og blive orienteret om vores nye hule
på Prangervej 2A. Men mød op i
Sjællandsgade onsdag aften.
Lørdag den 26. august har vi indvielse
af vores nye hule, Prangervej 2A kl.
14:00 til? Så vel mødt til nogle hygge¬
ligetimer.
Lørdag den 2. september lukker hulen
kl. 14:00,fordi Poul Erling holder fødsels¬
dag den dag.
Med kno i bordet Vera og Jens Chr.

Ved hulemødet d. 2. august bliver der
nok givet en eller anden ting fra Vera
og Jens Chr., da vi har været på rådhu¬
set og sagt ja til hinanden.
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FREDERIKSSUND
Grillaften i hulen fredag d.07.07.2006. Vi fra CUK-Frederiks-
sund vil hermed gerne sige tak for alle de dejlige tilkendegi¬
velser, som vi har faet angående pinsestævnet 2006. Efter at
Anna og Frank, efter mange års tradition, har været værter
for os til vores årlige grillaften, måtte vi i år afholde grillaften
i hulen. Vi vil fra CUK-Frederikssund sige tak til Anna og
Frank for de dejlige aftener, vi har haft i deres dejlige have,
og vi vil komme til at savne Annas kager og kartoffelsalat.

Så i år afholdt vi
vores årlige grill¬
aften i hulen med
formandens

medbragte grill.
Vi var godt nok
spændt på, hvor
mange der ville
møde frem, men
det viste sig,

at der kom

godt 25 perso¬
ner, deraf kom
der 7 tyske
svende, som
var på valsen
her i landet. Ef¬
ter forman¬
dens velkomst
blev der spist
godt afde gode
pølser og formandens hjemmelavede kartoffelsalat, Bentes
lagkage med dejligejordbær med det hele og hulefars
tærter(um-um, det var godt). Så var det tid til, at vores 7
tyske svende ville underholde med en sang, som både for¬
manden og hulefar skulle lære. Dette var nemmere end så, da
det kneb for hulefar at følge med de unge mennesker. Efter et
par store støvler øl og et par krummelingerspil var det på tide
at bryde op og tage afsked med vores tyske venner. Efter
hatten var gået på omgang, hvor der blev samlet ind til deres
videre tur og med et ønske om alt held og lykke, blev der som
vi jo plejer sunget "Minderne".
Da vores næstformand Claus desværre ønsker at bosætte

sig på Als med sin familie, vil vi fra CUK - Frederikssund
ønske dem held og lykke i det fremmede. Men vi håber
ikke, at I vil glemme jeres rødder, og hvor I kommer fra.
Med knoen i bordet. Jan Johansen.

HOLBÆK
På en herlig sommerdag bød Peter velkommen i stedet for
formanden, da denne var fraværende. Herefter fortalte Jør¬
gen og Torben om deres oplevelser og syn på pinsestævnet.
Claus som var gæst fortalte om Filippinerne og deres fattig¬
dom, småøerne og fiskeri. Claus's kendskab til naverne kom
fra Christiania, som udenlandske navere tit besøger. Men de
ermeget svære at komme i kontaktmed. Det kunne måske

løses ved at sætte en klokke op. Eberts lyst til at skille vores
møbler ad og samle dem igen er umættelig. Vi sluttede mødet
med at vende bunden i vejret på det runde bord.
T.L.

HILLERØD
Juni har været en aktiv måned i Hillerød. Vi havde en hygge¬
lig huleaften den 9. juni, hvor vi optog to nye navervenner,
Svend Olsen og Yrsa Jensen. Velkommen! De har allerede
besøgt os flere gange, og de falder godt ind i selskabet. Vi
havde vores traditionelle grillfest den 24. juni, igen i Blovst¬
rød, hvor Hanne og Peder lagde hus og have til arrangemen¬
tet. Den uforlignelige grillmester Karl stod i røg og damp fra
kl. 7 om morgenen og grillede dådyr. Det blev til et skønt
måltid. Vi fik Hannes salatbord og flødekartofler til og hjem¬
melavet frugtgrød til dessert. Hvis nogen gik sultne fra bor¬
det, var det deres egen skyld. Vi nåede et godt stykke igen¬
nem sangbogen. Der var flot fremmøde, 34 deltagere, en stor
tak til Karl, Hanne og Peder! Næste år planlægger vi igen at
slutte sæsonen med grillparty. Det bliver nok den 30. juni.
Reserver dagen allerede nu. Og så som lovetmere om bustu¬
ren til Rødvig den 9. september. Se andet sted i bladet. Mere
om septemberprogrammet i næste nummer afSvenden. Husk
at der ikke er hulemøde den 8. septembermen messe i hulen
den 30. september. Mon ikke det bliver ål?Forhåbentlig er
der stadig dejlige sommerdage i vente, når dette læses. På
gensyn på Rødvigturen. Med naverhilsen Per.

HØRNING

Lørdag den 10 juni havde vi vores årlige fugleskydning,
hvor 13 navere var mødt op i hulen til morgenkaffe, som
sidste års fuglekonge Richard Schmidt stod for. Derefter var
det tid til at gå til Højgårdsvej 24, hvor fugleskydningen
skulle foregå. Lidt over 12 blev grillen tændt, og alle fik mad,
hvorefter skydningen blev genoptaget. Dette års fuglekonge
blev Bente Fiering. Så blev det tid til præmieuddeling, nogle
fik flere præmier andre ingen, men vi havde alle en god dag.
Onsdag den 21. juni var naverne blevet inviteret af nimbus¬
klubben ud på en køretur, hvor 16 motorcykler kom til møllen
for at hente os.
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8 navere havde taget mod tilbudet, og
det blev en dejlig tur. Derefter blev
nimbusklubbens medlemmer inviteret op
i møllen til en genstand. De ville gerne
høre om naverne og møllens historie.
En dejlig aften for os alle.
Vi vil gerne takke Frederikssund for et
godt pinsestævne. Lørdag den 5. august
udflugtsdag til Odense. Tilmelding til
Richard senest 29. juli på tlf. 86 92 29 01
eller2160 67 92. Email: ricardo@mail.dk
Med kno i bordet Else

LOS ANGELES
Vi har stadig sommer i Los Angeles, og
om et par dage skal vi have vores juli
navermøde i Monrovia. Søndag den 25.
juni havde vores ældste nav William
Nørgaard inviteret til fødselsdag i
Naverhulen. Vi var nok en snes stykker,
der mødte op til en hyggelig frokost,
som blev tilberedt af hans søn og svi¬
gerdatter. Williams anden datter
Thora hentede Bill på plejehjemmet, og
vi fik alle en lille sludder med ham. Da
det blev tid til at køre hjem igen, spurgte
Thora, om jeg ville hjælpe med at faBill
ind på forsædet af bilen, men til min
overraskelse behøvede han ingen hjælp.
Han kom selv ind i bilen, og så kunne
jeg få lov at klappe hans kørestol sam¬
men og putte i bagagerummet. Han blev
104 år. Nu glæder vi os til hans næste
fødselsdag. Tak for en hyggelig dag med
din familie Bill.Nu da vi harmegen varme
herovre, kommer vores nye brusebad
til god nytte for dem, der har lyst. Vores
gæstehus er også snart færdigt, nu skal
vi bare finde nogle køjer. Hvis nogen
far brug for en overnatning efter en fug¬
tig aften, så er de velkomne til at dampe
af i køjen.
Med Kno Arne O

KOLDING
Hulemødet d. 30.06. Det var dejligt at se
så mange, der varmødt op, 10 medl. + 1
nv. Efter formanden havde budt velkom¬
men, og vi havde sunget (Når samlet),
bød Knud vores hulefar på en lakse¬
mad og ost. Det smagte dejligt og mange
tak for det.. Ellers havde vi nogle pro¬
blemer at drøfte, som vi regner med at
have løst. Håber at se jer igen i august.
En tur til Sønderborg er også aktuelt.
Men derom senere.

Med naverhilsen Karen.

KØBENHAVN
Til feriehulemødet den 14.06 var vi et

pænt antal, der for alvor kunne sige god
sommer til hinanden. Bødekassen blev
tømt og havde det flotte indhold på
kr. 3.505,75! Merethe (Bimseline) kom
nærmest. Som tidligere nævnt er have¬
messen hos Ilse & Sven Aage flyttet til
LØRDAG den 5. august kl. 23.00 Vi
drager samlet af sted. Selv om det er
helt i Strøby Egede, er det nemt, og
iiihhh hvor er der dejligt og gæstfrit!
Sidste tilmelding den 30.07 til Sven
Aage på tlf. 56 26 63 28 eller formanden
på mobil 26 73 88 65. Naver¬
vennernes skovtur den 9. september har
vi valgt også at udskyde 1 uge til den
16.09. Hvorfor? Joh, vi var temmelig
dårligt repræsenteret til Frederikssunds
pinsestævnte i år, så da de har lam på
spid denne dag, vil vi tage revanche og
møde talstærkt op (forhåbentlig!). Det
er jo et pragtfuldt arrangement, de der
har, som ikke må gå ens mave
forbi Og at komme til og fra er ikke et
problem. Sidste tilmelding den 10.09 på
ovennævnte numre. Læs mere i næste

Svend. Arrangementer:
05.08 k. 13.00 Havemesse
Med kno i bordet Niels „2m"

NAKSKOV
Hulemødet d. 09.07 var ikke noget at
råbe hurra for. Men det kan måske være

sommervarmen, der har sat de små grå
celler ud af drift. Vi blev enige om, at
sommerfesten afholdes d. 12.08 kl. 14:00
hos Ole. Husk at der er tilmelding til mig
senest d. 04.08, og husk at forfalden
kontingent skal være betalt for at del¬
tage i sommerfesten.
En stor tak til Frederikssund for et rig¬
tig godt og vellykket pinsestævne. Det
kan I godt være stolte af.
Med kno i bord Henning

NÆSTVED
Næstved takker hermed Frederikssund
for et formidabelt godt tilrettelagt pinse¬
stævne. Det var simpelthen suverænt.
Godt gået Frederikssund.
Til den ekstraordinære generalforsam¬
ling var 23 mødt op. Eneste emne var
valg afny hulefar/mor.
Der var 2 kandidater til posten, Karsten
Schönemann og Jytte Graae. Jytte bli¬
ver ny hulemor.

Vores formand, Finn, takkede Poul for
det arbejde, han havde lagt i Hulen i sin
tid som hulefar.
Ved det ordinære hulemøde blev der
orienteret om skovturen d. 27. august.
Læs mere andet sted i Svenden.
Med e'n fingerNILS.

ODENSE
D. 1. juli havde vi vores årl ige åtur. Vi
sejlede kl. 13 m/ fuld jazzmusik ud til
Carlslund for at høre mere jazz. Vi havde
også et enkelt stop undervejs. 10 min.
er langt at gå i den varme uden væske.
Bodil og jeg var gået over i hulen for at
forberede æggekagen. Det er meget
flæsk, der skal steges, hvis vi skal holde
standarden. Kl. 17 blev der serveret
sildemad med nye kartofler - æggekage
a la Kirsten - stærk ost og kaffe. Det
blev nogle gode timer, vi havde sam¬
men med navere, venner og gæster -11
i alt. Der blev ringet med klokken flere
gange. Vi takkermange gange. Sangbo¬
gen blev også flittigt brugt.
I aug. får vi besøg afHørning forening,
det ser vi meget hen til.
De bedste hilsener pigen fra Fyn.

RANDERS

Ja, så var det sidste hulemøde før fe¬
rien, og det var en dejlig grillaften. En
stor tak til Ole. Det var dejligt at se, der
var mange, der mødte op. Så var der
nogle, der var til havemøde ude ved
Jytte Møller. En tak til hende.
Jeg ønsker jer en god sommer alle sam¬
men.

Kno i bordet, Peter.

ROSKILDE
16 var mødt op til hulemøde d. 23.06.
Formanden bød velkommen og fortalte,
at besøget lørdag d. 27.05 havde været
vellykket. Der var vist stor interesse for
Hulen. Ilse og Leif, som vi sjældent ser,
var blandt os. Dejligt I kom. Leif, som
var fyldt rundt, slog på klokken og gav
et par genstande pr. mand. Tak for det.
Vi sluttede som altid med "Minderne"
ved 22 tiden efter en hyggelig og
samtalerig aften.
Kortspild. 13.08 kl. 17.30.
Hulemøde d. 25.08 kl. 19.00.

Hulevagt har Estrid og Ib.
Med naverhilsen Annalise.
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SILKEBORG
Sommeren er over os, det er varmt og dejligt, men på trods afdette, arbejder vores
nye jubilæumsudvalg hurtigt. Vi kan allerede nu fortælle, at afdelingens jubilæ¬
umsfest d. 13. oktober 2007 skal holdes i "Lunden", Vestergade i Silkeborg. "Lun¬
den" er en utrolig dejlig bygning i gammel stil, hvor vi håber at se mange afvores
venner fra hele landet. Så sæt et stort X i kalenderen allerede nu. Vi vil vende

tilbage med mere om overnatning, bespisning m.v. senere.
Søndag d. 14. juni havde Johnny Møller "Den lange maler" røget en ørred og
taget med i Hulen sammen med æggestand, brød og smør. Det er "bare dejligt" at
blive positivt overrasket på den måde. Tak Johnny. Lørdag den 24. juni varder
igen i år Sankt Hans fest hos Kai og Gitte. I år havde Kai og Gitte købt et nyt telt
på 50 kvm2, så der var god plads til alle 20 fremmødte. Dagen før blev teltet rejst.
Mens dette skete var Gitte og Anne Marie ude at købe ind, så alt var klart til en
dejlig dag.
Kai og Jørgen stod for grillen,
og der blev serveret lever, okse¬
kød og pølser, samt diverse sala¬
ter og kartoffelsalat a la Gitte,
herligt. Jørgen og Anne Marie
havde taget 2 amerikanske lotte¬
rier med som tak for den støtte,
naverne i Silkeborg har givet i
forbindelse med deres skolepro¬
jekt i Gambia. Der var 3 forskel¬
lige gevinster til hver serie fra
Gambia. Men inden de nåede at starte

salget, havde Kai og Gitte
også skænket 2 gevinster til
hver serie, så det tog ikke
mange minutter at sælge alle
lodderne. Det var lige noget,
der passede vores kasserer
Christian med 400 kr. ekstra i
kassen. Umiddelbart vil jeg
mene, at det var en yderst
"sober aften", da der ikke i år
var nogen, der hverken faldt i

bækken eller Kai og Gittes fiskedam. Men om søndagen da vi skulle have måneds-
møde, var der ikke så mange fremmødte, så jeg harmåske ikke den bedste hukom¬
melse vedr. grillaftenen? Men det er der sikkertmange andre, der har. Hvem ved?
Der skal lyde et stort til lykke til Otto Benjamin, som d. 10. juli fyldte 50 år.
I den anledning var Otto oppe at ringe med "klokken" flere gange om søndagen.
Om vi har en hedebølge over os, og varmen er steget os til hovedet, ved jeg ikke.
Men der skete noget, jeg aldrig har oplevet
før. Både vores formand Søren og
kasserer Christian var også oppe at
ringe med klokken og så på en og
samme dag.
Så det blev sent, inden
hulefars assistent fik lukket.
Nu varer det ikke længe, inden vores
alle sammmens kasserer Frode runder
endnu et hjørne. Den 6. september
bliver Frode 60 år. Vi håber alle,
du far en god dag.
Kan i holdejer fugtige svende.
"Knagestrup"

SLAGELSE
Hulemøde i Slagelse d. 07.07.06. Vi var
mødt 7 svende og 2 gæster (Jens og
Henrik som ønskede at høre om mulig¬
hederne for optagelse i Slagelse naver¬

forening) til denne lune sommeraften,
som vi startede, som sædvanlig, med
en sang. Formanden berettede om det
forløbne delegeretmøde og havde des¬
uden en figur med fra det store udland.
Den skal stå i Hulen.

OBS!!! Husk at sidste frist for tilmel¬

ding til sommerfesten, som afholdes d.
19.08.06 kl. 13:00, er ved hulemødet d.
04.08.06 (gerne førL Det skal ske til
vores kasserer Ejner Petersen. I den for¬
bindelse skal nævnes, at der vil blive
afholdt lotteri med virkelig attraktive
gevinster. Hulefar gør opmærksom på,
at der vil blive indkaldt til rengøring i
Hulen, fordi der skal males. Det bliver
en afde kommende lørdage.
Minderne blev spillet/sunget ved 21:30
tiden, hvorefter der var almindelig ud¬
sivning.
Med kno i bordet-Erik

STOCKHOLM
Efter 3 uger i Danmark var man öget I
våkt, særligt rundt maven, så det blev
diet et par dage og lidt mindre öl. Så
kom midsommeren, hvor alle ung¬
dommerne invaderede torpet og vi alle
unge som ældre, 36 personer, samledes
rundt et sildebord med tilbehör. Siden
var det promenad med spörgsmål og
femkamp, og holdet i år som vandt blev
"Myrornr" Nogle av deltagerne blev så
varme, at de fik köle af sig ved bade¬
stranden. Om aftenen fik vi en buffet,
hvor vi kunne tage, hvad vi ville. Det
blev en fantastisk fin dag, og vi vil takke
Kenneth og Anna for det store arbejde
med hele arrangementet, og vi vil takke
Anton for snapsen til silden. Dagen ef¬
ter fik vi rive det store partytältet og
spise resterne.
Onkel Anders

ÅRHUS
Jeg beklager det manglende referat i sid¬
ste nr. af svenden. Det er afsendt fra

mig og ikke kommet retur, Dorrit har nok
ikke fået det, så det må befinde sig et
sted derude i space!!
Til hulemødet d. 09.06 varvi ikkemange,
men der blev snakket og hygget af os,
der var til stede. Vi havde besøg lang¬
vejs fra. Henry Frølund fra New York
var også i hulen.
Hulemøde d. 11.08

Fugleskydning d. 19.08
Hilsen fra smilets by. Lis
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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.: 6590 4416 Mobil tlf: 4036 3816
E-mail: Naver@galnet.dk
Næstformand:

Kaj Jepsen, Bøgevang 16, Brejning, DK-7080 Børkop
Tlf. 7586 9335 - 3070 5576 E-mail: liskaj-d-j@mail.dk

ADRESSEÆNDRING - UDMELDNING
BLADFORSENDELSE I INDLAND
Hovedkasserer:
Frode Zachariassen, Rustrupvej 26 B, DK-8653 Them.
Tlf. 8684 9268 Fax 8684 9143 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: 4772 4814 Email-ads.: dorrit_nav@email.dk
Deadline: Den 10 i måneden.
Sekretær:
Laila Dideriksen GI. Viborgvej 216 DK-8900 Randers
Tlf.: 8645 4348 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.: 4581 0458.

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 lofcale øl depot

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

Malermester Eugen Uhl
Klinten 27, 3600 Frederikssund

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

Medlem i Frederikssund

Z Jakon A/S
O Bygningsentreprise
N/ Baltorpbakken 9, 2750 Ballerup

^ Tlf. 44 83 02 00
n www.jakon.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

VIOLA PUB
Søndergade 21 • 6000 Kolding • Tlf. 75 53 76 90

Heile Krogsgaard

KOLDING

KRONE

TAXI 7550 2700

CITY CAFE'en
Fønnesbechsgade

Herning
Tlf. 9722 5574

stedet, hvor venner mødes

VELKOMMEN TIL NAVERTORPET
Telefon 46/857 028 629

Torpvägen 4,
S-134 64 Ingarö Sverige.

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.

Bodega
GRDESPEJLET

Østergade 18 HERNING 97 12 30 08



AFSENDER: B
Hovedkassen

Rustrupvej 26 B. DD DANMARK
DK-8653 Them

® post y-
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.
Abenalle dage fra 9.00 til 02.00.

X \Yv I!

Brandt's Bar
Paladspassagen 7

7100 Vejle
Tlf. 7583 1099

^yLi>Ne

* &AR.T * -B.tL.LARt>
SILKSBOR^

TLF. gZ 05±5

Byggefirmaet
Johansen

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

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

ÖÜ
P3

MURERMESTER
Gunner M Vilhelmsen

Egetoften 6, Slagslunde
DK-3660 Stenløse

Tlf.: 48 18 35 11
Medlem i Frederikssund

Lise?s
Frederiksberggade 4 - Silkeborg - Tlf. 86 82 05 91

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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Fart, spænding og 60 år.
Ja, det er nogle af de mange ting, som man kan fortælle om
vores hovedkasserer Frode, som fylder 60 år W , . 4^ "

Frode er født i Sepstrup ikke langt fra Them lige syd for Silkeborg, hvor han x \ . -r I,
Frode har aldrig kunnet sidde stille, så efter 7 år i "den stråtækte" kom han i jf\
lære i GI. Rye Brugsforening til kommis, eller som Frode selv fortæller til «>.

"rosinpiller" pga de mange rosiner, som han i sin 4 år lange læretid har vejet Sjar;-
af. Efter endt uddannelse gik turen til Horsensegnen, hvor han blev ansat
som uddannet kommis i en Brugsforening. Så fulgte soldatertiden og en
uddannelse på Middelfart Andelsskole til uddeler. Ja, hvorfor så ikke lige tage i
en tur til England, hvor han brugte sin uddannelse til at blive ansat i en
Brugsforening i Nottingham i et halvt år. Så tilbage til Danmark og Silkeborg hvor det blev til arbejde på Silkeborg
Svineslagteri. Desværre lukkede slagteriet. Så kaldte Århus, hvor det blev til arbejde som salgschauffør hos Viggo
Østergård. Det blev nogle år op til 200.000 km på landevejen, men desværre lukkede dette firma også (ja, man begynder
jo at tænke sit). Så gik turen over Ålborg, hvor det også blev til et job som salgschauffør, inden turen gik til Grønland,
hvor der var arbejde. Først som kommis siden hen som kontormand i Grønlands Tekniske Organisation på stålskibs¬
værftet i Nuuk. Tilbage til Danmark igen efter 3 år på Grønland. Denne blev gang til København hvor Frode tilfældigt
kom til at snakke med nogle navere på en togrejse. Det resulterede i, at Frode blev optaget i Hulen, Knabrostræde, Kø¬
benhavn d. 25. november 1981. Så udover at fejre 60 års fødselsdag i år kan han også fejre 25 års jubilæum som nav.
I 1988 mens Frode var i København, var han en dag på besøg i "moster Ediths kolonihavehus". Her mødte han Nancy,
og der var varme følelser fra første blik. Frode skulle netop flytte i en ny lejlighed, men den blev der aldrig brug for, og i
1990 giftede Frode og Nancy sig. Efter en periode som arbejdsløs og efter flere kurser valgte Frode i 1996, som en af de
sidste herhjemme, at gå på overgangsydelse. Men det er absolut ikke blevet til en tilværelse på sofaen.

Hold nu fast.
I dag er Frode involveret i følgende:
Them svømmehal som frivillig billetsælger og svømmer.
Egnsarkivet i Them hvor han samler alt det materiale, som har stået
om Them i Midtjyllands Avis, samt er i gang med at lave et skrift om
nabobyen Salten
Them gymnastik forening som kasserer, aktiv petanquespiller samt
instruktør for stavgangsafd. Ja, så skal der jo også lige være tid til
lidt badminton, men her stopper det jo ikke. Frode er også revisor
hos Silkeborg naverne. Her sidder en "skriverkarl" og bliver helt
forpustet, men du er jo også hovedkasserer for CUK, og det har du
været siden januar 1993, godt gået.
Jeg vil gerne slutte med at nævne, at du jo også i 2004 blev udnævnt
til Årets nav.

Vi håber alle, du må få en dejlig dag først i september sammen med
familie og venner.

Et stort til lykke med dagen.
"Knagestrup"



MÆRKEDAGE

D.06 sep. 2006

D.07.sep.2006

D.07.sep.2006

D.24.sep.2006

D.28 aug.2006

D.29 sep2006

D.04.sep.2006

D.15 sep.2006

JUBILÆUM

10.sep.2006

Frode Zachariassen Silkeborg 60år
Rustrupvej 26 B
Dk-8653 Them
Per Jensen Frederikssund 50åt
Græsted Hovedgade 36
Dk-3230 Græsted
LeifR. Jensen

Reventlowsvej 31
8260Viby
Karen Pedersen
Frederik Den 7 vej 17
Dk-6000 Kolding
Svend Bech- Nielsen
Flintbacken 6,1 tr.
S-11843 Stockholm

Carl Otto Enevoldsen

Hedevænget 8, 1 tv
Dk-4000 Roskilde

Jørgen Lauritsen
Vejlevej 25
Dk-7300 Jelling
Preben Tvilhøj
Nyvej 6
Dk-7100Vejle.

Århus

Kolding

70å

80år

John Nielsen

Ryttervænget 212
Dk-3480 Frede

Hillerød 30år

ÅBENT HUS
Lørdagd. 16. sep. 06kl. 13:00-17:00på

Agtrupvej 109, kælderen.
I anledning af at vores sekretær Karen fylder 80 år,
vil hulen være vært ved en bid brød og en lille en til

halsen.

Foreningen i Kolding

Harry Skov,
75 år

d. 28. september
2006

Tillykke fra
foreningen i
Calgary

Per Lykkemark, 75 år
den 1. september

2006

Tillykke fra
foreningen i Calgary

Stockholm 85år

Fr.sund 60år

Vejle 60år

Vejle 65år

RIGTIGE FØDSELSDAGSDATOER
6 aug.2006 Poul Rzenno Roskilde 75år

Smøgen 2, Darup
DK-4000 Roskilde

24 aug.2006 EricReholdt Roskilde 85år
Birkede Brovej 13
DK-4130 Viby Sj

Gode Navere og Navervenner.
Så holder Cuk-Frederikssund

igen deres årlige lam på spid fest.

Foreningen inviterer til fest på Græse GI. Skole lørdag d.
16. september 2006 kl.: 17:00.
Menuen består af:

Spidstegt lam & bøf til dem som ikke vil have lam.
Stor salatbuffet samt tilbehør.
Kaffem.m.
Diverse vin - Spirituosa - vand med gær, øl & vand kan
købes til hulepriser.
Pris pr. person: 125 Kr.
Der vil igen i år blive spillet op til dans med vores hus-
orkester, nemlig Klarmesteren og hans svende.
Vi glæder os til at se jer, så tilmeld jer til undertegnede se¬
nest 10. september 2006. Tilmelding kan ske til:
Kurt Rasmussen tlf.: 42 24 88 81 E-mail: kkbr@c.dk
Poul Berg tlf.: 47 72 17 77 E-mail: poulbente@.privat

DEMENTI

I referatet fra delegeretmødet er der indsneget sig en fejl,
hvorArne Munk, Århus, bliver nævnt som en, der er gået på
den sidste vandring. Det er en meget beklagelig fejl, daArne
Munk har det udmærket. Undskyld Arne, jeg beklager det
skete meget og prøver at finde ud af, hvordan en sådan fejl
kan opstå, da vi i HB ikke ønsker sådanne fejl.
HB formandOle Bøwig.



TAK - TAK - TAK - TAK

Hermed min hjertelig tak for naverhilsner og lykønskninger
til min runde 60 års fødselsdag d. 17 juli fra Vejle afdeling.
Med naverhilsen Jens Nissen, Fredericia.

I forbindelse med vores ferie i Danmark, vil vi gerne rette en
stor tak for gæstfrihed hos Lisbeth, Ole & Alexander i deres
sommerhus i Trust. Samt Lis & Jens påMølholm i Vejle: Samt
Dorrit& Kaj i Kregme: Vi er blevet rigtigt forkælet alle steder,
og det skal i ha' mange tak for. Det bliver svært at vende
tilbage til den virkelige dagligdag.
Med naverhilsen fra Bikke & Claus Lønstrup i Qaqortoq-
Grønland

Navertræf i Den Gamle By
I forbindelse med Århus Festuge d. 02. -10. september
2006 afholder Den Gamle By festugemarked med forly¬
stelser, salgsboder og underholdning.
I den forbindelse indrettes en Navethule i ølkælderen på
Torvet, hvor naverne holder til ved deres eget runde
bord

Lørdag d. 02.- søndag d. 03. - tirsdag d. 05. - torsdagd.
07. - fredag d. 08. - lørdag d. 09. og søndag d. 10.

Alle dage fra kl. 12-18.

Ind imellem går naverne rundt i deres sorte naverdragt
som en del af Den Gamle Bys gadebillede. De spørger
efter arbejde hos de forskellige handlende og håndvær¬
kere i byen: "Med gunst og Deres tilladelse vil jeg gerne
spørge dem, om De har arbejde til en fremmed håndvær¬
ker". Er der intet arbejde vender naverne tilbage til
Gammelsvenden i hulen, hvor de synger sange og for¬
tæller de øvrige gæster om deres skikke og traditioner.
Husk at medbringe sangbog.
Der er gratis adgang til museet for alle navere i naver¬
dragt. Legitimation er ikke nødvendig. Dragten er
adgangsbilletten. Ved forhåndstilmelding senest man¬
dag d. 28. august tilsendes to fribilletter til hver tilmeldt
nav i dragt. Fribilletterne kan foræres til familie, venner
eller navere uden dragt. Tilmelding skal ske til

Jens Hansen
8692 2531 &40 29 44 03.

Fødselsdag
LeifRasmus Jensen har
den 07. september 70 års
fødselsdag. Leif rejste i sine
yngre år til Sverige for at a
rbejde sommurer. Her kom
han i 1956 til Visby på Gotland,
hvor han bl.a. var med til at
lave Statshotellet. I en årrække

arbejdede han sommurer i Århus
riet afVeri-centeret i Århus. 1 1972 måtte Leif desværre for¬
lade faget på grund af en arbejdsskade, som tvang ham til at
gå sygemeldt i flere år. Leif fik senere arbejde hos Marius
Hansen i Århus, hvor han blev, til han gik på efterløn.
Leifhar sammen med sin hustru været en trofast deltager på
Moselturen og er i år med for 10. gang. Vi i Århus Naver¬
forening ønsker dig hjertelig til lykke med fødselsdagen.
Ole Lindeborg, Århus Naverne.

Poul Vestervig,
Calgary
fylder 85 år

Poul er født
den 16. september
1921 i Odense. Poul har gået
på realskole, og har taget
studenterkursus 1937-40.
Herefter valgte han landbruget som levevej. Han var
landvæsenelev, siden ladefoged og forvalter på danske
herregårde fra 1940 til 1953.1 samme periode var han dog
halvandet år ved militæret, J år på Dalum Landbrugsskole,
et år ved landbruget i England samt et år ved landbruget i
Schweiz. I Schweiz stiftede han bekendskab med Naverne.
I begyndelsen af halvtredserne var der mange danskere
der rejste til USA og Canada, og Poul mente også at han
kunne bruge et par år på at se lidt af Canada. Året var
1953, og han er her stadig. Efter at have arbejdet på et par
farme i Manitoba blev Poul træt af landbruget og rejste til
Calgary. Her fik han arbejde ved belysningsvæsenet
(Calgary Electric System) hvorved han fik lyst til at blive
elektriker. Efter flere kurser i elektrisitet og elektronik på
teknisk skole fik han sit svendebrev, og blev ved med at
arbejde som elektriker forCity ofCalgary til han gik på
pension i 1985. Poul var godt gift med en canadier af irsk
og skotsk baggrund, men har nu været enkemand i 21 år.
Poul blevmedlem afCalgaryNaverklub i 1985 hvor han
trofast kommer til hulemøderne. Han er desuden aktiv i
Danish Canadian Club foruden at spille golf og være på
internettet.
Poul kan kontaktes på vestervig@.shaw.ca
Hjertelig tillykke med dagen
Foreningen i Calgary

og var bl.a. med på bygge-

Jeg vil gerne sende en hjertelig tak til alle som huskede mig
på min 75 års fødselsdag.
Med naverhilsen Bent Pilgård.
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JUBILÆUM
Sønderborg har 40 års jubilæum d. 04. november 2006.1

den anledning vil vi gerne invitere til fest.
Vi starter med åbent hus i Hulen fra kl. 13 til kl. 16.

FESTAFTEN

3 retters menu med musik kr. 160. Tilmelding kan ske
ved at indbetale beløbet til kontonr. 9797-000-04-64619
i Broager Sparekasse Sønderborg. Så er tilmeldingen
registreret. Der kan rettes henvendelse til: Kasserer

Karin Jensen på tlf.74 42 06 23.
01, vand og vin til hulepriser.

Der kan parkeres campingvogne, opsættes telte med
mulighed for strøm o.s.v ved Hulen, og flere kan være
behjælpelig med at finde sovepladser dels på vandre¬

hjem og mulighed for evt. privat.
SIDSTE TILMELDINGTIL FESTAFTEN

erd. 14.okt.
Et kæmpe møjn. Vi ses i Sønderborg.

Med naverhilsen Sønderborg forening.

CALGARY
Hulemøde den 3. august 2006
Vores augustmøde blev som
planlagt afholdt i Hans
Mikkelsens baghave. Mødet
vat sat til kl. 19, hvilket var
tidligt nok. En halv time forin¬
den havde vi lidt af en hagl¬
storm. Veje blev oversvøm¬
mede og kloakdæksler blev
skudt af, da systemet slet
ikke kunne klare de store

vandmængder.

Foreningsmeddelseme
forsætter på side 8.
Red.

Mindeord

Torsdag den 3. august 2006 var en skøn sommerdag med
højt Solskin. Men sidst på dagen kom der desværre "mørke
skyer" over Herning, da formanden pr. tlf. informerede os
om, at vores kære lokale æresmedlem og medstifter af for
eningen Hans Brødsgaard pludseligt og uden varsel var ta¬
get på sin sidste rejse.
Herning naverne har ved Hans Brødsgaards alt for tidlige
død mistet en god naverbroder, som har væretmedlem i mere
end år. Hans deltog altid aktivt i hulens arbejde og tog også
sin tørn i naverledelsen, da han bl. a. var hulens formand i
mange år. Hans var udlært tømrer og nød stor anerkendelse
for sin faglige ekspertise både i Danmark og udlandet. Han
har bl. a. arbejdet i Norge og Canada.
Hans blev begravet den 9. august 2006 på Ndr. kirkegård i
smukt sommervejr. Blev fulgt til graven afmange navere
med faner fra 5 foreninger (Århus-Hørning-Randers-Silke-
borg og Herning) samt 2 repræsentanter fra CUKs hoved¬
bestyrelse. Selve begravelsen blev afsluttet med en virkelig
flot solo trompetretræte afet familiemedlem.
Herning foreningen vil komme til at savne Hans's stille lune
og Hans's måde at få sagt tingene på.
Vores tanker går nu til Else og hele familien.
Æret være Hans's minde.
Naverne i Herning
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CUK. NAVERNE ADRESSELISTE
AALBORG
FORMAND:

KASSERER:

HULE:

MØDE:

MEDL:

ESBJERG
FORMAND:

KASSERER:

HULE:
MØDE:

MEDL:

(01-01-1919)
Gunnar Danielsen Peter Skramsgade 3
DK-9000Aalborg.tif. 9810 1967
Email-adr.: gunnarda@stofanet.dk
Poul E. Petersen, Lundevej 6,
DK-9240 Nibe, Tlf. 98 35 39 18
email-adr.: pope@kabelmail.dk
Kattesundet 20, 9000 Aalborg
www.navernraalborg.dk
1. onsdag i måneden, hver lørdag kl. 11. til 13.
Lukket i juli - august
30

(19-09-1979)
Bent Andersen, Ewalds Alle 17,6700 Esbjerg,
Tlf.+ fax. 75 14 43 76 - 22 56 39 34.
Marianne Kristensen, Torvegade 49 St.,
Dk-6700 Esbjerg.
Tlf: 26 33 32 04
Badcesens Alle 5,3 sal., 6700 Esbjerg
1.søndag kl. 10.00-13.00 - 3.søndag
kl. 14.00-18.00, sidste fredag kl. 19.00-22.00
5

KASSERER:

HULE:
MØDE:

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

Prangervej 2,7000 Fredericia
1. onsdag i måneden kl. 19.00.
Lørdag kl. 11-14.
Evt. gæster kontakt bestyrelsen
Ferielukket Juni - juli.

MEDL: 16N.-4NV.

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.30. NV.4

SEPTEMBER
2006

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

DK-7400 Herning, tlf. 9722 2588
email adr.: bodega@postl 1.tele.dk
Kaj Helmut Kristensen, Nis Petersenvej 20
DK-7500 Holstebro, tlf. 9742 0939
E-mail: eskimo-neger@mail.tele.dk
Ole Rømersvej 7, kælderen, tlf. 4084 8347
3. onsdag i måneden kl. 19.30 samt 1. og 3. Søndag
i måneden imdr. kl. 10-12.
Lukket juli mdr.
23.

KONTAKTMAND I NORD:
Bent O. Hansen, Rådhusgade 4, lsal
Dk-7620 Lemvig Tlf.: 2332 5913

KASSERER:

HULE:
MØDE:

MEDL:

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@netdreyer.dk

HULE: Holbæk Foreningshuset, Jernbanevej 16
MØDE: 3. fredag i måneden kl. 19.30 (ingen møde i juli)

Seniormøde: 1 ste torsdag i hvermdr. kl. 13.30
MEDL: N.25.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: LeifSchmidt 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 kl.20.00 el. se webside.
MEDL: 17. N. 8. NV.

HILLERØD
FORMAND:

KASSERER:

HULE:
MØDE:

MEDL:

(19-03-1937)
Dann Eland Rosenvænget 1 1 th
DK-3600 Frederikssund tlf. 4731 4954
Mobil: 3055 6542
Erland Nielsen, Dronningens Kovangen 5
DK-3480 Fredensborg tlf. 4847 5169
Nordre Jernbanevej 40,3400 Hillerød
2. fredag i måneden kl. 19,30. Lørdagsmesse kl.
13.00, sidste lørdag i måneden
29.N 9 NV.

KOLDING
FORMAND:

KASSERER:

HULE:
MØDE:
MEDL.

(08-07-1942)
Verner Lauritsen, Piledamsvej 4
DK-6000 Kolding, tlf.:7552 9840
Emailads.: verner4@stofanet.dk
Lars Borg Henriksen, Violvej 4, st.th.
DK-6000 Kolding, tlf. 7553 1502
Agtrupvej 109, kælderen
Sidste fredag i måneden
14. NV.9



KØBENHAVN( 12-01-1899)
FORMAND: Niels Kraglund, Rørholmsgade 20 st.th.

DK-1352 København K, tlf. 3315 0985
Mobil tlf. 2673 8865 Arb. tlf. 3686 8865
Emailads: nkraglund@jumbotransport.dk

KASSERER: LeifOve Nielsen, Bremensgade 20, 2.th.
DK-2300 København S, tlf. 3254 9508

HULE: Ingerslevgade 108 kid. tv. DK-1705 Kbh.V.
TLF: 3321 0092.

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

NAKSKOV (10-01-2003)
FORMAND: Henning Brogaard Rødbyvej 113

DK-4900 Nakskov tlf.: 5495 5665
Email: hebro@vip.cybercity.dk

KASSERER: Lone Bertelsen Blindestrædet 4
DK-4900 Nakskov tlf.:5492 5272
Email: lonebertelsen@ofir.dk

HULE: Rødbyvej 113, Nakskov
MØDE: Sidste fredag hver måned kl. 19.00
MEDL: 7

NYSTED (16-10-1955)
FORMAND: Alex V. Jensen, Drosselvej 9

DK-4880 Nysted tlf.:5487 2039 / 2166 6839
Email: alex.v.jensen@tdcadsl.dk

KASSERER: Willy Erik Jørgensen, Vognmandsmarken 2
DK-4880 Nysted tlf.: 5487 2060

HULE: Den gamle stationsbygning i Nysted
MØDE: 1. mandag i måneden kl. 19.00.
MEDL: 11.

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. 17 NV. 5

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

SILKEBORG (09-10-1937)
FORMAND: Søren Hvejse Udgårdstoften 10

DK-8600 Silkeborg, tlf. 8681 9433
Emailads.: hvejsel@webspeed.dk

KASSERER: Christian Mygen, Jerbanevej 25, c. 1
DK-8600 Silkeborg tlf.: 8681 8430
Emailads.: mygen@privat.dk

HULE: Skolegade 19,1 8600 Silkeborg
tlf.: 8682 2615

MØDE: Sidste søndag i mdr. kl. 10.00
Er åben hver ons - søndag kl. 10-12.

MEDL: 40 N.

NÆSTVED
FORMAND:

KASSERER:

HULE:

MØDE:

MEDL:

(11-10-1985)
Finn C. Pedersen, Morbærvænget 13
DK-4684 Holmegaard tlf.5554 6697/ 4013 6697
E-mailads.: fmncp@stofanet.dk
Lis Pedersen, Lodshavn 47, tlf. 5544 1330
DK-4736 Karrebæksminde. Mobil 2088 1330

Kompagnistræde 1, tlf. 5577 0967
1. fredag i måneden, Hulen er åben tor.12-17, fre
14-17, lørdag kl. 12- 17.
N.28 NV. 10

ODENSE (11-09-1900)
FORMAND: Ole Bøwig, Brandsøvænget 4,

DK-5000 Odense C. tlf+fax. 6590 4416

Emailads.: Naver@galnet.dk
KASSERER: Marianne Bøwig, Brandsøvænget 4

DK-5000 Odense C. tlf. 6590 4416
HULE: Fåborgvej 9, 5250 Odense N.
MØDE: 1. fredag i måneden kl. 19.30
MEDL: 10N.. 7Nv.

RANDERS (17-06-1945)
FORMAND: Jørn Møller Jensen, Nørrebrogade 146, Itv.

DK-8900 Randers tlf.:8710 2577
KASSERER: Kim Dideriksen, GI.Viborgvej 216

DK-8900 Randers tlf.: 8645 4348
Email: laila-dideriksen@msn.com

HULE: Udbyhøjvej 150, kælderen th.
MØDE: 1. fredag i måneden kl. 19.00

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

SLAGELSE (15-11-1942)
FORMAND: Erik Hjorth Andersen, Lovsøvej 11

DK-4230 Skælskør tlf.5819 4797
Emailads.: gha@mail.dk

KASSERER: Einer Petersen, Solbakkevej 13
DK-4180 Sorø tlf. 5783 3889

HULE: Fruegade 36, o/gården, Slagelse
MØDE: 1. fredag i måneden kl. 19.00.
MEDL: 15

SØNDERBORG (5-11-1966)
FORMAND: Børge Dantoft, Redstensgade 26

DK-6400 Sønderborg tlf. 7448 8042
KASSERER: Karin Jensen, Møllegade51

Dk-6400 Sønderborg tlf.: 7442 0623
HULE: Vandtårnet, Redstedgade 16
MØDE: 1. fredag i måneden kl. 19.00

Messe 3.lørdag i måneden kl. 11.00
MEDL: N.21, Nv. 7

VEJLE (19-7-1919)
FORMAND: Hans Emborg, Højtoft 8, Grejsdalen

DK-7100 Vejle. tlf. 7583 0901
Mobil: 4092 9705
Emailads.: emborgvejle@postkasse.com

KASSERER: Jørgen Lauridsen Vejlevej 25
DK-7300 Jelling
Emailads. :jljelling@privat.dk

HULE: Naverhytten Navervej 3, DK-7100 Vejle
tlf.: 7583 5272

MØDE: 1.fredag i måneden kl. 18.30.
MEDL: N.43.



7.

ÅRHUS
FORMAND:

KASSERER:

HULE:

MØDE:
MEDL:

(13-11-1913)
Ole L. Johansen Hovedgaden 72 B
DK-8355 Solbjerg
tlf. 8692 6122 Mobil: 3095 0665
Emailads.: bj@byggefirmaet-johansen.dk
Børge Holm Andersen, jagtvej 65 B
DK-8450 Hammel tlf. 8625 3399
Emailads.: babha@webspeed.dk
Orla LehmannsAllé 7
E-mail: post@.aarhusnaverne.dk
2 fredag i hvermåned.
N.40

FÆRØERNE

THORSHAVN (01-10-1974)
FORMAND: Chr. Reinart Petersen, Eirargardur 8-08

Fo. - 100 Thorshavn, Færøerne
KASSERER: Jørgen Christiansen

FO-187 Hvitanes
Færøerne

MØDE: 3-4 gange årligt.
MEDL: 4

ZURICH
FORMAND:

KASSERER:

HULE:

MØDE:
MEDL:

SVERIGE

BORÅS
FORMAND:

MEDL:

(05-06-1880)
Peder Hörlück Nielsen, Zugerstrasse 50K,
CH-8820Wädenswil, 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

GRØNLAND

THULE
FORMAND:

KASSERER:

HULE:
MØDE:
MEDL:

CANADA

(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 hvermåneden
16

CALGARY (01-01-1958)
FORMAND: Benr Thomsen, #904, 101 l-12th. AVE SW

Calgary Alberta T2R 0J5, Canada
Tlf.: (403)244 9381 Mobil:(403)620 7762
E-mail. :blt65@telus.net

KASSERER: Niels Bartholdy, 107 Douglas View Road SE
Calgary, Alberta T2Z 2S8
Tlf.:(403)238 7610 Mobil:(403)8361284
E-mail.: ulla_niels@hotmail.com

SEKERTÆR: Ole Krog. Email: okrog@shaw.ca
Mobil.: (403) 710 3692

HULE: Naverklubben co/ The Danish Canadian Club 727
1 Ith Ave SW. Calgary,Alberta T2R OE3
Canada.

MØDE: 1. torsdag i måneden kl.20.00

SCHWEIZ

BERN
KONTAKT:

STOCKHOLM (29-08-1913, Ingerö 1947)
FORMAND: Anton M Poulsen, Torpvägen 6

S-134 64 Ingarö tlf. +4685 7028 604
E-mail: anton.paulsen@telia.com

KASSERER: Christian Olsen Borevägen 3,
S-132 37 Saltsö-Boo, tlf.+468 747 9776
E-mail: strangemark@mail.bip.net

HULE: Barnvikstorpet Torpvägen 6,
S-134 64 Ingarö,Sverige
tlf. 0046-8 570 286 29

MØDE: Mellen langfredag och 11 nov.:
Förste och sista fredag i måneden. Kl 19.00.
Övrig tid:
Första och lördag i måneden. Kl. 13.00

MEDL: 33

U.S.A.

LOS ANGELES (05-04-1934)
FORMAND: Kent Hanson 353 OAK Knoll Dr.

Glendora 91741, Californien
tlf.: 626 914-1318
email: hanson.glendora@ veri3on.net
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

KASSERER:

SEKERTÆR:
HULE:

Geert Stage, Lauterbachstrasse 7
CH. 4665 Oftringen SCHWEIZ
tlf. 0041 62 7979167

PS.
Redaktionen har kunmodtaget rettelser fra 11
foreninger (ud af30 foreninger), så jeg påtagermig
ikke ansvaret for forkerte adersser eller tlf.nr.
Med kno i bordetRedaktøren.



8.

Alt dette til trods mødte der dog 21 na¬
vere og 11 ægtefæller op til hyggeligt
samvær, selv omman måske nok kunne
have ønsket sig lidt varmere vejr. En stor
tak til vores værtspar og hjælpere. Næ¬
ste møde den 7. september i DCC.
Med kno på bordet, Ole

FREDERICIA

Onsdag d. 2. august havde vi første
hulemøde efter sommerferien, hvor der
mødte hele 20 svende op. Men denne
gang var der jo også noget positivt at
fortælle om den ny hule, da vi har over¬
taget et lokale på Prangervej 2 A pr. 1.
august, hvor vi skal have indvielse d.
26. august. Det gik hele aftenen med at
tale om dens indretning og indvielses¬
festen, alt imens vi nød hulemors mad.
Da hun med sin gemal var blevet gift i
ferien, måtte de lige ringe et par gange
på klokken. I ferien fik vi også holdt vo¬
res årlige grillfestmed god deltagelse af
mangemedlemmer. Som sædvanlig del¬
tog også de trofaste fra Odense.
Med kno i bordet Vera / Jens Chr.

FREDERIKSSUND
Vi holdt svendeaften fredag den 4.
august. Det blev en hyggelig aften med
kun 8 fremmødte, så vi klarede os,
selvom de 2 der havde hulevagten hel¬
ler ikke kom, og synd for jer der ikke
havde tid, for så væltede vi andre os i
ål, laks og dejlige ostemadder. Der blev
dejlig klokkeklang fra Poul, Frank, Per V
og Leif. Tak til jer. Vi lavede etmotto for
aftenen "vi synger ikke så meget, men
vi synker i stedet for".
Selvfølgelig tog vi "Minderne" allerede
kl.22:15, men men men vi sluttede først
ved 01 tiden. Tak for endnu en dejlig
aften i godt selskab.
Hulevagt i september erGunnar og Poul
Vi siger til lykke til Per B., Flemming og
Søren, som havde fødselsdage i august.
I september siger vi til lykke til Per ba¬
ger med de 50 år, Michael, Hans, Carl,
Kjeld og Birger.
Kisser

NÆSTVED
Til hulemødet d. 04.08 var mødt 16.
Knud ledede mødet, da formanden og
fruen var taget til Femø og jazze. Der
var ikke de store emner på programmet.
Bøgil kom dog for sent og måtte betale
til bødekassen. Det blev en hyggelig
aften i gode venners lag. Carsten B. er
næste måneds gæstekok. Vi ser frem til
skovturen d. 27.08.06 kl. 08:00. Der vil
blive arrangeret ølsmagning med efter¬
følgende pølsebord i Hulen i ok¬
tober måned, hvis der er interesse for
det.Minimum antal deltagere er 20. Dato
og pris i næste nummer af Svenden. Se
desuden opslag i Hulen.
Med naverhilsen Ove

HILLERØD
Nu er vi klar til at tage fat på efterårssæ¬
sonen efter den varmeste sommer i
mands minde. Husk at vi ikke har hule-
aften den 8. september, men i stedet ta¬
ger vi med bus til Rødvig den 9. septem¬
ber. Der er allerede mange tilmeldinger,
så hvis nogen gerne vil med, og endnu
ikke har tilmeldt sig, så er det om at gribe
knoglen meget hurtigt og ringe til Jør¬
gen Frederiksen på 47 52 95 20. Vi skal
vide, hvor I gerne vil samles op.
Husk at vi er nødt til at begrænse delta¬
gerantallet, så hvis nogen harmeldt sig
til og bliver forhindret så husk at melde
fra. Vi har allerede tilmelding fra gæster
og håber at se flere! Det bliver en hyg¬
gelig og dejlig tur. Se programmet i
augustnummeret af Svenden eller ring
til Jørgen med eventuelle spørgsmål.
September er jo tid for vores ålegilde.
Lige efter den gamle kogebog siger
Knud. Det bliver i hulen den 30. sep¬
tember. Husk tilmelding som sædvanlig
til formand Dann Eland på 47 31 49 54
(efter kl. 19) eller påmobil 30 55 65 42 -
eller til Knud Lindgreen på 33 24 94 02
eller på mobil 22 28 97 29. Så ved vi hvor
mange meter ål, vi skal have fat i. Der
skal jo gerne være åleben til hele vejen
rundt om tallerkenen og kryds over, når
vi er færdige.

I oktober holder vi huleaften den 13. og
messe den 28. Knud har store planer.
Mere om det senere - men reserver da¬

gene!
Med naverhilsen Per

KØBENHAVN
Juli måned var feriemåned, så intet at
melde. Der blev imidlertid taget revan¬
che lørdag den 05.08, hvor vi havde den
årlige havemesse hos Ilse & SvenAage
i Strøby Egede. En skam at ikke flere
deltog. Dog var Pastoren atter tilmeldt,
så det var flot at have årets nav med. Vi
var et par håndfulde, der absolut ikke
manglede noget, - og ja: vi fik „lidt" dej¬
lig ævlekage. Uhmmm. Klokken blev
22:00, inden vi drog mod hovedstaden
så velforsynede, at vi ikke kunne rokke
med ørerne. Men hvad, det kunne vi
(jeg) jo heller ikke i forvejen.
Søndag den 03.09 holdes efterårets før¬
ste søndagsmesse. Kommer du? Så er
det jo blevet besluttet, at skyde naver¬
vennernes skovtur en uge og tager til
Fr. sunds lam på spid, og det er jo også
guf. Vi „snød" dem til pinsetævnet, så
derfor vores besøg. Men bare rolig an¬
dre byer: Vi kommer også til jer i nær
fremtid ! Det bliver dermed den 16.09
med fælles frem og tilbagerejse. ALLE
kan deltage uden problemer, og det
SKAL opleves. Tilmelding inden den
10.09 til SvenAage (IKKE Fr. sund) på.
tlf. 56 26 63 28 eller evt. undertegnede
på mobil 26 73 88 65. Endelig er der
svende-hulemøde torsdag den 21.09,
hvor jeg imødeser „pæn" opbakning.
Sidst men absolut ikke mindst skulle

Surprise-partiet gerne løbe af stablen i
år den 07.10 kl. 18:00. Vi kan kun få flere

tilmeldinger end sidste år. Sidste tilmel¬
ding den 30.09. Alle er naturligvis hjer¬
telig velkomne.
Arrangementer:
03.09 kl. 10:30 Søndagsmesse
16.09 ca. kl. 15 Navervennernes skovtur
21.09 kl. 19:00 Svende-hulemøde
07.10 kl. 18:00 Surpriseparty
Med kno i bordetNiels „2m"



9.

LOS ANGELES
Vi er nu nået til augustmåned, og vi har
jo megen varme, ligesom vi har hørt, at
Danmark har en dejlig sommer i år. Om
et par dage skal vi have navermøde i
Andys Danmarkshave i Artesia, og jeg
er blevet pålagt at bringe kolde øl. Det
er ikke altid lige let at finde danske øl,
men jeg har nu fundet øllet. Til vores
møde kan vi nu alle synge „Kommer der
ikke snart en Tuborg til mig, Tuborg til
mig" og så videre. Onsdag den niende
august kørte jeg min kone til Naver¬
dalen, hvor alle naveretterne havde de¬
res månedlige møde. Til min overra¬
skelse var der 6 navere, der sad under
det store egetræ og spillede kort. Der
var også dækket op til frokost. Alt dette
havde nav Arne Andersen sørget for. I
alt var vi 7 navere til en dejlig frokost,
hvor Arne havde alt til faget hørende.
Sild, fiskefilet, skinke, steg og ikke
mindst en dejlig „gamle Ole ost". Det
var en varm dag, men vi sad i skyggen,
og der var ikke mangel på de fugtige
varer. Vi fik også sunget adskillige
snapseviser. Det var en rigtig dejlig dag.
Tak skal du have Arne for en hyggelig
frokost. Vores gæstehus har nu fået lagt
trægulv, så nu mangler vi snart bare at
bygge nogle køjesenge. Til september
skal vi have vores årlige picnic, så det
kan jeg reportere om senere.
Med Kno Arne O.

ODENSE
Hulemødet den 04. blev aflyst, da vi om
lørdagen den 05. skulle have besøg fra
Hørning. Kl. 13:30 ankom en bus med
17 navere og venner. Med os selv blev
det til 24 ialt. Lige hvad der kunne sidde
ved det lange bord. Vi serverede silde¬
bord, lune deller med kold
kartoffelsalat.og oste.
Allerede kl. 16 skulle de forlade os efter
aftale med deres chauffør. Vi havde en

rigtig hyggelig eftermiddag sammen
med dem. Otto stod for sangbogen, så
den blev flittigt brugt. Det var alt for
kort tid, at have sammen med hyggelige
navere og venner. Men nu fik de da set
hulen. Det bliver nok det sidste besøg,
vi får i hulen, da vi har sagt hulen op

med 3 mdrs varsel. Vi her fået lovning ROSKILDE
på, at vi må være hos T.I.B.. Det er ve- D. 28. juli havde vi i Roskilde vores år-
modigt, men der er ikke andre løsnin- lige grillaften i hulen. 25 stk. iberegnet
ger. Huslejen er meget høj. D. 15. juli Inger og Lars-Peters to børnebørn og
var vi 4, som deltog i Fredericias grill- Ebert fra Holbæk var samlet om grillen,
fest i Madsby. Det var en god dag med som Poul havde tændt op i. Pølser -
dejlig grillmad. Grillen var også tændt bøfferm.m. blev lagt på, mens vittighe-
foroven, men vi kunne sidde inde, så vi der og sjove bemærkninger fløj gennem
ikke blev grillet med. Tak for en god dag. luften. Ved bordet gik snakken livligt.
TUSIND TAK FOR BESØGET FRA En fisketur skulle arrangeres, det var
HØRNING. TAKTILDEMDERHJALP svært at finde en dato, men d. 25. aug.
MIGIK0KKENET.PS:VINÅEDEDEN blev vedtaget. Aftenen sluttede med
SIDSTE BUS HJEM. "Minderne" ved 21:30 tiden.
De bedste hilsener, Pigen fra Fyn. Kortspil: 19.09kl.l7:30

Hulemøde: 29.09 kl. 19:00

Hulevagten: Festudvalget sørger for
maden.
Med naverhilsen Annalise.

SILKEBORG
Kære Venner landet over. I behøver ikke være nervøse for os på trods afhede¬
bølge, højt solskin og en ny varmerekord i juli måned. Så bare rolig vi har holdt
væskebalancen i orden her i Silkeborg. Vi håber det samme for alle I andre rundt
om i landet. I weekenden d. 07. - 09. juli havde vi sendt en delegation fra Silke¬
borg til "International Dampstævne" i Vejle på en 1 dags tur. Jeg skal da lige love
for, at der var "damp på". Der blev set på mange forskellige ting. Dampbåde,
damptog og andre "lokale seværdigheder", hvor varmen godt kan stige en til
hovedet. Nogle mindes også, at I har en dejlig hytte. Nå, men hvad er en nav ikke
klar til at klare, så ned på Vejle Station da det skulle gå hjemad. Der var kun et
problem. I Vejle har de flere perroner og spor, men pyt det tog kun 2° time ekstra
at tage fraVejle til Silkeborg. Vores "kære kasserer" (I husker nok, jeg fortalte om
ham i sidste nr, at han var oppe og ringe med klokken) og hans dejlige hustru
Maija, har været på ferie på Samsø. Christian og Maija kan slet ikke stoppe med
at fortælle om den gæstfrihed og hjælpsomhed, som de mødte fra naverforeningen
på Samsø. Jeg lovede Christian og Maija at sende jer en stor hilsen på Samsø,
hvilket hermed er gjort. Desværre for jer på Samsø vil vi ikke afmed Maija og
Christian, da de er 2 meget vellidte medlemmer her i Silkeborg, og sååååååå er
Christian god til at passe på vores penge. Søndag d. 30. juli havde vi måneds-
møde med 20 fremmødte, hvor vi sang flere sange og holdt væskebalancen i
orden. Desværre kunne vores formand fortælle at et tidligere medlem, en god ven
og "tidligere hulefar" i Silkeborg, desværre alt for tidligt var taget på sin sidste
rejse et par dage forinden. Kære Lars Reiche: Vi ønsker dig alle en god sidste
rejse.
"Knagestrup"

"Selvomman har været til

dampfestival i Vejle, be¬
høverman jo ikke at lide
afvæske mangel. Alt kan
klares med et godt humør
og en lille "lur" på Hor¬
sens banegård. Bare
"dampen" ikke er gået af
en.



10.

SLAGELSE
Ved hulemødet d. 04.08.06 i Slagelse
Naverforening var vi samlet 9 svende
trods det helt forrygende gode vejr. Som
vanen tro blev det indledt med en sang.

Bestyrelsen blev pålagt hurtigstmuligt
at få gang i work-shoppen igen og sam¬
tidig få lavet et reglement vedr. naver¬
venner.

Tilmeldingen til "udflugten" blev fær¬
dig. Erik gjorde opmærksom på, at fa¬
nen bliver afhentet til Moseltræf. Her¬
efter stod aftenen på herligt socialt sam¬
vær, og "Minderne" blev sunget ca. kl.
22, hvorefter hulen blev forladt i god ro
og orden.
Med kno i bordet. Erik

m

HlikknnlW"

STOCKHOLM
Vi har, som vi plejer haft besög på tor¬
pet i sommer, og det er dejligt at se vo¬
res medlemmer, som bor i Danmark
komme og holde ferie hos os, og det
gälder også Marianne og Ole Bövig.
Den 01. juli hade vi fugleskydning, og
mange skud ligger på marken rundt
omkring, og et granträ blev av med no¬
gen gren, men til slut blev fuglen afmed
hoved, vinger og halen, og fuglekonge
blev Vibeke Andersen. Efter den
ansträngende dag fik vi nyfanget laks,
som blev stekt i ugnen i folie, og det er
godt.
OBS. I Stockholmernaven står der
desvärre forkert telefonnummer til vo¬
res hövding Chriss Christiansson. Hans
nummer er 07 62 77 37 92.
Årsfesten er flyttet til den 02. septem¬
ber PROGRAM for sept..:
D. 01. Månedsmöde fredag kl. 19
D. 02. Årsfest lördag kl. 18
D. 15. Hulemöde fredag kl. 19
D. 29. Svendefest (surpris) fredag kl. 19
Med naverhilsen Onkel Anders.

VEJLE
Til mødet den 05.08 var 13 svende mødt
frem. Mødet blev indledt med „Når vi
ind i hulen træder". Derefter bød for¬
manden velkommen. Der er ikke sket de
store ting siden sidste hulemøde, så der
var ikke meget at berette om for forman¬
den. At Fredericia naverne flytter til
andre lokaler, var der sendt indbydelse
ud om. Flytningen foregår den 26. i
denne måned.

Samtidig kunne formanden oplæse et
brev ang. naveruge i Den Gamle By i
Århus fra den 02. til den 10. september.
Der var ligeledes lykønskning til
Edmund og Åse, der havde 12 års bryl¬
lupsdag. I den anledning havde Åse og
Inger lavet lun leverpostej, så der var
både til "maven og ganen", da klokken
blev afprøvet nogle gange. Det kan her¬
med konstateres, at klokken har den
samme gyldne klang. Så der blev sun¬
get "blæren" flere gange i løbet afafte¬
nen.

Da referatet fra sidste møde åbenbart
ikke har fundet vej til Dorrits computer,
men har valgt at tage på
„spacetur", fremsender jeg det endnu
en gang.
Med kno i bordet Kaj.

ZÜRICH
Der skal lyde en stor tak til CUK Frede¬
rikssund for det meget fine og udførte
pinsestævne 2006. Jeg kan kun sige :
Chappeau...Tak for de dejlige timer og
den fine mad. Tilbage her i Schweiz skal
man prøve på at indfinde sig på de vil¬
kår vi skal leve efter hernede. Men det
er så min sag. Lørdag den 24. holdte vi
vores årlige Skt.Hans fest på
Friesenberg. I stille og rolige rammer
med fin grill og fredfyldt udsigt ud over
Zürich City nød de 18 fremmødte den
afkølende regn efter en rigtig hed (36
grader) dag hvor ikke engang øllet
kunne holdes køligt nok. Den efterføl¬
gende lange og dejlige hedebølge var
selvfølgeligt for folk der havde booket
ferie i det sydlige noget afet smæk med

køllen, men det kan jo ikke være vores

problem. I den nyeste svend læser jeg
at Finn fraNæstved får kr. 25 for at læse
korrektur på svenden. Er det ikke at
smide penge ud af vinduet??? 3 kolon¬
ner seneremå jeg læse at vi i CUK Zürich
har et medlem ved navn Franck Peder¬
sen der under Mærkedage fejrer 25 års
jubilæum Sørgeligt.. Mit navn er
Frank Petersen med stort T. OK...? Nu
har jeg boet 31 år her i det sydlige og så
skal jeg læse den slags. En anden ting
kommer i næste svend på tale. Så glæd
jer folkens, vi her i Zürich lever stadigt
i bedste velgående. Frank Petersen
Schaffhausenstrasse 118
CH - 8412 Aesch b. Neftenbach
tel.+41 52315 5760
Fax.+41 52315 5761
Mob.+41 79 671 24 60
Email: frank@acn-dsl.ch
Med en kno der er fald afsplinter. Frank

ÅRHUS
Hulemødet den 14. juli var godt besøgt.
Udover svendene var der tre gæster, det
var Lillian Hald, Jørgen Pedersen og Eva
Olesen! Jørgen Pedersen ser vi måske
igen, han er en oplagt kandidat som nav.
Han har arbejdet i de fleste europæiske
lande i en årrække! "Bager" havde haft
fødselsdag, så han slog på klokken. Tak
for det! Erik. Carlsen fortalte om sin 60
års fødselsdag, der blev holdt i et party¬
telt. Det var samme dag, som Fredericia
naverne var på besøg i Århus. Selska¬
bet lagde hjemturen forbi Eriks party¬
telt for at ønske til lykke med dagen - til
stor glæde for Erik der vist var meget
tilfreds med at få uventede gæster!
Claus og Birgihte fra Grønland har væ¬
ret på Ferie i DK. Nogle dage hos Ole
formand samt hos Jens i Vejle! Desværre
passede det ikke ind, så der kunne ar¬

rangeres et hulebesøg! En tur på sta¬
dion blev der tid til - Ole og Claus samt
sønnerneAlexander, Nicolaj og Benja¬
min overværede kampen mellem AGF
og Barcelona. AGF var vist tæt på at
vinde, men det blev 3 - 0 til Barcelona!
Hulemøde d. 08.09
Hulemøde m/ leds. d. 22.09
Evt. udflugt d. 30.09??
Hilsen fra smilets by. Lis
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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: 40 36 38 16.
E-mail: naver@galnet.dk

ADRESSEÆNDRING OG BLADFORSENDELSE
I INDLAND
Næstformand:
Kaj Jepsen, Bøgevang 16, Brejning, Dk-7080 Børkop
Tlf.: 7586 9335 - 3070 5576 E-mail: liskaj-d-j@mail.dk

UDMELDNING AF MEDLEMMER
Hovedkasserer:
Frode Zachariassen, Rustrupvej 26 B, DK-8653 Them.
Tlf.: 8684 9268 Fax.: 8684 9143 Email: frode26@mail.tele.dk
Bank: Arbejdernes Landsbank i Danmark konto:53470388708
Bank: Arbejdernes Landsbank fra udlandet
konto:DK4353470000388708 ~ Swift: ALBADKKK

BLADFORSENDELSE TIL UDLANDET
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-890 Randers
Tlf.: 86 45 43 48 Email:laila_dideriksen@msn.com

FORSENDELSE AF CCEG.BLADET.
Vagner Sørensen, Egevænget 1, 8382 Hinnerup
Tlf. 5190 0201 e-mail: vagner@egevængetl-29.dk
Udstillingsvognen:
Udstillimgsvognen står 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.

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 lolc.cile øl cl&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

Medlem i Frederikssund

Z Jakon A/S
O Bygningsentreprise
N/ Baltorpbakken 9, 2750 Ballerup

^ Tlf. 44 83 02 00
www.jakon.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

VIOLA PUB
Søndergade 21 ■ 6000 Kolding • Tlf. 75 53 76 90

Helle Krogsgaard

KOLDING

kroIje
TAXI 7550 2700

CITY CAFE'en
Fønnesbechsgade

Herning
Tlf. 9722 5574

stedet, hvor venner mødes

VELKOMMEN TIL NAVERTORPET
Telefon 46/857 028 629

Torpvägen 4,
S-134 64 Ingarö Sverige.

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.

Bodega
GflDESPEJLET

Østergade 18 HERNING 97 12 30 08
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Rustrapvej 26 B. DD danmark
DK-8653 Them 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.
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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
Medlem i Frederikssund

. LUe?s
Frederiksberggade 4 - Silkeborg - Tlf. 86 82 05 91

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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JUBILÆUM
Sønderborg har 40 års jubilæum d. 4. november 2006.1 den anledning vil vi gerne invitere til fest.

Vi starter med åbent hus i Hulen fra kl. 13 til kl. 16.
FESTAFTEN

3 retters menu med musik kr.160. Tilmelding kan ske ved at indbetale beløbet til
kontonr. 9797-000-04-64619 i Broager Sparekasse Sønderborg. Så er tilmeldingen registreret.

Der kan rettes henvendelse til: Kasserer Karin Jensen på tlf.74 42 06 23.
01, vand og vin til hulepriser.

Der kan parkeres campingvogne, opsættes telte med mulighed for strøm o.s.v ved Hulen, og flere
kan være behjælpelig med at finde sovepladser dels på vandrehjem og mulighed for evt. privat.

SIDSTE TILMELDING TIL FESTAFTEN er d. 14.okt.
Et kæmpe møjn. Vi ses i Sønderborg.
Med naverhilsen Sønderborgforening.

Barndoms og Ungdomsminder
Forord:
Dette hæfte er ikke skrevetfor den store offentlighed, men først ogfremmestfor at mine børn og børnebørn kan have et
lille og varigt minde om deres fars og bedstefars oplevelser og erindringerfra en lys og lykkelig tid i barndommens og
ungdommens dage på rejse i udlandet blandt defarende svende.

Nu tankerne tilbage går
om glade ungdoms dage

de svandt, de svandt de gyldne år
kun minder er tilbage

A. Gynter Sørensen. Forsættelse fra feb. nr.
Her var vi heldige, kom til at bo på det franske kloster, blev meget gæstfrit modtaget af elskværdige
munke; vi fik først anvist et pænt stort værelse med 5 rene senge; men vi måtte ikke gå til ro, før vi
havde fået noget at spise, vi blev derefter vist ind i en meget fin og stor spisesal, - som på det fineste
hotel, - hvid dug og servietter, sølvservice, hvidt porcelæn med guldornamenter, vin i slebne krystal¬
karafler. Jeg tror det ikke alene var en stor oplevelse for os 5, men også for munkene, for der var ikke
mindre end 5 munke, der underholdt hver af os under spisningen, 2 andre munke opvartede os, og 1
skænkede udelukkende den herlige vin fra karaflerne for os, så hurtigt at glassene var tomme. Først
blev vi budt velkommen ved det glas vin, der var skænket da vi kom ind, så kom efterhånden alle
retterne: suppe, fisk, æggekage, salater, ostebrød, frugt, kaffe og cigaretter. Kl. blev mange, inden vi
fik lov at gå til ro, da alle munkene var meget interesseret i at høre nyt af sådanne 5 fattige vandrende
håndværkssvende og navnlig da vi på vores europakort viste dem, at vi alle var fra den lille plet på
kortet, der hed Danmark. De blev meget forbavset og sagde, med smil og glimt i øjet,

forsætter s. 3
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MÆRKEDAGE

Jan Boye Petersen, KBH. 60år
Martensens Allé 11,2.,
Dk-1828 Frederiksberg C
Bent Jensen Næstved 60år

Trompetvej 43
Dk-4700 Næstved

Jørgen Stoffregen Randers NV. 70år
Herman Stillingsvej 2, st. th
DK8900 Randers

Mikkel O.Eriksen Hillerød 60år

Sejerslevvej 43, Sønder Sejerslev
Dk-6280 Højer

:. 2006 Jørn Petersen Roskilde 50år

Rosenstadsvej 17,
Dk-3000 Helsingør

Mindeord.
Slagelse Naverforening er blevet en rigtig stolt Nav
fattigere med Blikkenslager Klaus "Blik" Jeppesens,
alt for tidlige, bortgang. Klaus var en ildsjæl langt ud
over det sædvanlige og det genspejlede sig i alt hvad
han foretog sig. Vi nåede desværre kun at nyde godt
af denne utrolige humørspreder i knap 2 år, men i
denne periode satte han et markant præg på Slagelse
Naverforening og posten som Hulefar og bestyrel¬
sesmedlem bestred han med stor ære. Intet var for
stort og intet var for småt til Klaus.
Klaus er draget ud på sin sidste rejse og vil i lang tid
fremover være savnet i Hulen.

Mindeord
Vor gode naverkammerat Jørgen Nielsen er efter
lang tids sygdom gået på sin sidste vandring. Jørgen
var en flittig gæst i hulen indtil sygdom forhindrede
ham i at komme til huleaften. Det er med sorg at
foreningen i Odense tager afsked med ham.
Æret være Jørgens minde.
På Odense-navernes vegne Ole Bøwig.
Klaus's kone, Gitte, og børnene.
Æret være Klaus's minde.
Erik Hjorth Andersen

Rettelser til adresselisten:

ANDEN ADRESSE:
Lars Borg Henriksen

Hestehaven 32,
6000 Kolding.

ÆNDRING AF TELEFONNR.
Formand Otto Hansen Johannelundsgatan 13
S-506 40 Borås, Sverige tlf. 004633415489

e-mail: fam.samuelsson@bostrem.nu

Til alle kasserere i CUK

Fra 1. september 2006 sker der følgende ændring i
hovedkassererens arbejde:

Adresseændringer i hele CUK både indland og ud¬
land samt bladforsendelse i Danmark overdrages til

vores nye næstformand:

Kaj Jepsen
Bøgevej 16, Brejning
DK-7080 Børkop

Telefon: 75 86 83 35 - mobil:30 70 55 76
Email: liskaj-d-j@mail.dk

Til alle medlemmer der læser dette blad:
Husk at det er gennem jeres lokale kasserer, I skal

meddele, når I flytter, og hvorhen I flytter.
Med kno Frode Zachariassen

D.05 okt.2006

D.ll okt.2006

D.21 okt. 2006

JUBILÆUM

D.25 okt. 2006
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TAK - TAK - TAK - TAK FRA REDAKTIONEN

På grund af sygedom og tidsnød, er
bladet denne gang som det er, men
dens eventuelle fejl og mangler, jeg

undskylder selvfølgelig mange gange,
men jeg kunne ikke gøre det bedre

Jeg vil gerne sende en hjertelig tak til alle dem der
sendte en hilsen tilmig på min runde dag den 6.
september 2006
Med kno Frode Zachariassen

Med kno - Redaktør Dorrit Hansen

denne gang.

Hjertelig tak for udvist opmærksomhed ved min
85 års fødselsdag.
Erling Reholt, Roskilde.

nåede målet trods de sene og mørke aftentimer. -
Jeg blev stående noget længere end de andre fire,
mine tanker var kommet på langfart

Her står en stjerneklar aften vi fem
som vandrende håndværkssvende

Den 30/11 efter et godtmoigenmåltid, althvad vi kunne stedse med tanken fremad kun frem
spise, spurgte hvad det kostede, intet, fik det hjerte- dog en farer til hende der hjemme,
ligste håndtryk til afsked afdem alle, atter et varigt og
godtminde for os alle 5, vandrede vi glade og friske Sultne, trætte og ingen logi
videre over bjergene og ind gennem landet, forbi bjer- vi stirrermod lysene der nede
get "Tabor" gennem byen Kirf-Kenna = Kanaan i tankerne glide og i min fantasi
Galilæa og nåede først længe eftermørkets frembrud stårjeg nu i den hjemlige rede.
byen Nazareth.
I Kanaan varvi inde på det franske kloster og spurgte I friske luft på bjergets top
om vi kunne overnatte;men blev afvist der var kun ca. mod himlen jegmit øje fæste
1 times gang til Nazareth og det kunne vi nå inden for der at søge blandt stjernernes trop
solen gik ned. Meget skuffede over et sådan svarmåtte "Bjørnen" - den lille - den rette,
vi gå videre både sultne og trætte, ømbenede og ingen
hud på tæerne, nu forsvandt solen bag skyerne i hori- Måske, i dette øje - lille - blik
sonten, men byen så vi ikke noget til, snart vandrede der hjemme, hist i det fjerne
vi i mørke, kun de tusinder af stjerners matte skær er der en der ser på den samme lille prik
gjorde det muligt at finde vej, med revolveren i hån- på himlen i form afen stjerne,
den parat til hvad der end ville komme gik vi stadig
fremad i håbet om ved hvert hjørne at se byen, nu var Pludselig jeg vækkes afmit drømmeri
der gået et par timer, stadig skuffet, stadig intet i sigte, ved to vognes rullende larm
Pludselig hørtes fra alle munde som et lettelsens suk - lyden var som torden og andet skramleri
"Nazareth" - og rigtig, brat om en klippepynt var vi formit øre, det forsvandt i dalens arm.
kommet, her mødte vi en mand ridende på et æsel,
ham spurgte vi hvad byen hed? "En-Nasira" lød sva- Det hele som et syn igennemmig för
ret, bravo det varNazareth, og der så vi nu dybt nede dogmindet jeg endnu har tilbage
i dalen og opad bjergsiderne lys i tusindvis.. Vi stod over læberne der ej kan komme et ord
alle stille et øjeblik betaget afsynet og glad for at vi i et hjerte det alt nu har stade.
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Forude jeg nu de andre ser
tankerne jeg har haft de ej kende
blandt os fem alene jeg trolovet er
til hende jeg dem alle gemme.

Med raske i]ed jeg hurtigt dem når
med ansigt som en farende svend

med randsien på ryggen nu nedad det går
med støttende stav ud i hænde.

Et øjekast endnu en gang
til lysene fra byen i mørke

"Nazareth", så var det navn der klang
som barn jeg afmin moder det hørte.

Et kloster der gives ja endog to
det alle så bestemt vi vide

i mørket blandt de tusinders bo
på håbets hest vi stadig fremad ride.

Vi blev et par dage i Nazareth for at se de histori¬
ske minder fra Jesu tid, drog så videre om torsda¬
gen den 2/12 syd på over den israelitiske slette i
bagende sol, vi ville gerne nå byen "Dschenin"
inden aften, der var hertil ca. 30 km. men det blev
alligevel mørkt, inden vi gik ind i byen. Vi fik ingen
logi den nat, men lå på et stengulv i den tyrkiske
kaserne i nogle lasede tæpper fyldt med lopper og
lus, en gros, fik ingen aftensmad den gang; den nat
lukkede vi ikke et øje, nogen af os, allerede kl. 06
fredag morgen den 3/12 drog vi videre, købte først
lidt araberbrød og nogle kiks og spiste, vaskede os
i en grøft med rislende vand lidt udenfor byen.
Det blev en meget besværlig og streng dag, - i
stærk solhede og med blodige tæer, og store vabler
under fødderne at vi knap kunne gå, - inden vi ef¬
ter ca. 30 km., nåede byen "Nablus" trætte og
sultne længe efter mørkets frembrud. Vi var dog
meget heldige at komme til at overnatte på det la¬
tinske kloster, fik hele 5 retter mad, dejlige senge,
og morgenbrød med te, alt for 3 Fr. meget billigt.
Lørdag morgen den 4/12 var vi atter friske som
fisk og veloplagte til at vandre videre mod Jerusa¬
lem endnu godt 50 km. Vi købte først mad ind til et
par dage for en sikkerheds skyld, da der var lange
og ubeboede egne på denne strækning.
Det blev en dag med dramatiske oplevelser for os
alle, hen på eftermiddagen kom vi til et skilt,
hvorpå der stod "Cafe"; et stykke fra vejen lå et
lille enligt hus, vi gik derind, spiste vor medbragte
mad, købte vin og kaffe til; men da vi skulle betale
forlangte værten, han talte tysk, en så ublu pris,

som vi hverken kunne eller ville betale. Da vi rejste os
op fra bordet or at gå, sprang han hen og smækkede
døren i, drejede nøglen om og stillede sig foran døren.
Nu var gode råd dyre, vi aftalte nu med hinanden på
dansk, hvorledes vi skulle gribe sagen an; Værten kunne
kun tale tysk. 3 af os havde skarpladte revolvere i lom¬
men, de to andre deres tykke vandrestokke; på et givet
signal skulle de med al kraft slå stokke ned i bordpla¬
den vi andre 3 tage revolverne i skudstilling i strakte
arme, men ikke skyde, samtidig råbte vi alle som én på
tysk - "machen Sie die Tür auf aber schnell! - o.s.v.

eller vi skyder - det hele foregik jo i løbet af sekunder;
vi havde aftalt alle 3 at skyde de første skud mod loftet
henover hans hoved, hvis han så ikke lukkede døren op
da at skyde ham i benene, han blev som lamslået af
skræk, og ville forhandle, men vi råbte, - die Tür auf,
aber schnell hier, - og de 3 skud knaldede et, to, tre
efter hinanden mellem dør og loft så kalkpudset drys¬
sede ned over hans hoved. Det hjalp; han blev ligbleg,
rystende som et espeløv lukkede han døren op, og det
var i en fart; vi gik nu alle baglæns ud, de 2 først, vi
andre 3 sidst, stadig med revolverne rettet imod ham
indtil vi kom helt ud på vejen, hvor vi lettet om hjertet
trygt kunne vandre videre.
Ved mørkets frembrud nåede vi en dal der meget be¬
tegnende, efter hvad vi lige havde oplevet, bar navnet
"Røverdalen". Da der ingen byer er i miles omkreds
besluttede vi os til at overnatte her under åben himmel,
skiftevis med 1° times vagt til hver - det var smukt
måneskin, men meget koldt og megen dug, så vi frøs
alle og sov ikke meget i hele den lange og urolige nat.
Nu høres der vognrullen og hestetramp i det ljerne,
lyden kom nærmere og nærmere, pludselig ved et vej¬
sving kom den til syne stærkt belyst afmånen fulgt af 5
ridende Gendarmer efter vognen, skyggen afden mæg¬
tige klippeblok, vi lå bagved, var os gunstig, så vi blev
ikke opdaget. Det er således bjergrøverne ligger på lur
for at overfalde de vejfarende, hvis de ikke har Gen¬
darmer med. Vognrullen forsvandt nu mere og mere,
for til sidst atter helt stille.
Nu lød der et krag, - krae - langt borte,jeg kunne ikke
sove, - med et var tankerne langt langt borte derhjemme
i Danmark, hvor stormenmåske nu hvirvlede rundt med
fygende sne, der er arbejdsløshed, der er nød og fattig¬
dom både forskyldt og uforskyldt, først nu her, langt
borte fra alle vores kære, indså vi hvilken kamp og op¬
ofrende kærlighed far og mor havde stridt for at skaffe
det nødvendige til livets ophold og deres børns vel.
Pludselig blev jeg vækket afmine tankers drømme¬
rier ved et stærkt sus, med det samme jeg vendte
hovedet for at se hvad det var, dalede en stor ørn ned
over Jørgensen, der heldigvis i samme nu sprang op,
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vækket af en uhyggelig drøm; straks forsvandt ørnen
op over bjergene, igen blev der ro, men sove kunne vi
ikke, en meget dæmpet samtale blev ført mellem
Arnholtz og mig, der dog blev afbrudt af og til ved vor
venAndersens heftige snorken, der lød som slugte han
torsk. - Ah, ja torsk, - havde vi blot en, hvor ville den
gøre godt nede i de slunkne tomme maver.
Allerede kl. 04 søndag morgen den 5/12 rejste vi os
tænderklaprende af kulde og natduggens klamme fug¬
tighed og gik videre. Kl. 07 nåede vi byen Bentin, der
lå ca. 30 km. fra Nablus og ca. 25 km. fra Jerusalem,
som før skrevet varvi meget forkomne, trætte og sultne,
hvorfor vi straks slog os ned i den første den bedste
café vi trafpå vor vej, tog et par timers hvil, spiste vor
medbragte mad. Retterne var jo ikke som på klostrene,
men kun tørt araberbrød der har form som en tyk pan¬

dekage derhjemme, - men altså meget tørt, - vi spiste
godt med appelsiner til, kiks ogmandariner som en slags
dessert, drak godt med vin til, den var altid god her¬
nede, til sidst et par varme tyrkiske kopper sort kaffe
med bønnerne i bunden af koppen. - Ah, hvor det
smagte. - Her nede blev vi ikke forvænte med kosten,
hvorfor vi også tit sendte en venlig tanke til spisekam¬
meret hos mor derhjemme.
Vi var nu friske og ved godt humør til at tage det sidste
stræk til Jerusalem; men nu blev det desværre i øsende
regnvejr. Ved 2-tiden gik vi gennem Damaskusporten
og stod nu indenfor Jerusalems 12 m. høje, gamle bymur,
- "Vort mål var nået," - Trods gennemblødte til skindet
jublede vi alle af glæde. Vi blev her i Jerusalem julen
over for at opleve dens højtid i Fødselskirken i Betle¬
hemjulenat. Vi var heldige at få arbejde alle 5 hos en
dansk malermester Th Schmidt, han havde alt maler¬
arbejdet på en stor tysk nybygning "Augusta Viktoria
Stiftelsen" oppe på oliebjergets top, hvorfra der var den
dejligste udsigt helt til det døde hav. Schmidt havde en
20 - 30 svende i arbejde, og vi 5 fik alle lov at bo på
nybygningen, så sparede vi penge til logi. Denne ma¬
lermester Schmidt kom til at betyde meget for mig, og
jeg for ham, vi korresponderede sammen i mange år.
Efter sin hjemkomst til Danmark 1919 boede han et
års tid i vores hjem. Fra Jerusalem tog vi udflugter til
forskellige steder i dens omegn, Betania, Jeriko, det
døde hav, Dåbstedet ved Jordanfloden. Her tog jeg en
flaske vand med hjem fra floden, - Rachels Grav, Bet¬
lehem, Katharinekirken, Mariekirken = Fødselskirken,
med fødselskapellet. Julenat i Fødselskirken i Betle¬
hem kom jeg desværre ikke til at overvære, da
Tønnesen og jeg blev syg afMalarie-feberen og måtte
blive i sengen, men et par dage efter var vi der nede
for at se kirken indvendig med Fødselsgrotten. Fredag
den 24/12 Juleaftensdag kom der i løbet aaf eftermid

dagen endnu flere Naver hertil for at holde jul. Nogle
af dem var vi sammen med i Bukarest, en var hjemme
fra Næsbyholms Storskov Ledvogter Peder Nielsens
søn, en skolekammerat til mig, senere hen på aftenen
kom der endnu flere, deriblandt andre som vi havde
været sammen med i Hamborg og Berlin, så vi var ef¬
terhånden blevet samlet 11-12 landsmænd om jule¬
måltidet på Hotel-Restaurant "Palæstina". Vi havde selv
bestemt retterne: Suppe, ris, steg m. br. kartofler, grønt¬
sager, appelsiner, vin kaffe, det kostede i alt med drik¬
kepenge 2° Fr. = knap 40 metalik, meget billigt.
Tønnesen og jeg var stået op af sengen for at være
med ved det festligt dækkede bord, hvor selv vort lille,
smukke Dannebrogsflag ikke manglede, vi to kunne
desværre ikke spise noget af al den dejlige mad. Der
blev holdt taler, sunget salmer, fædrelandssange og
naversange. Eftermåltidetmåtte Tønnesen og jeg hur¬
tigst muligt i seng igen da feberen atter tog voldsomt
fat, vi gik der ved tabt af turen sammen med alle naver¬
brødrene kl. 22 til Betlehem, hvilket blev en stor ople¬
velse for dem alle, det fortalte de, da de kom tilbage
julemorgen ved 5-6 tiden. Jeg vil her ifølge min ven
Arnholtz dagbog, skrive hvorledes den julenat foregik i
Fødselskirken i Betlehem, som Tønnesen og jeg ikke
kom med til. Han skriver: - Oppe i koret, omkring og på
alteret. -
Alteret er højt meget smukt med hvidt, grønt, gult, blåt
og rødt marmorindlæg, 6 mægtige sølvlysestager med
ca. et par meter høje lys i alle farver, mellem 4 pragt¬
fulde japanske vaser med kunstige roser. I midten står
et stort vidunderligt skønt kors af sølv, guld og perle¬
mor. På korsets vægsider er et maleri af Jesu Fødsel,
og et afhyrdernes ankomst, bag alteret ses det skønne
orgel, til venstre foran i koret står en stor, - jeg kalder
den bispestol, - malet i en kraftig kaminrød farve med
chrongulfarvet baldakin over, heri sad, - jeg antager
det var - Erkebiskoppen, iført sin smukke purpurrøde
kjortel over hvilket hans guldbroderede kappe var
slængt, på hovedet den høje bispehue, på fødderne
hvide silkesko, i højre hånd den lange bispestav. Alt
her oppe i koret er en stor overdådighed og pragt af
perler, perlemor, diamanter, ædelstene, guld- og sølv¬
genstande skænket til kirken gennem århundrede af
kejsere, konger, pilgrimme, afalle nationer fra hele ver¬
den. Alle de øvrige højtstående gejstlige personer er i
lange hvide kjortler med guldbroderede kapper hæn¬
gende frit ned fra skuldrene, alle kor ellermessedrenge
er i sorte kjoler med hvide frithængende kjortler over,
de er stadig travlt beskæftiget med at klæde Biskop¬
perne og Præsterne om i de mange forskellige dragter
passende til de vekslende ceremonier, alt er indhyllet i
en tåge fra de mange røgelseslamper. Forsætter.



6.

Lørdag d. 26 August blev dagen
vi alle havde ventet på i lang tid,
nemlig flytningen til ny hule.
Hele 4 klubber mødte op i
Sjællandsgade med deres fane,
og mange mødte op i fuld naver¬

dragt, heriblandt Kristian fra
Tyskland, der har haft en tjans i
Kolding en kort tid og nu var på
vej til Sverige. Så det var et flot
optog der drog af sted mod
Prangervej 2 med harmonika
musik i spidsen. Inden vi drog
af blev der sunget et par sange
og sagt et par bevingede ord af
formanden Erik Philipsen og det
samme gentog sig da vi ankom
til ny hule. Herefter blev der budt
på Sandwich og drikkevare, 3
genstande pr. person, herefter
måtte man i egen lomme. Som
første nye nav i ny hule blev
Torben Jørgensen optaget så alt

FREDERICIA

i alt blev det en rigtig festlig dag
for os alle. Men midt i det hele
kunne vi godt have tænkt os en
repræsentant fra Hovedbestyrel¬
sen, men ak nej det måtte vi tænke
os til. Ved Lørdagsmødet d. 2 Sep¬
tember fik vi besøg af Joan og
Peter Hansen fra Los Angeles
sammen med Joans søster og
Svoger som er bosat her i Frede¬
ricia, så det blev til megen snak
om fortiden og om oplevelserne i
Amerika, bl andet kom det frem
at de ikke kunne få flæskesteg
med sprød svær i Los Angeles så
det lovede hulemor at lave til vo¬
res Onsdagsmøde d. 6/9 og un¬
der dette Lørdagsmøde blev der
ringet på klokken flere gange, bl.
andet af Roman som fik

blærerøvssangen i tilgift.
Onsdagsmødet 6 September, 11 navere og venner +4 gæster mødte op Kl. 19.15 da Formanden Erik Philipsen bød velkom¬
men med en dagsorden så tynd så tynd, den indeholdt kun en gennemgang af flytningen, og den halve side det lokale
dagblad havde bragt. Efter det blev der sunget et par sange mens der blev ventet på maden, som aftaltmødte Peter Hansen
med familie op for at fa Flæskestegmed sprød svær, og der blev kvitteret med en omgang øl. Hermed vil vi herfra Fredericia
sige tak for et par rigtig hyggelige besøg med håb om at sejer igen når i skal til familiefest til vinter.
Til lokale medlemmer især da vi som bekendt har Generalforsamling 4/10 den er jo kun aforienterende art men har i en god
ide såmød op med den, så kan vi måske arbejde videre med ideen og få den vedtaget til April, så derformød op og give jeres
mening til kende. Med kno i bordet Vera/ Jens Chr.
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AALBORG

Hulemøde, den 6.9.2006 Der var mødt
10 svende. Formanden bød velkommen
til en ny sæson og orienterede om de
store projekter, som ligger foran os. Vi
trækker allerede i arbejdstøjet nu for at
holde et godt pinsestævne næste år.
Udvalget holder møde den 27.9. Hule¬
aften forløb i en dejlig og positiv stem¬
ning, alle glædede sig over at være sam¬
let igen efter en dejlig sommerferie.
Efterårsprogrammet blev gennemgået
og det er blevet fremsendt til alle med¬
lemmer. Bestyrelsen fremhævede, at
tilmeldingsfristen til de forskellige ar¬
rangementer skal overholdes afhensyn
1 indkøb af friske råvarer til madlavnin¬

gen, af hensyn til de madglade med¬
lemmer kan nævnes amenuen i løbet af
efteråret består af blandt andet varm
kartoffelsalat og pølser, stegt flæsk med
persillesovs, udvidet frokostbuffet med
lune retter, ålegilde, skipperlabskovs,
flæskesteg og sidst og ikke mindst
Kurts berømte and a la Bagdad. For at
alt det gode mad ikke sætter sig for
meget på sidebenene holder vi en
arbejdslørdag, den 28.10., vi håber, at
så mane sommuligt møder op. Julelot¬
teriet er sat i gang, vi beder medlem¬
merne om at skaffe nogle sponser til
præmierne eller skaffe en annoncør in¬
den den 4.10., lodsedlerne skal være
klar til salg den 1.11.
Med naverhilsen Irene Andersen

HOLBÆK
Hulemøde D. 18-08-06 14 varmødt efter
ferien. Formanden var atter på banen
og bød velkommen og takkede for tele¬
gram og gave til fødselsdagen, der er
også en tak til Roskilde Naverne for te¬
legram. Festen må vi have til gode til
jeg er helt oppe på mærkerne. Vi havde
et godt hulemøde hvor vi fik fordelt
opgaverne til rengøring af forenings-
huset, vagter i forbindelse med
udstillingsvognen til Mørkøv Heste og
Kræmmermarked.Ib og Freddy tryllede
nogle fantastiske hulemadder frem i køk¬
kenet og John der havde fødselsdag
sørgede for rødvinen. Og det runde bord
var blevet rejst igen nyrenoveret og
med ny glasplade tak for det Ebert. Husk
datoen for julefrokosterne d. 2-12-06
kl. 13.30
Med Kno Ole P.

FREDERIKSSUD
Hulemødet d 1 -9-06 måtte desværre ud¬

skydes en halv time, da vores thailand¬
ske naver (Hans) havde glemt klokken.
Aften startet med en velkendt sang,
herefter fik vi formandens beretning.
Lam på spid (okse) indk.. levende mu¬
sik med glarmester og svende 16/9/06.
Frederikssund kommune har udskrevet
en penge check til veligholdelse af hu¬
len. Loftrummet over klubben tilhøre nu
naverne. Menuen for os 13+1+1 perso¬
ner (Heidi + Erik)gæster lyd på
(lysesort)hakkebøfm spejlæg samt rul¬
lepølse og Arne's gode ost. Hans
snedker(Hoppe)fra Thailand var ende¬
lig vendt tilbage for et kort besøg til
hulen. For at fejre sit 25år's jubilæum i
Frederikssund. Efter flere forsøg med
(lægtehammeren) lykkes det ham, at få
25års pladen sat fast i bordet. Klokken
ringede efter det veloverstået arbejde.
Hans viste billeder fra Thailand,og be¬
rettede om livet derude. Formanden +

kassereren var vært for en omgang, for
hulens 35 års levetid. Vi siger TAK.
Yngeste mandens naverhilsen.

HILLERØD
Når dette skrives, er vi ved at tage af
sted på vores bustur til Rødvig. Det lo¬
ver godt, med en totalt udsolgt bus, og
vi har nogle gæster med - dejligt! Refe¬
ratet må vente til næste gang.
I oktober holder vi huleaften i vores
hule i Kulturværkstedet i Hillerød. Det
bliver den 13. oktober kl. 19.30 som sæd¬

vanligt. Og den 28. oktober nusser
Knud et rart stykke oksekød i gryden.
Det bliver lækkert, så mød op kl. 13 i
hulen, men husk tilmelding som sæd¬
vanlig til formand Dann Eland tlf.: 4731
4954 (efter kl. 19) ellermobiltelefon 3055
6542 - eller til Knud Lindgreen tlf.: 3324
9402 ellermobiltelefon 2228 9729.
Hillerød holder kulturnat den 6. okto¬
ber. Vi holder hulen åben og er klar til at
fortælle om vore aktiviteter til de gæ¬
ster, der møder op.
I november holder vi huleaften den 10.
november og julefrokost den 25. novem¬
ber. Mere om det senere, men reserver

dagene!
Med naverhilsen Per

HØRNING

Lørdag, den 5. august var der tid til vo¬
res årlige udflugt, denne gang gik tu¬
ren til Odense. 14 naver var mødt op i
hulen samt Birgit og Leif fra Århus. Vi
startede fællesmorgenkaffe. Kl. 9 holdt
bussen på parkeringspladsen for at køre
os til dansk jernbanemuseum i Odense,
hvor vi var et par timer, derefter kørte vi
til naverhulen i Odense, hvor vi blev
godt modtaget og fik noget godt at spise
og drikke, kl. 16 var der tid at vende
næsen hjemad mod Hørning. Vi havde
en dejlig dag, og tak til Odense for de¬
res gæstfrihed Fredag, den 1. septem¬
ber havde vi hulemøde efter vores som¬
merferie. Denne aften mødte 14 naver

op i hulen. Formanden var forhindret i
at deltage, så vores næstformand, Ri¬
chard måtte være formand denne aften,
det klare han også fint. Denne aften
havde vi en 10 års jubilar, nemlig Richard
Schmidt, der blev holdt en lille tale for
ham og fik derefter overrakt sin 10 års
nål. Så var talen frit folk fortalte om de¬
res sommerferieoplevelser og der blev
sunget, klokken ringede og Richard ser¬
verede smørrebrød på grund af hans 10
års jubilæum. Sluttede med minderne
ved midnat. Fredag, den 6. oktober kl
.19. fællesspisning, gule ærter som Leif
står for kl. 20 huleaften med foredrag
ved Elo tilmelding til spisning til Otto
og Else tlf. 86 92 1803, e-mail
elot@mail.dk senest 26. september 2006
Med kno i bordet Else
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LOS ANGELES

Jeg kan lige nå at berette fra vores sep¬
tember møde, idet mødet for en gang

skyld var inden deadline for Den Fa¬
rende Svend. Dagen begyndte allerede
ved middagstid idet det var vores store
efterårs rengørings dag. Der blev gjort
rent og ryddet op indendørs og uden¬
dørs og da der jo stadig er meget varmt
herovre så var der god gang i de kolde
genstande. 13 flittige og arbejdes iv¬
rige Navere kom tidligt og gav en hånd
med. Vores regulære møde startede så
først ved femtiden hvor såmange flere
navere kom. Denne gang var det min
kone og jeg der stod for madlavningen.
Vores formand fortalte om Orange In¬
ternational Streetfair, hvor mange dan¬
ske klubber deltog over Labor Day
Weekend. De havde haft cirka 500.000

besøgende og der blev bagt over 25.000
æbleskiver og der blev solgt for $60.000
Carlsberg ol, og det var jo bare fra de
danske klubber, så hvad mon alle de
andre nationalitet fik solgt for? Nimbus
klubben fra Danmark er ved at komme

på et 2 ugers besøg til Californien og de
skal rundt og fremvise deres specielle
historiske motorcykler lige fra San
Diego-Yorba Linda-Solvang, hvor de så
besøger mange danske klubber og i
Solvang skal de deltage i den årlige pa¬
rade. Vores gode nav LeifGyldstrand er
medlem afNimbus klubben, så han skal
også deltage. Om en uges tid skal vi så
have vores årlige picnic under de store
egetræer. Vores klub har netop lånt en
rejsebeskrivelse fra 1905, Den er skre¬
vet afPoul Dalby Andersens far, som jo
også var typograf og han tog på valsen
gennem Europa. Når jeg har læst den vil
jeg reportere mere.
Med kno Arne O.

Kobbersmed

KOLDING
Hulemødet d.25 aug., efter vores meget
varme sommer var 6 medl. mødt op. Vi
havde besøg afen ung tysk svend Chri¬
stian, som havde arbejdet her i Kolding.
Vi fik så vores tyske frisket op, og vi
havde set rigtigt hyggeligt. Han skulle
så vider til Fredericia og prøve lykken
der. Næste dag var vi så 6 personer
som drog til Fredericia til deres hule¬
indvielse, og vi takker Fredericia na¬
verne for en meget dejlig dag sammen
med alle dem der varmødt op, dermang¬
lede ikke noget, og sikke en flot hule de
har fået. Det blev vist sent inden de fik
lukket og slukket.
Med naverhilsen Karen.

KØBENHAVN
Det var den sommer, ikke mindst august
måned... Siden sidst er intet sket. Vi
skulle have haf efterårets første Hule¬

åbning (Søndagsmesse) den 3.9., men
måtte desværre aflyses. Håber ikke at
nogen gik forgæves. Navernes Skovtur
er jo udsat til den 16.9. så mere herom i
næste Svend. Lørdag den 7.10. afhol¬
des Surpriseparty, der jo oversat bety¬
der overraskelsesfest. Og der er det
hver gang. Sidst måtte vi grundet få
tilmeldinger desværre aflyse, men skulle
helst ikke komme på tale denne gang,
vel? Har du tilmeldt dig, ellers kan du
lige nå det endnu? Onsdag den 18.10.
afholdes Svende-hulemøde, der jo også
altid er hyggelig, ik'? Efteråret er kom¬
met, så kom og lun dig i vores og Hu¬
lens varme. Du behøver ikke tage din
gamle sweater på, men gerne én afdine
specialister med, når vi lørdag den 4.11.
har vort overdådige sildebord. Det er
næsten nemmest at nævne, hvad der
ikke er afhavets goder. Da det jo kom¬
mer fra et vådt element, har vi naturlig¬
vis rigeligt af dette (det våde), så der er
ingen undskyldning. Sidste tilmelding
søndag den 29.10.Vi gæller øhh glæder
os til at ser jer som altid.
Arrangementer:
7.10. kl. 18.00 Surpriseparty
18.10. kl. 19.00 Svende-Hulemøde
29.10. kl. 10.30 Søndagsmesse
4.11. kl. 13.00 Sildebord
Med kno i bordetNiels „2m"

NAKSKOV

Endelig kunne der afholdes et hule-
møde, uden masseafbud, og det blev
afholdt d. 1/9 hvor der var et par ting
der skulle på plads, bl.a. med de mange
afbud der sommetider kommer i sidste

øjeblik, hvor vi har købt ind til fælles
spisning, lige sådan er vores sommer¬
fest i fare da der heller ikke kommer penge
i fluekassen, trods tilbud om at betale
ekstra til dette formål. Efter mødet gik vi
så i gangmed den rigelig indkøbte mad.
d. 13/8 holdt vi sommerfest som sæd¬

vanlig hos Ole, som altid er hyggelige,
til trods for at en ikke måtte nyde spiri¬
tus, grundet afgang næste dag til en

boreplatform (stakkels Erik) Jeg håber
denne mødeklaustrofobi som florere i
det vestlige Lolland er et forbigående
fænomen.
Med kno i Bord Henning

NÆSTVED
Til Jess's 60 års fødselsdag var mødt
20 navere og navervenner sammen med
den øvrige familie. Vi havde en hygge¬
lig dag med god mad og masser at
drikke.
Til Nils's 60 årsdag var 35 gæster sam¬
let i Hulen. Der var en god stemning.
Nils takker alle for opmærksomheden på
dagen. Det eneste der manglede, var
en hilsen fra HB. Det samme gælder til
Jess!!
Vi havde en god skovtur med sol det
meste afdagen. Sluttede på Agersø Kro
med en fantastisk frokost. Tak til Ole
for et godt arrangement. Fredag d.
20.10.06 kl. 19:00 er der ølsmagningmed
efterfølgende pølsebord i Hulen. Pris
150 kr. Der er plads til max 25 personer.
Det foregår efter først til mølle princip¬
pet. Så skynd jer at skrive jer På opsla¬
get i Hulen eller ring til Ove Graa på tlf.
55 773931.

Åbningstider i Hulen:
Torsdag 14-18
Fredag 14-18
Lørdag 11-14
Tlf. 55 770962
Med den ene fingerNils
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ODENSE
Der indkaldes til generalforsamling,
lørdag den 7. oktober kl. 17.00 i hulen
Fåborgvej 7.
Ole Bøwig

Gliii'itir.iU'r

ROSKILDE

D.25.aug. Deltog 7 i fisketuren ved
Mogenstrup, der blev badet orme, for
ingen fik noget på krogen.Mogens og
Lars - Peter måtte i fryseren, så vi alli¬
gevel fik nyrøget ørreder til hulemødet
om aftenen, hvor 14 varmødt op til de¬
likatessen. Mogens forkyndte at næste
års fisketur bliver sidste lørdag i august.
Formanden bød velkommen og læste en
skrivelse op fra folketingsmedlem Flem¬
ming Damgaard Larsen, hvor han invi¬
terer bl.a. Naverne i Roskilde til en tur
til Christiansborg for at se det, så må vi
se hvornår.
Eric Reholt har givet hulen en flaske
"klare dråber" som tak for deltagelse ved
hans 85 års fødselsdag. Vi sluttede vo¬
res hulemøde kl. 21.30.

Program for okt.:
Kortspild. 8-10,kl. 17.30.
Huleaften d. 27-10, kl. 19.00.
Hulevagten har undertegnet.
Med naverhilsen Annalise.

SILKEBORG
Tradition tro er august også den måned
hvor vi afholder Store badedag på Silke¬
borg bad. Igen i år var en dejlig dag, med
god mad, musik og dejligt samvær. Der
var ca. 40 personer der havde valgt at
lægge vejen omkring badet og de fik god
mad m.m. som Kaj (Mads), Ulla og Gun¬
nar Sanne og "Bitte" stor for, der skal
lyde en stor tak til jer for det vellykkede
arrangement.
"Badet" er allerede igen bestilt til næste
år den 4.august.
Igen i år har 2 afvores Naver i Silkeborg
afholdt loppemarked til fordel for 2 sko¬
ler henholdsvis i Thailand og Gambia.
Der blev i alt solgt for kr. 27.000.- som
går ubeskåret til skolerne. Der skal lyde
en stor tak til alle jer, som lagde vejen
forbi og derigennem varmed til at støtte
projekterne.
Som omtalt i tidligere no. så fyldte Frode
60 år d. 6. sep. D. 23. sep. bliver vores
formand Søren ansat som "tjeneste
mand" idet han fylder 65 år. Så er der jo
også lige Mona, hende må vi ikke
glemme, d. 29. sep. fylder hun 60 år. Et
stort tillykke til jer alle.
Septembermåned er ligmed generalfor¬
samling i Silkeborg, den bliver afholdt
d. 30. september og vanen tro starter vi
med morgenkaffe.
Hold jer fugtige svende.
"Knagestrup"

Biula^tjvr

RANDERS
Der mødte 14 op til Hulemøde.
Der var 12 til Moselturen, det var en
god tur, vi fik ud afdet. Da vi kom hjem,
blev vi hentet af to limousiner, det var
noget af en oplevelse, der sagde „spar
to". Ole skal have en stor tak, for det.
Så har vi en tur d. 14 oktober, man skal
bare melde sig til, der er spisning i hu¬
len ved Naverne i Århus. Der er gene¬
ralforsamling d. 6 oktober i hulen.
Kno i bordet Peter.

SAMSØ
Hulemøde den 1/9-06. Så mødes vi igen
efter sommerferien. Den planlagte Grill¬
aften
havde for lidt tilmelding. 7 svende
mødte op. I sommer den 24/7-06 havde
vi besøg afnaver fra Silkeborg.
Maija og Christian Mygen. Det blev et
hyggeligt møde i Hulen. En stor tak til
Glarmesteren fra Frederikssund og hans
svende som spillede på "RÆVEN" 14-
15 juli. God stemning.
MØDER

Den 10/9 Hulen åben.
den 6/10 Hulemøde.
Med kno i bordet. Jørn

SLAGELSE
Ved Hulemødet d.d. var der mødt 7

Svende, 2 Navervenner (N/V) og 1 (Gitte)
gæst som søger optagelse. Dette skulle
ikke blive noget problem med den inte¬
resse hun udviser. Mødet startede, som
vanen tro, med en sang og da det var
første møde hvor N/V deltog, blev de
selvfølgelig budt velkommen. Hulefar
kunne meddele at køleskabet var "stået
af'. Derfor var de kælderkolde blevet

stuevarme, men der er et nyt på vej så
mød bare frem til næste møde og i den
forbindelse gøres opmærksom på at
Lørdagsmøderne er genoptaget (15 dage
efter hulemødet). Skt. Michaels Nat, d.
29/9-06, er formodentlig vel overstået når
bladet bliver udgivet, men ellers har
Hulen åbent fra kl. 1900 til 2300. Opfølg¬
ning på workshoppen måtte, endnu en

gang, aflyses p.g.a. for få deltagere. Per
prøver at finde en ny dato efter at have
sunget et par stykker fra sangbogen var
det tid til det kollinauriske som blev nydt
med højlydt velbehag, men da det viste
sig at dermanglede ingredienser til den
irske kaffe, var Grethe hurtig til at hente
det fornødne (hun holder rigtig meget
afdenne kaffesort). Minderne blev sun¬
get ca. kl. 2200 hvorefter de fleste af os
forlod Hulen.
Med kno i bordet: Erik
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STOCKHOLM
Nu er efteråret kommet til Stockholm,
men det er som det plejer lidt trist efter
en herlig sommer. Vi hade en familj fest
d. 19 aug. På Torpet, og de fleste af vo¬
res barn med familjer kom,og alle har jo
träffes nogle gange på Ingarö, og har
mange minder tilsammen, og så kom
Jörgen og Bent fra Vejle, så vi blev 35
personer, og vejret var fint så vi knne
spise ude på gårdspladsen. Det var en
herlig dag og en fin afslutning på som¬
meren. På måmedsmödet var vi ikke

mange, men det tog vi igen dagen efter
på årsfesten, og det var dejligt at se
Jenny og Johnnes tilbage efter sygdom.
Og denne aften fik vi et nytmedlem Mik¬
kel Madsen - Velkommen.

Program for Oktober:
D. 06. månedemöde fredag kl. 19.00
D. 13, Teaterbesög fredag kl. ???,

ring til Aage eller Karin
D. 21. Whist lördag kl. 10.00
D.27. Svendnfest fredag kl. 19.99
Med naverhilsen Onkel Anders.

SØNDERBORG
Så havde vi vores første hulemøde ef¬
ter ferien men det var ikke alle der har
holdt ferie, vi har græs der skal klippes
og vi har meget hæk der også skal klip¬
pes og se fint ud og ukrudt forgår ikke
så let så det måtte også gøres så derfor
stor tak til jer som har været med til at
holde det pænt om vores hule. Vi star¬
tede passende med at formanden bød
velkommen og vi sang SAMLET ER
VORNAVERFLOKmen det er altid den
der giver penge i Sputnik så formanden
måtte punge ud. Vi havde en del proble¬
mer med dametoilettet med vand o.s.v.

men når lokummet brænder ja., hvad gør
man så ???? Vi var så heldige at have
besøg fra Odense Marianne og Ole
Bøwig var kommet til Hulemøde og hvad
kan vores alles formand ja det kan han
nemlig...så lokummet brænder ikke mere
i Sønderborg så bare kom til Jubilæum.
Vi havde en hyggelig aften og Hulefar
og hustru serverede kød a"la brade¬
pande med kartofler og tilbehør...herligt.
Der blev snakket om Mosel turen og
den var gået meget fint (som vanlig)
Kno i bordet og Møjn Martha
Nymailadresse:
6400dantoft@stofanet.dk

VEJLE
Mødet den 01. sep. blev indledt med "
Langt fra hjemmet "herefter kunne for¬
manden byde velkommen til 14 naver,
og forsatte med at sende en hilsen og
tak til Fredericia naverne i forbindelse
med flytning af deres hule. Formanden
berettede videre, at der har været en
udsendelse i radioen (kanal 94) fra hyt¬
ten. I den forbindelse blev det sendt ud
i "Æteren" at Vejle naverne holder
"Åbent Hus "i hulen lørdag d. 9 sep. fra
kl. 10.00 - 14.00, for interesserede, der
kunne tænke sig at blive nav, vel at
mærke, hvis de opfylder kriterierne for
at blive optaget. Mere om det i næste
nr. af svenden. Derudover har hytten
haft besøg af hjemmehjælpere fra Jel¬
ling, hvor Jørgen viste dem rundt, og
fortalte dem om naverne. Herefter var
der en livlig debat omkring informatio¬
ner ang. radioudsendelsen, hvilket for¬
manden beklagede, men kanal 94 havde
givet et "rimeligt" kort varsel ang. dato
og tidspunkt for udsendelsen. De syns¬

punkter der fremkom under debatten,
ang. information vil blive taget til efter¬
retning. Jørgen og Bent har været en
tur i Stockholm og besøge naverne, og
de overbragte en stor hilsen derfra. I
anledning af Jørden's 60 års dag d. 4
sep. havde han lyst til at give et stykke
brød efter mødet, som du skal have tak
for. Junker Laursen sagde tak for op¬
mærksomheden og klokken blev i den
anledning afprøvet flere gange. Tak for
det" ædle klokkepillere".
Husk ser er generalforsamling fredag d.
06. okt., og revision fredag den 29. sep.
Med kno i bordet Kaj Referent.

m

Blikkenslager

ÅRHUS
Til hulemødet d. 11 - 8, var der ikke det
store fremmøde ! Vi havde besøg af
Tommy Clemmesen der har boet i Grøn¬
land i en årrække, samt besøg af Erik
Eriksen, der er medlem I Los Angeles !
Fugleskydning d. 19 - 8. Vi mødtes i Hin¬
nerup til morgenkaffe, med rundstykker
- pålæg og ost, samt en morgen-

opkvikker ! Værten for det dejlige mor¬

genbord, var sidste års Fuglekonge,
Frank Ibsen. Tak til Frank, fra os alle !
Så gik fugleskydningen i gang - og vi
fik en ny fuglekonge, det blev mester¬
skytten.
Erik Carlsen - næbbet skød Ole ned -

halen fik Børge ram på og Kaj skød ha¬
len ned! Tillykke med fuglekonge vær¬

digheden Erik! Fugleskydningen slut¬
tede af med en dejlig frokost, arrange¬
ret afKaj og tilberedt afBirgit og Lis -

under frokosten gik snakken livligt hen
over bordet om Verdenssituationen,
emnerne var b.l.a. Rødstrømper, Terror
og stegt flæsk med persillesovs ! Til
hulemødet d. 8 - 9 , havde vi besøg af
Karl Jensen der bor i Calgary , 70 års
fødselaren LeifJensen, fik overrakt en
gave fra Foreningen, den kvitterede han
omgående for ved at slå på klokken !
Stephan var for nylig blevet farfar til
en dejlig dreng , så han slog også på
klokken ! Tak til jer begge to . Til
bowlingaften d. 27/10 , er tilmelding
nødvendig af hensyn til bestilling af x
antal baner, ring til Kaj på tlf. 86244351
, senest d. 13 - 10 . Udflugten d. 30-9
er udskudt, der skal lægges nyt gulv¬
tæppe i Hulen denne dag !
Hulemøde d. 13-10

Bowling d. 2 - 10 i Echersbergsgade kl.
19,- husk tilmelding, tlf. 86244351
Hilsen fra smilets by. Lis
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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: 40 36 38 16.
E-mail: naver@galnet.dk

ADRESSEÆNDRING OG BLADFORSENDELSE
I INDLAND
Næstformand:
Kaj Jepsen, Bøgevang 16, Brejning, Dk-7080 Børkop
Tlf.: 7586 9335 - 3070 5576 E-mail: liskaj-d-j@mail.dk
UDMELDNING AF MEDLEMMER
Hovedkasserer:
Frode Zachariassen, Rustrupvej 26 B, DK-8653 Them.
Tlf.: 8684 9268 Fax.: 8684 9143 Email: frode26@mail.tele.dk
Bank: Arbejdernes Landsbank i Danmark konto:53470388708
Bank: Arbejdernes Landsbank fra udlandet
konto:DK4353470000388708 ~ Swift: ALBADKKK

BLADFORSENDELSE TIL UDLANDET
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-890 Randers
Tlf.: 86 45 43 48 Email:laila_dideriksen@msn.com

FORSENDELSE AF CCEG.BLADET.
Vagner Sørensen, Egevænget 1, 8382 Hinnerup
Tlf. 5190 0201 e-mail: vagner@egevængetl-29.dk
Udstillingsvognen:
Udstillimgsvognen står 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.

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 lofcctle øl dejpot

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

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

www.jakon.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

VIOLA PUB
Søndergade 21 • 6000 Kolding • Tlf. 75 53 76 90

Helle Krogsgaard

KOLDING

lÉf
KRONE

TAXI 7550 2700

CITY CAFE'en
Fønnesbechsgade

Herning
Tlf. 9722 5574

stedet, hvor venner mødes

VELKOMMEN TIL NAVERTORPET
Telefon 46/857 028 629

Torpvägen 4,
S-134 64 Ingarö Sverige.

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.

Bodega
GHDESPEJLET

Østergade 18 HERNING 9712 30 08



AFSENDER: B
Hovedkassen

Rustrupvej 26 B. DD DANMARK
DK-8653 Them
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Evt.: „Returneres ved varig adresseændring"

Casino Bodega
Købmagergade 10 7000 Fredericia

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

Levende musik hver

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

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

^1.7/

Brandt's Bar
Paladspassagen 7

7100 Vejle
Tlf. 7583 1099

£}yu>Ne
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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
Medlem i Frederikssund

LUefs
Frederiksberggade 4 - Silkeborg - Tlf. 86 82 05 91

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
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FÆTTEREN FRA ALS RUNDER 25 ÅR I CUK
Lørdag den 25. november har vor - og i særdeleshed min gode ven og naverkammerat - Frode Zacchariassen været med¬
lem af CUK i flotte (som ham selv) 25 år.
Han blev indmeldt i København med baglandet i orden, nemlig mange års arbejde med og i Grønland, som stadig står ham
nært. Frode har betydetmeget for København, og var, inden han for alvor fik hjemve til det jyske, kasserer igennem mange
år. Så trak Them og dermed Silkeborg forening formeget. Dog uden vor kasse. De fleste kender vel Frodes dejlige (jyske)
væsen og gode humør. Kjøvenhavner har han aldrig været. I mange år har han jo være hovedkasserer i HB, og i det hele
taget også der gjort et kæmpe arbejde, der kun har bragt forbedringer i det, han har rørt ved. Frode er i gang hele tiden,
og man skal virkelig bestille tid for „at komme i audiens". Desværre ser vi ikke Frode og hans dejlige kone Nancy så meget
mere i København, men det sker. Men så må man jo drage til pinsestævne eller andet for at træffe dem, for naturligvis er
Frode også altid der.
Et STORT tak for de første 25 år i CUK Frode (jeg har vel kendt dig
2/3 af tiden). Uha, hvor er den dog blevet af? Med kun 60 år ung er
der jo mange år endnu.
Mange kammeratlige naverhilsener fra
Niels „2m" og medlemmer i København.

Til en jubilar.
1/4 århundrede ja det er lang tid, eller er det? Det kommer i hvert fald
an på, hvem du spørger idelig, for at identificering af en håndgangen
talfvilibrist som også kalder sig rosinpiller, altså vores hovedkasserer
Frode Zachariassen.
Efter Frode har slået sig ned i sin fødeegn, hvor han påtog sig noget af
en opgave, han blev æggetæller på et hønseri. Det var svimlende tal
(*utopist), han kunne diske op med: 290.894 stk. den ene dag og
næste dag 310.314 stk. Dette måtte dog have en ende.
* En utopist er en tilhænger af virkelighedsfjerne teorier om
samfundets ideelle indretning = IDEALIST
For tænk hvilke lyde det kunne medføre på længere sigt.
Så vi valgte Frode som revisor her ved naverne i Silkeborg for 10 år siden, og det var en fornuftig handling, for detindebærer stabilitet, og det giver en rolig, venlig, elskværdig og behersket fremfærd over for sine omgivelser.Vi har en god kammerat, som altid er villig til at tage fat på de problemer, som nu er i sådan en forening, som er mester i atopfostre i præpositions (forbindelse) med dagligdagen.
Pålideligheden selv og dog ikke pågående i sine påhit, kun når det er påkrævet, men altid påpasselig sådan er Frode.Det er også sådan, vi har oplevet ham i hovedbestyrelsen. For havde Frode påtaget sig en opgave, ja så gjorde han, hvad derstod i hans magt for at fuldføre opgaven til punkt og prikke.
Så til lykke med jubilæet den 25. november. Naverne i Silkeborg.
Der vil være reception i Hulen, Skolegade 19 fra kl. 13 - 16den 25.11.2006
i anledning afFrodes jubilæum.
Søren Hvejsel
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MÆRKEDAGE

D.05.nov.2006

D.07 nov. 2006

D.08 nov. 2006

D.24 nov.2006

D.26 nov.2006

JUBILÆUM
D.25.nov. 2006
25år

Frode Zachariassen

Rustrupvej 26 B,
DK-8653 Them.

11
•1

Silkeborg

Birthe Alice Petersen, (NRHF) 80år
Nørrebro Vænge 8,2. tv.,
Dk-2200 KøbenhavnN
Alex L. Jensen Silkeborg 60år
Lupinvej 28 1, dør 2
Dk-8600 Silkeborg.
Kaj Henriksen NV. Kolding 60år
Hestehaven 32
Dk-6000 Kolding.
Henry Frølund Stockholm 90år
81,77th Street Brooklyn
NY 11209 USA
Else Rindom, København 75år
Herlevgårdsvej 15 B st.,
Dk-2730 Herlev

Mindeord
Det er med stor sorg, at jeg må meddele, at Bent "Butler"
Jensen, Næstved, er afgået ved døden d. 25. 09. 2006. Bent
ville være fyldt 60 år d. 11. oktober. Det fik han desværre ikke
lov til at opleve, da han blev ramt af en sygdom, som på kort
tid førte til hans død.
I Næstved vil vi mindes Bent som en hyggelig og hjælpsom
kammerat, som man altid befandt sig i godt selskab med. Bent
efterlader sig sin hustru Lene, som vores tanker går til i denne
svære stund.
Æret være Bents minde.
Finn C. Pedersen, formand

MINDEORD:
Torben Jørgensen kaldet Konditteren er i en alder af kun 57
år draget ud på sin sidste rejse og det kun 1 måned efter at
han meldte sig ind i C.U.K. Fredericia.
Æret være hans minde.
På vegne afFredericia naverne.

Rettelser til adresselisten Hillerød:

Mindeord.
Frederikssund naverne har i september måned mistet vores
gode naverkammerat tømrer Carlo Ventrup. Carlo født den 06.
12. 1934 var medstifter af foreningen i Fr. sund i 1971. Han
lagde mange arbejdstimer i foreningen sammen med sin bror
Frank og Jørgen Schaffer. Carlo startedemed at tage til Grøn¬
lands østkyst i 1957, hvor han startede i Angmagssalik. Det
blev til ca. 1 år. Carlo vendte tilbage til østkysten i 1959, hvor
det blev til ca. et halvt år. Senere blev det til vestkysten i
Itivdleq sammenmed Franks søn Brian.
Carlo var meget aktiv i det faglige arbejde. Var formand for
Snedker & Tømrer Forbundet I Fr. sund. i mange år, indtil han
gik på efterløn. Selv med hansmange poster havde han over¬
skud til at opstille som skuemester for de kommende unge
svende.
Vores tanker går også til hans børn, som 3 dage efter hans
begravelse også mistede deres mor efter lang tids sygdom.
Æret væres deres minde.
På foreningens vegne. Kurt.

Hulens adresse:
Kulturværkstedet

Christiansgade 1, Hillerød (bag biblioteket)
Parkering: Fredensvej 10, Hillerød

Klubbens kasserer:

Jørgen Frederiksen
Nakkedamsvej 92

4050 Skibby
Telefon: 47 52 95 20

e-mail: cuk.jorgen@frederiksen.dk

Klubben har 28 navere og 11 navervenner.
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TAK - TAK - TAK - TAK

ff l

Jeg vil gerne sende en hjertelig tak til alle dem, der sendte
mig en hilsen på min runde dag d. 24.09.
Karen Petersen Kolding.

I anledning afmit 50 års jubilæum i CUK D. 01.10.2006 vil jeg
gerne rette en stor tak til HB for telegrammet på den store
dag. En særlig tak skal rettes til Bente og Frank, samt til Else
og Otto fra Hørning og Regner fra Sønderborg. Tak for besø¬
get på Vesterkobbel 12, Kegnas. Desværre var der ikke no¬
gen hjemme, men I viste, hvor nøglen lå under måtten. Fla¬
skerne som I havde medbragt, siger jeg 1000 tak for. Det er
selvfølgelig en beklagelse, at foreningen i Sønderborg havde
glemt at sætte datoen for mit jubilæum i Svenden, men det
kan jo ske.
Kraftig naverhilsen Jørgen Schaflfer, Vesterkobbel 12, Kegnas
Dk-6470 Sydals.

Tak til alle som sendte hilsener, både sms, breve og tele¬
grammer for at lykønske mig med min fødselsdag.
60 år det er sgu en sjat, vil mange mene. Jeg for mit vedkom¬
mende synes det er skæmmende, derfor vælger jeg at sige 48
år (+moms), så er det vist ikke så slemt..
Tak for de for mig overraskende mange dejlige hilsener og
tanker!!!!
Med Naverhilsen "COIM" Carl-Otto Enevoldsen

Jeg vil her i svenden sige en stor tak for den store deltagelse
ved min kære mands begravelse. Tak til de 5 fanebærere.
Else Brødsgaard, Herning

Jeg vil sende en tak til alle dem der sendte mig blomster -
hilsner og breve, i forbindelse med min sygdom, det varmer
rigtigt godt.
Med kno i bordet Dorrit.

Til Svenden.
Hovedbestyrelsen har godkendt, at naverne i Nysted
den 23.09.06 har ekskluderet Bent Hansen som medlem
af foreningen.
HB formand Ole Bøwig.

HB MØDE DEN 23. september 2006 kl.l0:00
Hulen Jernbanegade, Nysted.

DAGSORDEN:
1. Protokol og beretning
2. Redaktør
3. Hovedkasserer
4. Arkiv
5. CUK hjemmeside
6. Roskilde
7. Esbjerg
8. Fanefødder til pinsestævnet
9. Næste møde
10. Eventuelt

Jeg vil byde jer velkommen til vores HB møde her i Nysted.
Naverne i Nysted har stillet deres hule til rådighed for afhol¬
delse af HB mødet. Efter mødet vil vi mødes med Nysted¬
naverne. I HB håber vi, atmødet med medlemmerne vil blive
godt og konstruktivt, og samtidig vil vi gøre, hvad vi kan,
for at de spørgsmål medlemmerne har, bliver uddybet mest
muligt.
Arbejdsopgaverne i HB bliver vi nødt til at rokere lidt rundt,
for at få tingene til at glide lidt bedre og til gavn for medlem¬
merne.

Ole Bøwig

1: Formanden bød velkommen og orienterede om diverse
sager pt.
2: Redaktøren er for tiden syg, og det giver problemer, vi
må finde en stedfortræder for Dorrit under hendes syom.
Ole vil tage kontakt til tidligere redaktør, hvis der ikke fin¬
des en anden løsning.
3: Frode har meldt afbud på grund af sygdom, så Ove
Graae er indkaldt. Kassereren gør opmærksom på, at når
man optager et nyt medlem, skal de straks registreres, så
de kan få nummer i CUK.
4: Arkivet. Ole ansøger om ekstra nøglekort til låsekoden,
så han også kan få adgang til arkivet.
5: Hjemmeside. CUK har fået mere kapacitet, så det giver
mere til foreningerne.
6: Roskilde har problemer for tiden. De har ingen for¬
mand.
HB kan tilbyde at indsætte et HB medlem på posten, ind¬
til de finder en ny formand.
7: Esbjerg. Ole har haft et møde med nogle afmedlem¬
merne, og de håber på at få løst problemerne til alles til¬
fredshed.
8: Fanefødder Ole har sendt mail til Aalborg om at få hen¬
tet dem, men de har ikke ladet høre fra sig,
De har haft problemer med medlemmer, som ikke var

registreret, men det har Frode nu bragt i orden og givet
dem medlemsnummer.
9: Næste møde er i Odense den 04.11.06
10: Eventuelt: Næstformand Kaj sørger for telegrammer
fra den 01.11.06
Referat Ove Graae.
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Klaus Guldberg fra Calgary valgte at bringe sin
tilkomne Donna til Danmark for at blive viet I
Tinglev Kirke den 5. august 2006. Til lykke fra

naverne i Calgary.

Barndoms og Ungdomsminder

Forord:
Dette hæfte er ikke skrevetfor den store offentlighed, men
først ogfremmestfor at mine børn og børnebørn kan have
et lille og varigtminde om deresfars og bedstefars oplevel¬
ser og erindringerfra en lys og lykkelig tid i barndommens
og ungdommens dage på rejse i udlandet blandt defarende
svende.

Nu tankerne tilbage går
om glade ungdoms dage

de svandt, de svandt de gyldne år
kun minder er tilbage A. Gynter Sørensen.

Forsættelsefra sep. nr.

Et stort sangkors dejlige stemmer, sammenmed orgelets bløde
toner lyder smukt og betagende gennem de menneskefyldte
to mægtige kirkerum. Til højre nede i kirken sidder alle mun¬
kene i deres lange brune kapper, med deres dekorative guld¬
snore om livet, og alle de betlehemske kvinder sidder på hug
i deres meget smukke og maleriske dragter med deres høje
ejendommelige klokkehatte på hovedet, hvorover hænger et
langt hvidt broderet sjal, der når helt nedover skuldrene.
Overfor dette rene hvide mennesketæppe sidder den fran¬
ske gesandt med familie, og andre landes gesandter, bag
dem en stab afofficerer og andremilitærpersonligheder, alle
i gallauniformer. Hele det øvrige kirkerum er fyldt til sidste
plads af såvel siddende som stående pilgrimme fra alverdens

lande ogmange indfødte. Jeg, - altsåArnholtz, - sidder på 4.
række nr. 1. Vagthavende soldatermed lange krumme sabler
ved bæltet og skinnende sølvstave i hænderne fra den æld¬
gamle regeringstid, har travlt med at skaffe plads til alle, det
hele foregår i ro og dybeste stilhed.
Ved begge sider afkirkens langskib bag de 2 lange rækker af
søjler er flere små altre, hvor enhver kan knæle ned og få den
hellige nadver. Nu bliver der delt lys ud af kor- og
messedrengene til alle de gejstlige, gesandterne, alle de
gallauniformeredemilitærpersoner,munkene og alle de mange
pilgrimme, de bliver alle tændt inden processionen sætter
sig i bevægelse. Den består af 8 små drenge i sort, hvidt og
rødt, så kommer munkene i deres brune dragter, så kommer
præsterne i deres lange guldbroderede kjortler, derefter 3
større drenge ligeledes i sorte, hvide og røde kjortler, de 2
med hver sit høje lys den tredje i midten bærende det smukke
sølvkors og bagved drengen med korset Erkebispen med
det lille frelserbarn i sine arme, - støbt i voks så naturligt som
var det et levende barn, - ved hver side afErkebispen går 2
drenge i hvide kjortler svingende med røgelseslamper, så
kommer Biskopperne, flere præster, munke, kvinderne i bet-
lemmit dragterne, gesandten med følge, hans lys havde jeg
den ære at tænde, da det var gået ud; med det samme benyt¬
tede jeg den givne lejlighed til at komme med i processionen.
Da den begyndte at gå satte orgel og sangkor ind med en
smuk hymne under hele vandringen rundt i begge kirker, - et
smukt gribende syn at se hele dette mægtige, levende, ly¬
sende, bølgende menneskehav i en stadig langsom og rolig
bevægelse, - for til sidst at ende ude i den ældste del af
kirken, hvor det lille "Jesusbarn" bliver lagt tilbage i fødsels-
grotten. En storslået pragtomvunden højtidelighed er til
ende, og vi går atter tilbage til Jerusalem med en for os ene¬
stående og uforglemmelig oplevelse rigere.
Dette afsnit om julenat i Betlehem, som jo var vores rejses
store mål, harmin gode venArnholtz refereret meget udfør¬
lig udelukkende for min skyld, da sygdom jo forhindrede
mig at være til stede. Jeg siger ham derfor min allerbedste
tak.

Søndag den 26/12 kl. 10 gik Tønnesen, Jørgensen, Arnholtz
og jeg til Jeriko, jeg mente,jeg var så rask at jeg nok kunne
tage turen sammen med kammeraterne; men desværre nåede
vi knap den halve vej så kunne jeg ikke mere, tilfældig kom
der en vogn og kørte uden om os, vi spurgte om jeg måtte
køre med til Jeriko da jeg var blevet syg, det fik jeg lov til,
Arnholtz togmed for at hjælpe mig, vi kom først til Jeriko ved
5 tiden, tog ind på det russiske kloster og da munkene så at
jeg var syg, viste de ikke alt det gode de ville gøre for at
hjælpemig. Jeg fik et par store kopper varm te med det samme,
derefter kom jeg straks i en god varm seng, men der gik lang
tid inden jeg kom til at sove, senere på aftenen kom Tøn. og
Jør. så vi boede alle 4 hos de gode gæstfrie med fattige rus¬
siske munke.
Om morgenen mandag den 27/12 havde jeg det atter bedre
og vi begav os alle 4 til fods mod det døde hav, det var fint
vejrmed solskin og en let vind rørte sig afog til. Da vi kom
dertil gik vi først i vandet i det døde hav, og sprang derefter
på hovedet i det ferske vand i Jordan for at skylle det tykke
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lag salt af kroppen fra badet i det døde
hav. Nu stod vi ved Jordan Flodens
udløb til havet og så på den stærke
strøm og på hvorledes fiskene blev ført
med strømmen fra det ferske jordan¬
vand ud i det dødbringende "døde hav"
hvor de også en efter en, kort tid efter lå
døde med bugen i vandoverfladen.
Nu spiste vi den medbragte frokost fra
det russiske kloster og drak en
Tuborgøl og en Münchner Bier til som
vi havde købt i Jeriko. Som før skrevet,
kom jeg senere vand fra Jordan i den
tomme Tuborgflaske. Turen tilbage til
Jeriko blev en streng tur både for mig
og for de andre, feberen begyndte igen
og jeg blev mere og mere mat og træt,
så jeg til sidst skiftevis måtte hænge
mellemArnholtz og en afde andre med
armene omkring deres hals. Mørket faldt
hurtigt på og vi gik forkert, så det blev
meget sent inden vi kom tilbage til klo¬
steret, men stor blev glæden for trods
det sene tidspunkt sad munkene trofa¬
ste og ventede på os med deres skin¬
nende messingtemaskine med dejlig
varm te og alt det bare brød vi kunne
spise. Da de så mig hjalp de mig straks i
seng og gav mig te og brød på sengen.
Jeg sov ikke meget den nat, jeg lå og
fantaserede med digte om min sygdom,
skrev små brudstykker og kladder på
papir for senere at skrive det ind i min
dagbog: FORSÆTTER

CALGARY
Hulemøde den 7. september 2006. På
trods af ferie etc. fremmødte 22 navere

til vores september hulemøde. Der var
ikke det helt store på dagsordenen ud¬
over at det blev vedtaget, at vores
"Stampede Breakfast" bliver afholdt
ved vores sommer campout i Hoggs,
medmindre der skulle melde sig en fri¬
villig til at afholde det. Vores gåsegilde
(Mortens Aften) blev fastsat til den 11.
november. Jens fortalte lidt om planerne
for vores jubilæum i 2008 og efterlyste
samtidig forslag. Vores 50-50 lotteri blev
vundet af Dennis N. med $ 29. Næste
møde den 5. oktober 2006.
Med kno på bordet Ole

FREDERICIA
Hulemødet d. 04.10. 06. 16 navere og venner var mødt op, da formanden Erik
Philipsen bød velkommen. Vi måtte mindes Torben Jørgensenmed 1 minuts stil¬
hed. Efter kun 1 måneds medlemskab drog han ud på sin sidste rejse i en alder af
kun 57 år. Denne aften blev Bjarne Rasmussen optaget som ny nav. Da det var
blevet behørigt overstået, gik vi i gang med efterårsgeneralforsamlingen, hvor
Bent Askov blev valgt som dirigent. Første punkt var oplæsning fra protokollen
uden bemærkninger, så var der formandens beretning, der gav oplysning om, at
vi var blevet 4 nye navere og 2 venner i det forløbne halve år. Så havde han lidt
ideer om, hvordan vi skal klare økonomien i vores nye hule. Efter den beretning
tog vi en drikkepause, hvor Roman gav en omgang øl, da han lige havde haft
fødselsdag. Herefter var det kassererens tur. Det blev også godkendt efter nogle
få spørgsmål. Til sidst var der indkommet et par forslag fra Roman. Et gik ud på
økonomistyring og et andet gik ud på en måde, så vores fester ikke falder sammen
med andres. Vi blev enige om, at de måtte diskuteres hen over vinteren og så
behandles til april. Lørdag d. 18.11.06 har vi på årsprogrammet sat gule ærter. Men
under løs snak var der et flertal for at lave gammeldags suppe. Herefter kom
maden på bordet, og der blev givet yderlig et par omgange, hvor mange ved jeg
ikke, for det gik så stærkt, at jeg ikke nåede at tælle dem. Alt i alt blev det en rigtig
god aften på alle måder, inden hulemor og jeg tog hjem ved godt midnat. Hønse¬
kødsuppe: Lørdag d. 18. november kl. 14:00 i Hulen, Prangervej 2. Det er efter flere
opfordringer, vi vil prøve det. Prisen er 75 kr. pr. person + drikkevarer. Tilmelding
som er bindende til Vera senest d. 12.11 påtlf. 75 92 23 82 eller mobil 28 96 94 60
Vera/ Jens Chr.

FREDERIKSSUD
Hulemøde d. 06.10.2006. Bestyrelsen havde indkaldt til huleaften, hvor de bød på
et dejligt ostebord og vin. Formanden bød velkommen til de fremmødte, men
havde håbet, at der var kommet flere end de 12, der varmødt. Formanden minde¬
des Carlo Ventrup, som er taget på sin sidste rejse. Carlo Ventrup var i sin tid med
til at starte Frederikssund forening, og det var jo en del. Vi mindedes Carlo Ven¬
trup med et minuts stilhed. Æret være hans minde. Carl "ondt i maven" ringede
derefter på klokken. Han var gået hen og blevet 48 år + moms, som han selv siger.
(Det er jo også en milepæl.). Så var det hulefars (Arne Jakobsen) tur til at slå sit 5
års mærke i det runde bord. Og trods små fingre og et lille søm og en lille hammer,
så lykkedes det for ham med hjælp fra formanden. Vi ønsker hulefar til lykke med
de 5 år. Han måtte også gå den tunge gang til klokken. Der var denne aften godt
gang i klokken. Denne gang var det Simon, der ringede. Dette gjorde han faktisk
to gange Første gang fordi han har haft fødselsdag, anden gang fordi han om
tirsdagen skulle rejse til Grønland for at arbejde. Vi ønsker Simon en god tur. Vi vil
alle i CUK - Frederikssund sende Dorrit vores varme tanker i hendes svære tid. Vi
savner hende i vores midte, og vi ønsker hende god bedring. Vi sluttede en dejlig
aften, med at synge "Minderne".
Med knoen i bordet. Jan Johansen
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AALBORG
Der varmødt 14 svende til huleaftenen.
Vi havde besøg af en ung smed, som
søgte oplysninger om arbejde i Tysk¬
land eller Schweiz. Han fik sig en god
snak med Frits Farlig. Desuden havde
vi besøg af Jørgen Andersen og hans
kone Donna fra Los Angeles.
Vi havde en optagelse. Vi byder forfat¬
teren Inge Eriksen, som har rejstmeget
i forbindelse med research til hendes

bøger, og som blandt andet har boet i
Australien, velkommen i vores midte.
Aftenen sluttede med at Poul Erik un¬

derstøttet af Gunnar, holdt et interes¬
sant foredrag med billeder på compute¬
ren om naverbevægelsens opståen lige
fra gilderne til zuenfterne.
Med naverhilsen Irene

BlikkrtisliiRi'r

HØRNING

Fredag den 5. oktober var der atter hule-
møde. Denne aften var der mødt 17 na¬

vere op til fællesspisning. Leif havde
stået for dagens middag, gule ærtermed
tilbehør. Det var noget, folk kunne lide.
Efter middagen var det tid til de interne
meddelelser. Det var Elos tur til at for¬
tælle om sin tid i det fremmede. Han
fortalte en masse om Grønland og Is¬
land og viste en masse lysbilleder. Det
var meget interessant at høre og se.
Derefter var der tid til at hygge. Klok¬
ken ringede flere gange, og blærehatten
kom i brug. Vi sluttede med "Minderne".
Søndag den 1. oktober havde Jørgen
Schaffer 50 års jubilæum. Derfor kørte
Bente, Frank, Otto og jeg en tur til Keg-
næs for at overraske ham, men vi fik en
lang næse, de var taget til Kolding. Hel¬
digvis havde Bente taget ost og kiks
med. Reiner kom med øl, så vi gik ud i
haven og hyggede os. Det blev allige¬
vel en god dag.
Næste hulemøde er den 3. november,
hvor Søren vil holde foredrag om ferien
på Færøerne og Shetlandsøerne.
Med kno i bordet, Else

HILLERØD
Så fik vi skudt efterårets aktiviteter i

gangmed maner!
Den 8. september kørte "vores" bus
rundt i det skønne efterårsvejr og sam¬
lede navere og venner op til turen til
Rødvig. 38 navere og venner og gæster
fra København og nogle af grafikerne
fra Hillerød, som vi jo heldigvis ser en
gang imellem. På Harmonien i Rødvig
fik vi serveret en suveræn gang biks
med spejlæg og rødbeder, som vi godt
kan lide det. Per Rolighed, ejeren af
værftet, fortalte løst og fast om Rødvig,
fiskerne og om sit værft. Bagefter blev
vi vist rundt på værftet, en dansk virk¬
somhed af de levende og ikke helt al¬
mindelige, og vi besøgte skibsmotor¬
museet med rigtig dunk-dunk fra de
gamle skibsmotorer samt udstilling af
mangemotorer. Et stykke dansk industri¬
historie. Så gik turen hjemad med en
benstrækker ved Højerup kirke og en

gang smørrebrød, øl og snaps på Ka¬
byssen i Ishøj havn. Kabyssen er et
godt og hyggeligt sted, der bestemt er
et besøg værd.
En af de rigtig gode dage. Tak til Per
Rolighed for værtskabet, til Knud Lind¬
green for ideen, og til Jørgen Frederik¬
sen for det fine arrangement af turen.
Og så til en anden af vore traditioner -
ålegildet. Knud havde stegt og stegt i
Blovstrød, så vi fik mange henvendel¬
ser om, at hele byen lugtede af ål. By¬
boerne måtte nøjes med at lade mund¬
vandet løbe, vi andre 21 deltagere, deri¬
blandt gæster fra København, lagde åle-
benene rundt om tallerknen og slog
kryds over til sidst som sig hør og bør.
Vi kom igennem mange sange fra sang¬
bogen. En rigtig hyggelig dag!
Vi kan også lige nævne kulturnatten i
Hillerød den 6. oktober. Den startede
med, at Bodil Frederiksen serverede
brunkål og flæsk for de ti fremmødte,
og så holdt vi åbent hus i hulen. Der
var rigtig mange besøgende, måske
omkring 50, der hørte om vores aktivi¬
teter. Vi håber at se nogle af dem igen.
Arrangørerne havde lagt et stort arbejde

i arrangementet, og byen sydede af liv.
En af de rigtig gode dage. Tak til Per
Rolighed for værtskabet, til Knud Lind¬
green for ideen, og til Jørgen Frederik¬
sen for det fine arrangement af turen.
Og så til en anden afvore traditioner -
ålegildet. Knud havde stegt og stegt i
Blovstrød, så vi fik mange henvendel¬
ser om, at hele byen lugtede af ål. By¬
boerne måtte nøjes med at lade mund¬
vandet løbe, vi andre 21 deltagere, deri¬
blandt gæster fra København, lagde åle-
benene rundt om tallerknen og slog
kryds over til sidst som sig hør og bør.
Vi kom igennem mange sange fra sang¬
bogen. En rigtig hyggelig dag!
Vi kan også lige nævne kulturnatten i
Hillerød den 6. oktober. Den startede

med, at Bodil Frederiksen serverede
brunkål og flæsk for de ti fremmødte,
og så holdt vi åbent hus i hulen. Der
var rigtig mange besøgende, måske
omkring 50, der hørte om vores aktivi¬
teter. Vi håber at se nogle af dem igen.
Arrangørerne havde lagt et stort arbejde
i arrangementet, og byen sydede af liv.
Og nu til novemberprogrammet:
Vi startermed huleaften den 10. novem¬
ber kl. 19:30. Det bliver den traditionelle
tømning afbødekassen, der ser ud til at
være meget utraditionelt fuld. En kom¬
plikation er, at nøglen ser ud til at være
bortkommen, så vi harmåske etmindre
problem. Mød op og se hvad der sker
og vær forberedt på at komme med et
godt gæt på kassens indhold.
Den 25. november kl. 13 holder vi jule¬
frokost med Knuds sild og meget an¬
det. I Hillerød er der et dejligt bryggeri,
Brøckhouse. De har minsandten lovet
at levere prøver på deres øl til vores ju¬
lefrokost. Mød op og smag på rigtig
godt håndværksmæssigt brygget Hille¬
rød øl. Der er noget at glæde sig til, så
vi håber på god tilslutning. Husk tilmel¬
ding som sædvanlig til formand Dann
Eland tlf. 47 31 49 54 (efter kl. 19) eller
mobiltlf. 30 55 65 42 - eller Knud Lind¬

green på tlf. 33 24 94 02 ellermobiltlf. 22
289729.
I december bliver der gløgg og pande¬
kager og pakkeauktion den 8. decem¬
ber. Vi erindrer om det i næste nummer.
Derefter er vi klar til juleferie. Vi har pla¬
ner for forårssæsonen, det bliver med¬
delt efterhånden.
Med naverhilsen Per.
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HERNING
Hvad er der så sket i Herning i den for¬
løbne tid? Intet, absolut intet, udover
at vi har haft den store sorg at miste
vores gode naverbror HANS. Han vil
blive savnet i Hulen.
På hulemødet den 16.08 blev det aftalt,
at vi i oktober skulle prøve at starte
sangkoret "Den brølende naver" op
igen. Datoen blev sat til lørdag den 14.
10kl. 13:00.
Nu hvor vinterhalvåret står for døren,
må vi håbe, at rigtig mange afsvendene
vil komme i Hulen for at varme næsen

med en lille en, samtidigt med at de vil
fortælle lidt om deres ferieoplevelse, så
der kan blive noget at skrive om til sven¬
den, da jeg tit og ofte mangler noget at
"grifle" ned.
Med knoslag, "Montagen"

NAKSKOV
Nakskov hulemødet d. 06.10 var bedre
end normalt, da det viste sig, at ikke alle
led af en eller anden fobi, eller truslen
om ingen sommerfest var grunden. Vi
begyndte med at synge "når somren er
til ende", og det var jo meget passende.
Vi ville have besøgt Nysted på et hule-
møde, men da de lige har haft, bliver
besøget til gule ærter d. 01.11, men ikke
med 5 navere + nv, da Erik er så uheldig
at befinde sig på en platform i Nord¬
søen. Men en gangs afferskning en
gang imellem siges at være sundt.
Det blev besluttet, at vi skulle genop¬

tage juleafslutningen igen med gløgg,
juleøl og hvad der ellers hører til. Samti¬
dig holder vi pakkefestmed en medbragt
gave til mindst 30 kr. Salget afgaverne
går ubeskåret til sommerfesten. Datoen
for dette bliver lørdag d. 16.12. Tilmel¬
ding til decemberhulemødet også for
gæster.
Så har vi en efterlysning. Vi mangler en
metaldetektor, da vores kasserer har
mistet noget oppe i hjernekassen. Vi
mener, det kun kan være søm og skruer,
for det larmer ikke mere, når han ryster
på hovedet. Hulemødet sluttede, hvor
vi derefter gik i gang med Marias dej¬
ligemad, og vores kasserer, trods mang¬
lende celler, gav en flaske klare dråber.
Med kno i bord Henning

HOLBÆK
Hulemøde D. 18.08.06
14 varmødt efter ferien. Formanden var
atter på banen og bød velkommen. Han
takkede for telegram og gave til fødsels¬
dagen. Der er også en tak til Roskilde
Naverne for telegram. Festen må vi have
til gode, til jeg er helt oppe på mærkerne.
Vi havde et godt hulemøde, hvor vi fik
fordelt opgaverne til rengøring af
foreningshuset og vagter i forbindelse
med udstillingsvognen til Mørkøv He¬
ste og Kræmmermarked. Ib og Freddy
tryllede nogle fantastiske hulemadder
frem i køkkenet, og John der havde fød¬
selsdag sørgede for rødvinen.
Det runde bord var blevet rejst igen
nyrenoveret og med ny glasplade. Tak
for det Ebert.
Husk datoen for julefrokosten d.
02.12.06 kl. 13:30
Med Kno
OleP.

'Wmirvi

KOLDING
Hulemøde d. 29.07 var 7 medl. mødt op,
og vi havde et stille og roligt møde. Vo¬
res åbent hus d. 16.09, som blev holdt i
anledning afmin fødselsdag, var godt
besøgt. Vi havde besøg af mange fra
Herning - Silkeborg - Fredericia -
Odense og Sønderborg og af vores
egne. Vi havde en rigtig dejlig eftermid¬
dag sammen, det var virkelig rart at se
jer alle sammen. Det vil jeg gerne takke
jer alle for samt de gode gaver både vin
og blomster.
Næste hulemøde har Knud lovet at lave

brunkål, så mød op hvis I når at se det i
Svenden inden den dag. Vi vil jo gerne
sejer alle sammen. Vi har også snakket
om en bowlingaften igen måske i no¬
vember. Hvis andre foreninger har lyst
til at være med, er de meget velkomne.
Med naverhilsen Karen.

LOS ANGELES
Vi er nu nået til oktober, og om et par
dage skal vi have vores navermøde,
så jeg kan ikke berette meget om det
endnu. Men jeg kan sige, at vi havde
alle tiders picnic i september måned.
Jeg tror vi havde rekord denne gang
med 52 navere, naveretter og venner
af naverne. Dagen startede ved mid¬
dagstid, og der var god gang i
hamburgers og hotdogs(kun et par
stykker faldt igennem tremmerne) og
hvad dertil hører. Der var heller ikke

mangel på de fugtige varer. Vejret var
fint, og alle nød hinandens selskab.
Naveretterne lavede Americans lottery
for os, og der var mange, der gik hjem
med gode gevinster. Vi takker alle, der
varmed til at hjælpe med at gøre denne
dag til en rigtig hyggelig dag.
Jeg kan også fortælle, at jeg lige har
fundet ud af, at omgivelserne i
Monrovia er endnu mere skønne, end
jeg troede. Min kone og jeg havde
„lånt" et par tvillinger og tog dem med
på camptur til Naverdalen. Den ene dag
tog vi dem på en 6 mile lang travetur
op i bjergene. Der er en utrolig dejlig
natur, og vi så et lille vandfald og var
heldige at se en hjort, der sprang af
sted.
Vi har skrevet os bag øret om de kom¬
mende festligheder i Calgary i juli 2008.
Så pas på nordboer, der kommer nok
indrykning fra syden. En lille fugl har
fortalt mig, at der også kommer delta¬
gere fra Danmark.
Med Kno Arne O.

KØBENHAVN
Navervenners udskudte skovtur den
16.9 gik jo som bekendt til Fr.sunds lam
på spid, og det er jo altid en succes på
alle led. Det var vort første efterårs (21.9.)
svende-hulemøde desværre ikke. Vi var
4 personer og en dejlig skål æblekage.
Sidstnævntes fremmøde gav dog abso¬
lut mening i aftenen og livet. Mon ikke
der var noget, der var gået galt af da¬
toen?

Den 07.10 var der surpriseaften, som var
utrolig hyggelig. Vi var 16, hvorafen del
ikke havde set hinanden siden midten
afjuni. Stemningen var i top, og klokken
blev mere end 02:00 morgenen derpå,
inden vi fik lukket.
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Har du meldt dig til sildebord lørdag den
4.11 ? Ifald ikke kan du måske nå at blive

fanget i nettet endnu! Fisk er jo godt, så
det er lige dagen at få noget afdin kvote
dækket, 'ik? Det er dagen, hvor alt gerne
må gå i fisk.
Tirsdag den 14.11 er der atter svende-
hulemøde. Mon skålen atter dukker op?
Der skulle i hvert fald meget gerne
komme nogle flere personager end
sidst. I skal ikke være bange for ikke at
kunne sidde ned, vi harmasser afpude¬
belagte stole!
December måned starter vi vort ligele¬
des berømte andespil- og steg lørdag
den 2.12. Vi starter med vort præmie-
spækkede andespil kl. 15:00 og forven¬
ter at kunne undolere anden kl. 18:30.
Der er ikke tilmelding til de mange fanta¬
stiske spil men til spisningen, hvor der
er en hvis pladsbegrænsning.
Du får helt sikkert på den ene eller an¬
den (det var en vits) måde en gevinst
med hjem denne dejlige dag/aften. Man
behøves ikke at være rap til at rubbe
neglene. Der bliver røre i andedammen.
Arrangementer:
04.11. kl. 13:00 Sildebord
14.11. kl. 19:00 Svende-Hule-
møde
02.12. kl. 15:00 Andespil

kl. 18:30 Andesteg
Med kno i bordet, Niels „2m"

Spånkniv og
bugthøvle

NYSTED
Hulemøde den. 2.okt. 2006. For første

gang i meget lang tid blev der sunget i
hulen - Hist ved Østersøens Bred, ved
en vig i stille fred / Svend H Rønne -
Printvenlig version (også til minderne)
kan fås ved henvendelse på e-mail:
alex.v.j ensen@tdcadsl.dk.
6 svende var mødt til hulemødet og 2
måske nye svende dukkede op. Opta¬
gelse afelektriker Bent Christian Kaup
/ Sundby - Nyk. F i naverforeningen
efter det gamle optagelsesritual fra for¬
dums tider. Den anden svend - tømrer

Kurt Wilchen Pedersen / Nyk. F ville
vente til næste hulemøde med opta¬
gelse.

Snakken gik om besøget fra HB den 26.
sep., hvor et medlem blev ekskluderet
fra CUK og Nysted Naverforening efter
gældende vedtægter for CUK og Ny¬
sted Naverforening. Formanden havde
stort besvær med at lægge bånd på
svendene undermødet, de må have haft
en masse til overs fra de foregående
møder. Ny naverhule i Nysted kan må¬
ske komme på tale. Vi har kig på en se¬
parat bygning nær den nuværende hule.
Tilbud for materialer til istandsættelse

og el-installatørens tilbud lydende på
rundt regnet DK 80.000 er udarbejdet
og afleveret til kompetente personer på
Nysted Rådhus, så nu ventes der på
tilbagemelding, om Naverne kan tilgo¬
deses denne bygning til hule samt en
pose penge til istandsættelsen - Sven¬
dene skal selv istandsætte bygningen
indendørs som en slags husflid i efterår
og vintermånederne.
Den 1. november er vores aftenmed gule
ærter i Stoppestedet kl. 19:00. Alle
svende med/uden koner er velkomne.

Også gæster må medbringes. Inviteret
afnaverne på dagen er: Borgmester Len¬
nart Damsbo Andersen med frue - by¬
rådsmedlem. BentBille Hansenmed frue

og kommunearkitekt Per Lindestenmed
frue. Skatmesteren Willy vil igen i år
svinge kødgryderne, så vi kan se frem
til velsmagende ærter - Oldermandens
kone Anne Lise står igen i år for pande¬
kagerne, så det er helt, som det plejer at
være. Tilmelding ved Oldermanden på
tlf. 21 6668 39.

Også julen nærmer sig med hastige
skridt, og julefrokosten holdes den. 25.
november kl. 13:00. Det er endnu ikke
afgjort, om den holdes hos Willy eller
hos Flemming, men det må aftales på
næste hulemøde, hvor der måske også
skal optages et nyt medlem.
Herefter gik vi over til vores tradition
igennem flere år Oldermandens stegte
ål. De var yderst delikate, blev der vist
nævnt imellem mundfuldene. De blev
selvfølgelig serveret med rugbrød og
agurkesalat. Dertil en øl eller to og en
dram.
Herefter var svendene blevet møre, og
"Minderne" blev sunget for fuld skrue,
inden vi gik hver til sit. En meget fornø¬
jelig aften med god ro og tone var over¬
stået til fuld tilfredshed for alle.
Med kno, Oldermanden

NÆSTVED
Ved hulemødet den 06.10.06 startede vi
med et minuts stilhed til ære for
Bent "Butler", som tog på den sidste
rejse den 25.09.06. Vi varmed fanen ved
bisættelsen.
Til hulemødet var 13+1 mødt. Den ene

var en potentiel nav, Jette
Jochumsen, der har arbejdet i Grønland
i mange år. Til spisningen kom der 25.
Det var Kurts "kone" Melly, som er

filippiner, der havde lavet maden.
Det varmeget lækkert. Ved næste hule¬
møde laver Jytte Mortensand. Tilmel¬
ding i Hulen.
Julefrokosten bliver lørdag den
09.12.06 kl. 13:00.
Med e'n finger NILS.

ODENSE
D. 06. 10 kl. 17 afholdt vi generalfor¬
samling med kun to punkter på dagsor¬
denen, nemlig regnskaberne, som begge
blev godkendt.
Det er lidt vemodigt at tænke på, at det
var sidste gang, vi holdt hulemøde på
Fåborgvej 9. Hulen er sagt op 01.11. Det
blev ca. 12 år, vi havde hule der. Hulen
var udmærket, men det var huslejen ikke.
Det blev vedtaget, at Ole kommermed
flyttekasser. Vi vil så begynde at pakke
ned onsdag d 11. Ole vil køre de ting, vi
ikke lige skal bruge, ud til et lagerrum
han har. Vi får lov til at være hos T.I.B.
De skal have større lokaler. Der vil vi få
lov at få vores eget. Inden da bliver det
i deres nuværende lokaler. Flere har
været der til formands og kasserermøde.
Eftermødet serverede hulemor forloren
hare(uden tyttebær). Generalforsamlin¬
gen var slut, og jeg var hjemme kl.20:30.
P.S P.S: Næste hulemøde på det nye
sted Grønnegade nr. 18. Der vil blive
serveret gule ærter. Husk tilmelding til
Kirsten.
Husk der må godt komme gæster og
andet godtfolkmed. Vi ser frem til at vise
jer det nye sted.
De bedste hilsener, pigen fra Fyn.
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ROSKILDE
Hulemødet d. 29.09.06 var hulens fødselsdag, så festudvalget havde haft gang i
gryderne og bød på en 3 retters menu. Sild, forloren hare og ost. Vi var 15 omkring
bordet iberegnet Ebert fra Holbæk, en altid kær gæst. Denne gang havde han en
flaske "klare dråber" med til hulekassen. Festudvalget slog på klokken, gav en
omgang til alle, det samme gjorde Poul Rzenno. Han havde haft 75 års fødselsdag.
Lilian og Poul havde været på ferie på en græsk ø. Poul fortalte om, hvordan man
bygger dernede og unddrager sig at betale skat. Mødet blev hævet kl. 22.
Program for november:
Kortspil: d. 12.11 kl. 17:30.
Huleaften: d. 24.11 kl. 19:00. Da der er generalforsamling, bliver der serveret gule
ærter. Tilmelding til Inger på tlf: 46 36 42 04. Evt. forslag til formanden senest 8
dage før. Hulevagten Karin og Poul - Erik.
Med naverhilsen Annalise.

SAMSØ
Hulemøde d. 06.10.06. 5 svende frem¬
mødt. Stille møde. Det kniber med at
komme i gang efter sommerferien. Ons¬
dag d. 27.09 møde i Hulen. Gæster fra
Silkeborg. Ole Eriksen/Jette Sørensen.
6 samsø navere deltog. Hyggeligtmøde.
Sidste nyt: Ole/Jette har købt hus på
Samsø, så dem glæder vi os til at se mere
til.. MØDER:
Den 15.10 Søndagsmøde GuleÆrter.
Den 03.11 Hulemøde. Vildt.
Den 12.11 Søndagsmøde.
Den 25.11 Julefrokost. Kl. 14:00
Med kno Jørn

SLAGELSE
Der har heldigvis været en hel del aktiviteter i Hulen på det sidste.
Mandag d. 25.09.06 havde vi besøg af de Grønne Pigespejdere, som ønskede at høre om naverne. Det arrangerede vi på
den måde, at de afholdt deres møde her i Hulen, hvorefter Ejner og undertegnede fortalte om naverbevægelsen og Slagelse
Naverforening. Jørgen havde på afstand spottet, at der skete noget i Hulen og kiggede indenfor med lidt godt spind.
Onsdag d. 27.09.06 havde vi lavet et arrangement med T.I.B. (Træ-Industri & Byg), som pt. har tyske lærlinge på besøg i.f.
med et udvekslingsprojekt med Berlin. Ejner, Hans og undertegnede underholdt (på gebrokkent tysk) med naverens
historie og Hulens oprindelse, og vi erfarede, at Naverhulen i Slagelse har et flot renomme blandt de tyske lærlinge. Det er
utrolig dejligt, når det er de unge mennesker, som selv ønsker at komme i Hulen og høre om naverne. Jørgen og Boye var
hurtige til at få fat på en journalist fra Sjællandske, hvor vi fik en flot omtale.

Fredag d. 29.09.06 deltog Slagelse naverforening i Kulturnatten (Skt. Michaels Nat) med et åbent - husarranggement,
hvor mere end 100 mennesker lagde vejen omkring Hulen for at se og høre, hvad naverne er og laver. I år var vi heldigvis
lidt flere end sidste år til at klare denne opgave, som Ejner, Boye, Jørgen, Søren, Grethe, Gitte, Birgit og undertegnede
klarede med bravour iflg. gæsternes udsagn. Jørgen har øjensynligt gjort det så godt, at han er blevet stillet i udsigt at blive
beklædt på behørig vis. Vi glæder os til at se resultatet.
Til Hulemødet d. 06.10.06 var der kunmødt 4 svende + 1 nv op pga. ferie, festermm. Men der var blevet hygget gevaldigt,
og bødekassen er, iflg. Boye, blevet en del tungere, fordi 75 % afde fremmødte ikke var forskriftmæssigt korrekt påklædt.
Med kno i bordet: Erik

SILKEBORG
September ermåneden, hvor vi har generalforsamling med valg til bestyrelsen, "kære Christians" fremlæggelse af regnskab
og indkomne forslag m.m..
I år var der 18 gæve svende, som mødte til morgenkaffe m.m. kl. 9:00. Selve generalforsamlingen startede kl. 10. Kaj Erik
"Mads" blev valgt til dirigent. Formand Søren brugte en del af sin beretning til at fortælle om alle de forskellige arrangemen¬
ter, der havde været i årets løb. Samtidig blev der set fremad, da vi næste år også får et 70 år jubilæum. Beretningen
godkendt. Så var det Christians tur med regnskabet. Et utrolig flot
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regnskab selv pga stigende udgifter,
godt gået Christian, du har bare styr på
det med pengene. Så regnskabet blev
godkendt uden de store sværdslag.
I år var der ingen indkomne forslag.
Desværre modtog "Tysker Hans" ikke
genvalg til bestyrelsen p.g.a. sygdom,
så Kaj Spaanhede blev indvalgt, og
Niels "Miav" blev valgt til
bestyrelsessupl. Der skal lyde et til lykke
til jeg begge og en Stor tak til dig Hans
for det store arbejde, du har gjort for
naverne i Silkeborg. I det hele taget en
god dag hvor der blev rundet mange
ting. Oktoberbliver en stille måned, hvor
der ikke sker de store ting. Vi har "hule-
møde" søndag den 29. kl. 10:00. Men så
starter det hele igen (herligt). Vi lægger
ud med sangeftermiddag lørdag den 4.
nov. kl. 14:00, hvor Peter "Edderkop"
har lovet at tage harmonikaen med.
Skulle en eller anden blive lidt rusten
på stemmebåndet, er der købt smørelse
ind, så det gælder bare om at møde til et
festligt lag. D. 7. nov. fylderAlex Mor¬
ten Lehmann Jensen 60 år. Der skal lyde
et stort til lykke fra os alle. D. 25. nov.
har vores alle sammens kasserer Frode
25 års jubilæum som nav. Der skal også
lyde et stort til lykke til dig Frode.
Endelig slutter vi november med et
månedsmøde søndag d. 26.
Hold jer fugtige svende. "Knagestrup"

STOCKHOLM
Den 29 sep. Var vi samlet til svendefest,
og det skulle bli surprise, men
överraskningen kom at bestå afmaden,
vi fik soppa - fasan og hele melon fyldt
med en blanding afjordbär - melon og
likör til dessert. Anna og Kenneth har
träffet en berejst fra Schweis i Stock¬
holm og fik etmåltid mad i restaurangen,
han har haft kontakt med mig, men han
var på vej til Finland. Men han ringer,
når han er tilbage, han viste ikke at der
fans nogen forening i Stockholm. Vi er
inviterede til Kenneth og Fredriks
restaurang til ølprovning og en bidmad,
HUSK tlmeldning.
D.04 nov. Månedsmöde fredag kl. 19.00
D. 11 nov. Gåsemiddag lördag kl. 18.00.
D.18 nov. Whistturnering söndag
kl. 10.00
D.25 nov. Svendefest lördag kl. 13.00
Med naverhilsen Onkel Anders.

SØNDERBORG
Sønderborg hulemøde d. 6.okt 2006Ja
vores hulemøde kom til at stå i Jørgen
Schaffers tegn. Jørgen havde 50 års ju¬
bilæum den 1. okt, og det blev fejret.
Der var fine nystrøgne duge på alle
borde, lys i alle stagerne og blomster¬
dekorationer. Fanen var på plads, der
hvor Jørgen og frue skulle sidde, og
formanden bød velkommen og gratule¬
rede med jubilæet og sagde bl.a., at det
ikke var alle forundt at kunne fejre 50 år
i C.U.K. Formanden vender tilbage til
Jørgen!!!
Så fik vi at vide, at alt er klart ang. mu¬
sik, mad og evt. lokaler til vores jubi¬
læum. Vi manglede kun tilmelding afevt.
gæster, og der er jo frist til 14.okt. Så har
vi haft lejet hulen ud et par gange til
fødselsdage, og det er gået over al for¬
ventning. Vi er jo så heldige at have to
tjenere i vores stab, og her kanman leje
hulen med alt, to tjenere, borddækning,
blomsterdekorationer, opvask, opryd¬
ning og rengøring både før og efter, og
så er den HUSLEJE betalt. Så er vi til¬
bage til Jørgen, som måtte til det runde
bord og slå en plade i bordet og et længe
leve og højt hurra manglede heller ikke,
og et par gaver og blomster til Ester. Og
så fik vi serveret en fiskeret, som selve¬
ste jubilaren havde lavet, så alt i alt vi
havde en rigtig god aften.
Møjn. Vi ses i Sønderborg.
Kno i bordet Martha
Nymailadresse:
6400dantoft@stofanet.dk

NuriUn

VEJLE
Mødet den 01. sep. blev indledt med
"Langt fra hjemmet". Herefter kunne
formanden byde velkommen til 14 na¬
vere og fortsatte med at sende en hil¬
sen og tak til Fredericia naverne i for¬
bindelse med flytning afderes hule.

Formanden berettede videre, at der har
været en udsendelse i radioen (kanal 94)
fra hytten. I den forbindelse blev det
sendt ud i "æteren", at Vejle naverne
holder "Åbent Hus "i hulen lørdag d. 9.
sep. fra kl.10:00-14:00 for interesserede,
der kunne tænke sig at blive nav. Vel at
mærke hvis de opfylder kriterierne for
at blive optaget. Mere om det i næste
nr. af Svenden. Derudover har hytten
haft besøg af hjemmehjælpere fra Jel¬
ling, hvor Jørgen viste dem rundt og
fortalte om naverne. Herefter var der en
livlig debat omkring informationer ang.
radioudsendelsen, hvilket formanden
beklagede, men kanal 94 havde givet et
"rimeligt" kort varsel ang. dato og tids¬
punkt for udsendelsen. De synspunk¬
ter, der fremkom under debatten ang.
Information, vil blive taget til efterret¬
ning. Jørgen og Bent har været en tur i
Stockholm og besøge naverne, og de
overbragte en stor hilsen derfra. I an¬
ledning af Jørgens 60 års dag d. 4. sep.
havde han lyst til at give et stykke brød
efter mødet. Det skal du have tak for.
Junker Laursen sagde tak for opmærk¬
somheden, og klokken blev i den anled¬
ning afprøvet flere gange. Tak for det
"ædle klokkespillere". Husk der er ge¬
neralforsamling fredag d. 06. okt. og re¬
vision fredag den 29. sep.
Med kno i bordet Kaj referent.

ÅRHUS
Til hulemødet den 22.09 viste forman¬
den film, han havde optaget i NewYork,
Canada og på Island. Stephan og Ole
havde været til landskamp på Island.
Her blev der filmet en geyser, da den
kogte over. Et imponerende syn! Vi var
blevet lovet badescener a la Den blå
lagune! Men det klip må være blevet
cencureret!! Husk at sætte et kryds i
kalenderen, til stiftelsesfesten den
11.11. Vi mødes i hulen kl. 18 til en vel¬
komstdrink og en tre retters menu! Vi
slutter festen med natmad kl. ??? Til¬
melding til Kaj på tlf. 86 24 43 51
Hulemøde d. 10.11
Stiftelsesfest kl. 18 i Hulen d. 11.11
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: 40 36 38 16.
E-mail: naver@galnet.dk

ADRESSEÆNDRING OG BLADFORSENDELSE
I INDLAND
Næstformand:

Kaj Jepsen, Bøgevang 16, Brejning, Dk-7080 Børkop
Tlf.: 7586 9335 - 3070 5576 E-mail: liskaj-d-j@mail.dk

UDMELDNING AFMEDLEMMER
Hovedkasserer:
Frode Zachariassen, Rustrupvej 26 B, DK-8653 Them.
Tlf.: 8684 9268 Fax.: 8684 9143 Email: frode26@mail.tele.dk
Bank: Arbejdernes Landsbank i Danmark konto:53470388708
Bank: Arbejdernes Landsbank fra udlandet
konto:DK4353470000388708 ~ Swift: ALBADKKK

BLADFORSENDELSE TIL UDLANDET
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-890 Randers
Tlf.: 86 45 43 48 Email:laila_dideriksen@msn.com

FORSENDELSE AF CCEG.BLADET.
Vagner Sørensen, Egevænget 1, 8382 Hinnerup
Tlf. 5190 0201 e-mail: vagner@egevængetl-29.dk
Udstillingsvognen:
Udstillimgsvognen står 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.

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 lotcale øl clejpot

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

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

www.jakon.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

VIOLA PUB
Søndergade 21 • 6000 Kolding • Tlf. 75 53 76 90

Helle Krogsgaard

KOLDING

KRONE

TAXI 7550 2700

CITY CAFE'en
Fønnesbechsgade

Herning
Tlf. 9722 5574

stedet, hvor venner mødes

VELKOMMEN TIL NAVERTORPET
Telefon 46/857 028 629

Torpvägen 4,
S-134 64 Ingarö Sverige.

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.

Bodega
GflDESPEJLET

Østergade 18 HERNING 9712 30 08



AFSENDER: B
Hovedkassen

Rustrupvej 26 B. DD DANMARK
DK-8653 Them
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Evt.: „Returneres ved varig adresseændring"

Casino Bodega
Købmagergade 10 7000 Fredericia

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

Levende musik hver

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

Søndag kl. 16.00 til 21.00.
ÅBENALLE DAGE FRA 9.00 TIL 02.00.

Brandt's Bar
Paladspassagen 7

7100 Vejle
Tlf. 7583 1099

siL-Ke&oiaq
TUF. 82. 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.byggefinnaet-johansen.dk

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

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

BAR - BODEGA - BILLARD
Levende musik - fredag / lørdag
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Flensborgvej 48 - 50. DK-6200 Aabenraa
Telefon 45 7462 4700. Telefax +45 7462 4701

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



Den 1. december 2006 har Per Lykkemark, Calgary
40 års jubilæum i CUK.

Hjertelig tillykkefra afdelingen i Calgary.

Hovedbestyrelsen ønsker
alle medlemmerne,

med familie og annocører,
i ind og udlandet

en rigtig glædelig jul.
HB.

Hørning Naverforening tilbyder hermed en tur til BUDAPEST.
Afgang søndag d. 18.03.2007 og hjemkomst lørdag den 24.03.2007.

Overnatning på både ud- som hjemtur med 1/2 pension.
4 overnatninger i Budapest med 1/4 pension (morgenmad).
1 dag med byrundtur, 1 dag med tur i omegnen, 1 dag fri.
Pris: 2.995,00 kr. + 600,00 tillæg for enkeltværelse.

Tilmelding: indbetaling til Spar Bank Vest, Reg. Nr. 8123 Konto nr. 0001672665.
(først til mølleprincip). Seneste tilmelding 10.01.2007.

Gennemføres ved 38 deltagere max. 44 deltagere.
Yderligere information skal ske ved henvendelse til undertegnede, ^

Tlf. 8692 1803, mobil 2097 1844 e-mail: elot@mail.dk
På vegne afHørning Naverforening. Otto Westergaard, formand.



2.

TAK.

MÆRKEDAGE
D.05.dec.2006

D.09.dec.2006

D.24.2006

Judith Toftemark Sønderborg 50år
Dybbølsgade 9
DK-6400 Sønderborg
Gunnar Danielsen, Aalborg 65år
Peder Skramsgade 3,
Dk-9000 Aalborg
Erik Katberg, Aalborg 75år
Lyngholmsvej 1,
Dk-9200Aalborg

JUBILÆUM
D.01. dec. 2006 Per Lykkemark,

639-55 Avenue SW

Calgary Alberta
Canada

Calgary, 40år

TAK - TAK - TAK - TAK - TAK

Det var med stor glæde at se så mange Stockholnernaver.
som kom og opvaktade mig i hjemmet på min 75 årsdag d. 1
nov. og et stort tak til HB. for telegrammet.
Aage Håkansson (Onkel Anders) Stockholm

In memoriam.

Tirsdag den 7 november 2006 fik "Færgemanden" en
passermere ombord og tog afsted mod det ukendte
land, på den sidste rejse med Hans Bergaii "Tysker
Hans" ombord.
Vi har mistet en meget loyal Naverbror og kammerat som vi
havde fornøjelsen af at være sammen, med Hans til vores
sangeftermiddag i lørdags. Hans er født nede i Tyskland nede
i Duisburg området i 1941, og kom til Danmark og arbejde
som blikkenslager formange år siden og blev gift her i Silke¬
borg og har boet og virket her, dog den gang Tyskland blev
genforenet tog han arbejde i Berlin og var i lighed med mange
andre med til få byen op at stå igen, og det var med stor faglig
stolthed han berettede om den gang for der var mange fag¬
lige udfortninger i dette arbejde.
Hans efterlader sig sin mor som bor Duisburg samt en søn
og en datter + børnebørn.
Så vore tanker vil være ved dem i disse svære dage.
God tur Hans
Naverne i Silkeborg, Søren

I anledningen af min udnævnelse til æresmedlem afC.U.K,
takker jeg hermed mange gange for æren, det rørte mig dybt
og var en stor overraskelse. Gennem de mange år jeg har
været medlem, har jeg haft mange uforglemmelige oplevelser,
jeg håber at også der fremover vil blive mange gode stunder,
som jeg kan nyde sammen med naverkammeraterne.
Vagner

TAK fra SØNDERBORG.
40 års jubilæum.
Vi vil gerne rette en stor tak til alle der kom til Åbent hus,
ligeledes til alle vore gæster om aftenen. Rigtig mange tak for
alle telegrammer, flasker,gaver blomsterm.m. det var en utro¬
lig dejlig dag. TAK.
p.v.a.
Sønderborg foreningen.

Mindeord
Nakskov Naver forening har mistet en god naver Hans Chri¬
stiansen er efter lang tids sygdom taget på sin sidste rejse d.
9/11 Hans har arbejdet mange år i Grønland Bl.a. som tømmer.
Hans var med fra starten, da Nakskov navei lorening blev
genopstartet.
Hans var næstformand i Foreningen ved sin dø.
Æret være hans minde.
På Nakskovs navernes vejne Henning



3.

Duge til hulen
Vi har lavet bordduge i rødt eller blåt nervøst velour med to 36 cm store CUK-

logoer i guldtryk. Bestil til brug i hulen, eller andet sted.

150 x 300 cm, kr 200 + forsendelse
150 x 200 cm, kr 175 + forsendelse

Bestil hos Hillerød kassereren:

Jørgen Frederiksen
Nakkedamsvej 92,4050 Skibby
e-mail: cuk-jorgen@frederiksen.dk

telefon: 47529520

HB.MØDE DEN 4.NOVEMBER . KL 10.00

Nøddeboparken.Skibhusvej 175.0dense.

Dagsorden. 1. Protokol og beretning.
2. Redaktør.
3. Hovedkasserer.
4. Arkiv.
5. CUK Hjemmesidde.
6. Udnævnelse.
7. Personvalg til delegeretmøde.
8. Næste møde.
9. Eventuelt.

Jeg vil hermed byde de fremmødte velkommen. Tiden sig
nærmer hvor vi skal tænke på delegeretmødet og de forlag
der bliver fremsat, selv om sidste indleveringstidspunkt er
flyttet til efter nytår.
Vores foreningsblad. Den farende svend, har det trangt da
vores redaktør for tiden er syg, men vi må se at finde en
løsning på det problem, da bladet skal ud hver måned. Ho¬
vedbestyrelsen har dog fundet en god aflastning til redaktø¬
ren. Richard fra Hørning, har lovet at hjælpe med. Vores se¬
kretær har haft problem med udsending af telegrammer fra
HB, men dette problem skulle nu være løst, så vi fremover
ikke skuffer nogle medlemmer, når de ikke modtager et tele¬
gram på deres mærkedage.

HB.MØDE: 04-11-2006.
Til stede. Ole Bøwig, Kaj Jepsen, Frode Zachariassen, Ove
Graae.
Afbud. Dorrit Hansen Uden afbud. Laila Didriksen.

2. Redaktøren.
Redaktøren ansøger om tilskud til en ny bærbar PC.
3000. Kr. HB. Godkender beløbet.
Dorrit forventer at deltage i næste HB møde Den 06.
Januar.
Fremover skal alle indlæg til svenden sendes pr. Efter¬
retning til formanden, da det sker at vores mail engang
imellem svigter.

3. Hovedkassereren.
Frode har indkøbt 10 sparebøsser som er udformet som
en gammeldags skrallebøtte, g som kan købes til for¬
eningerne. Prisen vil blive offentliggjort i svenden.
Bestyrelsen regulere bestyrelseshornoralerne til næste
møde.

Kasserervejledning gennemgået og godkendt.
Der undersøges pris på nye medlemsbøger da lageret
næsten er tomt.
Der varsles prisstigning på svenden Pr. 01-01-07.

4. Arkivet.
Elo Bjerking. Fra Hørning har tilbudt at hjælpe til i
arkivet.

5.CUK. Hjemmeside.
Hjemmesiden virker og fungere tilfredsstillende.

6. Udnævnelse.
Jørgen Schaffen Sønderborg udnævnes. Pr. 04-11-2006
til æresmedlem af hele CUK. Vi ønsker Jørgen tillykke.

7. Personvalg.
På valg er Formand. Sekretær, og 3 suplianter.

8. Næste møde.
Er den 06-01-2007 og 03-02-2207 og 03-03-2007.

9. Eventuelt.
Der var ikke noget til dette punkt..
Referat Ove Graae.



MÆRKEDAGE
D.05.dec.2006

D.09.dec.2006

D.24.2006

Judith Toftemark

Dybbølsgade 9
DK-6400 Sønderborg
Gunnar Danielsen,
Peder Skramsgade 3,
Dk-9000 Aalborg
Erik Katberg,
Lyngholmsvej 1,
Dk-9200Aalborg

TAK.
Det var med stor glæde at se så mange Stockholnernaver.
som kom og opvaktade mig i hjemmet påmin 75 årsdag d. 1
nov. og et stort tak til HB. for telegrammet.
Aage Håkansson ( Onkel Anders) Stockholm

Sønderborg 50år

Aalborg 65år

Aalborg 75år

In memoriam.

JUBILÆUM
D.01. dee. 2006 Per Lykkemark,

639-55 Avenue SW

Calgary Alberta
Canada

Calgary, 40år

TAK - TAK - TAK - TAK - TAK

Tirsdag den 7 november 2006 fik "Færgemanden" en
passer mere ombord og tog afsted mod det ukendte
land, på den sidste rejse med Hans Bergaii "Tysker
Hans" ombord.
Vi harmistet en meget loyal Naverbror og kammerat som vi
havde fornøjelsen af at være sammen, med Hans til vores
sangeftermiddag i lørdags. Hans er født nede i Tyskland nede
i Duisburg området i 1941, og kom til Danmark og arbejde
som blikkenslager for mange år siden og blev gift her i Silke¬
borg og har boet og virket her, dog den gang Tyskland blev
genforenet tog han arbejde i Berlin og var i lighedmedmange
andre med til få byen op at stå igen, og det var med stor faglig
stolthed han berettede om den gang for der var mange fag¬
lige udfortninger i dette arbejde.
Hans efterlader sig sin mor som bor Duisburg samt en søn

og en datter + børnebørn.
Så vore tanker vil være ved dem i disse svære dage.
God tur Hans
Naverne i Silkeborg, Søren

I anledningen afmin udnævnelse til æresmedlem afC.U.K,
takker jeg hermed mange gange for æren, det rørte mig dybt
og var en stor overraskelse. Gennem de mange år jeg har
været medlem, har jeg haft mange uforglemmelige oplevelser,
jeg håber at også der fremover vil blive mange gode stunder,
som jeg kan nyde sammen med naverkammeraterne.
Vagner

TAK fra SØNDERBORG.
40 års jubilæum.
Vi vil gerne rette en stor tak til alle der kom til Åbent hus,
ligeledes til alle vore gæster om aftenen. Rigtig mange tak for
alle telegrammer, flasker,gaver blomsterm.m. det var en utro¬
lig dejlig dag. TAK.
p.v.a.

Sønderborg foreningen.

Mindeord
Nakskov Naver forening har mistet en god naver Hans Chri¬
stiansen er efter lang tids sygdom taget på sin sidste rejse d.
9/11 Hans har arbejdetmange år i Grønland Bl.a. som tømmer.
Hans var med fra starten, da Nakskov naverforening blev
genopstartet.
Hans var næstformand i Foreningen ved sin dø.
Æret være hans minde.
På Nakskovs navernes vejne Henning



3.

Duge til hulen
Vi har lavet bordduge i rødt eller blåt nervøst velour med to 36 cm store CUK-

logoer i guldtryk. Bestil til brug i hulen, eller andet sted.

150 x 300 cm, kr 200 + forsendelse
150 x 200 cm, kr 175 + forsendelse

Bestil hos Hillerød kassereren:

Jørgen Frederiksen
Nakkedamsvej 92,4050 Skibby
e-mail: cuk-jorgen@frederiksen.dk

telefon: 47529520

HB.MØDE DEN 4.NOVEMBER . KL 10.00
Nøddeboparken.Skibhusvej 175.0dense.

Dagsorden. 1. Protokol og beretning.
2. Redaktør.
3. Hovedkasserer.
4. Arkiv.
5. CUK Hjemmesidde.
6. Udnævnelse.
7. Personvalg til delegeretmøde.
8. Næste møde.
9. Eventuelt.

Jeg vil hermed byde de fremmødte velkommen. Tiden sig
nærmer hvor vi skal tænke på delegeretmødet og de forlag
der bliver fremsat, selv om sidste indleveringstidspunkt er
flyttet til efter nytår.
Vores foreningsblad. Den farende svend, har det trangt da
vores redaktør for tiden er syg, men vi må se at finde en
løsning på det problem, da bladet skal ud hver måned. Ho¬
vedbestyrelsen har dog fundet en god aflastning til redaktø¬
ren. Richard fra Hørning, har lovet at hjælpe med. Vores se¬
kretær har haft problem med udsending af telegrammer fra
HB, men dette problem skulle nu være løst, så vi fremover
ikke skuffer nogle medlemmer, når de ikke modtager et tele¬
gram på deres mærkedage.

HB.MØDE: 04-11-2006.
Til stede. Ole Bøwig, Kaj Jepsen, Frode Zachariassen, Ove
Graae.
Afbud. Dorrit Hansen Uden afbud. Laila Didriksen.

2. Redaktøren.
Redaktøren ansøger om tilskud til en ny bærbar PC.
3000. Kr. HB. Godkender beløbet.
Dorrit forventer at deltage i næste HB møde Den 06.
Januar.
Fremover skal alle indlæg til svenden sendes pr. Efter¬
retning til formanden, da det sker at vores mail engang
imellem svigter.

3. Hovedkassereren.
Frode har indkøbt 10 sparebøsser som er udformet som
en gammeldags skrallebøtte, g som kan købes til for¬
eningerne. Prisen vil blive offentliggjort i svenden.
Bestyrelsen regulere bestyrelseshornoralerne til næste
møde.

Kasserervejledning gennemgået og godkendt.
Der undersøges pris på nye medlemsbøger da lageret
næsten er tomt.
Der varsles prisstigning på svenden Pr. 01-01-07.

4. Arkivet.
Elo Bjerking. Fra Hørning har tilbudt at hjælpe til i
arkivet.

5.CUK. Hjemmeside.
Hjemmesiden virker og fungere tilfredsstillende.

6. Udnævnelse.

Jørgen Schaffen Sønderborg udnævnes. Pr. 04-11-2006
til æresmedlem af hele CUK. Vi ønsker Jørgen tillykke.

7. Personvalg.
På valg er Formand. Sekretær, og 3 suplianter.

8. Næste møde.
Er den 06-01-2007 og 03-02-2207 og 03-03-2007.

9. Eventuelt.
Der var ikke noget til dette punkt..
Referat Ove Graae.



Barndoms og Ungdomsminder
Forord:
Dette hæfte er ikke skrevet for den store offentlighed, men
først ogfremmestfor at mine børn og børnebørn kan have
et lille og varigt minde om deresfars og bedstefars oplevel¬
ser og erindringerfra en lys og lykkelig tid i barndommens
og ungdommens dagepå rejse i udlandet blandt defarende
svende.

Nu tankerne tilbage går
om glade ungdoms dage

de svandt, de svandt de gyldne år
kun minder er tilbage A. Gynter Sørensen.

Forsættelsefra nov. nr.

Hist i det fjerne fra min far og mor
fra min pige framit barndomshjem
igen jeg ligger syg her ved Jordans Fjor
bag et klosters mur i Jeriko står min seng.

Selv juleaften jeg mig måtte bøje
allerede kl. 7 jeg i sengen var omme
mens Naverne sang og var fornøjet
efter julebordet var glas og tallerkner tomme.

I Damaskus også en dag var jeg syg
ja Arnholtz og Jørgensen var med
men den næste dag forlod vi den by
der var skyld i al vor sygelighed.

Søndag den 12/12 så vidt jeg husker
alene på Ölberg i en nybygning jeg lå
atter feberen hermig gennemrusker
mine tanker til hjemmet i Norden gå.

En ven jeg her med på rejsen har
som ej jeg glemme må
når min sundhed af feberen bortreven var

straks til hjælp ved min side Arnholtz stod.

Om tirsdag morgen den 28/12 havde jeg det bedre igen, vi fik
alt det vi kunne spise af bart brød og te, inden vi sagde
farvel spurgte vi hvad det kostede? De ville ikke modtage
betaling, de gode munke gav af deres fattigdom.
Mindet og denne oplevelse med disse hjertegode og nøj¬
somme munke der hjalp mig syge vandrer på min vej glem¬
mer jeg aldrig, derfor har jeg også taget det med i denne min
rejsebeskrivelse.
De 3 kammerater gik nu tilbage til Jerusalem, men jeg var for
træt til at gåmed, så jeg lejede et æsel at ride på, det kostede
mig 3 Fr. og min dyrebare vandrestok der faldt så uheldigt
ned mellem æslets ben at den knækkede i 3 stykker da det gik
frem, men jeg var glad for jeg havde lejet det da jeg nåede
Jerusalem.
Foruden turen til Jeriko så vi også alle de minderige steder i
og ved selve Jerusalem, der er bevaret fra Jesu tid, grav¬
kirken med alle dens indre kostbarheder i de mange små

kapeller, Helena, Golgatha og Jesu gravkapel. - Bethesda
Dam, Davids Borg, Jaffa Port, Citadellet, Bazarerne, via
dolorosa = smertens vej, hvor Jesu vandrede med korset på
ryggen, Stephans Port, Den Jødiske Klagemur, den store
tempelplads med den tilmurede Gyldne Port og Omar Mo¬
skéen. I Kefron Dalen så vi Gethsemane Have, der blev holdt
ved lige af Franeikanermunke, Marie Gravkapel der lå un¬

derjorden, Jesu Dødsangst Kapel, Den Russiske Kirke byg¬
get af den danskfødte russiske Kejserinde Dagmar, - med
alle sine kupler og det smukke klokkespil, det skinnende
guldkors øverst oppe, længere nede i dalen lå de gamle profe¬
ters grave, Josaphat, Absalon, Zacharias og Jacob, Marie
Kilden, Siloa Kilden.
Oppe på Oliebjergets top lå himmelfarts kapellet. Pater
Noster Klostret med Fadervor indhugget i marmorplader
på 136 sprog. Nord for Damaskusporten så vi
Jeremiasgrotten, de gamle Kongegrave og Jesu Klippegrav,
hvor vi hilste på danskeren Peder Beckholdt, der boede i et
lille hus, han selv havde bygget, ikke langt fra Jesu
Gravkammer; han havde været vogter af graven i 15 år, da
vi talte med ham. Han besøgte mig en halv snes år senere i
mit hjem i København flere gange. Fredag den 31/12 1909
kørte vi med toget til kystbyen Jaffa, holdt nytårsaften på
det franske kloster "Cassa Nova", fik en dejlig aftensmad,
gode rene og bløde senge at sove i, - nu havde vi omtrent en
hel måned sovet på cementgulv i noget halm i nybygningen
på oliebjerget, så vi var jo ikke forvænt, - vi fik god og
rigelig morgenmad og varm middag, inden vi lørdag
eftermiddag den 1/1 1910 tog afsked med de rare munke
med tak for god forplejning, det kostede os ikke noget, blev
derefter sejlet ud i små robåde til den store østrigske damper
der lå for anker helt udenfor alle de mange klipper og skær
som Jaffas havn er fyldt med; vi sejlede nu syd på og ankom
til Port Sait søndag den 2/1 efter en god og behagelig tur i
dejlig solskin. Herfra rejste vi videre med eksprestog ca.
200 km. til Kairo, kørte her langs med Suezkanalen på en
længere strækning, kom også gennem store smukke
palmeskove for til sidst at stige ud i Ægyptens hovedstad
hen under aften. I denne store, både moderne og orientalske
by blev vi en uges tid for at se alle de gamle oldtidsminder,
Pyramiderne; vi besteg straks den største af dem Cheops
Pyramiden og var oppe på dens top 146 m. overjordens
overflade, den er 233 m. bred forneden, herfra havde vi en
smuk udsigt over Kairo og Ørkenen Sahara, her så vi også,
Den Forstenede Skov, Sphinzen, Ramses den II,
Trappepyramiden og m. a.
Det var vores mening at tage endnu længere syd på til Øvre¬
ægypten for at se de kæmpemæssige, tusindeårige tempel¬
ruiner ved Luxur og Karmach, men det måtte vi opgive, da
det blev alt for dyrt for os.
I stedet måtte vi vende om og begynde rejsen nord på. Det
skete søndag den 9/1 efter et lille afskedsgilde, som maler
Møller holdt for os og nogle flere navere lørdag aften; han
havde arbejdet i Kairo et års tid, men rejste nu herfra sam¬
men med os overAlexandria ca. 200 km. hvorfra vi afsejlede
om tirsdagen den 11/1 mod Grækenland, det ville tage om¬
kring 40 timer blev der sagt på skibskontoret. Men på grund
afmeget hårdt stormvejr kom vi først til Piræus den 13/1 ca.
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ca. 12 timer forsinket, kørte straks med den elektriske bane
ind til Athen, og fik med det samme logi på "Hotel Prins
Nicolo",Athenegade 20 for 1 Fr. pr. nat, her faldt jeg en dag
ned afmarmortrappen på 14 trin, med min rygsæk på ryggen
fuldt oppakket og hvori min flaske med vandet fra Jordan¬
floden lå mellem alt muligt, blandt andet min hårbørste og
kam, disse to ting var knækket over, men flasken med van¬
det var ikke gået i stykker, forstå det hvem der kan?
Et mirakel var sket. Indtil dato er dette vand fra Jordans
Flod anvendt ved vore 5 børns og 13 børnebørns dåb. Jeg
måtte blive i sengen nogle dage til jeg kunne begynde at
røre mig igen.

Som bjerge jeg ser dig - du bølge blå -

med dine tinder så hvide som sne

dit skuespil knap et sekund stå på
dog, straks herefter født på ny du er at se.

Selv denne damper - du bølge blå -
der er mægtig og i lasten tung
over din bjergtop du kaster, som en lille båd,
i beundring af din kraft og vælde jeg er stum.
Mine øjne jeg ej - du bølge blå -

bort fra dig jeg ej vende kan
thi i solens stråler din glans du få
så du glimrer som en diamant.

Fredag den 28/1 vedmiddagstid i det herligste stille solskins¬
vejr gled vi roligt og langsomt ind imod den fra Havet så
skønne by "Napoli" med det rygende bjerg, vulkanen
"Vesuv" i baggranden. - "Se Neapel og dø" var de ord, der
altid blev skrevet og sagt, - og det passede, - blot ville jeg
ikke dø endnu.
På hele denne vor rejse, når vi rejste med damper eller jern¬
bane, var det altid på billigste måde henholdsvis dæksplads
og 4. klasse.
I Neapel kom vi også til at opholde os længere, end vi havde
bestemt, Tønnesen og jeg blev syge igen og måtte på ho¬
spital i 4 - 5 dage. Men vi nåede da at se, hvad her var af
seværdigheder både i Neapel og dens omegn. Først
Vesuvkrateret, Herculanum, Pompej, Salerno, Capri med den
verdenskendte skønne BlåGrotte, som vi var inde i, et beta¬
gende syn, en fornemmelse så vidunderlig, som ikke kan
beskrives og som jeg aldrig vil kunne glemme. Mandag af¬
ten den 7/2 kørte vi nord på med toget til Italiens hovedstad
Rom ankom dertil tirsdag den 8/2.
Der varmeget at se i denne store stad, så dagene løb hurtig
for os; men jeg vil dog i meget korte træk, for ikke at trætte
mine læsere formeget, fortælle om det mest historiske.

Forsætter

C.C.E.G. mødet 1.4.06 i Århus
Mødet som fandt sted påArkitektskolen i hyggelige omgi¬
velser, samlede ud over forretningsudvalget fra CCEG også
en del tilhørere.
Naverne i Århus havde stillet deres lokaler til rådighed og
fra fredag eftermiddag strømmede deltagerne ind og deltog
i hulemødet, hvor Århus Navernes formand, Ole Lindeborg
bød velkommen på engelsk til deltagerne.
FBSH s formand Thomas Bech, informerede efter en vel¬
komst om planen formødet. Hulefar Kaj Lindskjold havde
en travl aften med at pleje gæsterne med vådt og tørt.
Mødet lørdag startede kl. 9.00 og blev afbrudtmed en dansk
arbejdsfrokost og sluttede til aften med en middag i hulen.
Søndag tog vi afsked med vore gæster med randststykker
og kaffe.
Der var begejstring for planlægningen alt kørte til tiden og
der manglede ikke noget, kun havde præsidenten glemt sin
taske i hulen og vi måtte ud at købe mere vand til delta¬
gerne.
Vi fik alles begejstring over byen og den centrale beliggen¬
hed af lokalerne, det var en prøve på Europatref 2008 og
med det fine arbejde med planlægningen fra Thomas så alt
klappede, gør at kan vi kun glæde os til den tid. stykker

Fra mødet
C.C.E.G.s redaktør Linderoth Nils-Peter havde meldt af¬
bud grundet alvorlig sygdom.
Det kom frem på mødet, at der var et mindre økonomisk
mellemværendemed bladets trykkeri og redaktøren.
Det er dybt beklageligt at samarbejdet med redaktøren får
så brat en afslutning.
Det var et punkt som der blev bragt megen tid på og det
blev vedtaget at der ikke udkommer noget oktober 2006
blad.
På C.C.E.G.s fuldmøde i Leipzig den 28 oktober 2006 vil blive
fremlagt forslag til en ny redaktør og trykkeri.
Referant Vagner
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AALBORG
Der var mødt 18 svende til flæskesteg
og hyggelig samvær. Formanden bød
velkommen og glæædede sig over det
store fremmøde. Der var kun tilmeldt
10 svende til maden, så vi delte, por¬
tionerne blev halveret, men vi blev da
mætte. Vær flink, at huske
tilmeldningen, når der står i program¬
met, at tilmeldning er nødvendig. For¬
manden sendte en liste rund, dem , der
skrev sig på, tilkendegav, at de kom til
huleafterne, men skal så til gengæld
sende afbud, når de er forhindrede. Den
28.11. havde vi arbejdsweekend i hu¬
len, formanden takkede dem, der del¬
tog, for deres indsats.Julelotteriet er
færdig og de første lodseddler blev ud¬
delt.
Husk vores julefrokost, den 9.12.„sid-
ste tilmeldning er den 6.12.medbring en
pakke til en værdi af 20 kroner.
Generalforsamlingen finder sted den
7.2.2007 klokken 19 i hulen.
Med naverhilsen Irene

CALGARY
Hulemøde den 2. november 2006. Ef¬
ter formandens velkomst blev der tra¬
ditionen tro sunget de to nationalsange.
Formanden foreslog, efter opfordring,
atmødetiden for hulemøderne blev æn¬
dret til et tidligere tidspunkt. Det blev
besluttet at bringe emnet op på gene¬
ralforsamlingen i april. Herefter blev
der sunget sang # 13. Til mødet var der
fremmødt 17 naver og to gæster. Vi
havde besøg af Jørgen Laursen fra
Calgary og Christoffer fra Århus. Der
blev skålet for Teddy som havde bragt
snaps. Vores 50-50 lotteri blev vundet
af Torben Munk med $ 18.-. Næste
møde er den 7. december kl. 19:00 hvor
der bliver serveret julefrokost.
Med kno på bordet, Ole

FREDERICIA
Til vores Onsdagsmøde d. 1-11-06 var
hele 18 medlemmermødt op, hvor for¬
manden bød velkommen og vi sang
„Jeg elsker vor naverhule" Herefter
blev der talt om næste års sommerud¬

flugt, tur til Samsø var inde i billedet
,men det hele endte med at festudvalget
skulle prøve at lave en tur til Rømø
som 15 af de fremmødte stemte for.
Sidste punkt Erik Philipsen havde in¬
den vi gik over til hulemors mad, var at
vi lige havde søgt kommunen om til¬
skud til vores nye hule.
Lørdag den 4-11 -06 var der 10 medlem¬
mer der drog af til Jubilæumsfest i Søn¬
derborg, efter en hyggelig eftermiddag
og aften var der nogle der tog hjem,
andre skulle lige have sovet ud i cam¬
ping og en enkelt i telt, håber du holdt
varmen Roman. I følge årsprogrammet
har vi Årsafslutning Lørdag d-16-12-
06 Kl. 14.00. Der bliver serveret hule¬
mors hjemmelavet Juleanretning + 1 øl
og snaps for 125 Kr. Sidste tilmelding
Onsdag d. 6 December.
Med kno i bordet Vera/Jens chr.

FREDERIKSSUD
Hulemødet 3/1 l/o6. Startet med en stille
før storm forestilling, vi var 12 personer
til at synge sang nr 28. Kassereren måtte
putte i bødekassen p.g.a brille mangel
et øjeblik. Formandens beretning var en
bøn, til medlemmerne om at møde op til
hulevagt .Eller (BARE) ringe afbud til
Arne. Vi holder den årlige julefrokost 2/
12-06 kl 13.Husk (straks )tilmelding til
Kurt. I dagens anledning (SKAL) med¬
bringes en pakke til 30 kr .Samt et min¬
dre bidrag til maden (PENGE). Dorrit og
Kaj kom forbi hulen, og nød hule¬
stemningen. Vores 2 fødselslar var ikke
bange for at ringe på klokken.
Hilsen Per.

HERNING
Så skete der da lidt I hulen I oktober. Vi
fik lidt gang i sangkoret, ikke det store,
men dog en begyndelse 09 Vi vil prøve
igen i december. Til hulemødet den
18.oktober havde vi besøg afOle Bød-
vig i en hel splcial anledning, det var
Vagner Sørensen de blev udnævnt til
æresmedlem afC.U:K:. Tillykke med det
Vagner.

Lis var taget med Vagner, hun havde
sin herlige hjemmebag med og hulen var
vært med en sildemad plus en dram til
at skylle sildesmagen væk med Vagner
havde hånden på omgangsklokken så
han måtte havde blæren, han fik dog
ikke lov til at betale da formanden og
hulefar blev enige om at hørte med til
festen, vi fik nogle rigtige hyggetimer
ud af den aften, mon ikke klokken var
smuttet over på den anden dato inden
den sidste forlod hulen.
Så er der kun tilbage at vi alle her Her¬
ning ønsker dig en god bedring, Dorrit.
Med knoslag "MONTAGEN"

HILLERØD
En hyggelig Oktober! Huleaften den 13.
oktober med 14 fremmødte. Per fortalte
om sin tid i Sverige i 50'erne, hvor han
arbejdede med de allerførste computere,
store monstrummer der fyldte en hel lej¬
lighed, men utrolig primitive målt med
vore dages standard. Han vendte hjem
i 1960 for at arbejde med de første dan¬
ske computere. Den 28. Oktober nød 16
deltagere så Knuds kokkekunst til mes¬
sen. Vi fik rigtig rart kød og en lækker
frugtsalat til dessert. Vi nåede godt
rundt i sangbogen. Novembers bedrif¬
termå vi fortælle om næste gang. Vi hå¬
ber på godt fremmøde til pakkefesten
den 8. December kl. 19.30. Der serveres
som sædvanlig gløgg og æbleskiver. Vi
holder ikke messe i december, men sam¬

ler kræfter til sæsonstarten i Januar. Vi
ønsker alle en rigtig god jul og et godt
nytår.
Med naverhilsen Per

HOLBÆK
Hulemøde 15-09-06. 10 mødte op, ikke
mange, men da vi i øjeblikket er ramt af
en del sygdom er fremmødet ok. Lisbeth
havde hulevagt og severede Æbleflæsk
og Svensk pølseret og vi fik alle fyldt
maven.Alt i alt en hyggelig aften.
Udstillingsvognen har været i Mørkøv
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til Heste og Kræmmermarket hvor vej¬
ret var med os, vi havde mange besø¬
gende om det giver os nye medlemmer
må tiden vise.Jeg kan oplyse at marked
blev besøgt af ca. 110000-115000. Men
undertegnede kunne godt tænke sig lidt
mere opbakning til pasning af vognen,
det er de samme 8-10 personer hver-
gang. Hulemøde 20-10-06 Så nærmer vin¬
teren sig for alvor,for det var sidste
gang vi fik besøg fra Tuse Næs afdelin¬
gen i år.Tak for en god sommer. Ebert
har igen haft besøg udefra, for en lille
fremvisning af hulen. Der faldt lidt af,
så som pas,kørekort,fotos mm., som alt
sammen har haft tilknytning til Naverne
i Holbæk. Klokken blev brugt flittig af
flere de 17 tilstedeværende. Ikke mindst
Peter og Sanne der gjorde opmærksom
på deres nylig afholdte bryllup lad os
nu se hvad det udvikler sig til. Lidt kan
vi godt se på Sannes mave,et stort til¬
lykke fra Holbæk. Jule frokosten afhol¬
des d.2-12-06 kl. 13.00 og tilmelding skal
foregå til Ole P.på tlf. 59274264 senest
d. 26-11-06.
IL

HØRNING

Fredag, den 5. november var der atter
hulemøde, 11 naver var mødt op denne
aften, samt Jette og Peter. Efter velkom¬
sten fra formanden, var der tid til fore¬
drag som Søren Kristensen ville fortælle
om. Det var om ferien på Færøerne og
Shetlandsøerne, vi så en masse billeder
og hørte en masse. Et godt foredrag,
bagefter var der tid til hygge og der blev
som sædvanlig ringetmed klokken. Alle
hyggede sig og vi sluttede med min¬
derne. De 5 vil gerne sige tak til Sønder¬
borg for et godt 40 års jubilæum. Fre¬
dag, den 1. december kl. 20 julebanko
og hulemøde. Lørdag, den 9. december
fra 10-16 åbenmølle, alle er velkommen.
Med kno i bordet Else

LOS ANGELES
I aften skal vi fejre vores MORTENS
AFTEN med andesteg i Hulen. Vi reg¬
nermed godt besøg og jeg kan fortælle

mere i næste Farende Svend, for jeg har
jo en dead line ( den lOende) med at
sende indslaget. Vores møde falder
denne gang på den lOende, så derfor
må jeg jo være lidt forud med mit ind¬
slag. Jeg vil lige benytte lejligheden til
at sende en hilsen til Gorda. Min kone

og jeg besøgte Naver Erik Jensen og
hans hustru her i Oktober måned. De
bor jo stadig 1200 fod over Stillehavets
overflade og de har bare alle tiders dej¬
lige udsigt over havet og skoven. I
naverhulen har vi nu stort set vores

gæstehus færdigt med køje senge til 4
personer og et bord der allerede har
været i gang til kortspilning. Vi har su¬
per dejligt vejr for tiden, så man tror
næsten der er sommer endnu. Næste

gang bliver det indslag fra December
måned, men siden vi jo er lidt bagud
herovre, vil jeg gerne ønske alle navere
og navervenner en RIGTIG GLÆDLIG
JUL og ET GODT NYTÅR
Med kno Arne O.

KOLDING

Rigtigt godt besøgt, vi var 10 personer
samlet, da Knud havde lovet os brun¬
kål.. Efter formanden havde budt vel¬
kommen og vi havde sunget, Når som¬
meren er til ende, som jo passer meget
godt efter vores dejlige sommer. Og
mange tak for brunkål, det smagte dej¬
ligt, Knud, og der blev rigtigt gået til
den, der varmad nok, og skylle i middel¬
ler manglede heller ikke. Vi havde be¬
søg af 2 ung svende fra Tyskland, de
kom fra Ribe, og som ville prøve lykken
her i Kolding, og fik også flere steder,
de kunne henvende sig til afVerner, så
vi håber at det lykkes for dem. De var i
hvert fald et par rare og flinke fyre. Vi
ser dem måske igen til næste hulemøde.
Ellers en rigtig hyggelig aften og klok¬
ken fik da også et par slag, men sang¬
bogen blev nu ikke slidt. Næste hule¬
møde har Knud lovet os kogt torsk, så
meld jer til i god tid hos Lars. Så har vi
lagt vores nytårs frokost fast, det bli¬
ver lørdag d. 13-1 -07, kl. 18.00, så meld
jer til i god tid, også til Lars. I er alle
velkommende også fra andte afdelinger.
Vi vil så ønske jer alle en glædelig jul og
godt nytår herfra Kolding.
Lars: tlf. 7553 1502-mobil 2251 3949
Med naverhilsen Karen.

KØBENHAVN
Svende-Hulemødet den var atter en

smulle sølle besøgt men hvad, det
komme sgu' nok! Lørdag den 4/11 havde
vi vort pragfulde sildebord, der
virkelig fik os på arbejde. Sikke mange
dejlige - del dels - hjemmelavede retter.
Ja øjnene (ogmavsen) svømmer
endu. Endnu engang tak til de
dankse udgaver afTina fra Sverige... Vi
var 24 der også lige klarede et lotteri. Vi
var selvfølgelige så gæstfrie, at een af
gæsterne „løb" med næsten ale præ¬
mier. Sådan en 6 - 8 stykker inkl. gema¬
lens. Når denne Svend udkommer, er til¬
meldingen til Andestegen sikkert for
længst overstået, men du kan jo prøve
at ringe til Hulemor. MEN der er fri ad¬
gang til Andespillet, så kom bare og
støt foreningen. Der er mange dejlige
præmier. Årets umiddelbare sidste ar¬
rangement er Jule-Hule-Mødet onsdag
den 20.12. kl. 19.00. Hulen skænker gra¬
tis glægg og ævleskiver (ikke ...kage),
næste Københavnernav udkommer og
bødekassen skal tømmes. Alle 4 ting (og
samværet) er jo ikke så ringe endda,
vel? Så mon ikke vi bliver en hel del??
År 2007 ligger vi - naturligvis - udmed
Stiftelsesfest, lørdag den 13.1. kl. 19.00.
Bemærk, at det er dagen før selve 108
års-dagen! Sidste tilmelding er den 7.1.
til Anny: 32979590, eller formanden:
33150985,36868865,26738865 (mobil).
Det er altid rart med gæster på
sin fødselsdag, så som altid er alle fra
nær og ljern hjertelig velkomne. Trods
datoen er det jo ikke en fredag, så ingen
fare, tværtimod! Jeg vil nu slutte afmed
at ønske alle ude som hjemme en glæ¬
delig jul og et rigtigt godt nytår. Ikke
mindst C.U.K., thi stjernehimlen vil være
tom uden os.

Arrangementer:
2.12. kl. 15.00Andespil

kl. 18.30 Andesteg
20.12. kl. 19.00 Jule-Hule-Møde
13.01.07 kl. 18.00 108 års Stiftelsesfest
Med kno i bordet
Niels „2m"

* *ti it
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NAKSKOV
D. 19/10 Var Ole og undertegnede ude
og fortælle om naverne i Rotary i Ny¬
sted, vi kom som sædvanlig i fuld ornat
og medbragt fane, det var en velbesøgt
aften, med biksemad, de var åbenbart
meget tilfreds, for jeg modtog et takke¬
brev nogle dage senere. Onsdag d. 1/11
var vi 4 naver der var i Nysted naver
forening for at spise de årlige gule ærter
og pandekager, og der manglede ikke
noget heller ikke klare næsedråber.
Hule mødet d.3 var ikke noget at råbe
hurra for, selvom Ole gav maden vagt¬
ler og is, så det er sidste gang hulemor
laver mad, så det bliver med medbragt
mad fremover.
Med kno i bord Henning

Menuen på hulemødet var rester (Gule
Ærter) og de smagte uforskammet godt,
også med en dram til. Minderne blev
skrålet for fuld hals og Oldermanden tak¬
kede svendene for indsatsen, herefter
var det til at liste hjem i seng. Næste
hulemøde er den. 4. december 2006 kl.
19:00 i hulen, og på dagsorden bliver
optagelse afmåske 2 nye naver efter ri¬
tualet, så svende - husk kravetøjet. Med
et ønske om en rigtig Glædelig Jul samt
et godt Nytår til alle - fra Naverne i Ny¬
sted
Med Kno Oldermanden.

NYSTED
På hulemødet den 6. november var der
mødt 7 svende. Festenmed de GuleÆr¬
ter i Stoppestedet, løb fint af stablen
med i alt 22 gæster hvorafder var frem¬
mødt 9 Naver. Tak til de 4 Nakskov Na¬
ver - fordi de kunne afse til at aflægge
visit iNysted, nu var det ikke første gang
at Henning og Ole fra Nakskov har spist
afWillys ærter, så de vidste hvad der
var i vente, ros til Willy fordi han har
været flittig til at svinge kødgryderne,
og tak til svendene for at have været
flittige med borddækning og oprydning.
På hulemødetmåtte Bent Kaup igennem
det gamle ritual - for at kunne gå med
CUK emblemet - så nu han ved hvad
han går ind til og for. Med hensyn til
projektet (NY HULE) er der ikke sket
noget endnu fra Kommunens side, men
Borgmesteren er adviseret og har lovet
at flytte ansøgningen øverst i bunken,
men kunne dog ikke love at det ville
hjælpe.

NÆSTVED
Til hulemødet d. 03.11.06 varmødt 19.
Jette var der for 2. gang. Havde papirer
med fra sin rejsetid i Grønland. Vi ser
frem til at optage en ny nav, næste gang
Jette kommer. Harman fået lavet en reg¬
ning i baren, skal den naturligvis afreg¬
nes inden næste første.

Tilmelding til spisning på hulemødet
SKAL meddeles senest lørdag inden
mødet. Alle nød Jyttes andesteg med
tilbehør efter hulemødet. Husk julefro¬
kosten d. 9. december. Arrangementet
bliver anderledes i år. Alle skal give et
bidrag med at lave mad, købe ind, dække
bord og hvad der elles skal gøres. Se
ophængte seddel i Hulen hvor man skal
skrive sig på. Vigtigt: Husk atmedbringe
en gave til vores pakkeauktion.
Med e'n finger Nils

ODENSE
Ja, så fik vi "flyttet" hulen.. De fleste
ting og sager står i kælderen, ved T,i,B.
resten dvs. Stole og borddlanker, er
sat i Oles lagerrum. D3—11 var vi 5 sam
mødtes til en hyggesnak 09 et stk. brød.
Flere havde meldt fra så det blev ikke til

gule ærter i år. Nu håber vi der kommer
flere til vores julefrokost d 2 dec. kl. 17
Husk en lille pakke til ca 25 kr. til vores
aktion. I kan tilmelde jer
hos Kirsten tlf. 65913538. Ny adr
Grønnegade nr. 18. Alle ønskes en glæ¬
delig jul og et godt nytår
De bedste hilsener, Pigen fra fyn

RANDERS
Hulemødet d.3-11, varmeget hyggeligt
på trodt afder kun var 3 naver, 3 naver¬
venner, men ingen bestyrelsesmedlem¬
mer !! Hvis nogen skulle have glemt det,
holder vi stadig traditionen tro, hule-
møde d.føeste fredag i måneden, på
Udbhøjvej nr. 15 fra kl. 19.00. Selv om vi
er nogle, der holder nytårsaften i Polen,
vil hulen være åben nytårsaftendags fra
kl. 10.00, så der ermulighed for at ønske
hinanden godt nytår. Når dette læses
har vi hafr julefrokost, desværre har det
ikke være annonceret, men er forhåbent¬
ligt godt overstået. En stor tak til Århus¬
naverne, der var så flinke at stå til
rådeligmed mad, da vi besøgte "Den
gamle by". Det var en rigtig hyggelig
tur. Også en tak til Evald, der på trods af
den lange afstand stadig holder ved
Randers afd.. Randers afd. Ønsker alle i
ind - og udland rigtig glædelig jul samt
et godt nytår.
Kno i bordet Bitten.

ROSKILDE
Hulemødet d-27-10, havde samlet 17
navere ibr. Torben fra Ho 1 bæk. Karin
som diskede op med lækker mad, slid
pølsebord og ost, havde sin veninde
med som hjælper. Karin blev 65 år, der¬
for lækkermad og 2 genstande til hver,
tak for det. Lis som harmed til at bygge
et værkested op i Roskilde for enlige,
fortalte om det. Aftenen gik med snak
og hygge og et par anekdoter fra Poul's
"Sangbog Vi lukkede og slukkede ved
22 tiden.

Program for december: kortspil d-lo-12
kl 17.30.
Huleaften: 29-12 kl.19.00.

Hulevagten har Erna og Karl.

SAMSØ
Hulemøde den 3/11-06.
Lille møde 6 svende mødte op.
Møder:
Den 12/11 Søndagsmde
Den 25/11 Julefrokost kl. 14:00
Den 5/1-07 Hulemøde
Med kno Jørn
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SILKEBORG

Bestyrelsen har nu holdt sit første møde
efter generalforsamlingen og konstitu¬
eret sig på følgende måde:
Formand, Søren Hvejsel
Næstform, Niels Erik Boje
Kasserer, Christian Mygen
Sekretær, Kai Spaanhede
Best. medlem, Ole Eriksen.
Den 29. oktober havde vi måneds møde
i Hulen, hvor 20 friske svende mødte
op. Boje gennemgik den nye bestyrelse
og dens arbejde indtil videre, og man
må sige, de har taget arbejdstøjet på fra
starten. Års kalenderen for næste år er
allerede i trykken. Der er blevet sat navne
på, hvem der står for de forskellige ting
i forbindelse med vores jubilæum næ¬
ste år, samt de mange arrangementer
næste år. Og sørme, om vores kære
Christian ikke var oppe og ringe med
klokkenjeg har hammistænkt for, at det
var pga vi havde fået varme penge til¬
bage. Vi optog også et nytmedlem. Hans
Ove Hansen. Ove har på det sidste væ¬
ret en flittig gæst i Hulen. Ove har sejlet
sommatros og bådsmand i 15 år på ver¬
denshavene. Her udover arbejdet som
maler påNew Zeeland i 1 ° år. Her blev
Ove gift og fik en datter som han har
bragtmed sig herhjem. Ove var oppe at
ringe på klokke et par gange, så han fik
"hatten" på og vi sang blære røvs san¬
gen for ham. Vi byder dig alle velkom¬
men i Hulen. Det er altid med stor glæde
jeg sætter mig til at læse Den farende
Svend. Men denne gang fik jeg lidt af
et chok. At et af vores medlemmer Ole
Eriksen skulle have købt hus på Samsø.
Heldigvis for os her i Silkeborg viste
det sig, at Ole og Jette havde lejet et
hus på Samsø til at fejre nytårs aften.
Ja, Julemåneden nærme sig det er der
vel ikke nogen, der er i tvivl om. Nor¬
malt en travl måned for os alle, men husk
alligevel at lørdag d. 2. dee. Kl. 13.00
holder vi julefrokost i Hulen.
Hold jer fugtige svende.
"Knagestrup"

SLAGELSE
Hulemødet d. 3/11-06 i Slagelse Naver¬
forening startede som sædvanlig med en
af vores sange. Vi var denne gang 6
Svende og 1 NV som havde en dejlig af¬
ten. Boye havde sat nyt køleskab og det
kølede fint Undertegnede orienterede
om de ting som varblevet overdraget Sla¬
gelse Naverforening af Kirsten Olesen
(diplomer og stok fra hendesmorfar som
drog på vandring i 1904). Gitte havde
medbragt pengekassen fra Hulefar, Klaus
"Blik", som jo desværre ikke er blandt
os mere. Og af samme årsag er vi blevet
enige om at Hulevagten skal gå på om¬
gang. Hans Vicevært tager vagten i dec.
Og jeg tager den i jan. og udarbejder des¬
uden et vagtskema. Jul i Hulen bliver af¬
holdt d. 17.12.06 kl. 13M og man bedes
medbringe en julegave pr. person til ca.
50,- kr. Lørdagsmøderne bliver gen¬
indført i januar 2007 med start d. 20.01.07
kl. 13M men vi starter allerede kl. 10i'1med

opfølgning af workshop. Så afsæt lige
denne dag. Peter undersøger muligheder
og priser for leje af fiskerbåd i Korsør
Med kno i bordet: Erik

STOCKHOLM
Nu har vi fået vores förste sne med
tilhörende kaos, den kommer altid på fejl
tid, men på Ingarö kommer man i alle
fald. På månedsmödet d. 4 nov. fik vi
vide at Arthur Nielsen ( Pastoren ) vil
ge os et nyt flag til Torpet, da det gamle
er slut. På teaterhesöget var vi 16 med¬
lemmer som så "Fritt Fall", og bagefter
gik vi på Restaurang, så det blev en fin
aften.

Whistturneringen er i gang, så det bli¬
ver spännende at se hvem som vinner i
år. Svendefesten den 27 okt. flyttade vi
til dagen efter da vi skulle på ölprovning
på Kenneth og Fredriks restaurang. Vi
fik källeriokalen for os selv og fik smage
på 8 slags öl, så blev Anna Karp og
Johnny Håkansson meld in som nye
medlemmer. Vi önsker dem velkommen,
siden blev det mad og drikke, så det var
en herlig aften, og vi sender et hjertlig
tak for at vi fik være der.
PROGRAM FORDECEMBER:
D.02 Månedsmöde lördag kl. 13
D. 16 Lucia og julbord lördag kl.. 13.
God jul og et godt nytår til alle naver,
Med naverhilsen " Onkel Anders

SØNDERBORG
Vores 40 års Jubilæum gik som vi havde
planlagt det var bare en fin dag,åbent
hus var for os meget hyggeligtmed alle
besøgende ogmange gaverm.m. vi tak¬
ker rigtig mange gange for det gode
humør og fremmødet.
Vores „hule" Vandtårnet blev omringet
af campingvogne og et telt,der startede
vores festaften det var bare så hygge¬
ligt at se på.
Så startede Børge med at byde alle vel¬
kommen fra nær og fjern,han kunne for¬
tælle lidt om foreneingen som startede
på Bjerggården og flere vidste mere om
Æblegade og så er vi landet her i Vand¬
tårnet og været med siden 1999 og som
formanden sagde vi er stolte af vores
fine Hule.Så blev det Jørgen Schaffers
tur til at modtage 50 års nålen som blev
sat på rette plads (efter eget ønske ville
han vente med at få nålen til

Jubilæumsfesten)Så blev vi oplyst om
aftenens forløb , mad og musik og så
blev ordet givet til vores alles formand
Ole Bøwig som så bad Jørgen komme
op på gulvet og stå da der var kommet
en henvendelse om at gøre Jørgen til
æresmedlem af C.U.K, og det er ikke
hverdags kost. at komme op i H.B. men
de havde valgt at se gennem fingrene
med de udskejlser som Jørgen havde
foretaget sig gennem årene og blev der¬
med udnævnt til Æresmedlem et stort

Tillykke fra foreningen Så fik vi noget
godt at spise og drikke og alle var glade
og en herlig stemning og kl.9 startede
musikken op til dans som fortsatte til
kl.2 og som formanden sagde ,vi vil gøre
det bedste for vores gæster kom til at
passe, vi kunne lukke og slukke kl.5 om
morgenen og var klar med morgenkaffe
kl. 10 så vi kunne sende gæsterne hjem
med en god kaffesmag i munden.
Vi siger mange tak til jer alle det var så
dejligt at have besøg afjer .

Med kno i bordet og Møjn. Martha
Ny mailadresse:
6400d ogog antoft@stofanet.dk
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VEJLE
14 Svende havde fundet vej til Hytten til Generalforsamlingen, som
blev indledt med " Når somren er til ende " Derefter gik vi over til dagsordenen,
hvor Jens Ibsgård blev valgt som dirigent, og takkede for valget. Næste punkt på
dagsordenen var Formanden's beretning. Formanden indledte sin beretning med
at byde velkommen til de fremmødte, og berettede videre, at det havde været en
lærerrig sommer, idet vi har haft " Turnusordning " hvad Hyttevært angår. Samti¬
dig kunne han berette, at Hytten har været godt besøgt af flere foreninger, så alt
i alt var vi kommet godt igennem sommeren, trods alt. Derefter var der et par
enkelte spørgsmål til beretningen, som derefter blev godkendt. Der var til gene¬
ralforsamlingen indkommet 2 forslag, som blev vedtaget. De går ud på, at vores
nuværende fastnettelefon bliver udskiftet med et mobilabonnement, hvilket vil
give en " pæn besparelse." Samt at der bliver installeret et automatisk solfanger¬
anlæg til opvarmning samt affugtning af Hytten. Desuden aflage kasseren et
godt regnskab, som blev godkendt. De øvrige punkter på Dagsordenen blev
behandlet i god ro og orden. Under emnet evt. blev der hurtig skabt enighed om,
at vi skal udvise mere aktivitet med hensyn til at finde nye medlemmer. Anne Lise
og Inger havde under generalforsamlingen været" Henvist til køkkenet" hvor de
havde fremtryllet noget mundgodt. Tusind tak for dette. Klokken blev også
afprøvet, så Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med at sige tak for god ro
og orden, hvorefter vi satte os til at nyde det kulinariske. HUSK: GULEÆRTER
Ala DSB-JENS DEN 18. NOVEMBER KL: 13301 HYTTEN -15 Naver havde fun¬
det vej til Hytten til mødet den 03.Nov, og mødet blev indledt med Nr. 69 i Naver¬
sangbogen. Derefter gik Formanden over til beretningen, der blev kort, idet der
ikke er sket de helt store ting, siden sidste møde. I mange år har Naverne i Vejle
nydt godt afBorgerkroen's sponsorater til flere forskellige arrangementer, og det
vil foreningen her igennem sige mange tak for. Foreningen er nu så heldig, at
Kirsten fra Club 41 i Vejle har meldt sig som sponsor, tusind tak Kirsten. Jeg vil
her gøre opmærksom på, at Søndag den 03. December har Kirsten fødselsdag, og
vil i den anledning være vært for en ting til ganen samt lidt" mavegodt" Henry "
Maler " har lavet et nyt navneskilt " Naverhytten " mange tak Henry. Et nyt
medlem var i Hytten, for at blive informeret om betingelserne for optagelse, så
inden længe, kan vi udvide medlemsskaren med en ny " Navinde " Til mødet den
01. December vil vores kommende Navinde samt Linda lave lidtmundgodt. Tage
Prehn fortalte om en oplevelse fra krigen, hvor det skib han var påmønstret, blev
torpederet. En utrolig men levende fortalt beretning. Både før og efter Tage's
beretning, blev klokken " Stemt " og jeg kan oplyse, at den " Holder klangen
smukt." Det er ikke for tidligt atminde om, atVinterfesten afholdes Lørdag den 20.
Januar Kl: 1800 i Selskabslokalerne i Treschowsgade. Det er 5-10 minutters gang
fra Banegården. Som noget nyt, er der på Vejle-Navernes hjemmeside lagt et kort
referat fra møderne. Til sidst vil vi her i Vejle ønske alle Naver i ind-og udland en
rigtig Glædelig Jul, samt et Godt Nytår, med tak for 2006.
Med kno i bordet Kaj. Referent.

ÅRHUS
Hulemødet d. 13. 10 var godt besøgt.
Snakken gik livligt, og sangbogen blev
flittigt brugt. Vi havde en gæst, det var
Tommy Clemmesen fra Ebeltoft. Han har
rejst en del, så måske ser vi ham igen!
Fire svende har brugt 3-4 dage i hulen
på at fjerne det gamle tæppe og lægge
et nyt på, samt få alt inventaret på plads
i hulen igen. Det pynter vældigt på hu¬
len det nye tæppe! Vi bød velkommen i
vores hule til Erik Eriksen, som blev
optaget i foreningen. Erik Eriksen bor
nu i Skæring, men en stor del af sit liv
har han været bosat dels i Canada og
Californien, Han har arbejdet med træ¬
last. Erik har haft sin gang i naverhulen
i Monrovia i L..A. Erik Eriksen takkede
for optagelsen ved at slå på klokken -
tak for det og velkommen i vores for¬
ening!
Den 27.10 var vi til bowling. Det er sjovt,
når vi er så heldige at alle kegler "fal¬
der" for en! Efterfølgende i hulen havde
vi en diskussion om reglerne! Vi nåede
alle at spille to spil - en svend mente, at
de to spil skal lægges sammen, som de
bliver det i klubber. Andremente, at det
var den højeste score i et spil, der var
vinder! Hvem der har ret, skal jeg ikke
kunne sige, men de to spil lagt sammen
giver følgende vindere: Bowlingkonge
er Ole Johansen, andenpræmien gik til
Frank Ibsen! På ledsagersiden vandt
Alexander Johansen, andenpræmien
vandt Birgit Jensen!
Den 9. dec. skal vi på en bustur til Flens¬
borg. Afgang fra Musikhuset kl. 9. Til¬
melding til Kaj på tlf. 86 24 43 51. Turen
koster 30 kr. pr. mand
DenOl. 12:Julefrokostihulenkl. 18:00
Den 09. 12 Bustur til Flensborg kl. 9 fra

Musikhuset
Den 15.12. Julehulemøde
GLÆDELIGJUL

Hilsen fra smilets by. Lis

Bar NO. 41 Bodega
Staldgårdsgade 41

7100 Vejle
Tlf. 75 85 16 13



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: 40 36 38 16.
E-mail: naver@galnet.dk

ADRESSEÆNDRING OG BLADFORSENDELSE
I INDLAND
Næstformand:

Kaj Jepsen, Bøgevang 16, Brejning, Dk-7080 Børkop
Tlf.: 7586 9335 - 3070 5576 E-mail: liskaj-d-j@mail.dk

UDMELDNING AFMEDLEMMER
Hovedkasserer:
Frode Zachariassen, Rustrupvej 26 B, DK-8653 Them.
Tlf.: 8684 9268 Fax.: 8684 9143 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
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-890 Randers
Tlf.: 86 45 43 48 Email:laila_dideriksen@msn.com

FORSENDELSE AF CCEG.BLADET.
Vagner Sørensen, Egevænget 1, 8382 Hinnerup
Tlf. 5190 0201 e-mail: vagner@egevængetl-29.dk
Udstillingsvognen:
Udstillimgsvognen står 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.

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

„ØbtlANDEN. _ . . » ,f 7
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

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

www.jakon.dk

BIANKAS SOMMERHUSUDLEJNING.
Billig udlejning af sommerhuse med og uden svømmepol.

Ring efter materiale
tlf. 7591 1940 fax. 7593 4019

email : bianka@bianka.dk • webside : www.bianka.dk

VIOLA PUB
Søndergade 21 • 6000 Kolding • Tlf. 75 53 76 90

Helle Krogsgaard

KOLDING

KRONE

TAXI 7550 2700

CITY CAFE'en
Fønnesbechsgade

Herning
Tlf. 9722 5574

stedet, hvor venner mødes

VELKOMMEN TIL NAVERTORPET
Telefon 46/857 028 629

Torpvägen 4,
S-134 64 Ingarö Sverige.

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.

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.

N vV\ 1 !

Brandt's Bar
Paladspassagen 7

7100 Vejle
Tlf. 7583 1099

MR.T * B.IL.LARÜ TL-F. Se> 23. OS 15"

Bygget irmaet
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
Medlem i Frederikssund

; Lise/r .

Frederiksberggade 4 - Silkeborg - Tlf. 86 82 05 91

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


