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Vejle navernes vinterfest.
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.

Vinterfest.
I landsoldatens hjemby Fredericia.

I år afholder vi den på Hotel Medio. Kol¬
ding Landevej nr.6 i Snoghøj. Bybussen
kører næsten til døren, i hvert fald når vi
starter Kl. 1800 Lørdag d. 2. Februar.
Der vil blive serveret en 3 retters menu
med alt tilbehør og levende musik som
spiller under spisningen samt til en
svingom bagefter. Alt det for kun 150
Kr. Kunne man tænke sig en nattesøvn
inden det går hjemover kan det arrange¬
res for en rimelig pris. Tilmelding til
hulemor senest Torsdag d. 25. Januar på
Tlf. 28969460. Så vel mødt til nogle hyg¬
gelige timer i Fredericia. Festudvalget.

"2005 - MOSEL - 2006"

GODT NYTÅR OG TAK FOR I ÅR.

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.

Redaktøren meddeler:
Alt materiale til Den Farende Svend skal intil videre sendes til

Richard Schmidt,
Skanderborgvej 13A,1

8362 Hørning
email: naverne@gmail.com
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Fødselsdag

D.09.01.2007
50 år

D.10.01.2007
70 år

D.19.01.2007

60 år

Jytte Andersen
Skamlingsvej 53
6093 Sjølund
Knud Boom Nielsen
7603-24 st SE

Calgary
Canada

Elizabeth Kanstrup
Hestehaven 29
4736 Karrebæksminde

Kolding

Calgary

Næstved

JUBILÆUM

D.01.01.2007 Boy Pikkel
25 år Schulkoppel 4

24941 Jarplund - Weding
Tyskland

D.01.01.2007 Kristian Andersen
40 år 5859 Bow Cres. N W

Calgary
Canada

Århus

Calgary

Tidligere formand for naverne I Calgary, Kristian
Andersen, kan den 1. januar 2007 fejre 40 års jubilæum :
CUK. Hjertelig tillykke fra afdelingen.

Mindeord
Hørning Naver Forening har mistet en god nav Arne Juul
Johansen, der efter nogen tids sygdom, den 3. dec. 2006
tog på sin sidste rejse.
Arne havde arbejdet en hel del i Frederikshåb / Paamiut i
Grønland, Norge og Tyskland. Han nåede at blive 74 år
gammel her i november måned.
Arne har gennem de seneste ca. 11 år været et skattet
medlem hos os i Hørning, hvor han vil blive savnet.
Året være hans minde.
På Hørning Naver Forenings vegne,
Otto Westergaard.

Knud Boom Nielsen, Calgary, kan den 10. januar
2007 fejre sin 70 års fødselsdag. Et stort tillykke fra
afdelingen i Calgary.
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TAK - TAK - TAK - TAK

Hilsen og en stor tak til Vera & Jens Dam for de
fantastiske flotte blomster, og så var de endda i
naverfarver.
Jeg sender selvfølgelig også en tak for alle de hilsner,
jeg få hver dag.
Nu er jeg færdig med stråler, og er meget afkræftet,
men nu skal det gå fremad.
En meget stor nytårs hilsen til alle i ind & udland.
Med kno i bordet, Dorrit

Jeg vil hermed sige tak for de mange Fødselsdags hilsener,
jeg fik til min 75 års Fødselsdag.
Tak til Stockholm, Kolding, Them, Birkerød, ja selv fra
Gran Canaria, det varmer altid med en hilsen.
Venlig hilsen Else Rindom

y

Mange tak for opmærksomheden for de mange telegrammer
og hilsener som jeg modtog til mit 25 års jubilæum, en
særlig tak til dem der kom til naverhulen i Silkeborg for at
gøre dagen til en festlig mærkedag for mig.

Med kno Frode.

Boy Pickel - kan den 1.1.2007
fejre sit 25 års jubilæum

Boy Pikkel er vokset op i Jaruplund, en by tæt på
Flensborg ! Som skoledreng holdt Boy sine ferier
i Farre, og blev samtidig godt kendt med Århus.

Ved en navers jubilæum i Hamborg, traf Boy -
Herluf Fiirgård, Boy søgte optagelse i Århus,
resten er historie. Boy er møbelsnedker, blev
senere uddannet som arkitekt, det blev hans virke
i mange år. Boy Pickel er kommunalrådsmedlem,
samt formand for et vej- og byggeudvalg.

Et stort tillykke med jubilæet, ønskes du af
foreningen i Århus.
Lis Lindskjold.

SufiKrt
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F.B.S.H.
Forenede berejste
skandinaviske

Håndværkere

Uddrag af mødet i Helsingør den 14.10.06.

Tilstede var følgende.

R. frd. Zimmergesellen: Thomas Bech
C.U.K.: Vagner Sørensen, Ole Bøwig
Berejste Danske Tømrere: Ragnar Benediktson, Ken¬
neth Poulsen
Klub for berejste Håndværkere i Helsingør: Poul Erik
Saaby-Jensen. Leon Bjarnaa

Formanden Thomas Bech bød velkommen og takke¬
de Helsingør naverne kunne tilbyde lokaler til mø¬
det, da der var opstået problemer med at afholde
mødet i København.
Der var en tak til C.U.K. Århus der havde lagt loka¬
ler til C.C.E.G. mødet og den gode betjening.
Der var interne problemer i C.C.E.G. og man håbede
at man kunne bilægge striden på mødet i Leipzig.
Der var en del diskussion, man var enige om at for¬
udsætningerne for rejselivet er blevet ændret, nu er
der ansat folk til at vejlede de unge som vil rejse ud,
det er ligegyldigt hvilke fag og sted, der findes så
mange oplysninger på nettet og de unge behøver ik¬
ke at henvende sig til naverforeningerne for at få råd
og vejledning. Vi er bleven en generation af ældre
navere og der kommer kun få unge til, det er kun de
fremmedskrevne unge som holder sammen.
Beretningen blev godkendt med applaus.

Regnskabsorientering. Poul Erik Saaby-Jensen
fremlagde en regnskabsorientering som viste en

beholdning på 130.237,12 kr.
Regnskaberne blev godkendt med applaus.

C.C.E.G. Europatreffen 2008.
Man kunne konstatere at man ikke havde fået et fyl¬
destgørende tilbud fra LO skolen, de var åbenbart
ikke særlig interesseret i at afholde treffet der og ud¬

valget måtte efter nogen diskussion meddele, at det
ikke var muligt at finde en anden løsning. Man var

ærgerlig over at der var brugt så megen tid på tilrette¬
læggelsen af treffet i Helsingør til ingen nytte.
Ole Bøwig havde et nyt forslag som var udarbejdet
af Lars Schonnings, Odense, som fremlagde forsla¬
get der var planlagt at skulle finde sted på Grand
Hotel, som ligger midt i Odense.
Forslaget som var meget gennemarbejdet med alle
detaljer, som nu skal gennemgås for en videre plan¬
lægning.
Det blev foreslået at åbne hjemmesiden igen, som er

midlertidigt var blevet lukket. Lars Schonnings ville
lave en helt ny hjemmeside som skulle omtale treffet
og hvorfor vi har foreslået Odense. Det blev også af¬
talt at Thomas og Vagner skulle arbejde videre med
reklamer og sponsorer, da det er nødvendigt at finde
penge så vi kan yde støtte til de unge svende og de
ældre svende som kun har deres pension.

CCEG mødet i Leipzig den 30.10.06
Formanden for F.B.S.H. Thomas Bech orienterede
fra mødet at der stadig var et dårligt klima i
C.C.E.G.s bestyrelse, spec, mellem formanden og
kassereren. Redaktøren Nils Peter Linderoth afviste

beskyldningerne om uorden i regnskaberne og

sagen må anses som afsluttet. Der blev valgt en ny
redaktør, Rolandsbroder Frank Haessler og da hans
far ejer et trykkeri og vant til at lave blade, blev det
besluttet at han skulle lave bladet fremover. Der var
en stor skuffelse over at man ikke kunne afholde
træffet i Helsingør som først planlagt, men i Odense
i stedet for. Man havde dog forståelse for ændrin¬
gen da økonomien har en afgørende rolle for alle.

Thomas kunne meddele, at vores fælles brochure,
som Dansk Byggeri vil sponsere med 3500,- kr. +
moms, vil man nu lade trykke. Og den vil blive
fremsendt til foreningerne i 2007 når den er færdig.

Vagner
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CALGARY
Hulemødet den 7. december 2006
Til årets decembermøde blev der traditionen tro
serveret en god dansk julefrokost, og fremmødet til
denne begivenhed er altid stor. I år var der fremmødt
39 naver ud af 44 mulige, samt en gæst, hvilket ikke
efterlod mange ledige siddepladser. Vi havde besøg
afAdam B. Schou fra Mørke, der er på udveksling i
Alberta, men som rejser hjem til jul. Der blev slået
for Hans Bohl, Ivan Bohl og Jørgen Hansen som alle
havde bragt snaps. Mogens fortalte lidt om sit
sygebesøg hos Kristian Andersen som lige havde
gennemgået en knæoperation et par dage før. Vores
50-50 lotteri blev vundet af en af aftenens servitricer,
Sandy, med $ 116,-. Næste møde bliver den 4. januar

Julefrokosten d. 2-12 havde kun 18 tilmeldte, men det
betød ikke at den var kedelig, nej tværtimod. Alle mødte
op med godt humør og god appetit, så forudsætningerne for
en god aften var til stede. Formanden og fru. Kisser havde
sørget for indkøb til det helt store kolde bord, så da det var
tilberedt kunne vi godt have været dobbelt så mange, og
alle ville være blevet mætte.

Aftenen forløb med sædvanlig hyggesnak og sange, og
Sekretær Jan kunne ikke holde sig fra klokkestrengen, så
den blev rørt. Hulefar Arne fandt også en anledning til at
prøve klokken, og det var jo dejlig musik i alles ører.
Efter en dejlig eftermiddag sang vi minderne ved 18,00
tiden, men der var ingen der havde travlt med at komme
hjemad, så det blev noget senere vi sluttede.
Næste hulemøde er io kogesild d.5. Januar Hvor vi
selvfølgelig håber på et stort fremmøde
Vi ønsker Dorrit og Jan tillykke med fødselsdagen, begge
den 1. januar., Jan bliver jo 50 år..

Med naverhilsen Poul

FREDERICIA
Onsdagsmøde d. 6-12-06, der var der kun 10
personer mødt op da formanden bød velkommen,
hvorefter han omtalte den hyggelige tur til Frodes 25
Års Jubilæum i Silkeborg som vi var 4 navere her fra
Fredericia der havde deltaget i. Det var bare synd at
det hyggelige arrangement skulle stoppe så hurtigt,
men det må jo havde haft sin årsag.
Herefter var det festudvalgets arrangementer der fik
en gennemgang, først var det vinterfesten d. 3-02-07
der blev diskuteret og den planlagte grillfest d. 14-
07-07 som vi allerede nu vil anbefale jer at sætte et
kryds i kalenderen ved, da det er en meget hyggelig
park, og der er rigtig fine betingelser for børn og
barnlige sjæle. Men nærmere herom i Svenden til
Maj.
Og endelig er der nogle stykker der går med tanker
om at lave en tog tur til Prag i første halvdel af
September 2007. Er der nogle der kunne tænke sig at
deltage i den med varighed af 4-5 dage hører vi
meget gerne fra jer så hurtigt det kan lade sig gøre da
der skal bestilles pladser.
Henv. På Tlf. 75922382 eller 28969460.
Herefter gik vi over til spisning afHulemors mad
som bestod af rester fra den dag vi fik suppe.

Med kno i bordet
Vera/Jens Chr.

t.
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HILLERØD
En rigtig hyggelig november! Vi startede med huleaften
den 10. november med 16 fremmødte. Vi skulle have tømt
bødekassen. Formanden havde godt nok fundet nøglen,
men det var nøglen til den lås, vi måtte skære op sidste år,
så Jørgens vinkelsliber måtte igen på arbejde. Et øjebliks
festligt fyrværkeri, så kunne Bodil tælle kassen op, der var
2371,75 kr. der bliver brugt ved fremtidige traktementer.
Jørgen mente, at nu måtte vi passe godt på nøglerne til den
ny lås, så for en sikkerheds skyld blev de lagt i den låste
bødekasse. Derefter dejligt samvær. Mikkel nævnte sit
første besøg i Hillerød naverhule i 1943!
Ved julefrokosten den 25. november var der igen godt
fremmøde, 24 naver, navervenner og gæster, der fik
serveret Knuds buffet, blandt andet med hans egen sild og

gravet dyreryg.. Et helt specielt indslag var at vi fik smagt
os gennem fire forskellige øl fra sortimentet fra
Brøckhouse, fra den sorte porter til den milde lyse pilsner.
Håndværksmæssigt fremstillet øl, der smager som englene
synger - det må vi gøre om en anden gang.
Og nu til januarprogrammet:
Vi starter med huleaften den 12. januar kl. 19.30. En
ganske almindelig huleaften, hvor vi håber at høre skrøner
fra navernes rejser. Den 27. januar holder vi torskemesse
kl. 13. Husk tilmelding som sædvanlig til formand Dann
Eland tlf. 4731 4954 (efter kl. 19) eller mobiltelefon 3055
6542 - eller til Knud Lindgreen
tlf. 3324 9402 eller mobiltelefon 2228 9729.
I februar bliver der generalforsamling den 9. februar kl.
19.30. På dagsordenen er der formandens og kassererens
beretninger. Det har jo været et begivenhedsrigt år, så der
er meget at fortælle. Der er valg af bestyrelsesmedlemmer,
og bestyrelsen foreslår vedtagelse af reviderede vedtægter,
mest på grund af de ændrede bankforhold. Vedtægtsforsla-
get vil være fremlagt i hulen ved januararrangementerne,
og det kan sendes til de medlemmer, der måtte ønske det.
Vi skal også have vedtaget kontingentet. Hvis der er andre
forslag, som medlemmerne ønsker på dagsordenen, skal
de sendes i god tid til formanden. Vi starter mødet den 9.
februar allerede kl. 18.30, hvor der som sædvanlig er
skibberlabskovs på klubbens regning. Husk tilmelding til
spisningen! Med naverhilsen Per.

HØRNING
Hulemødet den 1. december var der mødt 14 naver +
Peter. Denne aften var det næstformanden der bød vel¬
kommen med samlet er vor naverflok. Derefter var der
tid til de interne meddelelser, da dette var overstået var
der tid til vores julebanko, nogle vandt flere gange, an¬
dre intet, men vi hyggede os. Derefter sørgede hulefar
for gløgg og æbleskiver, klokken ringede som sædvanlig
flere gange. Sluttede med minderne.

Lørdag, den 9. december havde vi som sædvanlig åben
mølle fra kl. 10 til 16. Desværre var det ikke så godt
besøgt som sidste år. Der kom ca. 100 mennesker, for at
se møllen og besøge naverhulen. Otto var som sædvan¬
lig julemand, og Jens fortalte om møllen historie, samt
en masse andre andet, Det var vældig hyggeligt. Selv om
vi godt kunne have haft flere besøgende.

Lørdag, den 6. januar 07 nytårstaffel kl. 13. i hulen til¬
melding til Richard på tlf. 21606792 eller 86922901 e-
mail ricardo@mail.dk senest 31. december 2006.

Med kno i bordet Else

HOLBÆK
Hulemøde 17-11-06. Der var mødt 17 til en fuldstændig rengjort Hule, en stor tak til Else - Ib og Jørgen, de har været i
alle hjørnerne, hule vagterne Bjarne og Freddy serverede nogle dejlige hulemadder.
Julrfrokost 02-12-06. Efter en del afbud var vi 22 der havde en vellykket julefrokost, der var mad nok til alle og
stemningen var høj. Vores konkurrence vagte megen jubel, men nok ikke for dem der var med, 3 naver fik bind for øjnene
og skulle fodres af deres tre koner med røde pølser-sennep og ketchup og slutte afmed en juleflødebolle, jeg siger tak efter
man var stopfodret. Men en vellykket dag efter flere år, hvor vores gæster er rendt med vores præmier i lotteriet, blev de i
år i Holbæk, og Formandens kone tog sig af førstepræmien og uden snyd, da det var Birthe fra Roskilde der var lykkens
gudinde. Fra Holbæk skal der lyde et Godt Nytår til alle. Med kno Ole P/TL
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KOLDING
Hulemødet d. 24-11
6 medlemmer var mødt op og vi havde et hyggeligt
møde, vi blev desværre snydt for vores kogte torsk som
Knud havde lovet os, men han var nødt til at blive
hjemme på grund afRoskilde syge, så han var
undskyldt. Vi håber han fanger nogle torsk til en anden
gang.
Vi var tre stykker som tog til Silkeborg for at fejre
Frodes Jubilæum og havde en dejlig eftermiddag, og
der var fuldt hus i hulen, så han blev rigtig begavet, så
Frode behøver ikke at købe drikkevarer det næste år.
Husk nu vores nytårstaffel d. 13-1-2007 kl. 18.00 og
Prisen er 100 kr. + 3 genstande, så meld jer til i god tid,
sidste frist d. 6-1. til Lars. Tlf. 75 53 15 02, Mobil 22
51 39 49.

Naverhilsen Karen.

KØBENHAVN
Vi var næsten 2 håndfulde (8 personer) til Svende -

Hulemødet den 14.11. Men klokken blev alligevel
00.45 inden vi fik slukket efter os. Og det trods
manglende æblekage.
Den 2.12 havde vi vort overdådige andespil og
efterfølgende steg. Ihh hvor vi væltede os i præmier,
Sidegevinster og efterfølgende andesteg. Lækker som
altid. Var vi 27 der var rappe til det hele. Vi startede kl.
15.00, og lukkede ca. kl. 01.00. Så alt er ved det gamle
når vi holder åbent.
2007 ligger vi ud med at afholde vor 108 fødselsdag
lørdag den 13. (uha) januar kl. 18.00.
Selve dagen, er dog den 12. Kom og få som altid en
gemytlig aften, og hylde et kært "barn".
Det vil derfor glæde os at se så mange som muligt, ikke
mindst udefra. Det er jo ikke hverdag, at man kommer
til en sådan stor fødselsdag, vel? Sidste tilmelding er
den 7.1.
Årets første Svende - Hulemøde er tirsdag den 23.1., og
her kan vi da kun blive flere end på det sidste. Da det er
et nyt år, må i absolut være frisk og dukke op.
Tænk, at det var alt for denne gang!
Alle ønskes hermed et rigtigt godt Nytår.

Arrangementer
13.1. kl. 18.00 Stiftelsesfest
23.1. kl. 19.00 Svende - Hulemøde
28.1. kl. 10.30 Søndagsmesse

Med kraftig nytårshilsen

Niels "2m"

LOS ANGELES
Vi havde et godt julemøde her den 8. December. Vores
gode Nav Bill Knudsen stod for madlavningen og han
fik lavet os en traditionel dansk julemiddag.
Flæskesteg med alt til faget hørende og ris a la mande
med den ene mandel, som vores gode nav Ed Belknap
var så heldig at få. Han blev kvitteret med en flaske
champagne. Vi havde også vores valg til formand,
næstformand, kasserer og alle de forskellige poster. Der
var et meget hurtigt valg for alle blev nemlig genvalgt,
så det var ganske let. Alt i alt har vi haft et rigtigt godt
år her i 2006 og nu ser vi frem til et andet godt år med
mange gode moder og så synger vi "Aah disse minder
da jeg var en Farende Svend". Los Angeles Naver
ønsker alle navere verden over et

RIGTIGT GODT NYTÅR.
Med kno Arne O.

NAKSKOV
Nakskov ønsker alle en god jul samt et godt nytår.
Husk at skyldig kontingent for år 2006 skal være betalt
senest januar hulemødet d. 5/1 2007.

Med kno i bord Henning

NÆSTVED
Til hulemødet d. 01. 12 mødte 13 op. Finn lærer aldrig
teksten på nr. 28. Han måtte igen afmed penge til bøde¬
kassen. Carsten Berndt havde tilbe¬
redt nogle lækre gule ærter, som alle nød. Til julefroko¬
sten d. 09. 12 var fyldt op i Hulen med 26 feststemte
Mennesker.Vi nød en overdådig frokost. Dog tog vi en
pause Inden osten, hvor vi afholdt auktion over de med¬
bragte pakker. Finn købte som sædvanlig en tom pose til
den nette sum af40 kr. Auktionen indbragte 1.175 kr. Vi
sluttede afmed Irish Coffee, hvor vi sendte Arne fra
L.A. en tanke. Tak for sponsoratet Arne. Det blev en

god eftermiddag og aften, hvor stemningen, og omsæt¬
ningen i baren var høj. De sidste
sluttede ca. kl. 23. Der var ingen, der trængte til mere.
Et godt nytår til alle - nær som fjern.

Med e 'n finger Nils
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NYSTED
På hulemøde den. 4.december var 5 svende mødt til en

hyggelig aften, nyt medlem Ib Thøfner blev optaget efter
ritualet. Ib er pensioneret maskinmester som startede sin
karrierer i J. Lauritzens Reefer både, og allerede i 1959
stod han til søs første gang, siden hen blev IB
Maskininspektør for motorfabrikken MAK, og rejste en
hel del i forbindelse med sit arbejde, han sluttede arbejdsli¬
vet som Driftsleder på et fjernvarmeværk. Brunkål var
menuen denne aften, som vor mor lavede den. Næste
hulemøde bliver nok holdt i Marineforeningen Nykøbing
F, men det er endnu ikke sikkert at der er ledigt i lokalet
endnu, Flemming kommer med en tilbagemelding om le¬
dig plads, så medlemmerne vil blive kontaktet i behørig
tid. Frank Bred er rejst for vinteren og skulle starte i Syd¬
portugal på Pilgrimstur langs Algarvekysten fra Sarges til
Vila Real Be Santo Antonio, en gåtur på omkring 200 km.
som skulle gås over 15 dage, herefter skulle turen gå til
Almonecar i Spanien hvor han altid opholder sig indtil
Påske. Frank skriver i et postkort som jeg har modtaget i
dag at han har det godt, maden er god og jeg skal hilse alle
svende og navere samt ønske alle en god vinter. Festen
med de gule ærter i Stoppestedet gav et overskud på
749,83 kr. oplyste Skatmesteren Willy - Julefrokosten gav
et overskud på 500,00 kr. så det er rent svir for tiden. Hvis
næste hulemøde holdes i Marineforeningen, udsættes op¬
tællingen af bøssen til hulemødet i februar så vi må vente
med at vinde en ° abe på gætteriet. Det ekskluderede med¬
lem Bent Hansen er begyndt at udsende usaglige og
chikanerende breve til bestyrelse og medlemmer, så lad
være med at åbne dem og returner dem på postbutikken,
det koster ingenting at sende det retur. Mødet sluttede med
minderne og alle var enige om at det havde været en hyg¬
gelig aften med et nyt ansigt i hulen.

Med Kno. Oldermanden

ROSKILDE
Ved hulemødet d. 24-11, hvor der var generalforsamling
var der 23 fremmødte og Inger havde lavet gule ærter, som
smagte pragtfuld, tak for det. Vores ven Ebert fra Holbæk
var der og naveren Christoff, som arbejder på domkirken
var der, velkommen til jer. Kristian styrede
generalforsamlingen til ug.
Vi valgte ny formand og det blev Inger, bestyrelsen: Anna-
Lise og Poul, suppleanter Sanne og Karl, revisor Estrid,
fanebærer og fanevagt Poul-Erik og Karl.
Lars Peter havde endeligt fået lovning på en rundvisning i
operaen d. 14-2 kl. 10 så det glæder vi os meget til.

Program for Januar
Søndag d. 14 kl. 17.30 kortspil
Fredag d. 26 kl. 19.00 hulemøde, hvor vi spiller banko, så
husk en pakke tir 15-20 kr.
Hulevagt Gitte og Poul

Med naver hilsen fra Roskilde Anne-Lise

RANDERS
Så var der atter Hulemøde, der var mødt syv. Jørn og Grethe
kom med medister, det smagte godt, I beholder pladsen. Det
sidste referat var ikke Bittens stavefejl. Vi var nogle stykker
der var til Frode's jubilæum, Tak til Silkeborg. Jeg håber I
kommer godt ind i det nye år, venner.
Formand poster i Randers:
Formand Peter Neis
Næstformand Ole Bjerg
Kasserer Kim Dideriksen

Kno i bordet, Peter.

STOCKHOLM
Nu starter vi år 2007, og vi håber at det må blive et godt år,
og at alle har haft en god jul og et godt nytår. Hvem som
vandt Whisttuneringen, ved kun Erling, men vi andre får
vide det på julemessen. Gåsmiddagen var velbesøgt og
gæssene var fantastiske møre og gode.

PROGRAM FOR JANUAR:

D. 06 Nyårsmesse lørdag kl. 13.
D. 20 Hulemøde lørdag kl. 13.
D. 27 Torskemiddag lørdag kl. 13.
OBS. Den 3 februar årsmøde.

Med naverhilsen Onkel Anders.

SAMSØ
Samsø Naverne ønsker alle et Godt Nytår.
Vi afsluttede 2006 med Julefrokost d. 25/11.
Det blev en rigtig god frokost med 19 deltager.
Vi fik god mad, masse at drikke. Humøret var
højt, særlig raflingen fik festen til at skifte gear.
Alt vel herfra. Med kno Jørn
Møder.
05.01.07 Hulemøde
14.01.07 Søndagsmøde Torsk

SØNDERBORG
Sønderborg 24. nov. I en julepyntet hule er et veldækket
bord kunne vi holde Julefrokost med dejligt hjemmelavet
mad lige fra leverpostej, surrib til grønlangkålen med det
hele, vi havde en hyggelig frokost, "Sputnik" fik også gavn
af pakkesalget.
Hulemøde.
Så havde vi Bingo med Gløgg og naturligvis Karin's fine
runde både med og uden, ja ja
..æbleskiver.. altså.
Det blev også til en herlig aften.
Vi vil gerne ønske alle et rigtigt godt Nytår og håber vi ses.

Kno i bordet og Møjn
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SILKEBORG

Jeg er en træt gammel mand og jeg har ikke set en seng siden jeg kom i land med kontanter, ja sådan sang lille Alex
Østergaard til vores sang eftermiddag her i november lige efter eftermiddags kaffen gav han solo optræden, det var ikke
bar sjov det var godt gjort, vi var 25 glade sangere der blev sungen på livet løs med musik af Børge "farmand" og afDur
på maveorgel, jaså dur det.

Vi havde den store sorg at "Tysker" Hans drog ud på sin sidste rejse tre dage efter sangeftermiddag, han hentede Dur og
Montage samt Borgmesteren i Herning og kørte dem hjem igen, så god reje Hans. Der deltog godt 20 naver til bisættelsen,
Ole var der med fanen, så det gik efter bogen.

Vi havde den glæde at byde et nyt medlem velkommen i vor midte det er Ove Hansen. Ove har sejlet og været bosat på
Nev Zealand i en del år, inden han tog nord på igen, han har afsluttet sit arbejdes liv på Danfoss i Hårup. Så velkommen
Ove.

Vores hovedkasserere og jubilar Frode afholdte sit jubilæum i hulen 25. november. Og de kom fra syd fra øst og nord og
ikke at forglemme vest vi var 63-64 gæster i hulen denne dag hvis nogen siger trængsel ja så gir jeg medhold, men det gik
alt sammen for Jens "kok" var forberedt, øl manden havde slæbt ekstra kasser op.

Ja års programmet lægger i Hulen til afhentning og hvad er der så først for, nytårs taffel den 7/1 hvor vi har rådført os med
Kransebagermesteren fra Thule og en vinbonde i Champagne i Frankrig. Vagn rørs svigersøn så alt er lagt i de bedste
hænder.
Den 12. januar kl. er der bowling turnering på Sønderport, det er med damer og i skal tilmelde jer i Hulen.
Månedsmøde den 28/1 kl. 10.

Holdjerfugtige Svende. Godt nytår alle sammen

Skriverkarlen.
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VEJLE
Hulemøde d. 1-12-06. Mødet startede med at man sang,
" Med en bluse på min frakke ". Derefter orienterede
Formanden om de ting der var sket i foreningen siden
sidst. " De gule ærter " som havde været en god dag med
humør og gode historier, klokkeklang og det hele. Igen i
År var de gode gule tilberedt af Jens D.S.B, og Bianka
og smagte uden lige, pragtfuldt en stor tak til jer begge
to også en tak til alle der støttede foreningen den dag og
gæsterne fra Fredericia, Preben Nielsen havde skænket 2
kasser værktøj fra nu en svunden tid og tak til Preben for
alle disse ting. Ved spisningen deltog 23 personer.
Vinterfesten 2007 blev gennemgået, festen i År vil ligge
mere centralt, ca. 10-15 min. Gang fra Banegården, gå
mod Havnen og drej til venstre ved rundkørselen af
Østerbrogade, efter Benzinstationen er det den anden
røde blok på højre side. Vejle håber at mange vil møde
op denne dag, kom venner og lad os hilse på hinanden.
Der skal hermed oplyses at naverhytten har fået nyt
tlf.nr. fra den 1-1-07 nummeret er tlf. 21 74 83 52.
Efter mødet blev der serveret Julemad til alle de
fremmødte og en stor tak gives til Lida Jolanta og Erik
som havde stået for maden. Endnu engang godt Nytår til
alle i C.U.K.

Arrangementer i Januar Mdr.

D. 5-1-2007. kl. 18.30. Hulemøde.

Vejle navernes Vinterfest. Se foran i bladet.

Med naver hilsen. Jens k. Ibsgaard.

ÅRHUS
Hulemødet den 10-11, var godt besøgt! Efter formandens
velkomst, var tiden inde til at optage to nye svende. De nye
svende i foreningen er Jørgen Pedersen der bor i Århus,
samt Tommy Clemmensen, der bor i Ebeltoft! Velkommen i
vor forening. Den 11-11, havde vi vores årlige stiftelsesfest,
og vi var mange festglæde navere. Vi fik en dejlig 3 retters
menu ! Efter middagen blev der uddelt præmier til de
heldige (dygtige) vindere i årets fugleskydning -
skiveskydning og bowling ! Dernæst havde vi Amerikansk
lotteri med fine præmier ! Festen blev afrundet med en gang
natmad ! En fin - fin aften med en god stemning !
Den 1-12, havde vi julefrokost. Formanden bød
velkommen til svendene og ikke mindst Henry Frølund, der
er rejst til DK, fra New York, for at fejre sin 90 års
fødselsdag.
Henry er en meget frisk herre, det er svært at tro på at
dåbsattesten siger 90 år ! Vi fik igen i år en hulens masse
mad, det var også i år Kaj der havde kokkereret, vi siger
TAK for mad - Kaj.
Hulemøde d. 12 - 1 - 2007

Hilsen fra smilets by. Lis

ÅLBORG
Der var mødt 14 svende til en meget hyggelig huleaften,
formanden,
kassereren og hulemor havde sendt afbud, Iraker Kurt
overtog ledelsen og

gjorde det godt.
Naverne i Aalborg ønsker alle naver i Danmark og i udlandet
en glædelig jul
og et godt Nytår.

Med naverhilsen Irene

GODT
nytAR



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 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. 1 Arbejdernes Landsbank hjælper
vi dig gerne med at regne ud, hvor meget bil du har råd
til. Få dig også et Lånebevis. Så kan du slå til og handle
straks, når det gode tilbud viser sig. Lånebeviset er et
forhåndstilsagn om, at du kan låne op til et bestemt beløb.
Kom til Arbejdernes Landsbank med dine bil ønsker.

Arbejdernes Landsbank
Filialen i Silkeborg, Tværgade 7, 8600 Silkeborg

Dit lohcalts 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

' $2 Jakon A/S
O Bygningsentreprise

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

S
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 ip
Danmark .iD
Tlf. 45 81 04 58

BORGERKROEN

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

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.

ßevar
ta'På

overhlikl<cl Brandt's Bar
Paladspassagen 7

7100 Vejle
Tlf. 7583 1099

N \VV i !

^ylx>ne

; MR.T * "felLLAR£>

SlL-KBB-OTZjq
TUF. 2*2. 05±5

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

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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50 Års Jubilæum
Nu er det igen tid, at skrive lidt om vores Otto.
Den 5 feb. er det 50 år siden han blev indmeldt i Borås C.U.K, som han har været med¬
lem af siden og som formand i de fleste år.
Nu da der kun er 2 aktive medlemmer tilbage i Borås, nemlig Otto og Espen, har Otto
valgt at melde sig ind i Århus forening også og det har vi haft megen glæde af, altså når
han kommer,
Vi ser dig alt for lidt Otto, lad os håbe det bliver bedre i årene frem over.
Naverne her i Århus vil gerne ønske dig hjertelig tillykke med den store dag og en god
tur til U.S.A.

Med naverhilsen Jens

Redaktøren meddeler :

Sættenissen har været på spil.
Beklager de fejl der var i Januar bladet.

Håber det lykkedes denne gang.

Altmateriale til Den Farende Svend
skal sendes til:
Richard Schmidt,

Skanderborgvej 13A,1
8362 Hørning

email: naveme@gmail.com

"MOSEL 2007"

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

Bussen kører fra

torsdag d. 23. til mandag d. 27. august.
Sæt X i den nye kalender

Med naverhilsen
Torben - Flemming - Børge.

C.U.K. Roskilde fylder 80 år.
Da det er 80 år siden C.U.K, blev oprettet i februar, er hulen vært ved en bid brød lørdag den
24.02. kl. 13.00. Drikkevarer er for egen regning til hulepriser. Damadholdet ermeget interesseret i,
hvor mange der har lyst til at besøge os,
bedes Du /1 kontakte INGER på tlf. 46 36 42 04 eller ERNA på tlf. 46 36 10 68 senest den 20.02.
På gensyn i hulen
Naverne i Roskilde.
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FØDSELSDAGE
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D. 05.02.2007 Vagn Tholstrup København
80 år Polensgade 12, 3. sal

2300 København S NRHF
D.09.02.2007 Thyre Thy Århus
70 år Åboulevarden 94, Ith.

8000 Århus C.
D. 12.02.2007 Christian Christensen Stockholm
75 år

D. 17.02.2007 Arthur Nielsen Stockholm

85 år Alphyddevägen 43
S-13135 Nacka

D.22.02.2007 BirgitheLønstrup Århus
50 år Majavej bygn. 973/10

392Qaqortoq
Grønland

JUBILÆUM

Harry Skov Calgary

Erland Nielsen Hillerød

Dronningens Kovang 5
3480 Fredensborg
Otto Hansen Borås

Johannelundgatan 13
S-50640 Borås

Sverige

D. 01.02.2007
40 år
D. 21.02.2007
60 år

D. 05.02.2007
50 år

Den 1. februar 2007
kan Harry Skov fejre
40 års jubilæum I CUK

Med naverhilsen, Ole

60 år i CUK

Én afHillerød-afdelings mest kendte, skattede og dertil
ældste medlemmer Erland Nielsen, Dronningens Kovang,
Fredensborg, kan d. 21. februar i år se tilbage på 60 års
medlemskab i CUK. Som mange andre håndværkere led
han efter 2. verdenskrigs slutning af en nagende udlands-
længsel; han måtte af sted og kom i 1946 til Stockholm
som snedker, hvor han i de følgende 5 år arbejdede i flere
møbelsnedkerier. Samtidig fik han tid til i sin fritid at stu¬
dere på Stockholms Tekniske Institut, som han i 1951 af¬
sluttede med sin bygningsingeniør-eksamen. Allerede i
februar 1947 blev han medlem af CUK i Stockholm og
var et aktivt medlem, også i etableringen af Stockholm
navernes hule på Ingarötorpet, hvor han en kort tid inden
sin hjemrejse var "høvding". Han har gennem alle årene
holdt en tæt kontakt til vennerne i Stockholm, hvor han
jævnligt har holdt sin sommerferie. I 1951 rejste Erland
tilbage til Danmark og oprettede sammen med sin gamle
Stockholm ven Mikkel Eriksen Dansk Rundstokkefabrik i
København. De flyttede senere til Dronningens Kong¬
svang, Fredensborg og drev sammen fabrikken i mange år.
I alle årene har vi kunnet glæde os over at have Erland
som medlem i Hillerød, hvor han sin vane tro har været et

ledende medlem i hulen, både som kasserer i de sidste 17

år, men tillige med at skaffe foreningens solide økonomi,
da han sammen med LeifOblom førte forhandlingerne ved
foreningens huleflytning fra Skansevej til Frederiksværks¬
gade. Ved alle vore huleflytninger gennem årene har Er¬
land været en meget aktiv deltager, hvor han sammen med
bl.a. Karl Maler har stået for renoveringen af de mange
gange "noget" nedslidte lokaler, vi er flyttet ind i.
Hillerød naverne skylder Erland tak for mange års trofast
medlemskab af vor forening og tillige tak for sit mange¬
årige arbejde som kasserer.
Naverne i Hillerød

Thyra Thy kan den 9 februar fejre sin 70 års fødselsdag !
Thyra er et meget aktivt menneske - trods sygdom har hun
mentalt overskud og energi til at hjælpe andre .

Hun er b.l.a. involveret i foreningen " Kræfter til kræft " ,

hun har også været besøgsven i en årrække ! Thyra er en af
vore trofaste svende , der kun nødigt springer et hulemøde
over ! Tillykke med de 70 år Thyra , ønskes du af os alle i
foreningen i Århus . Lis Lindskjold
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PASTOREN FYLDER 85 ÅR

Arthur Nielsen kan den 17 februar fejre sin 85 års
fødselsdag.
Arthur blev indmeldt i Naverne Stockholm 1954.
Arthur er en kendt person i den danske kirke i Stockholm
og i dansk forening.
Arthur blev 2006 udnævnt som årets nav for sit arbejde for
foreningen. Arthur har i mange år været aktiv politiker i
Nacka kommune der han var med at bestemme om

„systembolag" på Värmdö,
I naverne har Arthur været medlem i bestyrelsen og haft
flere tillidsposter, bland andet som sekretær. På Ingarø er
Arthur en meget aktiv person, der vi ofte ser ham i arbejde
med hakke, skovl, spade eller frisørværktøjet hækkesaks
eller græsklipper. Ja selv de store arbejde som husbyggen
og malning går det fint med.
Nu på ældre dage ved vi ikke rigtigt hvor han hør til, snart
er han i Danmark, snart i Stockholm, ja han rejser næsten
hele tiden.
Vi takker Arthur for hans store arbejde for foreningen, og
ønsker ham tillykke med dagen samt alt godt i fremtiden.

Naverne i Stockholm.

Birgithe Lønstrup kan den 22. februar fejre sin 50 års
fødselsdag. Efter at have læst på Panum-instituttet i
København, blev Birgithe i 1988 færdig med at læse faget
aftagelig protegeteknik, fik derefter arbejde på den offent¬
lige tankklinik i Nuuk, hvor hun var nogen tid, inden hun
rejste hjem til fødebyen Qaqortoq. I 1998 rejste hun igen
til Danmark, sammen med sin mand Claus og børnene
flyttede hun til Århus, hvor hun gik på Universitetet for at
læse til klinisk tankteknikker, og en tid hvor vi ofte så
Birgithe og Claus i hulen, en tid hvor også Birgithe blev
optage i Århus Naverne. Efter endt uddannelse flytte hun
og familien igen tilbage til Qaqortoq, hvor Birgithe i dag
arbejder på den offentlige tandklinik. I flere perioder har
Birgithe været udstationeret flere steder i Sydgrønland og

ligeledes i Maniitsoq i det vestlige Grønland. Det er af
geografiske grunde desværre ikke så tit vi ser hende i
hulen. Vi vil fra Århus Naverne gerne ønske dig tillykke
med 50 års fødselsdagen, og håber snart at kunne fejre dig
i hulen.

Århus Naverne
Ole Lindeborg

TAK-TAK-TAK-TAK

P
1-5

Jeg vil hermed sige tak til alle afd. som ville mindes Bent
både med breve, telefon, og alle de smukke blomster. Og
ikke mindst Vejle, Herning, Fredericia, Kolding afd. som
mødte op med fanerne som gjorde afskeden meget høj tide¬
lig-
Med naverhilsen Karen.

Mange tak for opmærksomheden til min 75 års Fødselsdag.
Tak til H.B., Stockholm og Aalborg.
Med kno i bordet Erik Katberg

Vores ældste medlem Bent Pedersen er taget på sin sidste
rejse den 16.12.2006. Bent var født i København og udlært
snedker og havde forskelligt arbejde der. Som ung tog han
til Sverige og der fandt han sin kone Karen. Efter 18 år
derovre tog de så tilbage og slog sig ned i Kolding.
I dag glæder vi os over vores hule som Bent har æren af
have lavet i stand som i dag er rar at komme i sammen med
vennerne til møderne. Bent var desuden blevet æresmed¬
lem både i Kolding o C.U.K. Bent efterlader sin Kone Ka¬
ren, en Søn, Svigerdatter og 3 Børnebørn.
Æret være hans minde.

Kolding afd.

Samsø naverne har mistet en god nav. Knud Hansen også
kaldet "Tandlægen". Efter nogen tids sygdom er Knud
taget på sin sidste rejse den 8 januar 2007. Knud har været
tandlæge på Grønland i mange år og har også beskæftiget
sig med meget andet.
Æret være hans minde.
For Samsø Naverne. Jørn.
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HB MØDE DEN 6. JANUAR 2007, kl.10.00
Skibhusvej 175, Odense C.

DAGSORDEN:

1. Protokol og beretning
2. Redaktør
3. Hovedkasserer
4. Arkiv
5. CUK hjemmeside
6. Suppleanter for HB og redaktør
7. Uddelegering af arbejde m ed CUK's

hjemmeside
8. Næste møde
9. Eventuelt

INTERNT:

1. Udarbejdning afHBs' forslag til delegeretmøde
2. Nye takster for bestyrelsen
3. Gennemgang af HB' s repræsentation og gaver ved

mærkedage m.m.

Dette er årets første bestyrelsesmøde og jeg vil byde besty¬
relse og suppleanter velkommen. Vor redaktør har meldt af¬
bud og Richard kan heller ikke komme, da han er en del af
de udøvende svende i Hørnings nytårstaffel. Jeg har indkaldt
jer alle sammen, da jeg mener at vi i fællesskab skal gen¬
nemgå de opgaver vi hver især har. Da bestyrelsen kun be¬
står af fire medlemmer, mod tidligere seks, er vi i dag i den
situation at vi ikke har nogen der kan aflaste os, hvis der
opstår en spidsbelastning. Dette betyder at hvis der er en der
bliver syg, vil det stille meget store krav til suppleanten, som
skal træde til. Vor sekretær Laila Dideriksen har taget denne
store beslutning, at hun stopper i HB fra 1. januar 2007. Be¬
grundelsen er at arbejdspresset er blevet større og større for
hver periode hun har siddet i HB og i dag kan hun ikke afse
så meget tid til hovedbestyrelsesarbejde, som der kræves.
Det er beklageligt når bestyrelsesmedlemmer må tage en så¬
dan beslutning, fordi arbejdsmængden har taget sådanne di¬
mensioner, at man rent tidsmæssigt får svært ved at opfylde
kravene. Ove Graae er konstitueret sekretær indtil næste dele-

gertmøde. Nu er CUK ikke den eneste forening der har pro¬
blemer med at få aktive bestyrelsesmedlemmer. Der ermange
foreninger, der kæmper med dette problem, der er forenin¬
ger der er blevet opløst, fordi ingen ville sidde i bestyrelsen,
på grund af de mange timers arbejde der skal bruges. Det er
nemt for deltagerne i en generalforsamling at sige," det kan
i let klare". For at sidde i HB i dag, skal man have en PC og
med adgang til Internettet, da vi i bestyrelsen sender mange
mails til hinanden. Prøv at tænke på vores redaktør, hvis alle
indlæg blev sendt som brev med posten og skulle skrives om
på en PC for at det kunne komme i bladet. Hvis man er i tvivl
om hvor lang tid det tager, kan man bare læse "Den farende
Svend" og begynde at skrive den af, dette ville nok ryste de

fleste, hvis de prøvede. Hvis ikke vi havde computere og
færdigheden til at bruge dem, ville det være umuligt at klare
de opgaver vi gør. Vi må nok begynde og tænke på om ikke
vi skal tilbage til det gamle system med suppleanter, at hvert
bestyrelsesmedlem har sin personlige suppleant, der har kend¬
skab til det arbejde han skal supplere, så vi ikke risikere at
det hele går i stå, hvis der ikke er nogen der kan træde til som
afløser.
Æresmedlem Bent Pedersen, Kolding døde før jul og blev
begravet den 27/12, hvor Frode og jeg repræsenterede HB
ved bisættelsen. Der var mødt mange navere op denne dag.
Ole Bøwig.

2. Redaktør.
Richard Schmidt i Hørning laver bladet for tiden, al begyn¬
delse er svær så der har været et par små fejl som vil blive
rettet i næste blad.

3. Hovedkasserer
Post Danmark har opsagt adresseringen på bladet, Der
undersøges en anden løsning for udsendelsen af "svenden".
Frode har indkøbt banner med CUK logo, så hvis nogle
foreninger mangler kan de indkøbes gennem Frode, prisen
vil bliv oplyst senere.
Frode undersøger pris på banner-tryk som kan bruges til
særlige lejligheder.
Der er en del foreninger der ikke har indbetalt deres kon¬
tingent til HB. Frode beder kasserer om at få bragt dette i
orden.

Behandling af skrivelse fra Erhverv og Selskabsstyrelsen
vedrørende vores logo.
Det undersøges at vi får lavet logoet om fra CUK, da vi
ikke udbetaler

Understøttelse, så vi kan få kontrakten fornyet.
Der indkøbes stk.1000, medlemsbøger.
Frode skal indgå en femårig aftale med jysk emblem fa¬
brik, for at få en fast pris på vores emblemer.
Hovedkasserne har revision den 9/2, 2007.

4. Arkivet.

Vagn ansøger om 500 kr., til at få lavet lys, så vi kan få
vores egen strømforsyning.
Der ansøges ekstra adgangskort til Arkivet, det vil blive
opfyldt af ejendomsadministrationen. Yderlige ansøges der
om 500kr, til arkiv materialer i alt 1000 kr., som er blevet
godkendt afHB.

6. Næste møde den 03/02-2007.

7. Eventuelt.
Husk forslag til delegeretmøde skal være formanden i
hende senest den 01/03 - 2007.

Referent Ove Graae.
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UBS! Jeg kom til at invitere 450 til
spisning uden at undersøgeprisen.
Som omtalt i Den farende Svend februar 2006, har min
hustru(Anne Marie) og jeg et skoleprojekt i Gambia,
Kembujeh School Friends. Den gang havde vi været i
gang i ca. 10 måneder, vi havde sponsor til 80 elever på
skolen, hvoraf 19 børn var sponseret gennem Naver klub¬
ben i Silkeborg.
Der gik ca. 600 elever på skolen, men efter vi er kommet i
gang med vores projekt er elev antallet steget til over 700
elever på skolen. Derudover har vi også sponsorbørn i
børnehaveskolen, samt overbygnings skolen hvor ele¬
verne kan tage studentereksamen hvis evnerne og økono¬
mien hos familien ellers rækker.
For et års siden blev vi gjort til æresborger i Kembujeh og
siden hen har vi også fået Gambiaenske navne, så når vi
er i Gambia hedder jeg Alio Jallow og Anne Marie hedder
Benta Camara.
Nu 10 måneder efter må vi tilstå, at tingene er gået hur¬
tigt. Vi står på "egne ben" vi er blevet registreret som en
NGO forening og derigennem fået sendt container til
Gambia med hospital- og skoleudstyr via Mellem Folke¬
ligt Samvirke, samt jeg har fået den sidste rejse til Gam¬
bia betalt, mod jeg tager ud og holder foredrag om livet i
Gambia.
Vi er nu oppe på at sponsorer over 235 børn i Gambia via
sponsor herhjemme, heraf er nu ca. 30 sponseret gennem
Naver klubben i Silkeborg.

"Headmaster Jallow og undertegnedefortæller børnene
om vilkår for sponsorater"

Hvert år i november måned tager vi billeder af alle de
fremmødte sponsor børn og videre sender dem til sponsor
familierne her i Danmark. Det var i denne forbindelse, at
jeg kom til at invitere ca. 450 personer til spisning.

„De første fade er anrettet og nervøsiteten-
begynder at stige"

Det var overhovedet ikke planlagt, for Anne Marie og jeg
havde talt om vi ville giver hver familie der mødte op
denne dag 2 kg. Ris. Men dette mente headmaster Jallow
var alt for bøvlet, så han foreslog, at vi i stedet for gav et
gratis måltid mad, så kunne alle lærerinderne tilberede det
i skolekøkkenet, mens der blev afholdt ceremoni for vi
andre og der blevet taget billeder af alle sponsorbørnene
hvilket jeg accepterede ude at tænke på prisen.
Ugen op til ceremonien kørte Anne Marie meget på mig.
Hvornår har du sidst inviteret over 400 til spisning? Hvad
koster det? Har du penge nok med? Osv.
Så jeg fik en hel del at tænke på, men jeg havde jo sagt ja,
så det måtte jeg jo stå ved.
På selve dagen var jeg flere gange over i køkkenet og
kigge. Der blev lavet mad til den "store guldmedalje"
meget ris, rodfrugter samt en masse fisk, som blev arran¬

geret på mange store fade.
Så da jeg skulle afregne med headmaster var jeg noget
nervøs mht. til prisen. Så det var en stor sten der faldt fra
mit hjerte, da headmaster bad om hvad der svarer til ca.
400 kr. Altså under 1 kr. pr. måltid.
Lige nu mangler vi sponsor til 18 børn som går i 5. og 6.
hvor familierne er nød til at tage børnene ud af skolen pga
deres økonomi, hvis vi ikke finder en sponsor til dem.
Så er der nogle rundt om i landet der evt. er interesseret i
at læse mere om vores skoleprojekt "Kembujeh School
Friends", kan I gå ind på vores hjemmeside:
www.ksf-gambia.dk.
Der kan også bestilles en brochure på tlf: 8682-2117 eller
5057-1858.

Godt nytår
"Knagestrup"
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Generalforsamling.
CUK. Fr. sund.

Fredag. Den. 13 april. 2007
Indkaldelse til

Generalforsamling.
Indkommende forslag
bedes fremsendt til
formanden senest

8 dage før.
Kurt. Rasmussen.

Teglværksvej 13
3400 Hillerød.

kkbr@c.dk

Generalforsamling
Sønderborg Generalforsamling afholdes.

2.marts 2007 kl. 19.00

c?*i
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CALGARY
Hulemøde den 4. januar 2007

Der blev til vores januar møde budt velkommen af vores
kasserer Niels Bartholdy (formanden forsinket pga. ar¬
bejde). Harry var som sædvanlig forsanger til vores to
nationalsange. Til aftenens møde var der fremmødt 19
naver. Herefter fortalte Jens Kaack lidt om planerne for
festlighederne ved vores 50 års jubilæum i 2008. Jens
skulle også hilse forsamlingen fra, tidligere medlem,
Svend Klausen som nu er bosat i BC. Vi fik ved årets før¬
ste møde et nyt medlem, George Nymand, for hvem der
blev skålet og sunget velkomstsang. Karl Jensen var under
sit besøg i Danmark i september, kommet i besiddelse af
nogle gamle smalfilm fra begyndelsen af halvtredserne,
som han til glæde for de fremmødte, fremviste et par styk¬
ker af. Filmene er fortrinsvis af landbrugsarbejde nord øst
for Calgary og i Danmark. Herefter blev der sunget sang #
18. Der blev skålet for Hans Mikkelsen og Klaus
Guldberg, som begge havde bragt snaps. Vores 50-50 lot¬
teri blev vundet af Jens Laursen med $ 21.-. Det blev med¬
delt at Knud Boom Nielsens kone Dorthe inviterede til
åbent hus (uden hans vidende) onsdag den 10. januar fra
kl. 14.00, i anledning af hans 70 års fødselsdag. Næste
møde den 1. februar 2007 kl. 20.00.

Med kno på bordet, Ole

FREDERICIA

Ved onsdagsmødet 3 Januar var der mødt 13 navere og
venner op da formanden bød velkommen, og der blev
sunget når vi ind hulen træder.
Emner der var på dagsordenen var blandt andet vores
husleje og vores forbrug. Der blev talt om hvor vi eventu¬
elt kunne søge om tilskud, det blev til at bestyrelsen arbej¬
der videre med det emne.
Så blev vinterfesterne i nabobyerne omtalt, i første om¬

gang
var der nogle stykker der blev enige om at tage til Kol¬
ding.
Fra festudvalget var der en orientering om togturen til
Prag som vi er i fuld gang med at arrangere i første halv¬
del af September måned, for 5-6 døgn vil prisen forment¬
lig ikke komme over 2000.00 kr. for tog og hotel, der vil
komme endelig fakta i næste nr. af svenden. Er der nogen
der er interesseret i denne tur hører vi meget gerne fra jer
allerede nu på Tlf. 28969460 eller 40596654.

Med kno i bordet Vera/Jens Chr
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FREDERIKSSUND
Frederikssund Naverne Hulemøde D.05.01.07.
Vi var mere end 25 raske (svende/inder) mødt op til kogt/
bidesild og heldigvis rigtigt gode frikadeller (ala' Kurt
formand)
Formanden bød velkommen kl. 19.37 som vanen tro ind¬
ledte vi derefter med en sang!
Formanden sagde det var dejligt at se folk man næsten
aldrig ser, hvad fanden han så mente med det??
Måske kanske' (bi) virkninger fra nytårs(kuren)
Selv toiletterne var der trængsel PÅ!, men mere end 25
personer til (fiiiskk) snaps og dejlige pilsnere, ja det skal
sku' ud igen, ikke fordi jeg tror der var noget galt med
fiskene ej heller den dejlige stuvede kartofler (hvilke kar¬
tofler) uhmmm rigtigt naverguf! Tak til jer der arrange¬
rede det!!
Alle mændene var vel mere eller mindre langsstubbede,
men til min store forbavselse så de dejlige kvinder ud til
og have det på om ikke helt samme måde, så dog for mig
så det ud til (jeg havde ikke drukket) de til tider var næ¬
sten på samme mandemåde, det vil sige der stod stive
stubbe ud af deres mundvige, og flere af kvinderne kæm¬
pede en kamp med fremmedlegemet, nogle tog det meget
afslappet og på bedste herre maner bare spyttede det ud i
en lille klud, til deres forsvar vil jeg måske mene det var
„silde"ben, Her er der da for mig endnu en kærkommen
undskyldning for ikke og indtage sli ting.!!
Fy for den da hvor formanden er god til frikadeller. Jeg
tror der var flere der stærke smerter i deres knoer for kors
hvor der blev"klasket" i vores meget stærke borde. 10
dejlige veloplagte gæster var mødt op inkl. de musikanter
som vist er/var sammen med en glarmester, højt men dej¬
ligt kapel inkl. stemmer.
Hvilken glæde der også denne gang lyste ud af den altid
glade og veloplagte nav Knud, Knud er veteranen i
Fr.sund afd. med sine næsten 90 år, hvem som har mødt
Knud og oplevet ham den rigtige SMED ville tro på det?
Ikke mig!! Der er sku' fart på den smedeknægt! Glæden i
Knuds øjne blev ikke mindre da han helt uden selv¬
opfordring fik sunget DEN SORTE SMED.

Til sidst men også oprigtigt skal der lyde et stort tillykke
med fødselsdage til:
Kaj d.02.02.07 58 stærke år
Claus d.02.02.07 40 små år
Per d. 18.02.07 51 år (troede du var meget
mere NU)

Med en øm kno i eget bord.
Naverhilsen
COIM

HILLERØD
I december havde vi den sædvanlige pakkefest. Vi star¬
tede med Knuds velspidsede gløgg med æbleskiver til, og
derefter var Karl auktionarius og hans hammer samlede
1620 kr. ind til kassen.

Som allerede meddelt i januar nummeret holder vi gene¬
ralforsamling den 9. februar. Husk at vi starter med skip¬
perlabskovs allerede kl. 18.30. Vi planlægger at starte
generalforsamlingen kl 19.30 med beretninger, valg til
bestyrelsen og vedtagelse af ændrede vedtægter.

Den 24. februar kl. 13 holder vi messe hvor Knud kom¬
mer med traditionelle gule ærter. Det ville være synd at gå
glip af dem.

Husk tilmelding både til spisningen til generalforsam¬
lingen og til ærterne som sædvanlig til formand Dann
Eland tlf. 4731 4954 (efter kl. 19) eller mobiltelefon
3055 6542 - eller til Knud Lindgreen tlf. 3324 9402
eller mobiltelefon 2228 9729.

Og så et forvarsel om vores jubilæumsmesse. Klubben har
70 års jubilæum i år, og det fejrer vi ved en forstærket
messe i hulen, i Hillerød Kommunes kulturværksted, den
31. marts kl. 13. Vi håber at rigtig mange medlemmer
møder op, og vi vil gerne se rigtig mange gæster.

Med naverhilsen Per.

Hulemøde d. 15-12-06
Formanden takkede for et godt år, som nu er gået, med håb
om at det nye år bliver endnu
bedre. Til årets sidste møde, bliver der altid serveret gløgg og
æbleskiver og Else stod for det i år.
Det var godt, så det prøver vi igen næste år. Vi var kun samlet
14,men alligevel blev der ringet på
klokken et par gange.TL
OBS. Da jeg i er kommet i lod igen, holder jeg min udsatte
fødselsdag med
Åbent Hus i Hulen Jernbanevej 16 D.24-02-07 fra kl. 12.00 til
16.00 med lidt til halsen

og maven.
Gerne tilm. på 59274264
Husk generalforsamling 16-03-07 Dagsorden ifl. lovene
Med Kno Ole P.
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HØRNING
Vor forening har den 12. december eksisteret i 15 år, der¬
for havde vi en lille fest den 15. december. Der var ni
naver mødt op denne aften + Esther og Jørgen fra Sønder¬
borg. Vi startede med en lille ting til halsen, derefter var
der to retter mad + vin ad libitum, en hyggelig aften.

Lørdag, den 6. januar var det vores traditionsrige nytårs¬
taffel, 17 naver var mødt denne eftermiddag i deres pæne¬
ste tøj. Der blev spist og drukket meget, Frank spillede på
harmonika og der blev sunget en hel del. Otto uddelte en
masse bøder, ingen gik ramt forbi, så der kom en hel del
penge i bødemanden. Blærehatten kom også i brug. En
vellykket eftermiddag.

Med kno i bordet
Else

KØBENHAVN
2006 rundede vi traditionen tro afmed et Jule-Hule-Møde
den 20.12., hvor Hulen var extra vært, da den gav gløgg,
æbleskiver, brunekager og de 2 andre ting I ved nok. De
tilstedeværende var alligevel flinke til at spendere en om¬
gang eller to. Bødekassen skulle have sin halvårlige tøm¬
ning, og indholdet var me get flot, nemlig kr. 2.649,25. Ja
det var faktisk kun på knap 4 måneder! En STOR tak til
alle der har „spyttet" i kassen. Musiker-Johnna kom nær¬
mest med et fejlgæt på kun kr. 12,00 under! Fastelavns¬
søndag den 18.2. bliver i år nok - hvordan det end er mu¬
ligt - lidt speciel. Så speciel, at vi måske må lade sidste
års tønde tage endnu et år i hi, så den kan blive rigtig
„lækker" i 2008. En anden særlig begivenhed gør, at vi
nok må slå til Søren på anden vis. Så check lige med un¬
dertegnede om situationen når vi nærmer os, 'ik. I skulle
nødigngå forgæves og ønske bestyrelsen et vist sted
hen.
Månedens Svende-Hulemøde er på månedens sidste dag,
nemlig onsdag den 28. Vel mødt.
Arrangementer:
18.2. kl. 10.30 Fastelavn (forbehold for ændring.
Se ovenfor.)
28.2. kl. 19.00 Svende-Hulemøde
Med kno i bordet Niels „2m "

LOS ANGELES

Nu er vi så nået til Januar måned og begynder et nyt år.
Her kan vi ikke sige at
"I sne står Urt og Busk i skjul og det er så koldt derude",
for vi har i dag (Jan 9) 25 graders varme og det er jo helt
forkert vejr efter årstiden. Men vi klager da ikke, kun er
det kedeligt med de mange store ildebrande som det
varme tørre vejr er årsag til.
Vi skal på fredag den 12de have vores Januar møde og
denne gang står middagen på kogt torsk og stærk sen¬
nepssovs, så det er noget vi alle ser frem til. Vi prøver jo
på at holde de danske traditioner i live og deri spiller ma¬
den jo en væsentlig rolle og ingen beklager sig over det.
Nu ser vi så frem til et godt 2007 med mange gode moder
og godt samvær og siger så samtidig tak for det gamle år
til alle nær og ljern og ikke mindst til vores formand og
bestyrelsen som holder skik på naverne i Los
Angeles. Godt Nytår til alle.
Med Kno Arne O.

Hørning Naver hos Boldsen Stål i Randers til
deres 125 års jubilæum, i september 2004.

r ■ i i i "in
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NÆSTVED

Til hulemødet den 05.01.07 var der mødtl7. Jette
Jochumsen fra Sorø blev optaget som nav. Vi ønsker
Jette velkommen. Finn har fået taget gipsen afbenet, så
nu er han klar til polka igen. Den årlige generalforsamling
bliver i år fredag den 23.02.07 kl. 18:30. Der vil først
være spisning efter generalforsamlingen. Der bliver som
sædvanlig Fastelavn. Se opslag i Hulen.

Med e 'n finger Nils.

SAMSØ

7 svende og 2 navervenner var mødt op til årets første
Hulemøde. Det blev et hyggeligt møde med ostemad og
ringning med klokken.

MØDER.

Den 2/2-07 Hulemøde

Den 11/2-07 Søndagsmøde 10:00-14:00

Den 2/3-07 Generalforsamling kl. 16:30

Med kno Jørn

SILKEBORG
Jeg føler det er svært, at komme i gang med at skrive
denne artikel mange ting kommer frem i mine tanker. Ja,
det er måske som mange andre ved et års skifte, hvor vi
tænker tilbage på alt det der er sket i det forløbende år.
Vi glædes, men kniber måske også en "lille tåre" og tæn¬
ker tilbage på dem, der ikke mere er iblandt os.
Vi har i Silkeborg mistet nogle gode venner og kammera¬
ter i årets løb. Men når jeg sidder her og skriver, tænker
jeg også tilbage på de gode stunder, hvor vi sad sammen i
Hulen og snakken fik frit løb. Ja, sommetider gik det så
stærkt, at en af os var nød til at lægge et beløb i "bøde¬
kassen" og så kommer smilet atter frem og jeg mindes de
positive oplevelser. Som f.eks. når vi spurgte Bjarne hvor¬
dan går det? Så kom svaret altid "skidt men bedre" en
dejlig positiv holdning, jeg vil altid mindes Bjarne og an¬
dre for.
Vi har afholdt mange arrangementer i Silkeborg i det for¬
løbne år fisketur, Sankt Hans hos Kai og Gitte, "Store
badedag", sang eftermiddag m.m., og så havde Ole Erik¬
sen lavet et nyt tiltag bowling tur i januar, som blev en stor

succes som også vil blive gentaget i år, herligt.
Mange af vores medlemmer i Silkeborg har også deltaget
i arrangementer rundt om i landet og altid har der kun
været positive tilbage meldinger.
December måned bød tradition tro på først julefrokost
hvor hver især stod for et eller andet og vanen tro var der
ikke mangel på noget. Så blev det tid for jule kom sam¬
men hvor BentWills stod for æbleskiver og gløgg, en
dejlig dag hvor også sanghæftet kom i brug. Og så blev
den jo ikke mindre "kedelig" af at Jens "kok" var oppe og
ringe med klokken pga han tog til Grønland dagen efter
for at fejre julen og sin 65 års fødselsdag.
I det nye år lægger vi ud med Nytårstaffel d. 7. januar, så
følger bowling turen d. 12. januar og vi slutter måneden af
med månedsmøde d. 28. januar.
Men der er også noget der optager mine tanker meget og
det er Naverne på Samsø. Mange af vores medlemmer
fra Silkeborg tager turen til denne dejlige 0 og kommer
hjem og fortæller om det, hvor godt de bliver taget imod,
hvor dejlige lokaler de har ovs. Men her ender det ikke
vores kasseres hustru Maija har taget arbejde på øen og
starter først i januar som hjemmehjælper. Så nu er det jeg
sidder og tænker hvem skal nu klare hjemmehjælpen
hjemme hos "kære Christian" når Maija ikke er der. Vi
mener, at vi har brede skulder her i Silkeborg, meeeen er
de nu også så brede at vi kan støtte "kære Christian" gen¬
nem alt dette?
Måske var det en mulighed, at formændene for henholds¬
vis Samsø og Silkeborg kunne snakke sammen, så der
blev arrangeret en tur til Samsø inden Christian går helt
op i "sømmene".
Godt nytår til jer alle.
Kan i holdejer fugtige svende.
"Knagestrup "

STOCKHOLM
Her i Sverige er det ingen vinter, bjørnen er ikke gået i hi
og er lystig, men vi andre på to ben er kommet over Jul og
nytårsfesterne og er i gang igen. På Julemessen var vi 17
personer, som blev både mætte og fik slukket tørsten. Her
i Stockholm vil vi opfordre at læse om vores aktiviteter
hver måned i Den Farende Svend, der kan måske findes
nogle nye ting under året, som ikke er i vores egen avis.
OBS. Træffet på lørdag er altid med middag.
PROGRAM FOR FEBRUAR:
D. 03 febr. Årsmøde lørdag kl. 13.
D. 18 febr. Fastelavnsfest lørdag kl. 13.
D. 24 febr. Svendefest lørdag kl. 13.

(Surprise)

Med naverhilsen onkel Anders.
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SLAGELSE
Jul i Hulen blev afholdt d. 17-12-06 og var, som sædvan¬
lig, en stor succes med mere end 25 deltagere. Det var
især dejligt igen at se de smukke "unge" mennesker fra
Nakskov - Maria og Henning. Vi havde en rigtig herlig
eftermiddag med dejlige julesange, gløgg, æbleskiver,
kager og kaffe m. fløde. Grethe varmede op med et "Spil
21" før vi gik i gang med pakkeauktionen som i år, sam¬
men med julegaven fra J. P. Olsson (vi siger af hjertet
tak), indbragte den nette sum af ca. 2.840,- kr.
Per & Kitte skal have tak fordi de atter lagde juletræ til. Til
sidst skal Hans have tak fordi han hyggede sådan om os
(synd at Linda var syg). Minderne blev sunget til musik af
Per ca. kl. 1730.
D. 31 -12-06 havde Hans og Linda kaldt sammen til Nytårs¬
hilsen i Hulen. Da det var første gang vi prøvede det, var
det lidt spændende hvor mange som ville dukke op. Det var
helt overvældende at det blev til 13. Det må gerne blive en
vane. Selv om Boye udeblev, havde han sendt sin "Substi¬
tut" - Jens. Igen var det Hans som var hyggeonkel.
Hermed sender vi de varmest ønsker om et godt nytår til
alle foreninger.
Hulemødet d. 5-1-07 var noget mindre besøgt end sædvan¬
lig, men vi (5 navere, 2 navervenner og 2 gæster) fik os en
dejlig aften. Efter en "jammerlig" indledning, fik vi, med
Jørgens hjælp, sunget nr. 10 så ikke et øje var tørt. Poul
Frandsen (søn af tidligere formand H. J. Frandsen) gæstede
Hulen og medbragte en herlig "Nytårshilsen" fra sin mor -
Jenny Frandsen. Desuden havde Mogens "Skoma'r" taget
en gammel kending - Kurt -med, som nu endelig ser ud til
at melde sig ind hos os. Jørgen og Boye arbejder sammen
på et foredrag ang. psykisk - og fysisk handikappedes vil¬
kår før i tiden, som formodes at blive afholdt i april eller
maj. Jeg gør opmærksom på at vort bankospil bliver afholdt
d. 17. marts, så tænk på sponsorgevinster.
Husk generalforsamlingen d. 17.02.07 kl. 14M.
Med kno i bordet: Erik Hjorth Andersen

SØNDERBORG
Nytårsaftensdag havde vi åbent til en bid brød og en lille
en det var fint at få ønsket godt nytår og så tog vi lige
„vennerne" inden vi gik.
hulemøde 5.1.
Formanden bød velkommen og takkede alle for deres
store indsats lige
..fra op og gulvvask til strygning og hulefars altid gode
humør, så kunne han byde vores nye medlem velkommen
i klubben så Birthe Bovedt blev optaget under gældende
regler, vi siger VELKOMMEN.
Vi fik også fodret Sputnik med sang nr. 28. Et stort held at
alle nålene i omgangs..hatten er blevet kortet af for ellers
var der flere med hul i hovedet. Anders serverede „væltet
lokum med hjemmelavet kartoffelmos" en herlig spise.
Så har vi nogle medlemmer som rejser på tur så derfor er
generalforsamlingen flyttet til 2.marts 2007 kl. 19.
Kno i bordet og møjn. Martha

VEJLE
I det noget fugtige vejr, havde 12 Naver fundet vej til
Hytten, til årets første møde, der blev indledt med nr. 70 "
Jeg sidder i hulen."
Derefter indledte Formanden sin beretning med at ønske
alle et godt nytår. Der var ikke meget at berette om, idet
der har været stille rundt omkring, men han kunne oplyse,
at Fredericia Afd. havde inviteret til Vinterfest den 03.
Februar. De havde fremsendt program, hvilket blev over¬
givet til Hytteværten.
Johnny Wimmelmand havde fået Jens til at afprøve
„ Klokken's milde klang „ da han var forhindret i at del¬
tage i mødet. Tak for det Johnny.
Efterfølgende var der en livlig debat om forskellige em¬
ner, der ikke refereres i „ Svenden „
Jørgen Kasser havde smurt et par herlige stykker brød til
at afslutte mødet med. Tak til Jørgen.
Med kno

Kaj Referent.

ÅRHUS
Den 9 december, genoptog vi traditionen med en

Tysklandstur . Der var afgang kl. 9, - fra Musikhuset, med
en busfuld indkøbslystne navere. Vi kørte til Flensborg,
hvor vi havde godt et par timers ophold - nogle gik på
shopping - andre gik ind på et lille hyggeligt sted - andre
igen sad udendørs i solen og drak kaffe - utroligt men
sandt. Datoen var som bekendt 9 dec!! På hjemturen blev
der handlet ind til julens glæder hos Duborg! En helt igen¬
nem dejlig bustur - mon ikke vi gentager den i 2007!
Julehulemødet den 15 dec. Var rigtig godt besøgt, der var
en stemning helt i top, med mange sange og vitser, tempe¬
raturen i hulen blev ikke ringere af de serverede æbleski¬
ver med tilhørende solbærrom. Ledsagerne der havde
været ude at spise, kom i hulen senere og også de var i
højt humør. Svend E. Jensen var i hulen - det var nok
samtidig hans sidste hulemøde, Svend E. kommer ikke så
ofte i hulen mere på grund af helbredet, han har derfor
valgt at melde sig ud af foreningen. Ham vil vi komme til
at savne!

Hulemøde d. 9 - 2

Gule Ærter d. 24 - 2, kl. 18,-.

Hilsen fra smilets by. Lis

Bar NO. 41 Bodega
Staldgårdsgade 41

7100 Vejle
Tlf. 75 85 16 13
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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 GL 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@hotmail.com
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 loPcctle øl ci&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

O
v

<
n

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:
Hovedkassen

Rustrupvej 26 B.
DK-8653 Them

B POST>
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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.

nextf °verbltlC /^Brandt'sBar^
o ( Paladspassagen 7

ta'P V 7100 Vejle
Tlf. 7583 1099 -

*MR.T * "B-ILLARJi TLF. 86> 83. OS±5

Byggefirmaet
Johansen

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

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

11=-

MURERMESTER
Gunner M Vilhelmsen

Egetoften 6, Slagslunde
< -«P DK-3660 Stenløse

Tlf.: 48 18 35 11
Medlem i Frederikssund Free

D
5 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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Christian Mygen fylder 60 år.

Mygen er en stammebetegnelse for ca. 20 familier af ret forskellige af tovingede insek¬
termed mere end 2000 under familier i Danmark. Familierne er fordelt på ni hovedgrup¬
per omfatter bl.a. Dansemyg, galmyg, kvægmyg, mitter, stankelben, stikmyg og
svampemyg, så de kan afholde en temelig stor fødselsdag med mange gæster.Så nu er
det op til Christian hvor mange der skal med fra den familie gren.? Christian Mygen er
født i Nordborg for tres år siden nu her den 29 marts. Don Quijote ved vi hvem er,
Christian og Don Quijote kæmper sammen mod vejrmøller dvs. Christian tager sig kun
afvingerne (Chr. er ansat på Vingefabrik til vindmøller) Dog vil jeg gerne gøre op¬
mærksom på at selvom man hedder Mygen derfor behøver man ikke at være en stikken
person, nej tværtimod vores mygen er særdeles hyggelig og omgængelig mand. (Nu
er det jo også hun myggene der er de mest blodtørstige i denne bevingede familie).
Christian og Maia dukkede op af stort set ingen ting i 1998, lige pludseligt en dag så
var de der og sikken en dag, de kom fra Sverige jeg tror nok at det var Malmø ja, og siden har de været her, og det er vi
meget glade ved. Christian blev valgt til revisor i vor forening, så en skønne dag byttede revisoren og kassereren plads
og så har han været kasserere lige siden. Vi har en meget kompetent person til denne vigtige post vel den mest betyd¬
ningsfuld plads som vi har, og vores Christian passer sin gerning med stor omhu og dygtighed.
Derfor vil vi ønske dig tillykke med de 60 år den 29 marts.

Naverne i Silkeborg. Skriverkarlen

70 ÅRS FØDSELSDAG

Holger Tjerrild kan den 27 marts fejre sin 70 års fødselsdag ! Holger er en af de trofaste svende , der altid spreder hygge
og god stemning i hulen , med sin stille lune og sit gode humør ! Når sangbogen kommer frem , er det Holger " fælles¬
sanger ", der synger for, så er vi sikre på at ramme den rette tone . Holger har haft tømrer virksomhed, med speciale i at
lave trapper afhøj kvalitet! Holger Tjerrild nyder nu tilværelsen i Mejlby sammen med Erika !
Hjertelig tillykke med fødselsdagen, ønskes du afÅrhus foreningen . Lis L .

Hillerød navernes 70 års jubilæum
Hillerød naverne fylder 70 år i marts 2007, og det markeres ved en forstærket messe
Lørdag, den 31. marts 2007 kl. 13 i Naverhulen, Kulturvcerkstederne i Hillerød.

Adressen er Christiansgade 1 (bag Biblioteket). Der kan parkeres ved Fredensvej 10 eller på andre gratis parkeringsplad¬
ser i nærheden.

Der bliver sang og musik - Fin Alfred optræder - og hyggeligt samvær. Foreningen giver en god middag og drikkevarer.
Vi regner med godt fremmøde, både afmedlemmer og gæster. Tilmelding senest 17. marts til formanden, Dann Eland, på

telefon 4731 4954 (efter kl. 19) ellermobiltelefon 3055 6542.
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FØDSELSDAGE
D.20 marts 2007 Jørn Møller Jensen Randers
70 år Nørrebrogade 146 1.tv

8900 Randers

D.29 marts 2007 Christian Mygen Sillkeborg
60 år Jernbanevej 25 cl

8600 Silkeborg

Roskilde

Århus

D.26.marts 2007 Frida Sørensen
75 år

D.27 marts 2007 Holger Tjerrild
70 år Kaløvej 31 , Mejlby

8530 Hjortshøj

D.27.marts 2007 Tonni Jessen Ålborg
50 år Hesselvej 16, Hvalpsund

9640 Farsø

MINDEORD

Det er med sorg jeg må meddele at Edgar Sørensen den 18
januar 66 år gammel efter ca. 2 måneders sygdom drog ud
på sin sidste rejse. Edgar blev meldt ind i Vejle afd. Den 3.
oktober 1980, og var således medlem i godt 25 år. Edgar
tog som ganske ung, ca.til søs, og sejlede med forskellige
rederier og sluttede sin maritime karriere som laksefisker
på Bornholm. I mellemtiden var Edgar ansat på den Dan¬
ske ambassade som kok Edgar var derefter ca. 10 år på
Grønland, han arbejdede også en årrække i Norge og lidt i
Sverige. Edgar vil være savnet i Vejle afd.
Æret være Edgars minde.
Hans Emborg Vejle afd.

enera orsam ing. Det er med sorg vi må meddele at vor gode ven Frank
CUK. Fr. sund. ^avn j en aj(jer af 72 år d. 14-1 2007 er taget på sin sidste

Fredag. Den. 13 april. 2007 rejse efter en svær tids sygdom. Frank var udlært tømrer og
Indkaldelse til Generalforsamling. efter soldatertiden tog han først ud at sejle, derefter til

Indkommende forslag bedes fremsendt til Norgc, og da der stadig var arbejdsløshed herhjemme rej-
formanden senest 8 dage tør. ste han til Australien. Frank var med til at give vores for¬

ening en ny start i 1989 og har været vores pligtopfyldende
kasserer gennem 10 år, derefter som næstformand. Vi vil
savne Frank med hans sjove bemærkninger og gode histo¬
rier. Vore tanker går til Anne Marie, børn og børnebørn i
denne svære tid.
Ære være hans minde.
Fredericia C.U.K.

Kurt. Rasmussen.

Teglværksvej 13
3400 Hillerød.

kkbr@c.dk

HUSK

"Samsø Naverne
" Generalforsamling den 2/3-07 kl. 16:30"

Vor naverkammerat Villy Hørby Jørgensen er draget på sin
sidste rejse den 31.1.2007 efter længere tids sygdom. Villy
var tømrer og medlem af vores forening i 22 år. Han ydede
en stor indsats for vores forening, han var i mange år med¬
lem afbestyrelsen, i flere år var han formand for naverne i
Aalborg.
Æret være hans minde
Irene Andersen
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TAK -

T.
T ,

En stor tak til alle som huskede mit 50 års-jubiläum. Når læser det her, er jeg i Canada, i Florida eller på
St. Tomas i Caribien, men jag håber at vi ses i Aalborg i Pinsen!
Tak til HB, Aarhus, Herning, Hørning, Kolding, København, Silkeborg, Stockholm, Vejle, Kirsten (Pigen fra
Fyn) og Jørgen F.!
Med Naverhilsen,
Otto Hansen. Borås

Hermed takker jeg for alle hilsener, jeg modtog til min 80 års fødselsdag og tak ligeledes til H.B. og Kbh.s
afdeling.
Med kno i bordet Vagn Tholstrup.

Her igennem vil jeg give min tak for hvert et ord og blomst. En særlig tak til de fremmødte og til fane¬
bærerne som var med til at tage afsked med Frank ved hans bisættelse.
Anne Marie Ravn.

Hjertelig tak for telegrammer og hilsner, som jeg modtog i anledning af min 90 års fødselsdag. En særlig tak
til Hovedbestyrelsen, til Århus afd. for gaven og til Stockholm afd. for den smukke buket.
Med naverhilsen

Henry Frølund.

Mange tak for hilsener og telegrammer til min 65 års fødselsdag. Vi / jeg havde en dejlig dag i Godthåb sam¬
men med familien.
De bedste naver hilsener
Jens "Kok" Silkeborg

UDSTILLINGSVOGNEN

Det kan oplyses at Udstillingsvognen ikke er til rådighed foreløbig. HVORFOR: Vi har fået vognen i vinterhi
i en tømmerlade i den gi. købmandsgård i Mørkøv, hvor vi skulle lave lidt små reparationer, troede vi. Men
da vi ijernede noget indvendig beklædning, opdagede vi, at der var råd og svamp i hele vognen, så alt skal
udskiftes, samt få tætnet vognen udvendig særlig taget. DERFOR. Men da vi ikke vil undvære vognen, går vi
nu i gang med at finde Sponsorer til istandsættelse, da det er en opgave, vi ikke selv kan finansiere.
For Frederikssund og Holbæk Naverne.
OleP.
PS: Skulle der være nogle der kom forbi med en PAPKASSE vil de blive taget godt imod.



Indbydelse til Pinsestævne 26-27-28 maj 2007 i Aalborg
Kære Naverbrødre
Naverne i Aalborg er trukket i arbejdstøjet, og vil nu lægge os i selen for at lave et pinsestævne, der vil blive en ople¬
velse for vore brødre fra nær og ijern med ledager.
Vi vil traditionen tro være så meget i vores smukke håndværkerhus som muligt. Vi vil dog trække uden for huset til vores
gallaaften, hvor vi har lejet nogle lækre lokaler, centralt placeret.

Vi har lavet en liste over de mulige overnatningssteder, og anmoder jer om, at i så hurtigt som muligt booker jer ind, idet
der også er karneval i pinsen, så der bliver rift om de billigste overnatningssteder.
Den fremsendte tilmeldingsliste, eller den trykte i "Svenden" udfyldes tydeligt med blokbogstaver eller på maskine, så
det letter vores arbejde og vi undgår misforståelser.:

Alle tilmeldinger, - samlet eller enkelt skal være os i hænde senest den 15. april
Tilmeldingerne fremsendes til vores

stævnesekretariat v/ Poul E. Petersen Lundevej 6 9240 Nibe
Beløbet indbetales/overføres til stævnets konto spar nord 9367-245-57-67353

Ved tilmelding betales minimum 50% af beløbet
HUSK! Påfør korrekt navn og afdeling samt telefonnummer

Hulens adresse er: Kattesundet 20 9000 Aalborg
Vi har denne gang lavet noget nyt, idet vi laver en brunch der serveres i hulen mellem kl. 8.00 - 10.30 søndag og man¬
dag (meget lækker). Husk derfor at melde morgenmad fra på hotellet, hvis du ønsker at spise brunch i hulen.
Ved ankomst lørdag er der frisksmurte sandwich, og dem vil vi også bedejer forudbestille, så der er nok til alle.
Med kno stævneudvalget
Poul E.

Tilmeldingsblanket til pinsestævnet i Aalborg den 26-27-28- maj 2007
Afkryds □ Naver □ Ledsager

Vavn
adresse

Postnr. By
CUK - afdeling
rif./ email

pris lørdag søndag mandag betalt
antal antal antal

Stævnemærke 75.00 xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Huleaften pr. pers. 95.00 xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Delegeretmøde pr. pers. 110.00 xxxxxxx xxxxxxxxx

|Ledsagerudflugt/m frokost 145.00 xxxxxxx xxxxxxxxx

Festaften 275.00 xxxxxxx xxxxxxxxx

Brunch søndag 45.00 xxxxxxx xxxxxxxxx

Brunch mandag 45.00 xxxxxxx xxxxxxxxx

Sandwich lørdag 2 stk. 30.00 xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Indbetal minimum 50 % til pinsestævnet senest den 15.april 2007 >beløb
Vi glæder os til at se jer i Aalborg
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Program Pinsestævne 2007
Lørdag den 26. maj
Indskrivning i Håndværkerhuset kl. 10.00 - 14.30
Huleaften i Håndværkerhuset kl. 18.00 - 24.00

Søndag den 27. maj
Morgenmad(Brunch) kl. 08.00 - 09.30
Fanemarch i Aalborg Velkomst kl. 10.00 -11.00
Delegeretmøde m/ frokost kl. 11.30 - 17.00
Udflugt for ikke delegerede
Afgang Håndværkerhuset kl. 11.00 - 15.00
Galla/festmiddag kl. 18.30 - 01.00
Mandag den 28. maj
Morgenmad (Brunch) kl. 08.00 - 11.00
Kammeratskabsformiddag i Hulen kl. 10.00 - 14.00
Ret til ændringer forbeholdes med hensyn til tid og steder
Med venlig hilsen
stævnesekretariatet

iw
X9V

Overnatningsmuligheder i Aalborg
Navn adresse telefon

Radisson SAS

Limfjord Hotel Aalborg Ved Stranden 14 - 16 tlf. 98 16 43 33
Quality Hotel Aalborg A/S Vesterbro 12 C tlf. 70 12 51 51
Prinsen Hotel Prinsensgade 14 - 16 tlf. 98 13 37 33
Park Inn Hotel Chagall Vesterbro 36 - 38 tlf. 98 12 69 33
Park Hotel Aalborg John F. Kennedys Plads 41 tlf. 98 12 31 33
Hotel Krogen Skibstedsvej 4 tlf. 98 12 17 05
Hotel Hvide Hus Vesterbro 2 tlf. 98 13 84 00
Helnan Phønix Hotel A/S Vesterbro 77 tlf. 98 12 00 11
First Slotshotel Aalborg Rendsburggade 5 tlf. 98 10 14 00
Aalborg Sømandshjem Østerbro 27 tlf. 98 12 19 00
Danhostel
Aalborg Vandrehjem /
Aalborg Camping Skydebanevej 50 tlf. 98 11 60 44

værelsepriser
dobbelt enkelt

1095.00 995.00

1395.00 1195.00

645,00 - 745,00 445- 545

1100.00 900.00

alt optaget
680,00 - 850,00 480-750

1360.00 1160.00

895.00 695.00

1398.00 998.00

725.00 525.00

425 pr. prs ved 4 prs.i samme
værelse for 2 døgn incl morgenmad
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BUDGET OG REGNSKAB FOR CUK NAVERNE 2006

INDTÆGTER Budget 2006 Regnskab 2005 Regnskab 2006
KONTINGENTER 180,000 187,488.00 159,360.00
ABONNENTER/ANNONCØRER 26,500 26,326.00 26,485.00
RENTER 500 503.00 1,397.00
INDTÆGTER I ALT 207,000 214,317.00 187,242.00
UDGIFTER

UDSENDELSE AF DfS 105,000 99,460.00 102,530.00
PORTO ADM 3,000 1,814.00 3,118.00
CCEG BLADET 1,000 508.00 545.00
FORSIKRING 2,000 1,525.00 1,525.00
ADMINISTRATION 3,000 2,442.00 489.00
REVISION 5,500 4,295.00 4,380.00
HB MØDER 12,000 9,338.00 9,260.00
PINSESTÆVNE 17,000 11,546.00 17,094.00
BESTYRELSENS UDLÆG 18,000 17,200.00 16,600.00
GAVER-KRANSE-RUNDEDAGE 3,000 2,917.00 4,695.00
REJSER 8,000 4,137.00 2,057.00
ARKIV/HUSLEJE 3,000 2,156.00 2,648.00
EDB KØB/REP M.M. 15,000 3,610.00 21,501.00
INTERNET 1,000 423.00 292.00
UDGIFTER I ALT 196,500 161,371.00 186,734.00
RESULTAT REGNSKAB 10,500.00 52,946.00 508.00
VARESALG 2006

VARESALG 30,000 29,994.00 30,954.00
VAREKØB -28000 -31,954.00 -24,130.00
OVERSKUD 2,000.00 -1,960.00 6,824.00
REJSEFONDEN

BEHOLDNING 1-1-2006 34,674.00 34,674.00
RESULTAT REJSEFONDEN

NY BEHOLDNING 31-12-2006 34,674.00 34,674.00
AKTIVER I ALT

INVESTERINGER 58,271.00 110,568.00
VARELAGER ULTIMO 39,450.00 40,413.00
KASSEBEHOLDNING ULTIMO 75,102.00 73,086.00
RESULTATVARESALG -1,960.00 6,824.00
RESULTAT REGNSKAB 52,946.00 508.00
UDESTÅENDE 20,223.00 41,721.00
AKTIVER I ALT 244,032.00 273,120.00
PASSIVER

EGENKAPITAL 244,032.00 272,649.00
PASSIVER I ALT 244,032.00 273,120.00
Ingen bemærkninger til regnskabet. Regnskabet er revideret og fundet i orden. Them, den 9. Februar 2007
Erling Rasmussen

_ Erling Jørgensen



CALGARY
Hulemøde den 1. februar 2007. Februar mødet blev åbnet med de to

nationalsange hvorefter formanden bød velkommen, og samtidig øn¬
skede Harry tillykke i anledning af hans 40 års jubilæum i C.U.K.
Herefter havde formanden bemærkninger til vores årlige campout i
Hoggs. På grund afændringer i booking systemet, havde andre des¬
værre været hurtigere end os, med det resultat at vi ikke kunne få den
sædvanlige fars dag weekend, som vi ellers har haft de sidste 25 år.
Campout bliver i stedet henlagt til 20, 21 og 22. juli, hvor vi desværre
ikke har så meget vand i floden. Til mødet var der fremmødt 25 naver

og 1 gæst. Der blev, ved sekretæren, uddelt forslag til vedtægter for
foreningen, til drøftelse på generalforsamlingen i april måned. Der blev
herefter sunget for Knud Boom Nielsen der havde bragt en flaske snaps
i anledning af hans 70 års fødselsdag. Der blev rundsendt en tilmeldings
liste til næste møde hvor der vil blive serveret karbonader. Herefter blev
der sunget sang #21. Vores 50-50 lotteri blev vundet af Klaus med $
48,-. Jens Laursen donerede en del gammel håndværktøj som blev
præsenteret af Harry. Herefter sang # 22. Næste møde den 1. marts
2007, kl. 20.00 i DCC.

Med kno på bordet, Ole

FREDERICIA
Onsdagsmøde d. 6 Februar.
14 svende og venner var mødt op da formanden bød velkommen. Vi
startede med at minde Frank Ravn
2. min. Se mindeord andet sted i bladet som er fremsat afArne Hansen
der har kendt Frank siden drengeårene.
Den nylig overstået Vinterfest blev omtalt, der var stort set kun rosende
ord tilovers for den, og i særdeleshed håber vi at Kobberbrudeparret Åse
og Edmund fra Vejle nød Festen.
Så var der endelig kommet svar på vores ansøgning om tilskud til hulen,
men lidt undvigende endnu da vi blev indkaldt til et fordelingsmøde (2
mand).
Herefter blev vores kommende generalforsamling samt Pinsestævnet i
Ålborg gennemgået, da det var færdigt blev ordet frit samtidigt med
hulemors mad blev serveret som bestod af resterne fra vinterfesten.
Fremover vil hulemor gerne have at man melder sig til Onsdagsmøderne
senest Tirsdag aften på Tlf. 28969460 så vil der være varm mad Onsdag
aften fremover, bare man husker at melde sig til.
Angående vores tur til Prag i første halvdel af September vil vi gerne
have tilmelding senest d. 1 April så vi har størst mulighed for at få
togpladser og hotelværelser sammen. Prisen vil blive ca. 2000.00 Kr.

FREDERIKSSUND
Huleaften fredag d. 2. februar 2007. For en gang skyld, er der ikke
rigtigt noget at berette far vores hulemøde i Frederikssund denne gang.
Vi var samlet 5 svende til huleaften og selv om fremmødet ikke var så
stort, fik vi en hyggelig aften ud af det. Der blev fortalt historier og
slået på klokken i det der har været et par fødselsdage i januar måned.
Vi siger tak for det. Efter et par hyggelige timer sluttede vi med at
synge minderne.
Cuk-Frederikssund prøver, at køre en hjemmeside, hvor vi har
vores aktiviteter og fotos fra vores fester m.m. Adressen til denne
hjemmeside er: http://www.sitecenter.dk/cuk-frederikssund/
hjemmeside/.
I er meget velkomne til, at give jeres kommentar til denne side. Dette
kan i gøre på følgende E-mail adresser:
j an-johansen@privat.dk
eller på cukfrederikssund@mail.dk
Næste Hulemøde er D. 02 Marts.07. Hvor bødekassen tømmes og det
er Inge & Karsten som har hulevagten.
Husk, at D. 13. April. 07 har vi generalforsamling og at Evt. forslag
skal være formanden i hende senest 8 dag før generalforsamlingen.

Med knoen i bordet Jan Johnsen

HERNING
Der er liv i os endnu, selv om det er længe siden vi har ladet høre fra os.
Hvad er der sket i den forløbne tid, ikke det helt store og vilde, men vi
holdt vores årlige julefrokost den 2. december, med et stort fremmøde,
vi festede, skålede og sang så det var en lyst, klokken smuttede over på
en ny dato før de sidste forlod hulen, vores husmusikant "DUR" er gået
på folkepension og i den anledning fik omgangsklokken et slag, for som
han selv sagde, nu er der ikke så mange år tilbage som der har været så
han kunne ligeså godt begynde at bruge af børnenes arv.
Så blev det år 2007, vi holdt en lille nytårskur, ikke det store fremmøde,
den gamle "MONTAGE" kunne ikke deltage, da han lå underdrejet med
en kraftig lungebetændelse, af samme grund fik jeg ikke skrevet noget
til svenden, håber jeg er tilgivet.
Så skal jeg efter jer igen svende, fremmødet er meget, meget sløj, det
kan da ikke være vintervejret der holder jer hjemme på sofaen, så mød
nu op du raske svend og vær med til at holde liv i vores dejlige hule, du
er savnet hver gang og det er måske dig der er med til at sætte humøret
endnu en tand i vejret og nu hvor den årlige generalmøde står for døren,
har du måske nogle forslag vi skal snakke om.

Med kno i bordet Vera/Jens Chr. MED KNOSLAG "MONTAGEN"
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HILLERØD
Vi fik en god start på året med velbesøgt huleaften den 12. januar, der
var 16 deltagere. Næst var vort torskegilde den 27. januar, med ikke helt
så mange deltagere, bare 10. Om det var torsken, der skræmte, eller om
folk bare havde andre prioriteter står hen i det uvisse. Men de, der ikke
kom, blev snydt for en god traditionel gang torsk, og en dessert.
Marts bliver en aktiv måned. Først en huleaften den 9. marts. Mød op i
hulen til en sædvanlig hyggelig aften! Og så er marts jo den måned,
hvor Hillerød klubben har 70 års jubilæum. Det går ikke stille af. Vi har
planlagt et større gilde den 31. marts kl. 13 med en tre-retters menu med
drikkevarer på klubbens regning. Fin Alfred, der jo er medlem i Hillerød
klubben, møder op og underholder med sit store repertoire af håndvær¬
ker- og naver sange, så der er også professionel forsanger til vore sange.
Jubilæet bliver holdt i Kulturværkstedet bag biblioteket i Hillerød. Vi
har sørget for god plads, og regner med stort fremmøde, ikke alene
klubbens medlemmer, men vi håber, at rigtig mange gæster fra andre
klubber. Af hensyn til det store arrangement beder vi om tilmelding
senest den 17. marts til formanden, Dann Eland, på telefon 47314954
(efter kl. 19), eller mobiltelefon 30556542.
Med naverhilsen Per.

HOLBÆK
Hulemøde 19-01-07 18 mødte op til årets første hulemøde. Vi havde
haft noget hærværk nytårsaften, 3 stk. vinduer, som om dette ikke var
nok. Før vores hulemøde startede røg der et vindue mere, nogle drenge
som kom forbi, synes nok vi trængte til at vågne op, men selv om Tor¬
ben og Bageren var hurtige slap de væk. Vi har faet tilsendt en del
indbydelser og års programmer fra foreninger de ligger nu i hulen, tak
for det. Hulemaden var Freddys deller fra julefrokosten og Kirstens
leverpostej, så vi kom godt gennem aftenen.
Torben har talt med Næstved Naverne om et besøg i deres hule og en
lille byrundtur. Det skal foregå d.31-03-07 nærmere om det til hule¬
mødet. Eller se det på hjemmesiden når vi har programmet klar. Til sidst
men ikke mindst HUSK: Generalforsamling d.16-03-07 kl.20.00. Vi
starter med biksemad kl.19.00 og efter generalforsamling kaffe og Elses
Æblekage.
Med Kno
OP/TL

KOLDING
Nytårsfrokosten vel overstået.
Der var mødt 22 personer op, og vi takker Fredericia, Odense og Silke¬
borg naverne som deltog.
Vi havde en rigtig hyggelig aften med meget god mad og sangbogen
blev også rigtig brugt.
Det er ligesom når der kommer væde til at sangmusklerne bliver smurt,
og det er jo rart at kunne synge vores gode naversange. Det blev vist
meget sent inden der blev sagt godnat.
Hulemødet d. 26.1.
Så måtte vi til at spise rester fra vores Nytårsfrokost og de smagte også
godt. Der var mødt 8 personer op, måske et par nye medlemmer. Også
en dejlig aften.

Naverhilsen Karen.

KØBENHAVN
Stiftelsesfesten (13.1.) gik atter over al forventning. Vi var knap 25 der
nød „Svigerindens menu", der bare var kræs. I - også udefra - der ikke
deltog, er (naturligvis) - gået glip af noget. Sikke en måde at starte året
på i Hulen. Og tænk sig: 108 år! Kan man nu forstå det? Om klokken
blev over 24.00? Ja! Desværre kneb det gevaldigt med mødeprocenten
til årets første Svende- Hulemødepremiere den 23.1. Vi var 1, vi var 2 vi
var 3 vi var 4, ja vi var „hele" 5, der alligevel fik hygget og talt om dit
og dat. Meeen det kunne nu godt ha' været bedre. Nå men det var
måske kun en forpremiere? I marts måned er der som regel altid kål på,
nemlig sønderjysk grønlangkål med ALT hvad dertil hører. Uhmmmm
Det er selvfølgelig vor ærede næst- formand „Bimse" og Erling Meier
der igen skal udøse af deres kunnen og ikke mindst de specialiteter
som en SØNDERJYSKAWTEN kan frembringe. Det er lørdag den 10.
marts kl. 18.00 hvor vi gæster også skal stå vores prøve. Sidste tilmel¬
ding den 6.marts. Måneden rundes afmed Svende-Hulemøde den 29.3.
naturligvis kl. 19.00. Der indkaldes hermed til Navervennernes årlige
Generalforsamling, søndag den 1. april kl. 09.30. Det er lige inden
Søndagsmessen, så der ingen undskyldning til ikke at komme! Indkal¬
delsen sker i h. t. til gældende vedtægter, og eventuelle forslag skal være
formanden i hænde senest 8 dage før. Vel mødt!

Arrangementer:
4.3. kl. 10.30 Søndagsmesse
10.3. kl. 18.00 Sønderjysk Awten
29.3. kl. 19.00 Svende-Hulemøde
1.4. kl. 09.30 Navervennernes Generalforsamling

kl. 10.00 Søndagsmesse

Mange kno i bordet Niels „2m"

Main

LOS ANGELES
Til vores møde den niende Februar havde vi besøg af 2 vaske ægte
navere fra Tyskland der var ude at gå på valsen. De hed Ole og Marc.
De kom fra Hamborg og Kiel området og leder nu efter noget arbejde.
De bor nu i vores Mine Hule, som jo har et par køjer. De havde lidt
problemer med at finde Hulen i Naverdalen, men de bankede på døren
hos en nabo, som så kørte dem op til vores kassere John Kristensen som
bor tæt ved. Derefter fik vi fat i vores formand og der blev sørget for at
de blev lukket ind i Mini Hulen for natten. Der fik de så endelig en god
nattesøvn. Natten forud havde de været i Hollywood og der fik de ikke
lukket et øje. På vores hulemøde havde vi desuden gæster fra Danmark,
Roy Bork og Bent Gildbert. I alt havde vi 10 gæster, men der var mad
nok til alle. Vi havde kun en ubuden gæst og det var en skunk, (stink¬
dyr), men vi lod den bare løbe videre uden at forstyrre den. Vi fik også
optaget et nyt medlem: David Rechtschaffen, som er gift med en dan¬
sker. Den 14. Februar holder vores Naverette Valentines Party og na¬
verne er inviteret til frokost.
Med Kno i bordet

Arne O.

NÆSTVED
Ved hulemødet den 02.02.07 var 14 mødt. Finn havde sangbogen med,
så han slap for bøde for at synge forkert.
Der bliver nye regler for lån afhulen til private arrangementer. De vil
blive fastsat af bestyrelsen. Holbæk kommer på besøg lørdag den
31.03.07. Det glæder vi os til. 1 april/maj måned vil der blive loppemar¬
ked i Hulen. Effekter efterlyses.
Ove Graae fylder 65 år d. 19.03 07. Vi ønsker tillykke med dagen.
Med e 'n finger NILS
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NYSTED
På årets første hulemøde den. 08-01-2007 var 6 svende mødt. Hule¬
mødet blev afviklet i Marineforeningen i Nykøbing Falster og var et
dejligt input i vort hulemøde. Efter introduktion og forevisning af loka¬
lerne blev mødet afviklet. Generalforsamlingen holdes i hulen i Nysted
den.7.marts og holdes med Dagsorden ifølge vedtægterne. På valg til
bestyrelsen erAlex V Jensen, Kaj Truelsen og Flemming Nørregaard og
der skal vælges en ny suppleant til bestyrelsen tillige med at der skal
vælges ny revisor og revisorsuppleant. Skattemester og hulefar skal også
på valg og det regner vi med er i orden med Jens og Willy. 1 anledning
af vort besøg i Marineforeningen, kunne vi ikke optælle bøssen, men
gættede dog alligevel om beløbet, resultaterne bliver opbevaret af for¬
manden indtil næste hulemøde den. 05-02.2007. Vi aftalte at tage vores

vedtægter op til revurdering på næste hulemøde, så at de evt. kan god¬
kendes på Generalforsamlingen for herefter at opnå godkendelse i CUK.
På næste hulemøde står den på kogt saltet sild og gammel ost, som jo er
en dejlig ret. Mødet sluttede med smørrebrød og Marineforeningens
noget specielle dram, som var ganske fortrinligt for ganen. Minderne
blev sunget med forsigtighed, da der boede en musiklærer på l.ste.sal
som nødig skulle lide overlast p.g.a. vor løssluppenhed. Alt i alt en
vellykket aften og næste gang vi skal på tur er til en skytteforening, hvor
vi skal prøve at skyde (for sjov).

Hulemøde den. 05-02-2007
Kun 5 svende var mødt op til et par timers hyggelig samvær. Datoen for
de årlige gule ærter blev fastsat til den. 07-11-2007 hvor Stoppestedet er
reserveret til dagen. Generalforsamlingen er fastsat til den. 07-03-2007
kl. 19:00 i hulen, og dagsorden er sendt til de respektive medlemmer for
snart 2 måneder siden, så man må sige at generalforsamlingen er lovlig
varslet. På generalforsamlingen vil der blive serveret Skipperlabskovs af
vort udmærkede nye medlem Ib Thøfner, så må vi se hvad han kan lave
med kødgryderne. Bøssen blev optalt, og Willy vandt brændevinen på
gætteriet af indholdet i bøssen, som han straks skænkede til labskovsen
til generalforsamlingen. Ved næste hulemøde fastsætter vi hvor sommer¬
festen skal holdes i år, det er planlagt at det holdes den. 09-06-2007. Vi
skiltes kl. 21:00 og sang første vers at minderne, de store tenorer var jo
ikke kommet så vi sparer kræfterne til næste gang.

Med kno. Oldermanden

Håndkrøs

RANDERS

Der var otte til Hulemøde, men der blev ikke den store samtale, men
mere til det Kammeratlige samvær. Vi havde besøg af Silkeborg Ole og
Jette var der.
Tak for besøget. Jeg er ked af at der ikke kom noget i bladet sidste gang.
En forsinket hilsen til „Knast".
Der er Sankthans fest i Tånum, ude ved Kim d. 17 marts kl 12.30

SILKEBORG
Så kom vi igennem januar måned, en kold og våd måned. Men den bød
også på sine lyspunkter. Først havde vi "nytårstaffel" i Hulen, hvor Bent
Wills som altid havde lavet dejlige kransekager. Kai og Gitte havde
sørget for Champagne alt i alt en dejlig dag med stort fremmøde.
Ugen efter havde Ole Eriksen arrangeret bowling tur, som blev en stor
succes. Vi var 14 fremmødte som dystede på livet løs. For bagefter at
sætte os til et veldækket bord, hvor der absolut ikke manglede noget.
Under spisningen blev der uddelt div. Pokaler, bedste serie stod hr. Brun
for, med en serie på ikke mindre end 159, godt gået.
Og så har Peter "edderkop" Poulsen igen fået gang i harmonikaen, så
det er bare dejligt når vi tager sanghæfterne frem.
Vi sluttede januar afmed månedsmøde d. 28. Hvor en glad formand
(Søren) kunne konstatere, at alt bare kør derudaf. Der er styr på økono¬
mien, alt går som planlagt mht. til div. Arrangementer i årets løb. Så
kom sanghæfterne frem og Peter spillede for, herligt.
Februar starter med "Torskegilde" d. 10. feb. Hvor der er 30 tilmeldte
indtil videre.

. En glad spillemand Peter spiller op til sang.

Februar slutter med månedsmøde søndag 25. feb. Kl. 10.00.
1 marts starter vi ud med Guleærter d. 10. marts kl. 17.00, prisen er
fastsat af formanden til kr. 50.- men så er der også en lille en samt øl
med i prisen.
Så er der ham der vores kasser "kære Christian", han går hen og runder
et skarpt hjørne d. 29. marts, så herfra skal der lyde et stort tillykke
med de 60 år.

Søndag d. 31. marts holder vi generalforsamling ifølge vedtægterne. Kl.
9.00 er der mulighed for de morgenfriske til en kop kaffe med rundstyk¬
ker samt en lille en. Selve generalforsamlingen starter kl. 10.00
Kan i holde jer fugtige svende.
"Knagestrup "

Kno i bordet, Peter. Bent Wills anretter til det store „Nytårstaffel" i Hulen
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ROSKILDE
Ved årets første hulemøde var der 22 der mødte op en hyggelig aften
med banko. Formanden bød velkommen også til vores gæster Ebert fra
Holbæk og vores 2 navere som bor i Roskilde og arbejder på domkirken
Christoff og Jens velkommen.
Formanden og en fra bestyrelsen havde været til møde med Roskilde
Kommune om hulens fremtid og den er sikret fremover, det var kun
positive ting de havde fået ud af mødet, tak til Jer.
Efter vi havde spist gik vi over til at spille banko, og de fleste fik da
noget med hjem (ikke Sanne ), men ikke mange gik tomhændet hjem,
for der var jo side gevinster skiftevis til højre og venstre.
Så nu håber vi på et godt år igen. Sluttede omkring kl. 22.30 med min¬
derne.

Egerhevl
Program for Marts
Hulemøde d. 30 kl. 19.00

Kortspil d. 18 kl. 17.30
Hulevagt er undertegnede
Anne-Lise

SLAGELSE
20.01.07: Ved opfølgningen af workshoppen har Per lavet et referat
over de mange ting vi har fået i gang, herunder bl.a. Navervenner, ny
folder, henvendelse til gi. medlemmer o.m.a. Derfor laver vi en ny
opfølgning i marts (i.f.b. med banko) hvor temaet er Hulemøderne.

02.02.2007: Hulemødet d.d. startede vi med at synge nr. 25 fra sangbo¬
gen. Der var mødt 8 svende frem for bl.a. at optage den gode svend,
Kurt som jeg er overbevist om at vi vil få stor glæde af fremover. Des¬
uden fik vi atter besøg af "Lappesnedker" Michael Kiel som også søger
optagelse. Jørgen er så godt i gang med arrangementet med Erling
Kristensen, Dansk Forsorgsmuseum, at det allerede bliver ved hule¬
mødet i marts. Per har rigtig haft gang i skrivemaskinen da han har
lavet en folder til hver mand/kvinde, og lidt til, med referat afwork¬
shop, målsætning, gi. og nyt opfølgningsmøde m.m. så ingen kan være i
tvivl om hvad der kræves af hvem. Efter selve mødet var der "fælles¬
spisning" og kaffe hvortil Mogens og Per leverede hyggemusikken. Der
blev sluttet af da fungerende hulefar, Ejner, lukkede og slukkede kl.
2300 fordi han skulle på nattoget.

Arrangementer i Slagelse Naverforening:
02.03.2007 kl. 1900: Foredrag ved Erling Kristensen om sindslidendes
vilkår i gamle dage. Sted ???

17.03.2007 kl. 1030: Opfølgning og status på workshop. Sted- Hulen

Samme dag kl. 1230: Frokost hvorefter der er banko ca. kl. 1400 Sted -
Hulen

Med kno i bordet: Erik

SØNDERBORG
Hulemøde 2.2.07.
Som altid blev vi alle budt velkommen og startede med sang. Så kunne
Peter fortælle at en lærer på Rønshoved Højskole gerne ville holde
foredrag i Hulen, det lyder da fint.
Tømrer og Snedkerforbundets Ældreklub holder deres møder i vores
lokaler som de er glade for de har 48 medlemmer så der kan nemt blive
fuld hus.

Museumsinspektør på Sønderborg Slot Peter Dragsbo
holdt foredrag og var i øvrigt meget begejstret for Naver og Hulen, der
gik et par dage så havde han sendt en fotograf til vores Sputnik som de
fandt vældig interessant.
Så havde Uthe rigtig været i køkkenet med boller i karry og ris fik vi
serveret og det skulle skylles ned.
Hyggelig aften.
Med kno i bordet og Møjn Martha

VEJLE
10 Naver og Navinder var mødt op til Februar's møde den 02-02. Mø¬
det blev indledt med sang Nr. 73 " Jeg elsker hver Naverhule " hvoref¬
ter Formanden bød velkommen, og bad os om at rejse os, og mindes
Edgar Sørensen, som er draget ud på sin sidste rejse. Jolanta var mødt
op, for at blive optaget som Nav. Formanden oplyste Jolanta om Hvad
det vil sige at være Nav- Hvad en Nav står for. ligeledes blev Jolanta
oplyst om de lokale aftaler og regler. Efter at være blevet oplyst om
dette, ønskede Jolanta stadig at blive optaget. Jolanta blev indlemmet i
foreningen med Velkomstsangen, hvorefter hun kvitterede med at slå på
klokken. Velkommen i foreningen, og tak.
Til vores årlige vinterfest havde vi besøg af Otto samt hans hustru¬
ligeledes havde Richard, samt Ole Bøwig og hustru lagt vejen forbi
Vejle. Vinterfesten gik godt, god musik- god mad og sidst men ikke
mindst en rigtig god stemning.
Ålborg har fremsendt plakat - indmeldelsesblanket samt oplysninger
med navn- tlf. nr. og priser på de steder, hvor det er muligt at få værel¬
ser.

1 år bliver rengøring afNaverhytten fremskyndet, grundet arrangemen¬
terne i Hytten starter allerede den 4. Maj. Tidligere var det Kr. Himmel¬
fartsdag, der var afsat til dette gøremål, men det er nu fremskyndet til
Lørdag den 21. April, hvor vi starter med fælles morgenkaffe og rund¬
stykker kl. 0900, hvorefter vi går i gang med at gøre Hytten klar til
endnu en forhåbentlig god og velbesøgt sommer. Der vil senere blive
serveret noget mad, hvad det bliver, er ikke helt på plads, det vil blive
oplyst i næste nr. af Svenden.
Kaj mekaniker havde et køleskab med fryser, som han ikke havde brug
for mere. Dette vil blive bragt ud i Hytten, da der tit og ofte mangler
køle- samt fryseplads, når der skal laves mad til de forskellige arrange¬
menter, der er i Hytten. Tak til Kaj.
En tidlig Reminder: HUSK Generalforsamlingen den 13. April.
Til næste møde den 02-03, vil Lida og Jolanta servere lidt godt til ma¬
ven.

Med kno.

Kaj Referent

ÅRHUS
Til årets første hulemøde d. 12-1, var det næstformand Erik der bød
velkommen. Formanden var rejst på skiferie i Østrig! Vi har en hyggelig
skik til årets første møde, der bliver serveret en sildemad til kaffen - det
er noget vi alle kan lide. Klokken ringede hele 3 gange, det var Ole
Bøjstrup - Axel Thomsen og Ole Christensen, der slog på klokken. Tak
for det! Ole L. Johansen er blevet interviewet afÅrhus senior radio, det
kom der en 20 minutters udsendelse om naverne ud af! Hulemøde d. 9 -
2! Vi var 14 svende i hulen der kunne gratulere Thyra med de 70 år, på
selve dagen, samt give en gave fra foreningen! Thyra takkede for gaven,
samt slog på klokken - yderligere to svende havde haft fødselsdag, det
var Børge, samt undertegnede sekretær - også vi slog på klokken. Gre¬
the Strange havde været i Bangla Desh for at fejre jul. Vi fik et indblik i
en noget anderledes jul end her, det var interessant at høre Grethe for¬
tælle om skik og brug i det ijerne Land!
HUSK at reservere den 13 april, da er der Generalforsamling.

Hulemøde d. 9 - 3
Hulemøde med leds. d. 23 - 3

Hilsen fra smilets by. Lis

Bar NO. 41 Bodega
Staldgårdsgade 41

7100 Vejle
Tlf. 75 85 16 13



www.naverne.com

HOVEDBESTYRELSEN:
F.MNER TIL BEHANDLING t HB.. SKAL VÆRE
FORMANDEN I H/FNDF 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

TII MELDING OG UDMELDNING AF MEDLEMMER
Hovedkasserer:
Frode Zachariassen, Rustrupvej 26 B, DK-8653 Them.
Tlf.: 8684 9268 Fax.: 8684 9143 E-mail: frode26@mail.tele.dk
Bank: Arbejdernes Landsbank i Danmark konto:53470388708
Bank: Arbejdernes Landsbank fra udlandet
konto:DK4353470000388708 ~ Swift: ALBADKKK

BLADFORSENDELSE TIL UDLANDET
OG MIDLERTIDIG SEKRETÆR
Ove Graa, Runestenen 52, 4700 Næstved
Tlf. 5577 3921 . E-mail: frgraae@ofir.dk

MIDLERTIDIG REDAKTOR

Richard Schmidt, Skanderborgvej 13A.1, 8362 Hørning
F.-mail: naverne@gmail.com Redaktør Dorrit Hansen
Deadline den 10 i måneden

FORSENDELSE AF CCEG.BI,ADF.T.

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@hotmail.com
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 lohcale øl ci&F>ot

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

Malermester Eugen Uhl
Klinten 27, 3600 Frederikssund

Tlf. 47 31 27 99 - 40 57 27 99

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

KRONE

TAXI 7550 2700

iS
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: B
Hovedkassen

Rustrupvej 26 B.
DK-8653 Them

® POST)
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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.

overblikk"' Brandt's Bar
Paladspassagen 7

7100 Vejle
Tlf. 7583 1099

£}Yu:>Ne

TUF. S6 ZZ 05±5

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
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



NR.4 APRIL 2007 ÅRG. 105

ÅRETS NAV
Har du et forslag til årets nav, bedes det sendes til

HB formand Ole Bøwig.

Knud Bach Sørensen 90 år.
Fabrikant og udlærtmaskinarbejder afGuds nåde fylder
90 år den 21 april 2007. Knud stod i lære fra 1932-
1937. Tog senere på valsen i Tyskland, Østrig og flere
europæiske lande samtAfrika. Han er altid god for en
historie fra sine ture rundt omkring. Sjovt nok er der
som regel altid blandet damermed i hans historier. Blev
meldt ind i CUK, Hillerød afd., i 1965. Blev senere
overflyttet til Frederikssund, da det er tættere på hans
adresse i Kregme.
Vi vil ønske dig alt godt fremover og du må fa en
mindefuld dag den 21 april.
PåNavernes vegne i Frederikssund
Kurt Rasmussen

Kaj Truelsen fylder 85 år den. 17-04-2007 og har
åbent hus for Navere med pårørende fra kl. 10:00 og
håber at der ermange som har lyst til at gratulerer
ham med dagen.
Der vil være forfriskning og forplejning i anledning af
dagen.
Adressen er Kirkestien 6A. 4880 Nysted
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FØDSELSDAGE

D.O 4.04.2007 Mona Thomsen Sønderborg
75 år Vissensgade 17

6400 Sønderborg

Mindeord:

D. 12.04.2007 Inge Pilegård
80 år Allesø Norden 76

5270 Odense N.

Odense

D. 17.04.2007 Kaj Truelsen Nysted
85 år Kirkestien 6A

4880 Nysted

D. 18.04.2007 Børge Madsen Odense
65 år Andekæret 182

5300 Kerteminde

D. 21.04.2007 Knud Bach Sørensen. Frederikssund.
90år Thorsvej 16

3300 Frederiksværk.

Det ermed sorg, vi måmeddele at naverven

"LOTTE" Birthe Pedersen

ikke ermere. Den første forårsdag i marts, hvor
solen endelig skinnede smukt, tog "Lotte" sit sidste
suk. Lotte var naveren i flere år og var altid med
hvor der skete noget. Vi harmange gange taget
turen til Fredericia naverne når der var fest.
Lotte var syg en kort periode. Vi vil savne dig.
Ære være Lottes minde.

Foreningen i Odense, Kirsten.

REDAKTØREN MEDDELER:

Alt materiale til den Farende Svend skal sendes til:

Richard Schmidt

Skanderborgvej 13A,1
8362 Hørning

Mail.: naverne@gmail.com

Tlf.: 86922901, Mobil: 21606792

L J
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Hjertelig tak for telegrammer, blomster og gaver ved min 85 års fødselsdag, STORTAK for festmiddag på
Ingarø og København, samt mange gæster fra øvrige foreninger. HB mødte op med Frode og Nancy,
næstformand Kaj Jepsen H.B.
Fra Silkeborgmødte Søren, Marie og Sonja. Odense mødte Ole og Marianne. Vejle mødte Hans og
bestyrelsen. BirkerødmødteMona og Kaj. Køge mødte Ilse og Svend Åge. Navervenner og Svigerindens
herligemenu, så blev der noget atmindes i mange år frem. Hjertelig tak alleVenner og Hørning.
Arthur "Pastoren " Stockholm

Hjertelig tak for hilsener og telegrammer i anledning afmit 60 års jubilæum i C.U.K., særlig tak til H.B.,
Foreningerne i København, Vejle, Stockholm og Hillerød.

ErlandNielsen

I forbindelse med min 50 års fødselsdag , vil jeg gerne rette en hjertelig tak til alle som sendte
naverhilsner & lykønskninger til min fødselsdag d.22 februar. Det varmede om hjertet og varmed til at gøre min dag ekstra hyggelig .

Med naverhilsen Birgithe Lønstrup - Qaqortoq - Grønland.

Hvis der er nogen der ønsker at donere penge til en C.U.K. forening.
Se nedenstående.

Skattefradrag for pengegaver er fordoblet.
I december vedtog folketinget at hæve skattefradraget for gaver til alment

velgørende foreninger fra 6.800 til 13.600 kroner.
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HB MØDE DEN 3. MARTS 2007, kl.10.00
Skibhusvej 175, Odense.

DAGSORDEN: 1. Protokol og beretning
2 Redaktør
3 Hovedkasserer
4 Arkiv
5 CUK hjemmeside
6 Forslag til delegeretmødet
7 Vejledning ved bekendtgørelse af dødsfald
8 Næste møde
9 Eventuelt

INTERNT: 1. Sekretær ved delegeretmødet
2. Vedtægter på hjemmesiden revideres
3. Årets nav

4. Vejledning ved mærkedage
5. Søren Kirkby
6. Nysted
7. Net adresse
8. Lokale

1. Formand.
Først velkommen til de fremmødte til dette HB møde. Nu nærmer tiden sig, hvor delegeretmødet skal afholdes. Som man

kan læse i " Svenden " har de i Ålborg lavet en køreplan for afvikling af delegeretmødet, så den side af stævnet skulle
være i orden.
Her i HB har vi vores del som vi skal have klar til delegeretmødet og vores hovedkasserer har fået revideret regnskabet
og sat det i bladet. Forslagene som skal behandles, vil blive sendt ud til foreningerne, så man der kan gennemgå dem.
I januar måned var der vinterfest i Vejle og den valgte jeg at deltage i. Det var som sædvanlig en hyggelig fest, hvor folk
morede sig med god mad og musik.

2. Redaktøren
Redaktøren oplyste at hendes printer er gået i stykker, og ansøger om køb af ny printer pris 1236 Kr. HB Er indforstået
med ny køb.

3. Hovedkasserer.
Frode har modtaget tilbud for udsendelse af svenden fra firma Erik Bausager, men han afventer også tilbud fra Post
Danmark. Der er købt nye medlemsbøger pris 12.568. Kr. Så ny pris er 20 Kr. Med omslag og uden omslag 15 Kr.
Forslag. Hvis du vil donere penge til foreninger eller andet er skattefradraget steget læs mere i svenden. Frode har
indgået ny aftale om køb af emblemer for de næste 3 år prisen stiger 10%
De foreninger som stadig ikke har betalt deres kontingent til HB. Bør snarest muligt få dette bragt i orden. HB. Gennem¬
gik regnskabet og havde ikke nogle bemærkninger.

4. Arkivet Der er indkøbt flere nøgler som er betalt.

5. CUK: Hjemmeside Intet nyt.

6. Forslag til delegeretmøde. Bilag bliver udsendt til foreningerne.

7. Næste møde 14. april 2007 og den 18. maj 2007

8. Eventuelt. Intet under dette punkt.

Ove Graae referat
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NYBESTYRELSE I SØNDERBORG

Formand: Anders Toftmark Dybbel Gade 9 6400 Sønderborg

Næstformand: Regnar Buhl Jørgensen Ringgade 200 6400 Sønderborg
Mail.: RegnarBuhl@mail.dk

Kasserer: Karin Jensen

Bestyrelse: Peter Overgård

Bestyrelse: Jacob Nilsen

Møllegade 51 6400 Sønderborg

Dybbel Gade 12B 6400 Sønderborg

Møllegade 27 6400 Sønderborg

Tlf.: 74486838

Tlf.: 74486640
Mob.: 21623368

Tlf.: 74420623

Mob.: 26532548

Tlf.: 74424918
Mob.: 22744590

Hulefar: Eigil R. Jensen Møllegade 51 6400 Sønderborg Tlf.: 74420623

FREDERICIA

Til Onsdagsmødet d. 7 Marts var der mødt 12 navere og
venner op, da formanden Erik Philipsen bød velkommen
og der blev sunget nr. 69 i sangbogen. Den kommende
generalforsamling blev kort drøftet, uden der var noget
sindsoprivende at drøfte. Så efter en times tid gik vi over
til hulemors varme mad, som noget nyt hun vil prøve, men
det kræver at hun får en tilmelding senest 2 dage før pr. tlf.
28969460 eller skrive sig på listen i hulen, og prisen er
stadig 20 Kr. for mad. Denne onsdag aften havde hun
lavet svensk pølseret med kartoffelmos. Da mødet var ved
at gå på hæld og alle var mætte og tørsten slukket næsten
da, mente Anny, for hun ville lige give en omgang inden
hun skulle hjem, tak for det.
Når dette læses er det jo blevet April, og det vil sige at vi
snart skal have hulemors hjemmelavet brunkål med
tilbehør.

Ifølge Årsprogrammet sker det Lørdag den 14April Kl.
14.00. Tilmelding enten på listen i hulen eller hulemors Tlf.
28969460 aller-aller senest d. 11 April.
Med kno i bordet
Vera/Jens Chr.

HERNING

Så har der været liv i hulen hele februar. Tre tyske Navere
har besøgt os, så der var liv og glæde dage, både til
hulemødet såvel som til søndagsmøderne, to af de tre var
piger, RENA og STEFHANI, de er begge uddannet
snedkere, den tredje er stenhugger, VILS og har arbejdet et
stykke tid her i Herning, hans plan er at rejse til Spanien.
Pigerne har fået arbejde i Holstebro, så dem kommer vi til
at se mere til, håber vi, da det er et par friske piger, der
sprudler af humør og gåpåmod. Så til sidst svende, mød
op i hulen, måske kan i også fa fornøjelsen af at møde dem.

MedKnoslag "MONTAGEN"

på hjul
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HILLERØD
Huleaftenen fredag d. 10.februar holdt vi vores ordinære
Generalforsamling med et fremmøde på 19medlemmer.
Formanden aflagde beretning over aktiviteterne i 2006
med bl.a. indvielse afden nye hule i Hillerød Kommunes
nye Kulturhus. Vi kunne samtidig glæde os over at være
gået ind i IT-alderen idet vor kasserer aflagde detailleret
regnskab ført på foreningens lap-top computer. Under
punktet: Valg Til Bestyrelsen blev Bodil indvalgt som
repræsentant for foreningens kvindelige medlemmer
ligesom Ole blev valgt som Revisor for de næste 2 år.
Formanden kunne slutte med en tak til alle foreningens
medlemmer for deres arbejde med at få den nye hule op
at stå. Trods snevejret var 12 medlemmermødt op til vor
lørdagsmesse den 24. februar, hvor Bodil under Knuds
sygdom havde lavet GuleÆrtermed flæsk, pølser, urter
og timian, men ikke nok med det, Bodil mødte også op
med sprøde pandekager som hendes veninde havde
bidraget med. Vi havde en meget fin aften med god
stemning og masser af sange fra Naversangbogen,
grundig skyllet ned med hulefars forfriskninger.

Med naverhilsen Preben

Snustobakshorn

HOLBÆK
Formanden tog sig en sygedag, så Peter tog over på
bedste vis. Torben har været til store foreningers møde
med Ny Holbæk kommune om fremtidens planer. Det lyder
lovende for os her i hulen. Der er 234 frivillige foreninger i
Ny Holbæk kommune, som skal køre efter samme regler.
Desuden skal der være DGI-stævne i Holbæk i år 2009. Her
er der mulighed for, at tjene penge ved at hjælpe til. Det ser
vi nærmere på. En tak til Rene for altid gode fastelavnsbol¬
ler med det hele. De fastelavnsboller som Tage fuskede sig
til, men glemte at tage med hjem, er ikke gået til spilde. Gæt
hvem der spiste dem ? Ole fik endelig lov til at holde sin
fødselsdag for os. Vi var rigtig mange, der godt vil have
været til stede i hulen den dag for at fejre dig Ole, med
mange lykønskninger. Men på grund af sne, isslag,
fygning og lukning af veje, var vi en del der måtte blive
hjemme. Efter sigende var det en god fødselsdag. En
sjælden ting hos naverne er familieforøgelse, men det er
altså hændt her hos os. Sanne og Peter ønskes tillykke
med deres lille dreng.
Godt gået.

TL

HØRNING
Der var sket en fejl, derfor var der ikke nogetmed i februar,
men det kommer her.

Fredag, den 2. februar var dermødt 11 naver, samt 4
gæster, Birgit og Leif fra Århus, samt Anne Marie og Elo's
naboer, Sarah og Lisbeth. Denne aften startede formanden
med de interne meddelelser derefter var der hyggeaften,
hulefar sørgede som sædvanlig for at der var lidt godt til
maven, klokken ringede flere gange og blærehatten kom i
brug.
Fredag, den 2. marts var der mødt 10 naver, samt Jette og
Svend Ove. Denne aften startede vi med stegte ål samt
stuvede kartofler, på nær Frank, han fik medisterpølse. De
stegte ål kom til at svømme. Kl. 20 kom Flemming. Da var
der ved at være tid til vores gæst,Svend Ove skulle holde
foredrag, han var søn af den sidste møller her i Hørning.
Det var interessant at høre hvad han kunne fortælle.
Sluttede med minderne.
Husk generalforsamling, fredag, den 13. april 2007
kl. 20. fællesspisning kl. 19.
Tilmelding til Otto og Else på 86921803 eller elot@,mail.dk.
senest 31. marts 2007.
En tak til Vejle for en fin vinterfest

Med kno i bordet
Else

KOLDING
Kun 3 medlemmer varmødt op, det var bestyrelsen, men vi
kunne godt forstå at der ikke kom flere, på p.g.a. det
forfærdelige vejr, da de fleste jo kommer udenbys fra. Men
vi fik da bestemt flere ting den aften. Vi har desværre måtte
ekskludere et afvores medlemmer, Knud-Erik Hald fra
vores forening her i Kolding på grund af forskellige
årsager. Det er jo altid kedeligt, at det sku gå på den måde,
men vi synes ikke, at han opførte sig som en naver skulle
gøre.
Generalforsamling afholdes Fredag d. 20.4. kl. 20.00, så
mød op og kom med nogle gode forslag.
Naverhilsen Karen.
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KØBENHAVN
Fastelavnsfesten (18.2.) var aflyst grundet en anden
(puhha) rigtig god fest i Hulen dagen før. Dermanglede
absolut IKKE noget, og selvom vi officielt startede kl.
13.00, blev klokken næstenmidnat. Tak til værten og alle
der deltog/og bidrog på den ene eller anden måde.
Svende-Hulemødet den 28.2., var til gengæld noget af en
spand vand i hovedet - deltagermæssigt. Vi nåede dog at
blive 9 inkl. æblekagen og O.B. der kom ved 20.00-tiden.
Men heller ikke hermanglede der noget (andet en frem¬
mødte). Søndagsmessen den 4.3. var endnu værre. Den
gode LeifOve stod helt alene med en dejlig (flæske)steg,
og som han fortalte: Dagen/frem mødet blev IKKE vellyk¬
ket, men det blev sværen. Gik hjem kl. 12.45., svær(d)
skuffet. Vi må i fremtiden desværre indføre tilmelding til
Messerne. Thi det er sgu ærgerligt at sidde mutters alene -

i Hulen, 'i? Inden søndagsmessen søndag den 1. april
skulle vi kl. 09.30 afholdeNavervennernes Generalforsam¬

ling. Grundet formanden, UDSKYDES generalforsamlingen
til onsdag den 18. april kl. 18.00, og holdes derfor INDEN
CUK's årlige generalforsamling. Der indkaldes hermed
(også) til sidstnævnte, der som nævnt afholdes onsdag
den 18. april kl. 19.00. Eventuelle forslag skal være forman¬
den i hænde senest 8 dage før. Trop op, da generalforsam¬
lingen er vigtigere end nogensinde før! Ikke mindst for at
bakke bestyrelsen op. April's Svende-Hulemøde er tirsdag
den 24.4. OBS! Ingen garanti foræblekage, men du
kommer vel alligevel? Og såmine damer og herrer her som
der: Så er der SCHWEIZERAFTEN lørdag den 28. april kl.
18.00. Nærmere reklame om arrangementet burde være
overflødig. Som altid når naverne og vennerne mødes er
een ting sikker: Der er rigeligt afdet hele (bare ikke af
desserten). Menu: Kalbbratwurstmit røsti und Dazu
Feldschlössli og schwyzerkaffi (eller almindelig).
Ufwiederluerge! På gensyn - også udefra.
Arrangementer:
1.4. kl. 10.30 Søndagsmesse. OBS! Tilmelding/forbehold
for aflysning.
18.4. kl. 18.00 NRHF's Generalforsamling,

kl. 19.00 CUK's Generalforsamling
24.4. kl. 19.00 Svende-Hulemøde
28.4. kl. 18.00 Schweizeraften
Medforårs-kno i bordet Niels „ 2m "

NÆSTVED
Grundet vejret var der ikkemødtmange op til generalfor¬
samlingen den 23.02.07. Kun 5 navere og 5 navervener.
Generalforsamlingen blev overstået på kun 1 time. Finn
blev genvalgt som formand. Ove blev valgt som ny
sekretær, da Nils ikke ønskede at fortsætte.Vi kom hurtigt
til de gule ærter, og der var nok til alle. Ved hulemødet den
02.03.07 var kun 8 mødt.Der blev diskuteret, om generalfor¬
samlingen skulle have været aflyst på grund af vejret.
Loppemarkedet vil muligvis blive flyttet til august. Næste
hulemøde bliver, på grund afpåsken, først den 13.04.07.
Med e 'n finger NILS.

LOS ANGELES
Til vores navermode den 9. marts havde vi 36 til middag,
og den blev tilberedt af vores formands svigermor fra
Odense i Danmark. Dejlig dansk mad og lækker dansk
lagkage til dessert. På modet fik vi også anerkendt vores
formand Kent Hanson for han er nu på syvende år som
formand og tillige fik vi også anerkendt vores kassere
John Kristensen, som nu har været naver i 25 år og ud af
disse været kassere i de 24 år. Så vi takker dem begge for
deres indsats for naverne her i Los Angeles.
Naveretternes Valentine Party gik fint, der var masser af
dejlig smørebrød og vores to tyske navere var også
indbudt til spisning, men da bingo spillet begyndte trak de
sig dog tilbage. Ole og Marc, de tyske navere, boede hos
mig i 10 dage og jeg var så heldig at kunne give dem noget
arbejde og et par af mine naboer kunne også bruge deres
hjælp. Så de fik tjent nogle dollars til deres videre rejse på
valsen. Jeg tror de tog videre til Mexico og så tilbage til
San Francisco. Men vi har ikke hørt fra dem endnu.

MedKno Arne O.

NYSTED
Generalforsamling 05-03-2007 kl. 19:00
Generalforsamling den. 5.marts blev afviklet lige efter
bogen. AlexV Jensen, Kaj Truelsen og Flemming
Nørregaard modtog genvalg til bestyrelsen og som
suppleant blev det Bent Christian Kaup. Willy E Jørgen¬
sen modtog genvalg til Skatmester og Jens Kristensen
som Hulefar. På den økonomiske side blev Frank Bred

genvalgt til Revisor og vort nye medlem Ib Thøfner som
Revisorsuppleant. Regnskabet blev godkendt med et lille
overskud. Kontingentet forbliver uændret på kr. 300,00 pr.
år. Frank Bred blev valgt til delegerede til Pinsestævnet.
Under eventuelt blev vores nye udflugtsmål taget op til
debat og turen er nu planlagt til efteråret - turen går til
DIESELHOUSE (HC ØRSTEDSVÆRKET) hvor vi bl.a. skal
høre og se den store motor starte og kører - motoren
bliver startet hver søndag kl. 11:00. Det kan komme på tale,
at også andre foreninger som er interesseret i projektet, og
vil være med, så vi kan lave en fælles tur - kan kontakte
formanden på e-mail:alex.v.jensen@tdcadsl.dk
Sommerfesten bliver i år holdt hos Ib og Kirsten i
Jernbanegade (Kun få skridt fra Hulen)
På hulemødet fik vi besøg af to fra Nakskov naver¬
forening, som havde lugtet Ibs gode Skipperlabskovs der
blev serveret efter Generalforsamlingen - tak for besøget
Nakskov, det var hyggeligt at se andre til et hulemøde, alt i
alt en rolig og gemytlig aften.
Mødet sluttede med at synge minderne og vi gik hver til
sit med godt humør efter aftenens strabadser.
Med kno.
Oldermanden.
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ODENSE
Her sker da lidt hvermåned, selvom det ikke ermeget. Vi
holder til i T.I.B, frokoststue. Julefrokosten holdt vi

hjemme hos mig, da vi kun var 4. Det blev da også en
hyggelig aften. Vi var også til Fredericias vinterfest. Det
var alle tiders fest, som vi siger tak for. Vi skulle have
torskegilde d. 16.2., men det blev fest uden torsk. Vi fik
maden udefra. Det blev då også en ganske hyggelig aften.
Børge havde spenderbukserne på og gav en omgang i
anledning afhan blev 65 d. 18.2. Vi siger et stort tillykke til
dig Børge. Den 9.2. Fik jeg pludselig besøg af to berejste
piger Rena Stepfani. De var begge møbelsnedkere. De
havde været på besøg i Hillerød og ville til Give. De havde
fået et stop, med en jeg kender, som er nabo til mig og
fortalte hvor jeg boede. De fik en overnatning og videre-
næste dag. Jeg har hørt i min øresnegl at de boede i
Herning nogle dage. De kom fra Flensborg og Stuttgart. Vi
ønsker Inge tillykke med de 80 år d. 12.4..
Husk vi har generalforsamling d. 13.4.2007 kl. 17.00.
Afhensyn til maden, ring til Kirsten Tlf.: 65913538.
De bedste hilsenerpigen fra Fyn

RANDERS
Hulemødet d. 2/3 - 07"Mødet blev indledt med en sang,
inden vi gik i gang med den mere alvorlige del, det altid
tilbagevendende problem ; Hvad skal vi give i stævne¬
gave, det skal jo gerne være en gave der vil blive husket.
Vi tror vi har det... Generalforsamlingen bliver først d. 13.
april, da vi holder lukket i påsken. Jørn vil gerne give lidt til
ganen søndag d. 1 april fra klokken 11, da han fejrer sin 70
års fødselsdag i Ungarn.
"Med kno i bordet"Laila."

ROSKILDE
Ærgerligt, men vi måtte desværre aflyse hulens jubilæum
d. 24.2. p.g.a. snevejret, men nærmere dato kommer i næste
nr. af svenden. Ja nu er sneen kommet, men vi fuldførte
vores tur til København d. 7.2., selv om det var snevejr. Da
vi kom til Høje Tåstrup var der intet, så det blev en god
tur. Tak til festudvalget. Vi var inde og se Operaen, et flot
bygningsværk og vi havde en dygtig guide til at fortælle
os om de forskellige ting derinde. Så bagefter tog vi på
Glyptoteket og spise og gik lidt rundt (ikke for mange timer
vel Inger). Nå spøg til side, en virkelig hyggelig dag, og så
tilbage til Roskilde og snevejret.
Program forApril
Kortspild. 15. Kl. 17.30.
Hulemøde d. 27. Kl. 19.00.

Hulevagt Erna og Karl.

SILKEBORG
I år har vi oplevet enmærkelig vinter. Det ene øjeblik
troede vi, at foråret allerede havde taget sit indtog meget
tidligt. Men ak nej, det skulle vise sig at vinteren tog sit
indtog meget sent denne gang. Med sne, forsinkelser og
influenza til følge.
Fredag d. 10. feb. kl. 17.00, blev der afholdt "torskegilde" i
Hulen med ikke mindre end 26 fremmødte, måske pga. de
sarte maver som ikke kan det der med fisk, var der også
Ribbenssteg på menu kortet. Bent Wills stod som chefkok
og Ole Eriksen, Peter "skysser" og Kaj "Mads" som
medhjælper. En aften hvor der virkelig blev gået til fadene
og mange kilo blev omsat. Der skal lyde en stor tak til jer
alle 4 for den gode mad. Efter spisningen kom sang¬
hæfterne flittig i brug, bl.a. blev "Skraldemandssangen"
sunget til ære for Marie. Manne Bæk fra Thisted havde
taget en kasse Thy Pilsner med, som jeg skal hilse og sige
faldt i meget god jord. Og så må vi jo ikke glemme pigerne,
som tog en stor del af deres arbejde sammen med Kai S. til
slut. Dejligt med et sammen hold hvor alle hjælper hinan¬
den. Søndag d. 25. februar havde vi månedsmøde, det er
normalt formanden (Søren) som står for dette. Men
desværre var Søren bukket under for den strenge vinter
med influenza. Så er normalen at næstformanden tager
over, men Boje var senge liggende med 39,1 i feber. Men
så er det jo godt der er en sekretær som Kai S. der kan tage
over. Vi var desværre ikke så mange pga. vinterens indtog.
Vi 14 fremmødte havde dog en dejlig dag, og sendte
mange venlige hilsner til de sygdomsramte. Jeg kan
hermed konstatere, at der er mange der læser Den farende
Svend. For formændene fra Samsø og Silkeborg, har faet
en kontakt sammen så vi i fællesskab kan hjælpemit
"smertens barn" kære Christian, så han igen kan blive
forenet med sin Maja, som har taget arbejde på Samsø for
en periode. Jeg håber meget, at vi kan drage til Samsø i
samlet flok fra Silkeborg og tilbringe enWeekend samme.
For ikke mindst at Christian kan få ro i sjælen. Fredag d. 2.
marts var der revision afHulens halvårsregnskab og vi må
tilstå det går godt i Silkeborg.
Søndag d. 4. marts var der Bestyrelsesmøde og bestyrel¬
ses bevilgede kr. 1.000.- til istandsættelses af "udstillings-
vognen" hvis stand ikke er som man troede. Bestyrelsen
mener, at den er et stort aktiv for CUK, og vil her igennem
støtte dette projekt. April er en af de stille måneder i
Silkeborg, udover at vi har åbent i Hulen hver onsdag og
søndag formiddag fra kl. 10.00 til 12.00 er det eneste andet
denne måned, vores månedsmøde søndag d. 29. april kl.
10.00.

Kan i holde jerfugtige svende. "Knagestrup''

Naverhilsen fra Roskilde
Anne-Lise
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SAMSØ
Ved generalforsamlingen den 2/3-2007 var kun enNav
mødt op udover bestyrelsen.
Erik ogAlice var på valg og modtog genvalg. Hurtig møde.
Vores formand H.P. havde lavet Brunkål. Det smagte.
Med kno Jørn.

SLAGELSE
Til generalforsamlingen d. 17/2-2007 var der desværre et
fravær på ikke færre end 50% idet "kun" 7 svende og 2 NV
mødte frem. Det kan godt være at det er p.g.a. den æn¬
drede dato eller tidspunkt, men da begge dele er bestemt
afmedlemmerne, så burde det ikke være tilfældet. Jeg
håber ikke at det er p.g.a. manglende interesse. I alle
tilfælde er der noget vi skal have ændret så vi igen kommer
op på et fremmøde på ca. 90%. Selve generalforsamlingen
forløb lige efter bogen som det vil fremgå af internt referat.
Blot skal nævnes at Hans Frederiksen nu er bestyrelses¬
medlem, Boye Hoyem er suppleant, Grethe Andersen er 2.
revisor og Gitte Jeppesen er blandt "festoriginalerne".
Jens Peter Olsson blev, fuldt fortjent, valgt til Årets Nav
bl.a. p.g.a. hans altid positive omtale og indstilling til
SlagelseNaverforening. Et stortTILLYKKE!!! Efter
generalforsamlingen blev der serveret gule ærter for hvem
der spiser det og brunkål for de kræsne (kom ikke og sig
der ikkebli'r gjort noget formedlemmerne).
Hulemødet d. 2/3-2007 blev afløst af foredrag ved Erling
Kristensen som omhandlede sindslidendes vilkår fra
middelalderen frem til nu. Erling Kristensen er en rigtig
god foredragsholder som, via sit arbejde på Andersvænge
i Slagelse, har et fremragende grundlag for at vide hvad
han taler om og det er jo temmelig aktuelt lige p.t. i forbin¬
delse med de afsløringer der er fremme i pressen ang.
vores behandling af disse mennesker. Det blev da også en

uforglemmelig aften for de få dermødte frem og der er
aftalt en opfølgning i et andet regi. En stor tak til Jørgen
og Boye som stod for dette arrangement.
Med kno i bordet: Erik Hjorth Andersen

STOCKHOLM
Årsmødet den 3 februar blev en stille historie, det var
omvalg på alle pladser og økonomien blev også godkendt
Ved fastelavnsfesten var vi 20 voksne og 15 børn, så det
var mange af de røde som forsvandt. En røget skinke gik
samme vej. Kattekonge blev Norton Paulsen-Valenius.
Vejret var fint og da der var lidt sne kom der rigtig fart på
flere sneboldkampe. En meget vellykket dag.
Den 24 februar var" Pastoren" kommet (hjem) tilbage igen.
Han hade fejret sin 85årsdag i København , og nu skulle
han fejre dagen på Ingarø. Det er ikke alle som klarer af at
fejre både i Danmark og Sverige, men ikke alle bliverjo 85.
Han blev budt velkommen tilbage med sangen nr. 67, en
hjemvendende nav. Vi takker for dejlig mad og en fin dag.
Program forApril.
6April Langfredagsfrokost kl. 13:00.
14April Whisttunering Lørdag kl. 10:00.
21 April Tværbanan???????
27April Svendefest fredag kl. 19:00.
Med Naverhilsen

Onkel Anders

SØNDERBORG
Fredag den 2. marts blev der afholdt generalforsamling i
Sønderborg afdelingen. Vi startede kl. 19.00 og der var 18
fremmødte, så kom nr. 19 og lidt efter nr. 20. Et helt pænt
fremmøde. Vi startede som altid med en sang, hvorefter
selve generalforsamlingen begyndte. Formanden bød
velkommen, hvorefterHenning overtog som dirigent.
Selve generalforsamlingen forløb stille og roligt, dog var
der enkelte problemer da vi nåede til punkterne med valg,
men som altid var Henning god til at rede trådene ud.
Anders blev valgt som ny formand og Regner, Peter og
Jacob blev valgt ind som bestyrelsesmedlemmer. Tillykke
til jer alle sammen. Anders sluttede generalforsamlingen
med, at takke Børge for den tid han har været formand, og
opfordrede alle fremmødte til at opretholde en god ånd i
Hulen. Vores kasserer Karin, havde sørget for lidt godt til
ganen, som blev skyllet ned med et par skænke. Alt i alt en
stille aften med sang og lidt hyggesnak.
Med kno i bordet
Jette.
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VEJLE
Til mødet den 02. Marts var 20 Naver og Navinder mødt
op, et glædeligt fremmøde. Irene Sørensen fik noget
forsinket overrakt Jubilæumsnålen for 25 års medlemskab.
Et stort tillykke til Irene. Herefter blev mødet åbnet med nr:
35 " Svende vårsolen vinker nu atter." og Formanden bød
velkommen til de fremmødte. Der var ikke de store ting at
berette om, bortset fra, at et stykke af skrænten ned mod
Ibæk Strandvej, var skredet ned pga. det fugtige vejr her i
vinter. Der er taget kontakt til de kommunale myndigheder,
så vi afventer, hvad der skal ske med " Jordskredet."
Formanden opfordrede endnu en gang til at møde op til
Generalforsamlingen den 13. April, samt til den fremrykket
rengøring afHytten den 21. April. Preben Olsen, der er
murer, har søgt om optagelse, og var derfor på besøg i
Hytten, for at se, om Naverne er noget for ham. Preben har
arbejdet mange år i Norge, men er nu Varmemester i
Grejsdalen. Der var ikke mere at berette om, så ordet blev
herefter frit. Bødekassen blev talt op, og der skulle gættes
på " Indholdet" Hvert gæt kostede en " Flad femmer"
Niels Erik var tættest på, hvilket blev belønnet med °
flaske " Klare dråber" fra Ålborg.
Den 17. Maj fra Kl.: 1300 er Keld vært i Hytten til lidt"
Mave og Mundgodt" Han bliver " Rigtig Voksen " den 16.
Maj (60 år.) Jolanta og Lida havde fremtryllet en rigtig
lækker og velsmagende " Hollandsk Suppe " Tusind tak til
dem begge. Klokken's klare toner lød flere gange i løbet af
mødet. Tak til de gæve "Klokkespillere"
Endnu en gang: HUSKGENERALFORSAMLING den 13.
April. Indkomne forslag til Generalforsamlingen skal være
Formanden i hænde senest 8 dage før Generalforsamlin¬
gen.
Der er Revision Fredag den 30. Marts.

Med kno.

Kaj Referent.

Håndkrøs

ÅLBORG
Der varmødt 12 svende til huleaften, der varmange, der
ikke havde sendt afbud, så der var rigelig mad til os, husk
at sende afbud. Vi har fået et kort fraAnker, som opholder
sig under varmere
himmelstrøg, Frits Farlig ligger på sygehuset, han har det
efter omstændighederne godt.
Formanden orienterede om forberedelserne til pinse¬
stævnet og bad medlemmerne om at finde annoncører til
programmet inden 1.4. Sommerudflugten bliver udsat til
efter sommerferien, der kommer nærmere oplysninger.
Formanden bad også om hjælp framedlemmerne til at
arrangere aktiviteter. De nye stole til hulen bliver leveret i
uge 11-12.
Vi besluttede på generalforsamlingen, at hulen er lukket i
juli og august.

Med naverhilsen Irene Andersen

ÅRHUS
Vi måtte udsætte den planlagte Gule ærter aften den 24-2
, til ugen efter, da vi alle varmere ellermindre sneet inde.
Det blev noget af et tilløbsstykke , hver en stol i hulen
blev besat, men Kaj's Gule ærter, med alt i tilbehør er
også værd at gå efter ! Det smagte herligt! Efter middagen
havde vi banko spil, det er ret så hyggeligt med de mange
kommentarer rundt om ved bordene ! Mon ikke at der
bliver trængsel ved det runde bord næste år - næsten
hvert et banko råb kom derfra.

Thyra Thy havde en frisk hilsen med fra Viggo Reffenstein
, nogle af Thyras bekendte havde været i Tanzania og
havde dermødt Viggo !
Så er tiden snart inde til at vi igen skal have en gourmet
middag a la Kaj. ALLE svende er yderst velkomne til
denne middag fredag den 13 april!
GENERALFORSAMLING-fredag den 13 april
Vi spiser kl. 19,-. GF. Kl. 20,-
Skiveskydning den 27 april
Hilsen fra smilets by. Lis

ö/tVS/V/\ Øéns Værtshus

Billard Dart
Kirketofte 1. Samsø
Tlf: 86 59 OO 27

Bar NO. 41 Bodega
Staldgårdsgade 41

7100 Vejle
Tlf. 75 85 16 13
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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

TILMELDING OG UDMELDNING AF MEDLEMMER
Hovedkasserer:
Frode Zachariassen, Rustrupvej 26 B, DK-8653 Them.
Tlf.: 8684 9268 Fax.: 8684 9143 E-mail: frode26@mail.tele.dk
Bank: Arbejdernes Landsbank i Danmark konto:53470388708
Bank: Arbejdernes Landsbank fra udlandet
konto:DK4353470000388708 ~ Swift: ALBADKKK

BLADFORSENDELSE TIL UDLANDET
OG MIDLERTIDIG SEKRETÆR
Ove Graa, Runestenen 52, 4700 Næstved
Tlf. 5577 3921 . E-mail: frgraae@ofir.dk

MIDLERTIDIG REDAKTOR
Richard Schmidt, Skanderborgvej 13A.1, 8362 Hørning
E-mail: naverne@gmail.com Redaktør Dorrit Hansen
Deadline den 10 i måneden

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@hotmail.com
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 lofccil& øl d&p>ot

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

Malermester Eugen Uhl
Klinten 27, 3600 Frederikssund

Tlf. 47 31 27 99 - 40 57 27 99

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 svommepøl.

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

K Fl'cHSI E
TAXI 7550 2700

CITY CAFE'en
Fønnesbechsgode

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.
ÅBEN ALLE DAGE FRA 9.00 TIL 02.00.
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0ver Brandt's Bar
Paladspassagen 7

7100 Vejle
Tlf. 7583 1099
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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

; Lise/f'
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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Fredericia sommerudflugt
Den 12/5-2007. Kører Ewald en tur ud i det danske sommerland. Denne gang går turen til Rømø hvor vi
vil nyde sejlturen over og hvad det ellers medfører. Hvor vi spiser er endnu ikke afgjort, men vi skal nok et
godt og billigt sted.
Afgang fra Sjællandsgade i Vejle Kl. 8.15.
Hulen i Fredericia Kl.9.00.
Hulen i Kolding Kl.9.30.
Tilmelding påTlf. 28969460
eller 40596654 senest d. 5 Maj.
Prisen bliver 125 Kr. for bus og sejltur plus mad.
Med kno i bordet
Vera/Jens Chr.

EFTERLYSNING
Hovedkasserer søger oplysninger om personer der er medlem afCUK naverne i Thule.
Bestyrelse og medlemmer bedes venligst sende deres adresser til hovedkassereren

Frode Zachariassen, Rustrupvej 26 B, DK-8653 Them eller mail: frode26@mail.tele.dk
Begrundelsen er at jeg har mistet alle jeres data, så der er ingen kontakt til personer der virker.

Med kno

Hovedkassereren Frode

C.U.K. Roskilde holder 80 år.

Da Kong Vinter forbød os at holde fødselsdag d. 24-2, prøver vi d. 16-6-07.
Hulen er vært for en bid brød, drikkevarer er for egen regning til hulepriser.
Damadholdet ermeget interesseret i hvormange der har lyst til at besøge os,

Bedes I kontakte Erna på tlf. 46361068 eller Inger på tlf. 46364204 senest d. 1 -6.
På gensyn i hulen.
Naverne i Roskilde



2.

FØDSELSDAGE

D. 29.04.2007 Alex B. Christensen Næstved
60 år Rørdalen 8

4690 Haslev

D. 04.05.2007 GunnerNielsen Herning
80 år Rugvænget 42

7400 Herning

D. 06-05-2007 Jytte Møller Randers
60 år Skelvangsvej 183,2. th.

8900 Randers

D. 08.05.2007 Jette Rasmussen Sønderborg
50 år Løvenskjoldsgade 16

6400 Sønderborg

D. 16.05.2007 LeifSchmidt Hørning
70 år Hybenvænget 20

8382 Hørning

D. 23.05.2007 Axel Thomsen Århus
70 år J. Ewaldsvej 112

8230 Åbyhøj

D. 25.05.2007 Poul Berg Frederikssund
70 år Gartnerstien 10

3300 Frederiksværk

D. 29.05.2007 Niels Gunni Vase Hørning
60 år Hovedvejen 213

8361 Hasselager

JUBILÆUM
D. 12.05.2007 Ole Højsgård Frederiksen Hillerød
45 år Kirsebærlunden 9

3460 Birkerød

Den 1. april kunne Svend Sørensen
Calgary, fejre sin 70 års fødselsdag.

Tillykke fra foreningen.

Den 19. april fejrede SvendNielsen
Calgary, sin 80 års fødselsdag.

Tillykke fra foreningen.

Axel Thomsen 70 år

Axel Thomsen kan den 23 maj, fejre sin 70 års fødselsdag. Axel ermaskinmester / elektroingeniør- og
har som sådan rejst næsten overalt på kloden.

I året 1995 startede sit eget konsulentfirma i England, efter en årrække der, rejsteAxel og Lis hjem til
Århus for at nyde tilværelsen her.Axel er en festlig og farverig naver, han spreder hygge og livsglæde
omkring sig - hjertelig tillykkemed fødselsdagen, ønskes du afÅrhus foreningen. Lis
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TAK - TAK - TAK - TAK - TAK - TAK

Hjertelig tak for hilsener og telegrammer i anledningen afmin 50 års fødselsdag den 27 marts. Særlig tak til
HB, foreningerne i Silkeborg ogAalborg.

Tonni Jessen , Aalborg

Jeg vil hermed sige tak for alle hilsener og telegrammer og gaver fra ind og udland tilmin 70 års fødselsdag.
En stor tak til Hørning for en alle tiders tur til Ungarn. Tusind tak alle sammen.

Med naverhilsen Jørn, Randers

Tak til alle for opmærksomheden påmin 60 års fødselsdag

Med kno
Christian Mygen, Silkeborg

Den 23 april fejrer Ebbe Lehmann
Calgary sin 65 års fødselsdag.

Tillykke fia foreningen.
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UNGARN TUREN!!

DET ER SQ. SVÆRT AT BEVARER (PIS)I MISMEN
PÅ EN TUR TIL UNGARN MED DET SELVSKAB, DE
BUSFØRER OG DEN BUS.
1. STOP UDENFOR DK. VAR OTTO DUBURG, FOR¬
SYNINGER OG PROVIANT BLEV INDKØBT, DER
VAR IKKE ET ØJE TØRT, "HANNIBALL TALTE TIL
39" SÅ AFSTED MOD 1. MÅL ET HOTEL OMKRING
BERLIN, DER VAR MANGE FINE PITSTOP, HVOR
VI SOM 1 .PILOT JESS SAGDE TIL OS DER VIL
TRÆKKE LIDT FRISK LUFT GENNEM LIDT TO¬
BAK. SPIND I BUSSEN,, DER VAR SQ. SÅ MEGET
AT HVIS DET VAR ULDSPIND VILLE DER VÆRE
TIL FLERE FÆRØTRØJER, KIRSTEN (PIGEN FRA
FYN) HAVDE SÅ MEGET SPIND AT HUN HAVDE
NOTERET DET NED, HELDIGVIS LÆSTE HUN DET
SELV OP! DU ER GOD KIRSTEN, MEEEEN LIDT
UARTIG, DEJLIGT!!!!!
2.EFTER 1. OVERNATNING,"HANNIBALL TALTE
TIL 39" GIK DET MOD BUDDAPEST, GENNEM
GRÆNSOVERGANGE SOM VI NÆSTE IKKE OPLE¬

VEDE, DVS. MEGET KORTE STOP,
ANKOMT TIL HOTELLET I BUDDAPEST FIK ALLE
AF „HANNIBALL" UDLEVERET ET (KREDIT)KORT
TIL VORES VÆRELSEE,"HANNIBALL TALTE TIL
39" ET FINT GODT HOTEL, HER MENER JEG VÆ¬
RELSERNE, SERVICEN I RESTAURANT OG BAREN,
DEN ER DER VSQ. IKKE NOGET OG SKRIVE OM
EFTER MIN OPFATTELSE, UDOVER MORGENMA¬
DEN DEN VAR OK,
3. BUSTUR I BUDDAPEST MEGET FIN MED EN
GODT DANSKTALENDE GEID EN SØD Q. (SOM
FLERE AF DE UNGEN HERRE I BUSSEN GJORDE
HANEBEN TIL, JO DE VAR UDE OG GØRE DERES
HOSR GRØNNE)

BUDDAPEST ER EN SPÆNDENDE BY, DET ER IM¬
PONERENDE AT DE HAR GJORT DEN OPBYGNING
EFTER ALT HVAD DE HAR GÅET IGENNEM, DET
MÅ VÆRE ET MEGET SAMMETØMRET BEFOLK¬
NING AT DE HAR KUNNE HOLDE SAMMEN EFTER
ALLE DE KRIGE OG VOLD DE HAR GENNEM¬
GÅET!!

OG SÅ VAR DER LIGE DET HESTE OPVISNING,, DE
ER MEGET DYGTIGE MED DERES 1/2 BLODS, SELV
TING KAN HESTENE MED DERES RYTTERE SOM
ER SÅ GANSKE UNATURLIGT FOR FOR DEM, JO
BEGGE PARTER ER DYGTIGE, OG SÅ VAR DER JO
LIGE AT ET PAR AF VORES DAMER ABSULUT
SKULLE OP OG RIDE , (PÅ HESTE) HVILKER SYN!!
NÅ JA, VI ANDRE GLEMMER DET VEL PÅ ET
TIDSPUNKT! GRINER LIDT!!

r* >f ,®if j J - ® ?•.«§ HMi.' •
w i /Hi I • a i få,us

FROKOSTEN EFTER HESTETUREN (HVOR ET PAR
HERREN KØBTE RIDEPISKE, GUD VED TIL HVAD?
SPANKING MÅSKE??) DEN VAR INPONERENDE,
DEJLIG TROR JEG LOKAL MAD, SØDE VÆRTSPAR,
MASSER AF MAD GOD LOKAL VIN, EN GAMMEL
MOTORCYKEL SOM FLERE BØD PÅ, MEN DEN
KOM DA IKKE MED I BUSSEN!!

TORSDAG,, FRI SOM OM AFTERNERNE, NU VAR
DET I BYEN OG HANDLE OG „PRUTTE" MED DE
LOKALE, SPÆNDENDE! JEG FOR MIT VEDKOM¬
MENDE FIK (SOLGT) ET VIDEO CAMERA MED
ALT TILBEHØR I EN DEJLIG VELFUNGERENE TA¬
SKE + 400,00 DDK. MEN HAN DER VILLE KØBE
DET (SIKKERT EN SIGØJNER) GLEMTE BÅDE OG
AFTALE PRIS OG BETALE!! SURT!!!! BORTSET FRA
DET EN DEJLIG DAG FINT VEJR, DEJLIG TORVE
GRILLMAD, OG DRIKKELSE, OM AFTENEN
HAVDE VIST "HANNIBALL" ARANGERET MIDDAG
PÅ HOTELLET, TAK FOR INDSATSEN TIL
„HANNIBALL" MEN SÅ BESTEMT INGEN TAK TIL
HOTELRESTAURANGEN, SUPPE, JA TRO DET DEN
VAR SQ. TYNDERE END VAND, SMAGEN VAR
LIGESÅDAN MEN DER LÅ VIST TROR JEG 2 STK.
LIGNENDE FRANSKBRØD PÅ BUNDE, RIGTIGT
ULÆKKERT EFTER MIN MENING, HOVEDRETTEN
TJA, DEN VAR SQ. IKKE BEDRE, TROR DER VAR 4
STK. BRØD OG 2 SELLERI IDEN. MEN JUBBIÜ
HULEFAR MED FLERE KENDTE ET RIGTIGT GODT
STED MED FIN SERVICE OG SMILENDE PERSO¬
NALE OG GODE VELSMAGENDE VARRE TIL 1/2
PRIS AF HOTELLET, DER TOG VI OVER UDEN
TÆLLING FRA „HANNIBALL"EN FIN AFSLUT¬
NING!!
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4.FREDAG! OP FØRHAM I KÆLDEREN FÅR SKO PÅ,
HURTIGTMORGENMAD, UDTILBUSSEN,HER
SKULLE „HANNIBALL" SOMVANEN TRO FORETAGE
FOLKETÆLLING, UTROLIGTHAN EFTERHÅNDEN
IKKEVIDSTEATVI VAR 39 PERSONER.
TUREN HJEM EFTERMED EN ENKELTOVERNATNING
GIK FINT, JESS KØRTE IKKE SAMME VEJ HJEM,MEN
DETVARVISTNOGETMED ET SKILTHAN HAVDE
OVERSETPÅVEJDERNED, SÅVI BLEV SNYDT FOROG
SE PÅ (GADE DAMER),
HVORFORVED JEG IKKE??
EFTERENMØRKLOKALTURFANDT JESS DOGVORES
OVERNATNINGS HOTEL, DERVARNU PÆNT I LOKAL¬
OMRÅDET,ATHOTELLETPÅ EN LUKKE JORDVEJ
HAVDE INGENVELREGNETMED, HELLER IKKE GPS.
EREN, EFTER EN GODNATS SØVN,MEDVIN(GUMMI)
PÅNATBORDEN, OGMED LOVNING PÅ EXSTRA
(DYNE) SOMALDRIG KOMVARDETOPOG INDTAGE
ETGODT SOLIDTTYSKMORNBORDVARDET SNU¬
DENMODHANHEDDERVISTOTTO DUBORG, EN
HANDLEPAUSE HER PÅ 1 TIME,AFSKEDMEDNOGLE
AF VORES MEDREJSENDEGIK TURENVIDEMED ET
STOPVED JEG TOR KOLDING,HERGAD JOHANOG
JYTTE SQ. IKKEHAVEMEREMEDOS OG GØRE, PÅ P.
PLADSEN STOD ENMANDMED EN HUND,DE
KENDETE VISTHINANDEN,ALDSÅ JOHAN OG HUN¬
DEN,TURENGIKNUTIL FREDERE(CLA),

NUVARDETSÅAFSKED IGEN, IGENUDEN
TÅRERMED ØNSKETOMAT SES IGEN,MED TOG FRA
FREDERECIA TILDJÆVLEØEN,HERMEDDSB.GIK
DETGALT, ET TOG SMUTTEDE, (KLART FLEMMING
JESS OGHANNIBALL,
HAVDE JO IKKE PLANLAGTDET SIDSTE SMUTAF
TUREN!!
JEGVILHER SIGEALLE SOMDELTOG I TUREN TAK
FOREN DEJLIGOPLEVELSEMED JERHVIS DET IKKE
VARFORDIDETVARENNAVERTURVARJEGALDRIG
HOPPE PÅ DEN.
IERALLEBAREGODE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! TAK
MED KNO
CARL-OTTO
COIM.

CALGARY
Hulemøde den 7. marts 2007
På vores marts møde skete der ikke de store ting. Vi fik
som planlagt serveret karbonadermed tilbehør, hvilket de
fleste var tilfredse med. Der var intet nyt om vores jubi¬
læum fra Jens Kaack. Der var 5 fødselarer der havde bragt
snaps, og som vi sang og skålede for. Det var George Han¬
sen, Eric Jørgensen, Christian Østergaard, Niels Bartholdy
ogMikael Bartholdy. Vores 50/50 lotteri blev vundet af
Karl Jensen med $ 48.-sunget sange # 50, # 22 og # 47.
Næste møde den 5. april hvor vi afholder generalforsam¬
ling.

Hulemøde/generalforsamling 5. april 2007
De 26 fremmødtemedlemmer til den årlige generalforsam¬
ling blev budt velkommen af formanden, hvorefter vi sang
de to nationalsange. Efter valg afdirigent tog det ikke lang
tid at komme igennem dagsordenen. Protokollen, regnska¬
bet og formandens beretning blev hurtigt vedtaget. Valg til
bestyrelse etc. var alle genvalg. Næstsidste punkt var
vedtagelse af vedtægter (godkendt afHB) hvilket også gik
glat igennem. Der blev skålet for Svend Sørensen, Svend
Nielsen, Carl Henning Birkkjaer og Gert Petersen som alle
havde bragt snaps. Svend Sørensen gav en omgang øl i
anledning af sin 70 års dag. Herefter blev der sunget sang
#21. Hans Madsen og Jens Laursen havde begge bragt
en hel del gammelt værktøj, som klubben kan udstille. Vo¬
res 50/50 lotteri blev vundet af formand Bent med $ 52.-.
Hans Bohl meldte sig (ogWanda) som vært til vores årlige
"Stampede Breakfast" i juli måned hvilket klubben er me¬
get taknemmelig for. Næste møde er den 3. maj 2007.

Med kno på bordet, Ole
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FREDERIKSSUND
Ved hulemødet d. 2-3 var vi 12 fremmødte og deriblandt
Bent Juhl Madsen der er forhandler afarbejdstøj, bl.a. "
Naver" arbejdstøj. Det er jo i marts vi traditionen tro tøm¬
mer bødekassen, og det blev den da også denne aften.
Som vi plejer gættede vi på indholdet, og Per Vejen kom
nærmest, så han vandt præmien som bestod af en kasse
små kummerl inger.
Per uddelte straks en omgang af flaskerne, så vi kunne
spille højeste tal, og kassereren tabte Bente ( kassererens
kone ) havde haft fødselsdag i starten af februar, og slog i
den anledning på klokken og betalte sig selvfølgelig fra
det. Vi siger tak til Bente. D. 7-3 var der besøg i hulen af20
Murer (med ret til at bære sabel). Det var efterløns klubben
afMurer i Frederikssund og omegn. Det var 3. år i træk at
de besøgte os til gule ærter med hele svineriet til + grise¬
haler der var afskåret i nakken. Det er blevet en tradition
for dem og os. De mødes i hulen til den internationale
drikketid (kl. 10.30.). De møder altid op medbringende
egne sange, samt flittigt brug afNaversangbogen. Det
bleven dejlig dag, der sluttede ca. kl. 16. 00. En stor tak til
HulefarArne, Poul og Kurt.
Der er ikke så meget at skrive om i denne måned, da vi
holder generalforsamling den 13 april, som er efter
deadlinen til Svenden. Der var ingen grund til at holde
generalforsamlingmidt i Påsken.
Med kno i bordet og efterredigering Poul Berg/Kurt
Rasmussen

Fødselsdage i april: d.21. Knud B. Sørensen 90 år.
d.26. Nicolay H. Jensen

Fødselsdage i maj: d.25. Poul Berg 70 år.
d.29. Per Nyberg 69 år.

Den 14 april holdt vi generalforsamling. Der varmødt 14
frem, (håber der er nogen der er flove over udeblivelsen.)
Den blev afholdt i god ro og orden. Vi holdt et minuts stil¬
hed for vores bortgåede medlem Carlo Ventrup, som også
var en afmedstifterne afklubben. Vi fik indviet de nye
sangbøger, og fik en masse gule ærter med hvad dertil
hører at spise, og de var som altid var lavet afKurt, og
Bente stod som sædvanlig i køkkenet og knoklede. Til de
gule ærter gav klubben 2 snapse til dem der havde lyst til
det. Vi fik præsenteret vores nye hejmmeside som i kan se
på www.cuk-frederikssund.dk. Vi fik afsat hulevagterne,
også til nogle afdem der ikke var til stede, og så en lille
bøn til jer som har disse vagter vil i ikke være søde at
komme i god tid så det ikke ender med at være hulefar der
forbereder det hele, og hvis i har lyst til at tilberede noget
andet end hvad vi plejer at få, så kontakt hulefar og aftal
det med ham. Vi havde endnu engang besøg afBent som
er interesseret i at blive medlem hos os. Kl. 2230 sang vi
minderne.
Næste hulemøde er den 11 maj, og der har Torben og Per V
hulevagt.
Så siger vi tillykke med fødselarerne i maj det er Poul Berg
som bliver 70 og PerNyberg.
Kisser

FREDERICIA
Onsdag d.4 April 2007 med generalforsamling. Da forman¬
den bød velkommen var der mødt 20 svende og venner op
, der blev sunget som indledning. Jens Chr. blev valgt som
dirigent. Protokollen blev læst op og godkendt, derefter
formandens beretning der også blev godkend tuden be¬
mærkninger. herefter blev regnskabet også godkendt efter
få bemærkninger, og hulemors regnskab gik samme sejrs¬
gang. Herefter foreslog dirigenten en drikkepause, her var
der ingen protester. Vi forsatte med valg afbestyrelsen,
først var det Ewald Pedersen der blev valgt som ny næst¬
formand, derefter kasserer Louis ønskede ikke at forsætte
på grund af sit helbred, her blev John Andersen valgt,
hvilket han kvitterede for ved at ringe på klokken. Så var
hulemor på valg og blev enstemmigt genvalgt. Jonny Mor¬
tensen blev genvalgt som revisor, Louis Jensen blev valgt
som subleant for bestyrelsen, Viola Kristensen blev ny¬

valgt til festudvalget. Under indkomne forslag var der kun
et fra bestyrelsen som gik ud på at regnskabet skal revide¬
res og godkendes 2 gange om året, hvilket tidligere har
været ønsket afmedlemmerne, forslaget blev godkendt.
Herefter var der de 4 forslag fra H.B. til Pinsestævnet, de
blev da også bare læst op af dirigenten til en orientering
for de lokale medlemmer, og de blev kort kommenteret af
Erik Philipsen. Derefter drejede det sig om hvem der skulle
repræsentere Fredericia ved Pinsestævnet i Ålborg. Valgt
blev Erik Philipsen og det blev vedtaget at han skulle rejse
pr. regning. Sidste punkt på dagsordenen var tømning af
bødekassen, der var 1903,75 i den hvilket næsten gættet af
Ewald med et gæt på 1900 Kr. hvilket han vandt en øl på af
Bent 2 som var længst vækmed et gæt på 4283,50. Under
eventuelt blev der kort talt om vores tur til Prag som alle 19
tilmeldte glæder sig til, og så blev sommer udflugter til
Rømø også lige omtalt, herefter gik vi over til hulemors
varme mad som blev skyllet ned med masser af sodavand
med mere. Inden vi forlod hulen ved 11.30 tiden, som en

slutbemærkning skal det lige nævnes at Tom kom lidt sent,
hvilket han gav en omgang for.
Med kno i bordet Vera/Jens Chr.

HILLERØD
Vi havde hulemøde den 13. april. Influenzaen hærgede, så
der var begrænset fremmøde, men alligevel 12 deltagere.
Hanne Hellerup blev optaget som naverven, og vi hyg¬
gede os gevaldigt.
Og så havde vi vores store 70 års jubilæumsfest den 31.
marts. Der kom rigtigmange deltagere, 48 i alt, med gæster
fra København og Frederikssund. Dejlig middag og pragt¬
fuld stemning. Fin Alfred og hans makker underholdt med
sange og spil, og spillede for til naverfesten og minderne,
og mange andre sange. Jørgens flotte sanghæfte var slet
ikke nok, så vi gik i gang med de gamle sangbøger.
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Se billederne på www.naverne.com.
I maj holder vi huleaften den 11. maj. Vi får en gæst, Leo
Knudsen, der har lovet at fortælle om sin rejse til Mongo¬
liet, så vi håber på stort fremmøde! Den annoncerede
messe, den 26. maj udgår, det er jo pinselørdag. Men husk
at sætte kryds i kalenderen ved den 30. juni, der har vi
vores grillfest i Blovstrød som sædvanlig.

Med naverhilsen Per.

HOLBÆK
Hulemøde og generalforsamling d. 16-03-07 Inden general¬
forsamlingen startede, var vi 14 der spiste Oles biksemad
med spejlæg. Dirigent Ib sørgede for god ro og orden ved
generalforsamlingen. Der var godkendelse og genvalg på
alle pladser. På grund af diverse prisstigninger, blev det
vedtaget at sætte prisen op kontingent og hulemøder.
Palle som har besøgt os nogle gange, er nu blevet optaget
som medlem hos os. Palle har arbejdet en del år på Grøn¬
land som lærer. Vi glæder os til at se mere til dig i hulen.
Sidste punkt så generalforsamlingen var at gætte indhol¬
det i den tunge bødekasse og det var vores ny medlem,
som var tættest på. Ole fortalte om mulig sponsor og hjælp
til at få udstillingsvognen op at køre igen, men alt tager sin
tid, ved i nok. Vi sluttede afmed Elses æblekage. En tak til
naverne i Næstved for en god og uforglemmelig dag, som
jeg har hørt meget om. Vi vil meget gerne gøre gengæld en
anden gang, hvis det skulle have interesse. Så har Ø-turs-
udvalget været i gang igen. Årets Ø-tur går til Reersø. Vi
mødes d.2-6 kl. 10.00 på Campingpladsens P. plads efter
kroen. PS: husk madpakke og Drikkevarer, nærmere infor¬
mation Petertlf.58260314/28745797 eller Bjarne 59278433.
Med Kno TI

HØRNING
Hørning naverne vil gerne sige tak til alle deltagerne der
var med i Budapest, vi her fra Hørning syntes vi havde en

god tur, håber det samme for alle deltagerne.
Karl Otto Enevoldsen (Karl ondt i maven) har lovet at
skrive et indlæg til svenden.

Med kno i bordet. Else

Ny bestyrelse:
Formand: Anne Gudme Knudsen
Kasserer: Niels Flemming Lund Hansen
Bestyrelsesmedlemmer: Jens Erik Hansen, LeifSchmidt,
Karl-Heinz Fiering

KOLDING
Hulemødet den 30-3.
Godt besøgt. Vi manglede vist bare tre ellers var de der
alle, så det var godt at se dem igen.

Vi har også fået 2 nye mdl. + 1 NV. så det er godt at er kom¬
mer lidt unge til med Christian og Preben og Carmen som
kan støtte os. Erwin mødte op efter hans sygdom og
havde det godt og måtte køre bil igen. Jens havde været
en tur ovre hos Fidel Castro i Cuba. Han fortalte om turen

som havde været meget spændende, men et meget fattigt
land, hvor folk må stå i kø for at få brød, selv sådan noget
som håndsæbe var svær at fa fat i, så jens tog håndsæbe
hver dag fra hotellet og gav det væk, sært nok at han fik
sæbe hver dag.
Johan og Jytte havde været på tur til Budapest, som Hør¬
ning naverne havde arrangeret og jeg skulle hilse mange
gange og sige tak for turen, det havde været alle tiders tur
syntes de begge to.
Sangbogen blev en lille smule brugt den aften og halvsent
inden vi slukkede lyset.
Hvis I når at fa svenden inden vi har generalforsamling, er
det altså d. 27-4. og ikke d. 20-4.
Naverhilsen Karen

KØBENHAVN
Den 10/3 stod Erling Meier og „Bimse" atter for en yderst
succesfuld Sønderjysk Awten, hvor det absolut var lige
før at vi måtte melde HELT udsolgt. Skønt, når det fore¬
kommer, for det er altså over 40! Godt nok
havde sidstnævnte en del af sine kolleger med, men mange
afdem var "gamle kendinge". Andre dejlige gæster var
der også, ikke mindst Ole F. fra Hillerød, der lige skulle
prøve en kålpølse sammenlignetmed en
schwyzerbratwurst. Naturligvis blev klokken mange da
Hulefar smækkede efter sig. Men endnu engang var
mødeprocenten så tæt på 0-punktet som muligt til
Svende-Hulemødet den 29/3. Der var en, der var to, der var
tre. Nemlig Hulemor, far og undertegnede. Behøver jeg at
skrive mere? Nå men vi fik os da noget indenbords, både
fast som flydende nu vi alligevel var der.
Maj måned holder vi forholdsvis lav profil, og der er IKKE
fordi vi frygter opbakningen, men sommeren står jo abso¬
lut for døren. Søndagsmessen den 6/5 hænger grundet
Bededagsferien i en tynd tråd. Så det er nok „kun"
Svende-Hulemøde tirsdag den 22/5 kl. 19.00 der vil blive
afholdt. Mon vi mindst bliver en håndfuld (5) ?
Aalborg ønskes herfra pøj-pøj med årets Pinsestævne!
Det var - i al beskedenhed - ordene fra Dronningens Kø¬
benhavn for denne gang.

Arrangementer:

28/4 kl. 18.00 Schweizeraften (se april-Svenden)
22/5 kl. 19.00 Svende-Hulemøde

Mange forårsnaverhilsner fra
Niels „2m"
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NYSTED
Hulemøde den. 1 .april 2007
På hulemødet var der mødt 5 gode nav til en hyggelig af¬
ten. Flemming Nørregaard havde meldt afbud og ligger
desværre i sengen. Forslag til deleger møde blev gennem¬
gået og behandlet, ansøgning blev udfyldt og sendt til
Lollandsfonden, hvor der som sædvanligvis skal 2 naver
af sted for at modtage pengene i maj måned, og det blev
Kaj og Ib. Nye medlems bøger blev udfyldt og afleveret til
medlemmerne så at alt kan være i orden.Willy lovede at
tale med Lokalhistorisk arkiv, om de skulle have fundet
vores gamle protokol, som imidlertid er bortkommet. Næste
hulemøde bliver mandag den. 7. maj hvor vi mødes ved
hulen kl. 18:30 og kører samlet til den Skytteforening hvor
vi skal tilbringe aftenen, og selvfølgelig prøve at skyde.
Menuen bestod af Sprængt oksebryst, peberrodssovs og
spidskål, som var aldeles velsmagende - al ros til Willy
som endnu en gang havde overgået sig selv.

Med kno Oldermanden.

NÆSTVED
På sidste bestyrelsesmøde vedtog vi et forslag fra Bøgild,
at holde hulen lukket i hele juli måned.
Lørdag den 31 marts havde hulen besøg af 8 navere og et
barn fra Holbæk. De ankom kl. 11. Og efter velkomst og en

forfriskning gik vi en tur rundt i Næstved for at se byen. Vi
startede med at se det stykke af susåen som er blevet fri¬
lagt. Efter så vi boderne som er 800 år gamle, torvet hvor
der var torvedag, den gamle apotekergård. Grønnegade
gamle kaserne hvor der var loppemarked. Efter lidt handel
gik vi forbi husetmed de 13 søjler som er en turistattrak¬
tion her i byen. Turen tog en times tid. Og derefter var der
frokost i hulen, som Jytte og Birgit havde frembragt vi var
18 som deltog, og der var en god stemning. Kl.3 takkede vi
af. Vi her i Næstved siger tak for besøget og for den en¬
kelte vi fik afjer og vi håber at vi kan gøre gengæld senere.
Når bladet udkommer harAlex haft fødselsdag. 60 år, men
du ønskes et stort tillykke fra os alle.
Med naverhilsen Ove.

ODENSE
Udflugten går i år til Sønderborg.
Det er den 17 maj Kristihimmelfartsdag. Vi vil forsøge at
leje en bus. Sidste tilmelding d 7-5, nærmere besked når du
melderdig til.
Pigen fra Fyn.

RANDERS
Der er ikke hulemøde d. 4-5-2007
det er St. Bededag. Der er hulemøde fredag d. 11 -05-2007.
Og så har vi vores årlige Travetur, Kristi Himmelfarsdag d.
11-05-2007.

Kno i bordet, Peter.

Formand fra Randers nye adresse:
PeterNeis
GI. Jennumvej 9
Lejlighed nr. 15
8900 Randers

ROSKILDE
Hulemødet den 30-3. var en afde mest stille hulemøder jeg
har været med til. 10 var mødt op, det var godt at Frida
havde haft fødselsdag, hun slog nemlig på klokken, så
blev der straks mere liv; men så da hun fortalte at der var
lagkager ude i bilen til dessert, var vi ikke til at styre, tu¬
sind tak, Frida.
Vi hyggede os rigtigt, sang et par sange, så kom Christof
og besøgte os. Poul-Erik og "knægten" tog opvasken
mens vi andre snakkede. Det blev lidt sent inden vi sluk¬
kede og lukkede; men hvor var det hyggeligt.
Program for Maj:
Kortspil d. 20-5. kl. 17.30.
Hulemøde d. 25-5. kl. 19.00.

Hulevagten har Lilian og Poul.
Med naverhilsen Inger.
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SAMSØ
Søndagsmøde den 18-3-07. Vi havde gæster i Hulen. Maia
og Christian fra Silkeborg. 7 svende fremmødt. Christian
sagde at Silkeborg Naverne påtænker at komme til Samsø
den 17-18-19 august, så der bliver noget at planlægge.
En hyggelig søndag med ring på klokken og afsyngning af
"Blæren".

Med kno Jørn

SILKEBORG
Marts måned er en afvores vigtigste måneder. Der er Gule¬
ærter på programmet, vores forårs generalforsamling og så
ikke mindst fyldte vores "kære" kassere Christian 60 år, d.
29. marts hjertelig tillykke Christian.
D. 10. martski. 17.00 var der så tid til Guleærter og endnu
engang var det BentWills som var chefkok og endnu en¬
gang var der ikke noget at klage over. Ja, det skulle da lige
være fra "Skysser" som havde lovet sig væk til anden
siden. Men så er det det jo rart "Skysser" når ens venner
sætter en portions til side til en, den efterfølgende søndag
selv om der "kun" udover de Guleærter var, grisehaler,
flæsk og medister. 18 personermødte op til den dejlige
aften og nød godt af Bents dejlige mad og Oles gode be¬
tjening, så en stor tak til jer begge.
Christian holdte sin fødselsdag i Hulen og havde frabedt
sig nogle personlige gaver, men derimod opfordret alle
som mødte op til at donere et beløb til min hustru og mit
skoleprojekt i Gambia. Penge skulle gå til en generator så
eleverne på skolen kunne bruge TV og Video i undervis¬
ningen. Da der findes mange undervisningsprogrammer på
engelsk som er hovedsproget i Gambia.
Samtidig med Christian holdt sin fødselsdag var underteg¬
nede, Anne Marie og "Headmaster" ude at købe generato¬
ren. Den kostede inkl. olie, benzin og en kabelrulle på 25 m.
hvad der svare til kr. 1.700.-.
Men, men, men der kom mange flere penge ind denne dag i
alt ca. kr. 3.700,- et utrolig flot resultat. Og næste gang vi
kommer til Gambia "kære" Christian vil jeg lover dig at
nogle af pengene vil blive bragt til ris til dit og Majas
sponsorbørn: dette vil koste ca. kr. 280.- men så har begge
familier også mad på bordet i 4 uger. Resten afpenge vil vi
brage på skolen til et projekt i samråd med "Headmaster".
Der var stort fremmøde til Christians store dag. Så, ja Chri¬
stian, selvom jeg ikke var personligt tilstede, er dermange
der mener du skal have et andet "Nik" navn i stedet for

"Kære" eller "Søde" Christian, demener at fremover skal
jeg skrive om ""Champagnedrengen" fra Silkeborg, hvor¬
for kan du må selv gøre rede for i et indlæg.
Generalforsamlingen d. 31. marts- Blev en stille og rolig
generalforsamling uden de store sværdslag. Niels "miav"
blev valgt til dirigent og fik os igennem en stille og rolig
dag. Både formanden og kassereren var tilfredse med det
sidste halvår, samtidig med så de med positive øjne
fremad. Vi har nogle store arrangementer i efteråret bl.a. 70.
års jubilæum, men også her var der stor tilslutning til at
give en hånd med.
Endelig besluttede vi os for at købe et udsugningsanlæg
til Hulen pga. vi er mange der ikke kan lade "cigaretterne"
lige.
Maj måned byder på fisketur d. 17. maj Kr. Himmelfartsdag
i år kommer det til at koste kr. 25.- pr. Navermen så må man
også tage alle de familiemedlemmer med som man ønsker.
Vi ser også gerne Naver fra andre byer denne dag. Det
eneste vi forbeholder os er at 1 ikke selv tager drikkevare
med, da vi selv sælger til hulepriser, som gerne skulle fi¬
nansiere lejen af søen.
Måneden slutter vi med Hulemøde d. 27. maj.

Hold jer fugtige Svende.

"Knagestrup "

Main

SLAGELSE
Workshop d. 17.03.2007: Der var mødt 10 svende op
denne tidlige morgenstund (kl. 1045) hvor vi startede med
sang mr. 35 hvorefter Per, med hård hånd, gennemgik de
forskellige tiltag som var på dagsordenen. Der vil ske hen¬
vendelse til fagforeninger, presse, centre o.m.a. Detaljeret
optegnelse foreligger i hulen. Med hensyn til hulemøderne
var et flertal enige om en fast dagsorden som er flg.: Mø¬
det starter kl. 19M præcis - Bestyrelsens orientering -
Medlemsindslag - Evt. - Mødet hæves ca. kl. 20M. Ang.
medlemsindslag, som max. må vare ° time, vil der være en

turnusordning med start ved hulemødet i juni. Dette kan
være alt lige fra en film om mandens hjerne (hurtigt færdig)
til mavedans VJørgen (måske overskrides tidsrammen).
Det er helt op til medlemmerne. Slut kl. 12ffl.
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Frokost d. 17.03.2007: Det var denne lørdag vores
næstformand havde hulevagten og jeg skal love for at
han havde brugt sine gastronomiske evner (Solvej havde
vistnok en stor opgave her) idet der aldrig er oplevet så
store frikadeller i hulen før. De var bare så gode. Iflg.
Frederik var der brugt en gi. opskrift på "Storebælts-
frikadeller" fra færgernes storhedstid og Frederik ønskes
da også tillykke med sit 25 års jubilæum som Færgemand.
Slut ca. kl. 14®.

Bankospil d. 17.03.2007: Til bankospillet var der bare
fyldt helt op. Og det tror da pokker for med alle de flotte
sponsorgevinster, som især Boye havde sørget for, var
der jo mindst 3 gevinster pr. næse. Det må siges at det er
der ikke mange andre der kan præstere. Det var da også
meget medvirkende til det flotte overskud på dagens
arrangementer på 2.950,- kr.
Slut ca. kl. 1720.

Husk: Næste workshop er d. 10.05.2007
Hulemødet i maj er flyttet til d. 11.05.2007

13./4-2007: Ved hulemødet d.d., som vi startede med sang
nr. 22, var vi 8 Svende og 1 NV. Her havde jeg den store
fornøjelse at kunne optage et nyt medlem, Michael Kiel,
der bl.a. har rejst som "Lappesnedker". Desuden var det,
også med stor fornøjelse, at vi fik Elsebet Nielsen med som
Naverven. Hermed et hjerteligt velkommen til Jer begge.
Frederik havde sendt ændring ang. sted og tid til sin 60 års
fødselsdag så det er, hvis han stadig kan huske det, lørdag
d. 28/4-07 kl. 17m i Marineforeningens lokaler på Fæstnin¬
gen i Korsør.
Forslag til delegeretmødet i Ålborg er blevet omdelt og vil
blive behandlet ved hulemødet d. 11/5-07.

Boye har henvendt sig til Byggemarkedet - Silvan - og faet
et temmelig favorabelt tilbud ang. materialer til istandsæt¬
telse af Hulen. Per har meldt sig som tovholder på denne
opgave. Per havde også lavet et referat ang. workshop
og der gøres opm. på at der afholdes en ny af slagsen
d. 10/5-07.

Med kno i bordet: Erik

STOCKHOLM
På månedsmødet den 3 marts kom spørgsmål om skrivel¬
ser, som ej er kommet frem til redaktøren afden farende
svend, til og med mail har ikke kommet frem, vi håber at
alting har ordnet sig.
Stockholm behøver et nyt flag til Torpet på Ingarø, det
gamle er slut, det bliver som den gamle hvid med naver¬
mærket i rødt. Sverige har gået over til digital fjernsyn, så
foreningen må købe en boks til sit apparat på Ingarø.
Vi har haft besøg afvor medlem Henry Frølund fra New
York, så det straks en ekstra fest i marts, og så ordnede
Poul Olsen et biobesøg for 14medlemmer, det takker vi for.
Whistturneringen er i gang og slutter i april.
PROGRAM FORMAJ:
04 Maj månedsmøde fredag kl. 19.
11 Maj hulemøde fredag kl. 19.
18 Maj afslutning fredag kl. 19.
26-27-28 maj er vi i Ålborg.
Med naverhilsen Onkel Anders

ÅRHUS
Var der trængsel ved stolene til de gule ærter - var der til
gengæld god plads i hulen den 9 - 3 Vi havde fire gæster
fra hulen i Vejle .Der var hele tre klokkeringninger, Kaj
slog på klokken to gange - en gang for Otto i Borås , samt
for sig selv - Erik der ermedlem i Vejle slog også på klok¬
ken. Tak til jer alle !
Hulemøde med leds. den 23 - 3 . Ja -men hold da op for
en huleaften, der var det hele - god stemning, herlig mad
og spændende skipperhistorier ! Vi havde to gæster , det
var Erik Thomsen og Jørn Knudsen , der begge to bor i
Tranbjerg ! Holger Tjerrild fik en gave fra foreningen i
anledning af sin forestående fødselsdag . Holger var i
rigtig Fødselsdags gavehumør, han var vært ved ser¬

veringen i hulen - plus at han og Erika havde lavet en
lækker kæmpestor lagkage - vi siger tusinde tak , også for
den fine gave til hulen , det var en fl. Snaps på 50 % . Der¬
efter fik Lars Åby ordet, Lars fortalte og viste lysbilleder
fra sine mange år til søs , der findes næsten ikke den havn
han ikke har anløbet - New York - Puerto Rico, havne i
Monaco , Thailand, Grækenland - bare for at nævne

nogle ! Vi så lysbilleder, fra tilblivelsen afhans skib, fra
første planke til " Rosalina " blev søsat - et arbejde der
tog 5 år !! Tak til Lars, for en spændende beretning, samt
de dejlige fotos du viste os , fra dine rejser !

Varme hveder d. 3 - 5
Hulemøde d. 11-3

Øéns Værtshus

Billard Dart
Kirketofte 1. Samsø
Tlf: 86 59 OO 27

Bar NO. 41 Bodega
Staldgårdsgade 41

7100 Vejle
Tlf. 75 85 16 13

Hilsenfra 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

TILMELDING OG UDMELDNING AF MEDLEMMER
Hovedkasserer:
Frode Zachariassen, Rustrupvej 26 B, DK-8653 Them.
Tlf.: 8684 9268 Fax.: 8684 9143 E-mail: frode26@mail.tele.dk
Bank: Arbejdernes Landsbank i Danmark konto:53470388708
Bank: Arbejdernes Landsbank fra udlandet
konto:DK4353470000388708 ~ Swift: ALBADKKK

BLADFORSENDELSE TIL UDLANDET
OG MIDLERTIDIG SEKRETÆR
Ove Graa, Runestenen 52, 4700 Næstved
Tlf. 5577 3931 . E-mail: frgraae@ofir.dk

MIDLERTIDIG REDAKTOR
Richard Schmidt, Skanderborgvej 13A.1, 8362 Hørning
E-mail: naverne@gmail.com Redaktør Dorrit Hansen
Deadline den 10 i måneden

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@hotmail.com
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
JDit lafcale øl ciep>ot

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

Malermester Eugen Uhl
Klinten 27, 3600 Frederikssund

Tlf. 47 31 27 99 - 40 57 27 99

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

w
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 Bl 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 \V\ I!

* T5AR.T * "&ILLARÜ

Brandt's Bar
Paladspassagen 7

7100 Vejle
Tlf. 7583 1099

qyuine
H-esr
SIL-K.eB>OR^

TLF. 8&83.05±5

Byggefirmaet
Johansen

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

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

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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Hej gamle og
nye

MOSEL-farere!
Nu er det tid med tilmelding til årets MOSELTUR. Grundet andre ting i Mesenich, bla. pumpefest, må deltagerantallet
begrænses til: MAX 50 deltagere i bussen og MAX 10 deltagerr, der kører selv.
Træffet i Mesenich sørger Geert Stage og Ole Bøwig for. Vi skal på turmed prærievognen til „Waldeslust" v / Beilstein,
hvor vi får suppe og pølser. Frokost undervejs for egen regning.

Turen er fra d. 23. august til d. 27. august 2007.
Torben og Flemming vil køre bussen igen.

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

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.
Festmiddag lørdag.
Afslutningsmiddag søndag.
Udflugt og transport til vinfest i Cochem.
Udførlig program i bussen.
For 38. gang.

Priser:
Først til mølle pricip i år. Når turen er betalt,
er pladsen sikret!
For bus: 750 kr.
For ophold 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 2007.

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

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

Med naverhilsen fraMOSELGRUPPEN
Torben - Flemming - Børge.

Anthon i Stockholm blir 75 år
Anthon M Paulsen kan den 18 juni fejre sin 75 års fodselsdag. Anthon er udlært smed, blev
senere ingenjör og har större dele af sit liv arbejdet med at bygge,/reparere små og store
stålkonstruktioner. Anthon sögte kontakt med Naverne Stockholm og blev medlem i 1959.
Han blev tidligt stærkt engageret i foreningsarbejdet og udnævnt 1961 til hövding på Torpet,
valgt til Formand forNaverne Stockholm 1974 og erdet fortfarende. Meget afdet arbejde som
blev udfort på Torpet på senere tid er Anthons fortjeneste og han har arbejdet hårdt for at
bevare det oprindelige udseende på bygningerne og omgivelserne. På Navernes Pinsestævne
kan man altid treffe Anthon.
Naverne Stockholm vil hermed gratulere Anthon på fodselsdagen. Erling
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FØDSELSDAGE TAK - TAK - TAK - TAK
D.02.06.2007
75 år

D.05.06.2007
70 år

D. 06.06.2007
40 år

D.08.06.2007
70 år

D. 09.06.2007
70 år

D. 12.06.2007
80 år

D. 12.06.2007
50 år

D. 14.06.2007
65 år

D. 18.06.2007
75 år

Hans Madsen Calgary
31 Penworth Cressent SE

Calgary, Ab T2A 4C5
Canada

Ib Mortensen

Egelund 9, Himmelev
4000 Roskilde

Roskilde

Esben Heine Pedersen
Akaderne 94,2B
2700 Brønshøj

København

Svend Erik Jensen Ålborg
Revlingestien 31, Thorupstrand
9690 Fjerritslev

Viggo Reffenstein Århus
P.O. Box 683
Moshi - Tanzania

George Hansen Calgary
546 West Chestermere Dr.
Alberta T1X1B4
Canada

Mogens Thomsen
Rebildparken 91
9220Aalborg Øst

Holger Carlsen
Slotsvej 43, Karlby
8543 Hornslet

Anton M. Paulsen

Torpvægen 6
S-134 64 Ingarø
Sverige

Ålborg

Århus

Stockholm

Tak for alle telegrammer og gaver i anledning afmin 60 års
fødselsdag.
Særlig tak til Bitten, Randers samt Birgit og Børge, Hammel,
for de søde kort og ord.
Jytte Møller, Randers

Lad mig herigennem takke naverforeninger, navere, som
navervenner for al deltagelse ved Viggo Dreyer, min mand's
bisættelse. Tak til de to fanebærere. Tak for blomster, nær¬
vær og kammeratskab gennem mange år Viggo blev i livet
som i døden støttet af jer.
Kirsten Dreyer

At fylde 80 år er ikke noget at råbe hurra for, men bare man
er frisk som en havørn betyder det intet. Det glædede mig
utroligt meget at så mange havde betænkt mig med blom¬
ster, breve, og ikkemindst telegrammer. Tak til Stockholm,
Kolding, Vejle, Hovedbestyrelsen, samt Odense. Tusind
tak alle sammen.
Med naverhilsen Inge Pilegård.

Hjertelig tak for telegrammer, blomster og gaver ved min 60
års fødselsdag.
Med naverhilsen
Alex Christensen, Næstved

Mange tak for telegrammer og blomster på 75 år's dagen.
Mona Thomsen, Sønderborg

Dl 8.06.2007.
70 år

Sonja Sørensen
Horsevænget 31
4130Viby sj.

Roskilde

JUBILÆUM

D. 22.06.2007 Erik Hauschild Vejle
50 år Teglverksgade 7,4 th.

8000 Århus

D. 01.06.2007 Hans Bohl Calgary
25 år Springbank, CalgaryAB

Canada

D. 27.06.2007 Jørgen Schaffer Sønderborg
75 år Vesterkoppel 12, Kegnæs

6470 Sydals

D. 04.06.2007 Jens Nissen
25 år Hans Egedesvej 14

7000 Fredericia

Vejle

*1
«1
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UNDSKYLD
Sønderborg forening vilmeget gerne sende en undskyldning til:
Mona Thomsen... angående fanen til hendes 75 års. fødselsdag,

p.g.a. fejlinformation nåede den aldrig frem.
På forenings vegne

Martha

MINDEORD

Det er med sorg at vi må meddele at Viggo Dreyer er
taget på sin sidste rejse. Viggo blev født d. 12-12-1919
og sov ind d. 18-04-2007 Viggo var vores ældste med¬
lem og blev indmeldt i CUK 10-01 -1970 og tilmeldt
Holbæk 01-01-1993. Han voksede op i Hongkong men
flyttede til Danmark hvor han var politibetjent under 2
verdenskrig i 1944 blev han sammen med den øvrige
danske politistyrke blev deporteret til først
Neuengamme og siden til Koncentrationslejren
Buchenwald i Tyskland. Han kom hjem med de Hvide
busser i foråret 1945.Derefter bosatte han sig i Østen
men 1955 kom han tilbage til Danmark, hvor han har
beskæftiget sig med salg, og rejst en del i Østeuropa.
Viggo deltog i vores aktiviteter lige til det sidste, han vil
blive savnet.

Æret være Viggos minde. F/Holbæk Naverne Ole P.

Mindeord om Rie Pedersen
Det er med stor sorg, vi har fået meddelelsen om Ries
bortgang d. 17 april. Som så mange andre unge, der fik
lyst til at se sig om efter 2. verdenskrig, - rejste Rie
først til Falin i Sverige og senere til Zürich i Schweiz,
og der blev hun medlem af Naverne. I klubben traf hun
Hans, - de giftede sig og stiftede familie her i Danmark.
- Hans startede med sit eget firma og Rie hjalp ham på
alle områder. - Rie og Hans startede med at se nogle af
de gamle naver fra Schweiz hjemme hos dem selv -
helt privat - og med tiden kom der også nogle Stock¬
holms navere med. På skift så de hinanden 5-6 gange
om året. - Der blev talt om gamle minder, sunget nogle
naversange , - alt sammen til stor glæde for alle og lige
festligt hver gang. Rie og Hans var gode at gæste", og
da Hans faldt bort for nogle år siden , fortsatte Rie tra¬
ditionen med at se de gamle navere, - og hun indmeldte
sig igen i Naverklubben, - denne gang i Hillerød afde¬
ling. Rie Havde to døtre og fire børnebørn og de betød
meget for hende - sjældent har vel nogen haft så hjælp¬
som en mor og mormor !! Personligt var Rie - trods
hendes 84 år, stadig meget interesseret i litteratur og
musik. Hun fulgte altid med i , hvad der skete rundt
omkring, så der lå altid et åbent atlas hos hende, så hun
kunne orientere sig om, hvor tingene skete ude i den
store verden. De senere år var Ries hjerte ikke så godt,
så hun fik indsat en pacemaker, som desværre ikke blev
den store hjælp ! - Rie var ikke den person, som bekla¬
gede sig og sagde fra overfor autoritære personer, - så
den hjælp, - som hun skulle have haft, kom desværre
for sent. Vi vil savne Rie rigtig meget og sent glemme
hende - og hendes dejlige måde at være på.

Naverne i Hillerød
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TILLYKKE
Den 12. juni 2007
kan George Hansen,
Calgary, fejre sin
80 års fødselsdag.
George har været
uafbrudt medlem af

Calgary afdeling
siden starten i 1958.

Den 2. juni 2007 kan
Hans Madsen, Calgary,

fejre sin 75års fødselsdag.

Tillykke fra foreningen.

Den 1. juni 2007 kan
Hans Bohl, Calgary,
fejre 25 års medlems¬

skab afCUK.

Tillykke fra forenin¬
gen.

«V TII.IYKKF

Holger Carlsen kan den 14 juni fejre sin 65 års fødsels¬
dag! Holger har boet det meste af sit liv i Hornslet, med
undtagelse af nogle afstikkere til Grønland , hvor han har
arbejdet med jord og beton . Holger har været på
Grønlandi3omgange af et halvt års varighed ! Han bruger
nu en stor del af sin tid på trædrejerarbejde - Holger laver
nogle meget flotte ting b.l.a. skåle og figurer .

Holger Carlsen er vor nye næstformand i foreningen .

Hjertelig tillykke medfødselsdagen ønskes du af os her i
Århus ! Lis L.

Byggeleder og tømrer Viggo Reiffenstein kan den 9. juni
fejre sin 70 års fødselsdag. Allerede om aftenen hvor han
blev udlært som tømrer i 1956, drog Viggo på farten, tu¬
ren gik til Italien hvor han blev i et par år. Her blev han
hurtig forelsket i en prinsesse fra Egypten. Senere har
Viggo arbejde i mange lande og lidt i Danmark. De sidste
25 år har Viggo haft bopæl i Tanzania, hvor han bl.a. har
stået for byggeriet af den danske og den norske ambassade
af større byggerier har han også bygget den Tanzanianske
Nationalbank, alle byggerier i Dar es Salaam. Nu bor
Viggo i den nordlige del af landet, i Moshi ved foden af
Afrikas højeste bjerg Kilemanjaro, hvor han hjælper sin
hustru Sofia med det praktiske i hendes byggefirma. Vi vil
fra Århus Naverne ønske dig hjertelig tillykke med fød¬
selsdagen og håber snart at se dig i hulen igen.

Århus Naverne Ole Lindeborg

40

Vores medlem Kenneth Håkansson fylder 40 år. Han tog til Paris efter
sin uddannelse på restaurantskolen i Stockholm, og fik ansvaret for
maden på Svensk -Norsk foreningens selskabslokaler på Rue De
Rivoli. Efter hjemkomst til Stockholm har han været køkkenchefpå
forskellige restauranter og har siden et par år tilbage, startet en
restaurant tilsammen med vores medlem Frederik. Han har også stået
for maden, når vi har haft store fester og busrejser fra Danmark, så alle
derfra har set hans store smørebrødsbord.
Naverne i Stockholm ønsker dig tillykke på fødselsdagen.
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Der var igen hygge og sang musik og spin. Nu troede vi
lige vi skulle høre fire harmonikaer, men den anden Klaus
skulle på arbejde kl. 2 nat, så vi måtte „nøjes" med trioen.
Det gjorde de nu også godt. Det blev igen en hyggelig
aften med masser af sange og spind og Farisæer. Jeg tror
Flemming er stor indkøber afNaverbittere. Alle der skulle
have en gave, fik bitre. Men det er da heller ikke så ringe
endda. Næste dag afgang kl. 10 30. For inden havde vi alle
været nede og hilst på et ægte storkepar, som kommer
hvert år til byen. Klaus kom med en afskeds gave, da vi
alle sad i bussen. Det var en „kasse" KUEMMERLING,
med besked om, at den der fik det højeste tal skulle give en
omgang næste år. Det blev Else som rendte afmed „sej¬
ren". Stephie sagde ellers at fik hun det højeste tal kom
hun ikke næste år. Til den tid håber jeg hendes lange rejse
er slut og at hun er hjemme i Stuttgart igen. Efter at vi
havde handlet ved „Otto" og skulle til at køre, kom der to
motorcykler.

Det var Jytte og Johan som håbede på at møde os. Det var
et hyggeligt kort møde. Vel i Fredericia, hvor jeg havde
kun 5 min til mit tog, spillede Haldur og bussen sang
„Pigen fra Fyn". Sikken en afslutning på nogle pragtfulde
dage med masser af sol, god betjening i bussen, hygge
sang m,m. Tak til alle for en god tur og til Flemming og
Grethe, som jo arrangerer turen. P.S Jeg hørte at Flemming
selv måtte pakke sin kuffert.( Så kan du lære det).
De bedste hilsener pigen fra Fyn

Turen til Langsted.
Traditionen tro, man skal overholde traditioner, var der
igen tur til Langsted, ved Slesvig, storbededag. Det var
5år Herning havde lavet turen. Mange havde været med
alle 5år, nogle var med for første gang. Jeg blev hentet i
Fredericia ved 10 tiden, og efter en ryge pause(og det er
vigtigt)gik turen til Otto Duborg og videre til Langsted,
hvor Klaus, vores vært, bød velkommen og vi fik vores
værelser. Den anden Klaus havde arrangeret en tur i heste
vogn, en tur rundt i oplandet. Næsten alle deltog, de sid¬
ste 3 måtte sidde på have stole. Turen tog en time, og det
var med indbygget hestebremser. Tilbage til Klaus hvor
der blev serveret en dejlig buffet. Så var der hygge, sang
og spin. Senere tog Haldur sin harmonika frem. Klaus,
vores vært, og ( har glemt hans navn) spillede også, så nu
havde vi en trio. EN rigtig god aften.

Lørdag skulle vi til Lybech. En tur på 2 timers kørsel. Den
anden Klaus og Lilo var rejseledere, show mesterm.m.,
fortalte om alt hvad vi så. Grethe havde haft et uheld med
den sin ene fod, så hun var på tre ben. Flemming havde
skaffet en kørestol, hun blev trillet rundt i. Hun blev hur¬
tigt døbt til tante Møghe, Stephie og jeg blev til Misse.
God humor er godt for sjælen. I Lubech kom Gerda og
fortalte os om byen og alle dens kirker og tårne m.m. Vi
delte os. Nogle ville spise, andre se på byen, så vi havde
alle en god eftermiddag. CA kl. 15 skulle vi mødes på cafe
NIEDEREGGER, til kaffe og kage, som kostede en hel bon¬
degård. Sjælden har jeg set så mange lækre lagkager, tærter
m.m., som jeg kun spiste med øjnene. Vi kunne også købe
deres berømte marcipan med hjem, men det var nu billiger
ved Otto duborg. Hjem til Langsted igen hvor Klaus ven¬

tede med dejlig grillmad kl. 19. Vi spiste den dog inde.
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OPLYSNING

Bestyrelsen i afd. 04 Herning indstiller hermed vores medlems no. 2900
Carlo Thomns, Ringgade 78, 7 6 0 0 Struer til eksklusion af C U K

på grund af manglende kontingentbetaling.
Ovennævnte er godkendt på vores netop afholdte generalforsamling den 20. april 2007.

P.b.v. - Kaj Helmuth - kasserer

CALGARY
Hulemøde den 3. maj 2007
Da vores formand, Bent, er på en velfortjent ferietur til DK,
blev mødet åbnet og ledet af næstformanden Christian hvilket
han klarede udmærket. Til mødet var der fremmødt 20 naver og 1
gæst. Peter fra Aarhus havde valgt at aflægge os et besøg. Vi sang
og skålede for Jens Kaack som havde bragt en flaske snaps i
anledning af sin fødselsdag. Der blev sunget sange # 13 og # 28.
Vores 50/50 lotteri blev vundet af Jens Laursen med $ 41.-. Næ¬
ste møde den 7. juni 2007 i DCC.

Med kno på bordet Ole

FREDERICIA
Ved Onsdags mødet d. 2 Maj var der mødt 12 medlemmer frem
da formanden bød velkommen og nr. 69 i sangbogen blev sunget.
Han oplyste at der fra kultur og fritidsudvalget endelig var kom¬
met svar på vores ansøgning om tilskud til vores husleje, men
svaret var nej og det samme svaret fra Fiona Bank hvor vi også
havde søgt den fond de har til hjælp for kulturlivet med mere.
Lørdag den 14-7.2007 afholder vi den årlige grillfest i Madsby
legepark, vi starter Kl. 13.00. Her kan man tage familie med mere
med til en rigtig hyggelig familiedag og prisen bliver 75Kr. for
voksne og 30 Kr. for børn, så tilmeld jer nu på Tlf. 28969460.
Denne Onsdag aften gav Frits en omgang da han fylder år i nær
fremtid, og så gav han en ekstra omgang, tak for det Frits og
tillykke med dagen. Onsdag den 6-6 bliver den sidste mødedag
inden sommerferien. Husk at melde jer til varm mad hos hulemor
på Tlf. 28969460 helst inden den 4 Juni. Til slut vil vi ønske alle
en rigtig god sommer.

Med kno i bordet Vera /Jens Chr.

FREDERIKSSUND
Ved hulemødet d. 11 maj var der desværre kun et fremmøde
på 10 personer, og det må vist siges at være for få, når man
tænker på at man ved optagelsen har sagt ja til at komme
når hulen kalder. Selvom vi var så få, var det bestemt ikke
en kedelig aften, synd for dem som ikke mødte op. Hule¬
vagterne Torben og Per havde virkelig gjort noget ud af
maden der var en Michelinstjerne værdig. Vi brugte også
aftenen til at synge nogle af de sange vi aldrig synger.
EfterMaden var der Grønlandsk kaffe til dem der ville have
det og ikke skulle køre selv, og den er Torben jo ekspert i
at lave. Til næste hulemøde vil vi optage Bent Juhl Mad¬
sen som medlem, så vi håber på et noget større fremmøde.
Der er ingen fødselsdage i Juni måned. Næste hulemøde er
ljuni.

Med naverhilsen Poul.

HERNING
Herning naverne har været på udflugt til Rømø - for at spendere-
lidt bødepenge som var opsparet i 2006. Det forlyder at det har
været alle tiders tur (ja vores naverkammerat Peter, mener vi
skal gentage turen snarest) med bespisning om bord på Rømø
Sild færgen og en lille en til ganen. Turen gik herefter til Ribe
naverne for de var taget på sejltur i det dejlige sommervejr- men
jeg har hørt at naverne fra Herning fik serveret lidt afhvert. Vi
var som sædvanlig haft generalmøde i april. Vi var 16 medlemmer
der var mødt op til mødet. Vi fik serveret verdens bedste gule
ærter med flæsk, pølse og GRISEHALER. Kokkene var som
sædvanlig Montagen og Borgmesteren som modtog megen ros
for deres indsats, så vi håbe de vil genoptage suceen til næste
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generalmøde. På generalmødet drøftede vi spørgsmålet om
optagelse af naver venner i vores forening - resultatet blev at
bestyrelsen skulle arbejde videre med et forslag til vedtægter for
optagelse af naver venner og at vi senere ved ekstra ordinær
generalforsamling skal træffe afgørelse i spørgsmålet. Endvidere
blev der besluttet at undertegnede skulle overtage sekretær
opgaverne og Montagen fortsætte som hulefar. Her om ganske få
dage, nemlig i bededagsferien drager en flok navere igen på tur-
denne gang kører vores formand Flemming til Landstedt i
Schleswig - men vi vil fortælle lidt om turen i juni bladet.

Naverhilsen Jonna

HILLERØD
I april havde vi hulemøde den 13. april. Pænt fremmøde. Per
fortalte om en tre-års tur til Saudi Arabien med kone og tre børn.
Minsandten et fremmedartetmiljø, men med mange positive og
interessante oplevelser.
I april forlod Dann Eland foreningen eftermange år med naverne.
Efter vor messe den 28. april måtte vi derfor holde en ekstraordi¬
nær generalforsamlingmed nyvalg til bestyrelsen. Der varmødt
13 naver og fire navervenner, plus næstformanden Kaj Jepsen og
kassereren Frode Zachariassen fra hovedbestyrelsen. Preben
Herling blev valgt som formand frem til næste års generalforsam¬
ling. Se mere på hjemmesiden www.naverne.com.
I juni holder vi huleaften den 8. juni i hulen. Og der er blevet
tradition for at vi holder messen i juni som grillfest hos Hanne
og Peder Hellerup i Blovstrød, Kongevejen 11. Det er den 30.
juni kl. 13. Kom og vær med til vores sommerfest.
Vi vil gerne have tilmelding til huleaftenen afhensyn til bestilling
afmad. Og tilmelding til grillfesten er nødvendig, i begge tilfælde
ring til Hanne og Peder Hellerup, telefon 48170712, bedst mel¬
lem kl. 15 og 19.

Med naverhilsen Per.

HØRNING
Månedens roman fra Hørning Mølle.
Fredag den 13-April, uha, uha, havde Hørning Naverne den årlige
fælles spisning med efterfølgende generalforsamling i vante omgi¬
velser. 12 naver og 4 naver venner startede med den vel tilrette-
lavet Ministrone suppe, som vores naverveninde Kirsten havde
fremtryllet. Denne ret skulle I læsere prøve. Efter spisningen
blev der lagt op til Generalforsamling. Her blev der valgt en hel
ny bestyrelse for Hørning Naverne 8362 Hørning.
Følgende poster blev besat.
Formand, Anne Gudme-Knudsen.
Næstformand, Karl-Heinz Fiering, "Kalle"
Kasserer, Flemming Hansen.
Sekretær, Jens Hansen.
Bestyrelsesmedlem, Leif Schmidt.
Bestyrelsessupleant, Nils vase.
Revisor, Otto Westergaard.
Revisorsuppleant, Herbert Busse.
Hulemødre, Karen og Anne-Marie.
Skramleriforvalter, Jens Hansen
Fanebærer, Herbert og Kalle.
Webmaster, Richard Schmidt.
Generalforsamlingen sluttede sent i rimelig god ro og orden. Der¬
efter blev den nyvalgte bestyrelse indkaldt til konstituerende
bestyrelsesmøde tirsdag den 17/4, med Anne som formand for
lår og følgende på bestyrelses poster, se oven for.
Fredag d. 11 maj. Vores nye formand bød velkommen. Alle mand
pige var mødt op. Der var føs'dag bag efter. Anne vores nye
formand holdt sin trontale/jomfrudåd til alles begejstring, Tak¬
kede hele den afgående bestyrelse med vingaver afegen import.
Efter endt trontale til u.g. og andre oplysninger overdrog Anne
resten af aftenen til fødselaren LeifSchmidt, 70 år. Han takkede
for fremmødet og trakterede os med diverse lune retter og rug¬
brød, dertil en øl for at skylle det ned med .Bente F. og Conny
H. samt Elo der også havde haft føs,dag bidragede også med en
omgang øl .Da vi sent på aftenen gik hjem var der ikke nogen af
os 20 naver der var sultne eller tørstige. Bøvs.
Husk fugleskydningen 9 juni Hovedvejen 213 Vase og co.

M. V.H. og dunk Jens.

HOLBÆK
Det er altid svært at start et møde op, når et trofast og afholdt
medlem er taget på sin sidste rejse. Viggo vil blive savnet af os.
Peter og Sanne havde taget deres lille ny med for første gang. Det
er rart at der er en med på den alder, det trækker jo gennemsnits¬
alderen en del ned. En lidt ældre fisker var på besøg for første
gang. Hun hedder Jenni og har bl.a. arbejdet på Island. Tuse
Næs-afdelingen " Yrsa og Tage" er vendt tilbage efter vinterferie
inde i byen. Håber I får en god sommer på landet. Vores hulemad
var lidt konkurrence til Københavns fortræffelige Schweizer¬
aften. Vi fik nemlig Rösti mit Käse und Spiegelei. Til det kom¬
mende Pinsestævne i Aalborg, bliver Torben sendt af sted sam¬

men med familien. Nu må I ikke glemme årets Ø-tur d. 2-6-07
kl. 10.00 som går til Reersø. Der skulle være en mulighed for at se
Øen fra en anden vinkel, lover Ø-tursudvalget. Ved spørgsmål
ring til Peter på tlf. 58260314.

KOLDING
Hulemødet d. 27-3.
Vi fik generalforsamlingen overstået i god ro og orden. Forman¬
den bød velkommen til 7 medl. + 1 NV. Poul blev valgt til diri¬
gent hvad han var vældig god til.
Både Protokol, regnskab blev godkendt. Ellers genvalg på de
fleste poster.
Poul bestyrelsesmedlem og revisor, med Niels som revisorsup¬
pleant. Regnskabet har vi sat til at gælde fra Årsskifte til Års¬
skifte. Vedtaget blev også at vedkommen som deltager til Delege¬
retmøde til Pinse skal have det hele betalt. Nu den 19-5 har vi så
en bowlingaften hvor Lars ogmig skal prøve at blive mestre, vi
vil i hvert fald prøve på det. Efter generalforsamlingen var der en
sildemad som jo bekom os vel.

TL Naverhilsen Karen
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KØBENHAVN
Den 18/4 afholdte vi for første gang Navervennernes og
Navernes generalforsamling samme dag. Mødeprocenten
var absolut overskuelig, så begge foregik hurtigt og uden de store
sværdslag. Ingen kampvalg, så alle blev genvalgt. Til månedens
Svende-Hulemøde den 24/4 skulle vi kun have een hånd op ad
lommen, da vi bare var Hulemor, far og undertegnede. Det er
måske fordi vi har usædvanlige efternavne, at der (endnu engang)
ikke kommer andre?? Op af sofaen, og duk op! Til gengæld var
vi 30 til Schweizeraften den 28/4, der i beskedenhed atter var
vellykket. En særlig tak for besøget til Christa & Ole, Hillerød
samt Kirsten, Marianne & Ole (vores alle sammens far) fra
Odense. Juni måned er jo i naversammenhæng kun halv, da vi
lukker ned for sommeren. Det sker onsdag den 13/6 (ikke noget
med at være overtroisk), hvor bødekassen skal tømmes, og anden
halvår afKøbenhavnernaven udkommer. Og det er jo begge
spændende, 'ik? Spændende er det jo også at høre, hvor jeres
ferie går hen, eller drømmer om. Glæder mig til at se mindst et
par håndfulde. Alle nær som ijern, ønskes en rigtig god sommer!
Arrangementer:
13.6. kl. 19.00 Ferie-Hulemøde

Mange (forhåbentlig) varme solrige naversommerhilsnerfra

Niels „ 2m "

LOS ANGELES
Vi er nu nået til Maj måned og den startede med rigtig godt vejr.
Masser af solskin og varme. Vi kom helt op på 35 grader celsius
på vores terrasse. Vores April mode gik fint og naver Steen Eng¬
lyng stod formadlavningen: forloren hare og æbleskiver til des¬
sert. Vi havde mange donations af snaps/ vodka og småkager og
der blev sunget godt undermiddagen, så dermanglede skam ikke
noget. I April havde vi også vores forårsrengøring afhulen og
naverdalen og på et tidspunkt kom der 2 rådyr på besøg og de
var ikke spor bange for mennesker. Der var meget at rydde op fra
vores store egetræer, mange grene var faldet ned dagen for på
grund afmeget kraftig stormvejr. I April fejrede naverne også
vores 73 års fødselsdag. Det forgik i Knudsen Hall i Yorba Linda
og navernes og Viking klubben havde sponseret aftenen. Der kom
150 gæster til middag som Master chefMax Christensen til¬
beredte. Det blev til blomkål med rejer og sovs efterfulgt af flæ¬
skesteg uden svær men med æbler og svesker. Desserten var
dejlig rødgrød med fløde. Aftenen sluttede med alle sang „Altid
Frejdig" og det er jo en god dansk og dejlig sang. Vi havde også
bestyrelses mode i April hvor vi så fik orden på sagerne.

MedKno
Arne O.

NYSTED
Hulemødet den.7. maj 2007.
Mødet startede med 1 min stilhed, hvor vores tanker gik til
Flemming Nørregaard som for nylig er taget på sin sidste rejse.
Hulemødet blev afviklet ude i byen, nærmere betegnet i Øster
Ulslev Skytteforening hvor naverne skulle prøve at gøre sig i
riffel/pistol skydning, og en særdeles fornøjelig aften blev det da
også. Der holdes sommerferie i juni-juli-august og første hule-
møde efter sommerferien bliver mandag den.3.september hvor
menuen står på stegte ål. Husk at sommerfesten holdes hos Ib
som bor et stenkast fra Hulen - Jernbanegade 13 og vi mødes

den.9.juni kl. 13:00 med medbragt mad og godt humør. Efterårets
tur til Diesel House er fastsat til den.7.oktober hvis der kan
skabes tilslutning nok til turen. Mødet sluttede med smørrebrød
og en dram eller to til.

Med kno Oldermanden.

NÆSTVED
På sidste hulemøde blev Niels Jochumsen præsenteret for første
gang. Niels er Jettes mand. Så det er ikke helt fremmed for ham.
Niels har haft sit virke i flyvevåbnet hvor han også har haft sine
rejseaktiviteter. Så hvis der ikke er nogle indsigelser vil han blive
optaget på mødet i juni måned. Jette og Niels har lavet trøjer
med vores logo, som kan bestilles for medens 50 kroner. Den 8
juni er der tur til København hvor vi skal på besøg i eventyrenes
klub, hvor de vil fortælle om deres virke. Det er første gang at de
åbner dørene for andre, men det er også kun fordi at vi også er
berejste.
Efter besøget går turen til arbejdermuseet, hvor vi vil se et
stykke kultur fra de sidste 100 år. Da der kun er plads til 25
personer er tilmelding nødvendigt. Vi er blevet enig om at afholde
Skt. Aften i hulen. Nærmere om aftenen kan ses på opslag i hu¬
len, så kom og værmed til at bakke op om din forening. Alex har
afholdt sin 60 års fødselsdag, hvor der var åbent hus på dagen. Vi
var ca. 70 til kaffe og en lille, hvor vi havde en hyggelig dag.

Med naverhilsen Ove.

RANDERS
Generalforsamling d. 13 april blev en stille og rolig generalfor¬
samling, dermødte 7 medlemmer op. Jeg beklager at, jeg skrev
den forkerte dato, til vor årlig tur Kristi Himmelfarsdag. Jeg
beklager, at det store arbejde med den nye hule, er gået lidt i stå,
men papirerne vi havde afleveret til Kommunen, blev væk for
dem, men vi har fremskaffet nogle nye, så vi håber snart det går i
orden.

Kno i bordet .Peter.

ROSKILDE
Ved hulemødet d. 27-4. var der mødt kun 12 der havde fundet
vejen til hulen. Selv vores formand var rejst på ferie igen, så det
var Poul der bød os velkommen til en hyggelig aften, som mest
gik med hyggesnak og historier, der sker jo ikke det store for
tiden. Per "skilt" kom lige forbi og hilste på og kom med et par
historier.
Den 16-6 vil vi så holde hulens fødselsdag, da vejret jo kom på
tværs i Februar så sæt kryds i kalenderen, hulen giver en bid mad
og drikkevarer er til hulepriser for egen regning, men det ville
være dejligt om vi fik et praj om hvor mange, så kontakt ERNA
på 4636 1068 eller INGER på 4636 4204 senest den 1-6. Håber
vi ses. Jeg takker Roskilde naverne for opmærksomheden til min
fødselsdag.
Program for Juni:
Hulens fødselsdag d. 16-6 kl. 13.
Kortspil d. 17-6 kl. 17.30.
Hulevagt ermadholdet

Med naver Hilsen fra Roskilde Anne-Lise
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ROSKILDE
Ved hulemødet d. 27-4. var der mødt kun 12 der havde fundet
vejen til hulen. Selv vores formand var rejst på ferie igen, så det
var Poul der bød os velkommen til en hyggelig aften, som mest
gik med hyggesnak og historier, der sker jo ikke det store for
tiden. Per "skilt" kom lige forbi og hilste på og kom med et par
historier.

Den 16-6 vil vi så holde hulens fødselsdag, da vejret jo kom på
tværs i Februar så sæt kryds i kalenderen, hulen giver en bid mad
og drikkevarer er til hulepriser for egen regning, men det ville
være dejligt om vi fik et praj om hvor mange, så kontakt ERNA
på 4636 1068 eller INGER på 4636 4204 senest den 1-6. Håber
vi ses. Jeg takker Roskilde naverne for opmærksomheden til min
fødselsdag.
Program for Juni:
Hulens fødselsdag d. 16-6 kl.13.
Kortspil d. 17-6 kl. 17.30.
Hulevagt ermadholdet

Med naverHilsen fra Roskilde Anne-Lise

SILKEBORG
Jo-jo alt vel, selv om vi har glemt hr. Minnie Rokkeren som
havde besluttet sig til at runde de 60 det er jo Jens Haugaard
Sørensen det er gået ud over denne gang - Og det var den 25 maj
- Så undskyld Jens Det er altid beklageligt nå vi glemmer en
men-men Den 26 juni er det Claus Krems der bliver femti år
Så denne gang vil vi huske at sige tillykke Claus. Claus kender vi
som en god kammerat som altid forstår at sprede en god stem¬
ning om sig så vi føler os i et rigtigt godt selskab sammen med
disse dejlige mennesker der fra Thy. Månedens mødet i april ja
det var dejligt at være med til 22 medlemmer havde fundet vej til
Skolegade 19, selv om "Edderkoppen" påstod at han ikke kunne
spille på grund af en forstuvet hånd ja så gik det jo faktisk bedre
end nogen sinde vi sang afhjertens lyst og glæde så en tak til
"Edderkoppen" for deleligt spil. Mester (hovmester) Valhal
runder jo de 30 år som medlem afNaverne, Knud "Valhal" som
han heder i daglig tale. Valhal husede jo foreningen i en periode
før vi fik vores eget lokale hvor vi er den dag i dag dette skal vi
da huske at sige Valhal tak for, det må vi huske den dag da vi
fejere vores 70 års jubilæum og det bliver den 13 oktober i Lun¬
den, jeg bare lige sige at festudvalget arbejder på fulde omdrej¬
ninger for øjeblikket. I skal også huske at komme over at se Gitte
& Kais nyindrettede dam med egen bæk 121 fisk er der da også
ja så der er nok at se på. Vi vil da også fejre midsommermed en
dejlig fest i disse gode og frodige omgivelsen så det er det er den
16 juni kl. 18 på Grøndalsvej nr. 56. hvis i husker at melde jer
til i hulen så vil der være alt det andet der i haven Jørgen og Kai
sørger for at grillen en varm og kødet er vel forbedret, Boje har
kørt forsyningerne i stilling så er det bare at tage fat i jeres bedre
halvdel og komme i gang

Husk lige det gode humør. Så er dermdr. møde den 24/6 kl. 10
så kunne det jo være at vores nye ventilationsanlæg er på plads,
vi har fået lavet de fornødne aftaler med kommunen, så nu er det
bare at komme i gang såmå vi se hvad et sådan røgesugeranlæg
kan klare, for røget bliver der, endda for fuld damp.

SLAGELSE
10.05.2007: Her skulle vi have holdt workshop kl. 1922, men
p.g.a. manglende fremmøde (kun 4 svende mødte op) var vi des¬
værre nød til at aflyse arrangementet. Det er manglende respekt
over for arrangøren at man ikke melder afbud hvis man bliver
forhindret!!! Nå, men vi 4 der var mødt op, hyggede os så med
Grethes hjemmebagte "mareridt" fra Brovst. Den er bare go'.
11.05.2007: Hulemødet startede vi (6 svende + 2 NV) med at
synge vores forårssang - Svende vårsolen - hvorefter vi gennem¬
gik de fremsendte forslag som skal behandles på Delegeretmødet
i Ålborg. Arbejdsgangen, nårman har tjansen som hulefar, er sat
på skrift og opsat i hulen. Dette er gjort for at man ikke kan være
i tvivl om hvad der skal gøres og hvem der har ansvaret derfor.
Boye er lige hjemkommet fraNorge (med nogle dejlige rejer- ik'
sandt Ejner?) og har derfor ikke haft tid til at sørge for maling til
hulen. Dette vil blive gjort hurtigst muligt. Jørgen har faet hen¬
vendelse fra Frelsens Hær som gerne vil komme i hulen til Set.
Michaels Nat d. 29. Sept. og sørge for underholdningen sammen
med hulens musikanter. Efter den officielle del afmødet gik vi
alle ombord i Boyes hjembragte rejer som blev fortæret med stor
lyst. Per havde, forlods, taget de klare dråber med som fik nok en
reje til at glide ned. Undertegnede forlod hulen ca. 22M, så evt.
udskejelser herefter må stå hen i det uvisse.

Med kno i bordet: Erik Hjorth Andersen

STOCKHOLM
Vi havde intet månedsmøde i april, da det var langfredagsfrokost
og den var som sædvanlig utrolig god, som vores piger på Ingarø
havde lavet. Whistturneringen er klar, men resultatet holder Er¬
ling hemligt til afslutningen.

Den 22. maj tog vi tværbanen over broerne til Alvik, hvor vi
byttede til sporvogn gennem villakvarter næsten til
Drottningsholm Slot, til Nockeby, hvor vi fik asiatisk mad, og
værten bød på friteret banan og kaffe, og vi havde held med vej¬
ret. På månedsmødet i maj diskuteres HBs forslag til pinse¬
stævnet, og hvad vi synes om dem. Vi tog også op en del repara¬
tioner, som bør gøres på torpet. En rigtig god sommer ønskes
alle.
PROGRAM FOR JUNI OG JULI.
22-23 Midsommerfest. (Arrangør: Kenneth og Anna)
13 Juli. Fugleskydning.
28 Juli. Bouletævling.

Med naverhilsen Onkel Anders.

SØNDERBORG
Hulemøde Bededag. Det var næstformanden der bød op til dans
og i løbet af aftenen var der 11 til „valsen" fint fremmøde efter¬
som det var en helligdag, vi sang nr.73 og Inga sørgede for det „
sure med det søde „men vi fik kylling og ris til... ganske fint. Jeg
skal gøre opmærksom på at bestyrelsen har lavet en tur til Keg-
næs fyr den 9. juni kl. 10,30 fra Hulen i private biler, medbring
madpakke ,der kan købes vand,øl,vin til
hulepriser. Tildmelding nødvendig.

Kan i holde jerfugtige svende Skriverkarlen Med kno i bordet ogMøjn... Martha.
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VEJLE
13 Naver og Navinder varmødt til generalforsamlingen den
13April. Generalforsamlingen blev indledt med, at vi sang Nr: 22
„ Langt fra hjemmet „ hvorefter vi gik over til Dagsordenen med
valg afdirigent. Jens Ibsgård blev valgt og takkede for valget.
Formandens beretning; Siden sidste generalforsamling har der
ikke været den store aktivitet, der ikke har været nævnt i Den
farende Svend. Der har været „ Gule ærter „ for 24.gang, og som
sædvanlig kan man fristes til at sige, var det med DSB-Jens ved
gryderne, assisteret afBianca. Og endnu en gang en stor tak til
Bianca og Jens.
Der vil i forbindelse med „ Naver Peter's 75 års dag „ den 17.Juli
blive lavet et „ Lille „ arrangement i dagens anledning. Forman¬
dens beretning blev godkendt.
Regnskab: Der blev fremlagt et rigtig godt regnskab, som blev
godkendt uden kommentarer.
Indkomne forslag: Der var indkommet et forslag, angående udgif¬
terne til valgte Delegerede til Pinsestævnet i Ålborg.
Udgifterne beløber sig til 753,00 kr. hvilket blev godkendt.
Valg afFormand: Hans Emborg blev genvalgt
Valg afSekretær: Kaj Jepsen genvalgt.
Valg afBestyrelses Suppleant: Edmund Poulsen genvalgt.
Valg afDelegerede til Pinsestævnet: Formanden samt Keld Chri¬
stensen blev valgt.
Valg afHyttevært: Helge Gjerding modtog ikke valg. Vi må fort¬
sætte med systemet fra sidste år, med „ Skiftende „ Hytteværter.
Der vil blive lavet en vagtliste, som vil blive fremlagt i Hytten
ved næste møde i Maj.
Valg afRevisorsuppleant: Helge Gjerding blev valgt.
Valg afRevisor: Keld Christensen
Valg afFestudvalg. Hans og Kaj.
Eventuelt: Fra dette punkt refereres ikke.
Dirigenten takkede for ro og god orden.
Efterfølgende var der lidt brød og lidt til at skylle det ned med.
Keld Christensen er Vært i Hytten Kr. Himmelfartsdag den 17.
Maj til lidt godt til Maven og Ganen fra Kl.: 1300 til 1700.
Det er stadig muligt for Naver fra andre afdelinger at leje
Naverhytten for Weekendophold eller Ferieophold.
Prisen er 100,-Kr: pr. døgn inkl. Lys-Vand-Gas.
Sengelinned, Dyner og Hovedpudermedbringes.
Hytten's åbningstider Mødeaftner og evt. Arrangementer i Hyt¬
ten må respekteres af Lejerne.
Søndag den 3. juni Kl. 12.00 Polles tag selv bord pris 45.00
kr. Tilmelding er nødvendig og bindende påtlf.: 75830901 eller
40929705.

Tirsdag den 5. juni kl. 11.00 Besøg afmurere og elektrikere
efterlønnere og pensionister
Lørdag den 16. juni kl. 13.30 For 24. gang gåtur fra
Danmarksgade, der medbringes en sanitærvogn til forebyggelse af
dehydrering.

Der vil være grillstegt gris i Hytten efter den anstrengende tur.
Man tilmelder sig ved Hans Emborg på tlf.: 75830901 eller
40929705, hvis man ønsker at deltage i dette festlige, og utroligt
billigemåltid.

Med kno Kaj referent

ÅLBORG
Der var mødt 18 svende og 1 gæst, en ung mand fra Sejlflod, som
overvejr at melde sig ind i CUK, til en meget hyggelig aften med
godt mad og en festlig stemning. Formanden oplyste, at
Håndværkerhuset holdt 20 års jubilæum som institution i uge 42
med 3 dage med åbent hus, hvor også hulen er åben, ellers stod
aftenen helt i pinsestævnets tegn. Husk, at hulen er lukket i Juli
og August.

Med naverhilen Irene

ÅRHUS
Generalforsamling d. 13 - 4. Vi indledte mødet ved at indtage
en dejligmiddag, igen i år lavet afKaj Lindskjold ! Derefter GF
, der blev afviklet i god ro og orden ! Vi skulle have valgt en ny
næstformand , da Erik Carlsen ikke ønskede genvalg - Hans
Peter Petersen ønskede heller ikke genvalg som
skramleriforvalter ! Vor nye næstformand er herefter Holger
Carlsen og Leif Jensen er vor nye skramleriforvalter ! Jørgen
Perdersen fik med nogen forsinkelse overrakt sit naverdiplom -
Jørgen takkede for beviset ved at slå på klokken . Vi siger tak
.Møde d. 27 - 4. Den årlige skiveskydning er en rigtig mande-
aften , svendene far julelys i øjnene, når de står med " bøssen "
i hånden . Vi havde en gæst ogmuligvis kommende naver, det
var Hans Christensen der har arbejdet i Sverige ! Ole Bøjstrup
havde en hilsen til os fra Åge Tjerrild , vi ser ikke Åge så ofte i
hulen , da han for tiden ikke er helt rask . God bedring Åge !
Resultatet af skiveskydningen er som følger : vinder afpokal¬
skydningen er Ole Johansen : vinder af skiveskydning er Kaj
Lindskjold , 2 præmie gik til Ole Bøjstrup ! St. Bededagsaften
d. 3 - 5 , gik vi ikke tur på Volden , men ned afOrla Lehmann's
Alle, og ind i hulen , hvor vi hyggede os med de ristede hveder,
der var så rigeligt til alle !
Hulemøde d. 8 - 6

Hilsen fra smilets by. Lis

ö/CVS/V\ Øéns Værtshus

Billard Dart
Kirketofte 1. Samsø
Tlf: 86 59 OO 27

GLARMESTEREN
og hans svende

Håndværker- og naversange

Gårdsange
Sømanssange
Salg af CD

Giro 413 klassikere

Booking: Anita Bondy telefon 44 91 90 09, 21 65 89 49
anitabondy@adslhome.dk www.glarmesterenssvende.dk

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

TILMELDING OG UDMELDNING AF MEDLEMMER
Hovedkasserer:
Frode Zachariassen, Rustrupvej 26 B, DK-8653 Them.
Tlf.: 8684 9268 Fax.: 8684 9143 E-mail: frode26@mail.tele.dk
Bank: Arbejdernes Landsbank i Danmark konto:53470388708
Bank: Arbejdernes Landsbank fra udlandet
konto:DK4353470000388708 ~ Swift: ALBADKKK

Bl,ADFORSENDELSE TIL UDI.ANDET
OG MIDLERTIDIG SEKRETÆR
Ove Graa, Runestenen 52,4700 Næstved
Tlf. 5577 3931 . E-mail: frgraae@ofir.dk

MIDLERTIDIG REDAKTOR
Richard Schmidt, Skanderborgvej 13A.1, 8362 Hørning
E-mail: naverne@gmail.com Redaktør Dorrit Hansen
Deadline den 10 i måneden

FORSENDELSE AF CCEG.B1 ADF.T.

Vagner Sørensen, Egevænget 1, 8382 Hinnerup
Tlf. 5190 0201 e-mail: vagner@egevængetl-29.dk
Udstillingsvognen: Udstillimgsvognen står i Holbæk, og
spørgsmål angående udlån afvognen bedes rettes til:
Ole Puggaard Ladegaardsparken 671 th.
DK-4300 Holbæk tlf: 5927 4264
email: o.puggaard@hotmail.com
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. 1 Arbejdernes Landsbank hjælper
vi dig gerne med at regne ud, hvor meget bil du har råd
til. Få dig også et Lånebevis. Så kan du slå til og handle
straks, når det gode tilbud viser sig. Lånebeviset er et
forhåndstilsagn om, at du kan låne op til et bestemt beløb.
Kom til Arbejdernes Landsbank med dine bil ønsker.

Arbejdernes Landsbank
Filialen i Silkeborg, Tværgade 7, 8600 Silkeborg

Dit loyale øl clep>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

M Tlf. 47 31 27 99 - 40 57 27 99 M
Medlem i Frederikssund

Z Jakon A/S
O Bygningsentreprise

Baltorpbakken 9, 2750 Ballerup

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

biankas sommerhusudlejning.
Billig udlejning af sommerhuse med og uden svommcpøl.

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
GRDESPEJLET

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 harmonikaspii

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.

0verjjevar
ta'På

^11/,

Brandt's Bar
Paladspassagen 7

7100 Vejle
Tlf. 7583 1099

*MR.T * B!LLAR£> TUF. 2É» 22. 05±5

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

. tisets :
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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TAKTILOLE BØWIG
Efter 12 år som Formand forCUK, valgte Ole Bøwig at sige Nej Tak til genvalg som Formand, på det i
Pinsen afholdte Pinsestævne og Delegertmøde iAalborg. PåHB's og CUK's vegne, vil jeg sige Ole tak for
det arbejde han har gjort for CUK, i de forgangne år. Samtidig er vi i HB meget taknemlig for, at Ole fort¬
sætter arbejdetmed at fa CCEG-FBSH-Kongressen i Odense år 2008 lagt på plads. Uden Ole's tilsagn
om dette, havde vi i HB haft noget afen uoverskuelig opgave, idet sådan et arrangement kræver lang tids
forberedelse, samt indsigt i de to foreningers virke. Ud over at få Kongressen klar, vil Ole fortsætte arbej¬
det med CCEG-FBSH og „ Lære „ et par stykker eller tre fra HB op, så HB, når Ole om forhåbentlig
mange år er „ Mæt „ afarbejdet, kan tage over.
Endnu en gang en Stor tak for dit arbejde igennem de 12 år.
På vegne afHB.
Kaj Jepsen
Formand CUK.



TAK - TAK - TAK - TAK

Tak for opmærksomheden ved min 85 års fød¬
selsdag, tak for telegrammerne og en særlig tak
til naverne fra Nysted for gave og det store frem¬
møde på dagen - det var med til at gøre dagen til
noget særligt.

Med naverhilsen. Kaj Truelsen

Tak til H.B. og Vejle naverne for opmærksomhe¬
den ved min 60 års fødselsdag.

MVHKeld Christensen, Vejle

Jeg vil hermed sige tak til alle der mødte op til
åbent hus i hulen på min 70 års fødselsdag.
Samtidig vil jeg sige tak for telegrammer fra HB,
Vejle, Silkeborg samt Stockholm. En stor tak til
Naverne i Frederikssund for den flotte kurv

Med naverhilsen Poul Berg.

Til alle navere der var så venlige at sende en hil¬
sen på min fødselsdag. Det blev en rigtig god
dag, med besøg af både navere, korvenner, na¬
boer og familie og venner, der var telegrammer,
kort og breve, og blomster og gaver, for alt dette
vil jeg gerne takke, det var helt overvældende.

Med naverhilsen

LeifSchmidt, Hørningnaverne.

Mange tak for lykønskning og telegram fra CUK
og Stockholm i anledning afmit 45-års-jubilæum.

Med naverhilsen

Bodensøgartneren - Hillerød

FØDSELSDAGE

D.21.07.2007
65 år

Kaj Helmuth Kristensen
Nis Petersens vej 20
7500 Holstebro

Herning

D. 28.07.2007 Nancy Zachriassen Kolding
75 år
NV

D.28.07.2007
70 år

Rustrupvej 26 B
8653 Them

Grethe Nilsson

Hovedgaden 67
Næsbjerg
6800 Varde

Århus

In memoriam.
(Til minde om)

Sommeren har bebudet sit komme, træerne er
kønnere end nogen sinde før, og vandet i søerne ser

dejligt ud. Dog alligevel kom Færgemanden forbi og
tog Knud "Valhal" Jensen med ombord og det var
endda den dag han havde 30 års jubilæumsdag, men
sådan skulle det jo nu være. Så vi vil mindes Knud
"Valhal" og huske ham for hans rappe replikker, nok
også sommetider ret skarpe, for ellers var det jo ikke
ham, ja det vil vi savne i Hulen. Knud "Valhal" var
uddannet kok ,han havde restaurant som han drev i en
del år, her i byen som hed "Valhal" derfra navnet,
derefter var det de syv have som blev hans arbejds¬
plads i mange år, han var hovmester og noget af det
han fortalte om var hans gode tid til søs. Det der med
vandet blev ved at hænge ved, han havde sin Sejlbåd
til at slappe afmed, sammen med jagt så der var no¬
get at se til hele tiden + hans gamle Volvo som bragte
ham rundt hver dag på hans rute i byen. Knud
"Valhal" vi vil savne dig og dine bemærkninger.
God tur Knud på din sidste sejltur, og hold dig fugtig.
Naverne i Silkeborg
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INVITATION
Peter Overgård bliver 50 år tirsdag 28 august og alle naver og venner over det ganske land er hjertelig velkommen til
morgenkaffe i Hulen kl.9 og lidt lunt til middag.
Hilsen Sønderborg naverne.

FREDRICIA
Lørdag d. 17-07- 2007 Kl. 13.00 er der igen Grillfest i
Madsbyparken Fredericia med Familie, børn, oldebørn,
venner og bekendte.
Priser.

Voksne 75 Kr., Børn 30 Kr., Børn fra 0-4 år gratis.
Gratis sodavands is til alle børnene.

Tilmelding senest d. 7-07-07. Tilmelding er bindene.
Tlf. 28969460

HB" s nye bestyrelse:
Stårnde:

Torben Silving - suppleant, Gunnar Danielsen - suppleant, Ove Graa - sekretær, Richard Schmidt - hjælperedaktør,
Frode Zachariassen - kasserer

Siddende:

Henning Brogaard - næstformand. Dorrit Hansen - redaktør, Kaj Jepsen - formand

Sønderborgnavernes sommerudflugt

Mødestedet for sommerudflugten var kl. 11.00 ved Kegnæs fyr.
Der blev vi modtaget af fyrmesteren, som fortalte om fyret og de
funktioner som var forbundet til fyret. Efter at vi havde nydt udsig¬
ten fra fyrtårnet tog vi ud i Inga og Regnars nye sommerhus, hvor vi
havde en dejlig eftermiddag. Vi vil sige Sønderborg mange tak for
en dejlig udflugt.
Marianne og Ole Bøwig.
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HB MØDE DEN 18. MAJ 2007, kl.10.00
Skibhusvej 175, Odense.

DAGSORDEN: 1. Protokol og beretning
2. Redaktør
3. Hovedkasserer
4. Arkiv
5. CUK hjemmeside
6. Gennemgang af materiale til delegeretmødet
7. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
8. Næste møde
9. Eventuelt

1 .Protokol og beretning
Jeg vil hermed byde de tilstedeværende HB medlemmer velkommen og vores vigtigste opgave i dag er at gennemgå materialet til
delegeretmødet. Ole Bøwig.
2. Redaktør.
Redaktøren har ikke de store problemer, det kører godt, men trykkeren har problemer med plads på sin computer, der er ikke så
meget plads, men det bliver ordnet senere.
3. Hovedkasserer.

Kuvertering afbladet. Ole har haft kontakt til forskellige firmaer, for at få en løsning af denne opgave, men vi har ikke stort nok
oplag afblade, men vi arbejder på at finde, en løsning. Bladet skal være postvæsnet i hende senest mandag kl. 10 Så det er klart
til forsendelse fredag-lørdag i samme uge. Og ligeså Mandag-tirsdag. Hvis det først kommer frem til torsdag.
Ny opdateret adresseliste skal være Frode i hende senest den, 01 juli og skal være skrevet med blokbogstaver så er det nemmere
at læse. Budgettet for 2007 er godkendt af bestyrelsen. Det understeges at foreningerne skal bruge medlemsnummer efter HBs.
Vedtægter § 6og 8. Frode har købt lOStk. Jubilæumsbanner.
4. Arkivet.
Vi ansøger om at leje lokalet ved siden af arkivet. Vagner har kontaktet ejendomsselskabet som ejer lokalet, men han endnu ikke
fået svar.
5. Hjemmesiden.
Der er ønske om at der bliver skrevet hvilke ansvarsområder hver enkelt bestyrelsesmedlem har.
6. Gennemgang afmateriale til delegeretmødet. Vi har gennemgået materialet og konstaterede, at alt er tilstede og rettet årstalet
på forretningsordnen.
7. Erhverv og selskabsstyrelsen.
Ole har ansøgt om at, fornyet licensen på vores logo, men det kan ikke lade sig gøre.
Men er der nogle som misbruger det må vi gå til domstolen, da CUK. er vores logo.
8. Næste møde er den 23-06-07.
9. Eventuelt der var ikke noget til dette punkt.
Referat Ove Graae..

Pinsestævnet, den 27.5.2007 i Aalborg

1)Velkomst ved Ole Bøwig
På Hovedbestyrelsens vegne vil jeg gerne byde de tilstedeværende velkommen til de tilstedeværende til dette års delege¬
retmøde i Aalborg. Til foreningen vil jeg gerne sige tak for at de ønskede at holde dette års pinsestævne. Nu er det ikke
første gang, at naverne i Aalborg holder pinsestævnet, så de erfaringer man har fra tidligere stævner er selvfølgelig en stor
hjælp, men derfor er det alligevel ikke en hel let opgave at holde en sådan stævne. Der er mange ting der skal udrettes før
stævner kører og de mennesker der har været med til at arrangere dette stævne har ydet en meget stor indsats.

De medlemmer som er draget på deres sidste rejse i det forløbne år og jubilarerne blev mindet.
2)Dirigent ,Otto Westergård fra Hørning blev valgt, referenter er Irene Andersen, Aalborg og Ove Graae, Næstved.

3)Appel Der var 25 stemmer fordelt på 17 foreninger

4) Overrækkelse af stævnebanneret. Fra Frederikssund til Aalborg, Frederikssund fik til gengæld et minibanner som erin¬
dring. Herefter blev stævnesangen sunget.
Henning Broberg, Nakskov og Kai Hansen,Frederikssund blev valgt
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5) Valg af stemmetæller
Henning Broberg, Nakskov og Kai Hansen .Frederikssund blev valgt

6) Beretning ved Ole Bøwig
I det år der er gået siden delegeretmødet i Frederikssund, har vi i HB arbejdet med opgaver vi vidste skulle løses inden
næste delegeretmødet. Som en af de faste ting er Post Danmark og deres forsendelsespolitik med stigene porto, opsi¬
gelse af aftaler og nedlæggelse af forsendelsesfunktioner. Det er et tilbagevendende problem, vi har, da "Den Farende
Svend" skal ud til medlemmerne for en overkommelig pris. Der er brugt rigtig meget tid på denne sag og foreløbig er det
lykkedes at løse problemet for en tid, men vi ved at der snart sker ændringer i postforsendelsen fra Post Danmarks side,
Vor redaktør har for en tid p.g.a. sygdom måtte overlade redigeringen af DFS til Richard Schmidt..
Det er et held, at Richard havde tid og færdigheder til at hjælpe med bladet, Vi må nok indrømme at det ikke er en let op¬
gave at fremstille DFS og da det er fritidsarbejde er det en stor opgave at sige ja til. I år igen vil jeg bede foreningerne om
at udfylde oplysningssedlerne med jeres forenings data, selv om I ikke mener der er nogen ændringer. Husk at det er in¬
den 1.7. redaktøren skal have den. Af hensyn til reaktøren send sedlen, for redaktøren kan ikke vide om I har glemt at
sende den. Eller I mener det ikke er nødvendigt, men når septembernummeret udkommer har vi altid en del i telefoner, der
brokker sig over fejl i listen.
Vor sekretær Ove Graae har overtaget forsendelsen af bladet til udlandet. Der er problemer med at få kuverter der er
stærke nok, så bladene kommer helskindet frem. Det er en utrolig hårdhændet behandling forsendelserne får af postvæse¬
net. Udsendelse af CCEG blade og telegrammer til jubilarer og mærkedage tager Kai Jeppesen sig af samtidig med at han
styrer medlemslisten på hjemmesiden. CUK! Hjemmesiden er stadig under udvikling. Foreningerne har fået mere plads til
deres informationer og i HB bruger vi hjemmesiden til medlemskartotek. Der er talt om at hvert HB medlem skal have en
side til internt brug for bestyrelsen. Mulighederne i hjemmesiden er meget store og det er kun et spørgsmål om at frem¬
sætte ønsker om de funktioner man vil have, så er det op til Erling at indlægge disse ting i hjemmesiden. I HB har vi talt
om opgavefordelingen, som vi i HB lægger ud på hjemmesiden så medlemmerne kan se, hvem de skal henvende sig til
hvis de ønsker oplysninger.
Til kassererne vil jeg sige at der ligger kasserervejledninger og opdaterede varelister på hjemmesiden til bestilling af va¬
rer. Vor hovedkasserer Frode Zachariassen har også meget at se til og da tingene i samfundet ændrer sig meget hurtigt,
er der hele tiden noget, som skal opdateres og der er aftaler som skal ændres. Leverandører lukker eller bliver opkøbt, så
det er tit et større detektivarbejde at finde ud af hvem der handler med de ting vi har brug for. HB medlemmer har også
været på foreningsbesøg både officielt og privat, da det altid er rart at have kontakt til medlemmerne i foreningerne. Vor
hovedkasserer har haft 25 års jubilæum og der blev holdt en reception i foreningen i Silkeborg.
Foreningsjubilæer har der også været i det forløbne år, Sønderborg holdt 40 års jubilæum, Roskilde 80 års jubilæum og
Hillerød 70 års jubilæum. Når der er fest i foreningerne er der mange navere so benytter lejligheden i at deltage i festerne
for samværets skyld. Det er rart at se når foreningernes aktiviteter bliver et samlingspunkt for medlemmer fra flere for¬
eninger. Der var Hørnings Navertræf i Den Gamle By i Århus, Fredericia havde en bustur til Århus, Herning en bustur
syd for grænsen, I marts var der bustur til Budapest, som Hørning havde lavet og til sidst har vi det årlige Moseltræf i
August. Naverne er et rejsende folkefærd og deltager gerne, når man skal besøge andre steder. Ude i foreningerne kan
det være en god ide at give telegrammer til 30 og 40 års fødselsdage og ved 5,10,15 og 20 års medlemskab for at vise de
nye og yngre medlemmer at man tænker på dem. Foreningen i Thule er desværre lukket, det er kedeligt, men når der
mange der rejser hjem er det svært at opretholde en forening, Der er kræfter i gang for at prøve en genstart og personlig
vil jeg selvfølgelig håbe at det lykkes, da jeg sammen med Pikasso og Peter Edderkop var med hos Thule naverne fra
deres start i 1984.Medlemsbøgerne er vores ID kort. Der står dit navn og hvilken forening du er medlem af og hvornår du
er blevet medlem. Når vi er ude at besøge andre foreninger, kan vi bevise, at vi er medlem af CUK. Skal du flytte forening,
skal kassereren skrive i bogen, at du er afmeldt og ikke skylder i kontingent i den gamle forening. Efter reglerne kan du
ikke overflyttes til en ny forening uden at din medlemsbog er udfyldt korrekt. Det er også betydeligt nemmere for den nye
kasserer at få dig korrekt registreret, når han har din medlemsborg.
Der har været problemer med udgivelsen af CCEG bladet. Det startede med at den gamle redaktør blev syg og ikke kunne
lave bladet færdig til trykning. Derefter skulle der findes en ny redaktør, hvilket var et kæmpeproblem, men langt om
længe var der en af de unge tyske svende, Frank Haessler, der sagde ja, da hans far er bogtrykker og kunne hjælpe med
opsætning af bladet og nu er det faderen som trykker bladet.
Der er foreninger, som har haft brug for hjælp fra HB. Nysted havde problemer med et medlem. HB havde et møde med
naverne i Nysted, men problemet var så stort at det endte med en eksklusion. HB har også vejledt foreningen i Roskilde
med at få en fuldtallig bestyrelse. Til sidst blev Ove Graae sat på opgaven og det ser nu ud til at problemet er løst. Hille¬
rød har afholdt en ekstraordinær generalforsamling hvor HB var observatør.

H.B. Formand Ole Bøwig

Kommentarer til beretningen; Søren Hvejsel, Silkeborg mente, den burde være mere fyldestgørende. Foreningen i Hillerød
vil gerne have 2 60 års jubilarer nævnt, der ikke var blevet oplæst. Ole Bøwig undskyldte, det var en forglemmelse.
Beretningen blev godkendt med 21 stemmer for, 4 undlod at stemme
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7) Beretning, Den Farende Svend, ved Richard Schmidt
Richard Schmidt oplyste at det går rimelig godt med DFS, husk at sende materialet I vil have trykt hurtigst mulig direkte
til ham, også de omdelte oplysningssedler med jeres foreningsdata, han følger forretningsorden for DFS. Vagner Søren¬
sen fik lov til et skrive et indlæg om CCEG og Europatræffet i DFS. Søren Hvejsel og Henning Brogård takkede Dorrit
Hansen og Richard Schmidt for deres indsats.

9) Regnskab
Henning Brogård, Nakskov kunne ikke forstå forskellen mellem regnskabsresultatet i 2005 og 2006. Forskellen opstår
p.g.a. i investeringer i aktier og lign. Erling Rasmussen oplyste at også forrige års overskud er blevet investeret.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt

10) Hjemmesiden
Hjemmesiden vokser støt og roligt, der bliver mere plads til foreningerne, den har mellem 20 og 22 besøg hver dag, hvis
der skal lægges mere på hjemmesiden, må der komme forslag fra foreningerne, som HB tager stilling til. Kasserer¬
vejledning i og varer kan også bestilles per hjemmeside. Vagner Sørensen laver et link om Europatræffet. Hans Emborg ,

Vejle savner en mindetavle, den skal oprettes og HB taget sig af den videre udformning.
Beretningen blev godkendt med 24 stemmer, en undlod at stemme

11) Arkiv ved Vagner Sørensen
Der er ikke sket meget i arkivet, Vagner Sørensen kunne tænke sig lidt mere plads, det kan ikke lade sig gøre i øjeblikket,
han kunne også tænke sig en anden computer og han efterlyser mere interesse for arkivet. Erling Rasmussen Stockholm
mener, arkivet burde gøres mere synlig, Hans Emborg Vejle støttede ønsket om en anden computer.
Beretningen blev enstemmigt godkendt

12) Indkomne forslag
forslag 1 Skandinavisk Central Understøttelseskasse ændres til Berejste Skandinaverne 5 stemte for, 18 imod, 2 undlod
at stemme

forslag 2 tillæg til hovedvedtægterne for CUK stk. 1 linie 2 1899 i Winterthur, Schweiz og er en upolitisk forening 18
stemte for, 3 imod . 4 undlod at stemme

forslag 3 ændring af hovedvedtægterne for CUK stk. 18 linie 5 ændres til foreningens effekter opbevares af HB eller arki¬
vet 23 stemmer for, 2 undlod at stemme
forslag 4 HB foreslår at der vælges en suppleant for Hovedkasserer, redaktør og sekretær 23 stemmer for , 2 stemmer
imod

13) valg af formand
Ole Bøwig ønskede ikke genvalg, har været formand siden 1995, han takkede for støtten og ønsker hans efterfølger held
og lykke, Kai Jeppesen, Vejle blev enstemmigt valgt til ny formand.
13a) efter en diskussion om proceduren blev Henning Brogård ,Nakskov enstemmigt valgt til næstformand

14) valg af sekretær
Ove Graae blev enstemmigt genvalgt

15) Valg af 2 suppleanter til HB
Torben Silving ,Frederikssund blev valgt for 2 år, Gunnar Danielsen, Aalborg blev valgt for 1 år

16) valg af bilagskontrollant
Erling Rasmussen ,Stockholm blev genvalgt

17)Valg af bilagskontrollørsuppleant
Otto Westergaard, Hørning blev genvalgt

18)Næste års stævneby
Stockholm i 2008, Silkeborg i 2009

19) Eventuelt
Flemming fra Herning er villig til at arrangere en bustur fra Jylland til Stockholm
Kai Jeppesen takkede for valget, vil arbejde i CUK s ånd, han takkede Ole Bøwig for hans indsats for CUK, det samme
gjorde Frode Zachariassen og Søren Hvejsel
Referent Irene Andersen
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FREDERICIA

Så var det tid til, at optage Bent Juhl Madsen. Det var Næstformanden & Poul Berg, der stod for optagelsen afBent.
Bent fortalte, at han var smed, og at han har rejst rundt i Sverige som smed. Vi bød Bent velkommen i vores forening. Og han kvitte¬
rede med at slå på klokken. Vi takker for genstanden. Efter et par hyggelige timer var det på tide, at bryde op og komme hjem.

Med knoen i bordet
Jan Johansen

HERNING
Jeg lovede at I skulle fa lidt flere historier fra turen til Langstedt - derfor har jeg haft et "bach up" møde med Montagen i Hulen. Han
Kunne berette mange spændende ting - der var desværre 1 afvore gode naver kammerater der ikke nåede med bussen - jeg har natur¬
ligvis konfereret med vedkommende for at få de nærmere detaljer vedr. manglende fremmøde - men kan I tænke jer personen faldt i
søvn på det forkerte sted ! Så kan han lære det kan han !
Jeg har endvidere kontaktet vores naver ven Haldur (den ene spillemand) for at høre nærmere om Langstedt turen - Straks så indbød
han til fremvisning af film optaget af hustruen Mette. Måske skulle vi holde film aften i Herning naverne for at genopfriske MIN¬
DERNE fra LANGSTEDT TUREN 2007.

Jeg kan se at andre naverforeninger har refereret lidt grundigere fra generalforsamling end jeg havde, så derfor kommer der nu et referat
ud over det der var i naverbladet i juni 2007. Vi genvalgte vores formand. Fanebærer er fortsat Borgmesteren. Revisor er fortsat Gun¬
nar. Revisor suppleant er fortsat John. Kasserer fortsat Kaj Helmuth, og Montagen er fortsat HULEFAR.
Vores bødekasse blev tømt og vi fik 899,50 som kan anvendes til noget spændende i fremtiden i det gode naver fællesskab. Vores hule-
møde i maj var onsdag før Kristi Himmelfartsdag hvilket måske var årsag til at kun fa medlemmer varmødt frem - iflg. Pålidelig kilde
var emnet denne aften hovedsageligt kommende pinsestævne.

Til Onsdagsmødet d. 6/6-07, sidste møde inden sommerferien var der mødt hele 17 svende og venner op inden formanden bød velkom¬
men og der blev sunget „når vi ind i hulen træder", herefter blev der givet et referat fra det nylig overstået Pinsestævne. Løvfaldsturen
d. 13/10-07blev også omtalt, her er festudvalget ved at lægge sidste hånd på dette arrangement, med meget stor sandsynlighed skal vi
se museum i Middelfart for bygning af den gamle Lillebæltsbro hvorefter vi vil servere torsk med tilbehør, og ikke suppe som er an¬
nonceret i nogle af de udsendte årsprogrammer. Suppen servere vi der 10/11-07, men nærmere om de to ting i de næste numre af Sven¬
den. Som sidste emne denne Onsdag aften blev der af bestyrelsen bevilget et nyt komfur til køkkenet, herefter gik vi over til spisnin¬
gen, hvor der blev diskuteret livligt om løst og fast og der blev ringet lystigt med klokken denne aften. Næste møde i hul bliver Onsdag
d. 1/8-07. God sommer.

Med kno i bordet Vera/Jens Chr.

FREDERIKSSUND
Referat fra hulemødet d. 1. juni 2007.
Til huleaften var der mødt 11 svende op og Bent Juhl Madsen,
som skulle optages som nyt medlem i CUK-Frederikssund.
Næstformanden Per Vejen bød velkommen i fravær af forman¬
den, som var forhindret i, at komme. Der ikke var kommet så
meget information om pinsestævnet i Ålborg håbede han på at
Torben eller Carl var kommet, men sidstnævnte havde lidt svært

ved at komme, da han var på ferie i udlandet. Næstformanden
bød velkommen til Bent Madsen som skulle optages i vores
midte senere. Der blev ligeledes gjort opmærksom på, at der
næstegang er grillaften i hulen og det er d. 6. juli. 2007 kl: 19:30
og man bedes give formanden besked i god tid på, om man kom¬
mer så han har en mulighed for, at købe ind til grillaften. Til sidst
foreslog han at vi sang nr.70 i sangbogen.
Poul Berg gik derefter op og slog en gang på klokken, da Poul jo
for nylig fyldte 70 År, og vi vil igen fra CUK-Frederikssund
ønske Poul tillykke med dagen.

Naverhilsen Jonna
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HILLERØD
Fredag den 11. maj havde vi et godt besøgt hulemøde, 21 frem¬
mødte. Vi havde en gæst, Leo Knudsen, der fortalte om sin tur til
Mongoliet, med spændende billeder. Det er minsandten ikke et
sted man kommer hver dag! Ekstra festligt blev det fordi Ole
Sterndorffog hans ven Niels mødte op og spillede til sangene. Vi
håber at se både Leo og Ole og Niels flere gange. Hulefar fandt en
flaske Rød Aalborg, der trængte til at blive tømt, og det blev den.
Når dette læses har vi haft huleaften i juni og grillfesten i Blovst¬
rød, og sommerferien er i gang. Bestyrelsen holder ikke ferie hele
tiden, men arbejder med at tilrettelægge efterårets aktiviteter. Der
bliver noget at komme efter, så følg med i Svenden. Vi planlægger
en speciel messe den 29. september for vore jubilarer, så reserver
allerede nu datoen. Specielt den dag håber vi også på deltagelse
afmange gæster. Mere senere.
Så hermed blot de bedste ønsker til alle medlemmer for en rigtig
dejlig sommer.
Med naverhilsen Per.

HOLBÆK
Den 16-4 var der 14 til hulemøde. Vores nye mand Palle har
meget at lære, for man foreslår i hvert fald ikke nr. 55 som

velkomstsang hos os. Så han blev bordformand for en aften. Der
varmange som havde et glædeligt budskab, så der blev ringet en
del med klokken. Erik fik sin 10 års jubilæumsplade slået i det
runde bord og så effektivt at formandens plade, kom ud at hænge
på en kant. Derefter sang og fortalte Erik en del historier. Det lød
godt og spændende, men om historierne var sande, vides ikke på
nuværende tidspunkt. På vores årlige Ø-tur, som i år var på
Reersø, blev vi guidet rundt af Jan Mortensen, som bor i Reersø
by. Der er sket meget på den ø de sidste 2000 år. Det offentlige
toilet på havnen, skal man ikke benytte sig af, hvis man har
travlt og havnefogeden har taget sig nogle fridage. Det måtte Yrsa
og Ellen sande, da døren havde sat sig fast. Så dem så vi ikke så
meget til. Vi sluttede af ved Fårehytten, med vores medbragte
mad. En super god dag. Tak til alle som jeg og min familie mødte
på Pinsestævnet, det var jo næsten som at være hjemme på
Sjælland. PS: når man kommer til stævne, skal fanerne op af
tasken og vises frem. vil jegmene.
Fra Holbæk skal Ole Böwig have en stor tak for de mange år som
formand for C.U.K.
TL

HØRNING
Dette års fugleskydning som foregik i Nils Vases store have
lørdag den 9 juni ,blev afviklet i samme festlige stemning som
alle de andre år. Flaghejsning til tiden kl.9.00 til flagsangen.
Morgenkaffe m. rundstykker og tilbehør som sidste års fugle¬
konge, Bente Fiering trakterede os 12 fremmødte med. Lodtræk¬
ning og indskrivning til skydning, og så var der gang i skyderiet.
Den ene efter den anden afmarkeringerne stod for skud, indtil
brystpladen faldt for Anne Gudme Knudsens vel anbragte skud.
Stor jubel igen, ny fuglekonge blev fundet. Overrækkelse af præ¬
mier til de heldige, der var fine gevinster at skore for de heldige.
Også det Amerikanske Lotteri havde fine præmier til uddeling.
Hulemors kantine køkken trakterede os med stort salatbord,
grillmester Kalle og hans medhjælpere sørgede for steak . Endnu
en god dag sluttede alt, alt for tidlig.

M. V.H. og dunk Jens.

KOLDING
Hulemødet d. 25-5. Der var ingen trængsel ved bordene den
aften, da kun bestyrelsen + 1 nv. var mødt, men de andre havde
nok haft noget andet for. Men vi snakkede om vores vinterfest
som vi vil afholde Lørdag d. 27 oktober, men derom senere i
Svenden. Vi håber at der vil deltage mange afjer, så sæt kryds i
kalenderen den dag. Angående hvad der blev skrevet i sidste nr. af
svenden, at når vi sender et medl. Til Pinsestævne til Delegeret
møde er det på regning, og uden lommepenge, det har vi set at
andre foreninger gør. Så har Verner ogmig været en tur på Rømø,
det var en dejlig dag sammen med Vejle, Odense og Fredericia
naverne, som havde arrangeret turen. Held i uheld da bussen kom
hertil var der noget i vejen med et hjul, så vi måtte i hulen her og
drikke morgenkaffe, og vi havde en times hygge, og det varmeget
heldigt, at det netop skete lige udenfor vores hule. Så gik det
videre til Rømø hvor vi sejlede til Sild og tilbage igen, og vi spiste
ombord på færgen, vi fik noget dejligt mad. Ellers en tur rundt på
øen, og ned til en strand så flot, den var flere kilometer lang og
bred, så man fik næsten lyst til at hoppe i vandet, men vi gjorde
det altså ikke nogen af os. Mange tak Fredericia for turen. Så har
vi også været ude at bowle, vi var 6 mdl., men Lars og mig nåede
ikke heller denne gang at blive mestre, men vi rykkede lidt opad,
så vi prøver nok igen en anden gang. Ellers vil vi ønske jer alle en
rigtig god og solrig sommer. Vi har ingen møde i Juli.
Med naverhilsen Karen

KØBENHAVN
Hermed Københavns sommervarmebidrag:
Hurraaaa! Vi var hele 9 til Svende-hulemødet den 22.5. + vor
gode ven: æblekagen! Havde kasseren været der, var der nok ikke
nok.... Hyggelig aften, hvor vi kom vidt omkring og betænkelig
tæt på politik. Sommeren er ikke til ende men begyndt med
bravour, så vore aktiviteter går absolut på held, så derfor er der
faktisk ikke sket mere siden sidst. I juli og august måned må I
klarejer selv uden et officielt foreningsarrangement, men mon
ikke I klarer det? Jo det tror jeg ærligt skrevet. Dog er der selv¬
følgelig alligevel eet arrangement, der afholdes i perioden, og som
absolut ikke bør gå jeres næse forbi. Det er den
PRAGTFULDE og HYGGELIGE have messe hos Ilse og Sven
Aage i juli eller august måned. Mere herom i næste Svend, men
mellem os: Ihh hvor er det en særlig skøn dag, så selv guderne må
sig forbarme! Fortsat god sommer til alle fra lille mig.
Med kno i bordet
Niels „ 2m
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LOS ANGELES
Vi er kede af at vi glemte at oplyse til Den Farende Svend at
Naver Bill Norgaard blev 105 år ung den 1. Juni 2007. Men vi
fremtrådte 14 navere fra Los Angeles Naverforening og ønskede
ham tillykke på den store dag. Bills familie og venner var også
tilstede og vi blev trakteret med kaffe og en stor flot pyntet
kage med „105" lys i. Bill var klar til at puste lyset ud og nippe
to hindbær af kagen, som sad som pynt på to lyserode „bry¬
ster". Vi glemte ikke den lille tår til halsen, og Bill snuppede den
uden problem. Vi sang selvfølgelig fødselsdagssang for ham og en
Frank Sinatra sang om livet og om at blive 105 aar ung." Fairy
tales can come true.... and if you should survive to be hundred
and five." Måske nogen kender melodien.
Til vores Juni møde kom 29 navere og 2 gæster og vi optog en

ny naver og vi ønskede ham velkommen. Naver Jorn Hansen og
naver Gari Medförd stod for maden og de havde pænt delt arbej¬
det mellem dem. Middagen stod på mørbrad, ris og grønsager,
men forst fik vi selvfølgelig en god sildemad og et par snapse og
desserten var en god jordbærkage.
Et godt møde med godt humør.
Vores Juli møde bliver hos naver Ken Olsen, som jo harmange
veteranbiler, så der bliver noget at se på og studere.
MedKno
Arne O.

NÆSTVED
Siden sidst:
Vi var 10 fra Næstved, der deltog i pinsestævnet i Aalborg. Vi
havde nogle dejlige dage og siger tak til Aalborg for et godt
stævne. På sidste møde optog vi Niels Jochumsen. Velkommen i
foreningen. Vi håber, at du far nogle gode oplevelser. Fredag den
8. juni var vi på besøg i Eventyrenes klub i København. Vi blev
modtaget afmedlem Jens Hjort, som først gav en orientering om
deres hus derefter om foreningen. Jens fortalte om sin egen
optagelse og om sine kammerater. Vi fik nogle gode historier,
og fik fortalt hvor gammel foreningen er. Den er startet i 1938.
1 dag har de til huse i Nyhavn 53 b. Det var nogle gode timer, vi
havde. Håber på at vi kan gøre gengæld en anden gang. Tak fra os
alle. NB. Husk at hulen har lukket i hele juli måned, men der er
naturligvis hulemøde d. 06.07.
Godferie. Med naverhilsen. Ove.

ODENSE
D. 1-6 holdt vi et lille møde hvor kun 5 deltog. Vi havde alligevel
et par hyggelige timer. Ole fortalte at han havde trukket sig som
landsformand, ved Pinsestævnet i Aalborg. Vi har været aktiv ud
afhuset, da det jo er hyggeligt at møde andre, fra andre afdelin¬
ger. Vi var 3 der var til en dejlig Schweizeraften i Kbh. Den 12.
havde Fredericia en tur til Rømø, vi var en pæn flok der deltog
fra Odense. Ved opsamling i Kolding, var der belejligt nok noget
galt med bussens hjul, så vi gik alle over i deres hule og indtog
morgenkaffe og rundstykker. Der var også nogle små til små glas.
Ombord på sejlbåden fik vi en dejlig platte og nogle store snaps,
og en stor irsk kaffe. En dejlig tur vi siger tak for. Den 17. havde
vi vores blå tur. I år gik turen til Sønderborg. Vi havde lejet en
bus til turen, der var også nogle fra Fredericia der deltog. Vi star¬
tede i hulenmed et dejligt morgenbord, og små glas. Så gik trave
turen til Dybel mølle, i høj sol men et for rygende blæse vejr, det

var en utrolig smuk tur. Bussen kørte os hjem til hulen igen. JO
vi havde forsynings vogn med. I hulen ventede der os en dejlig
middag, inden vi vente næsen hjem til Odense. Tak til Sønder¬
borg, for at i ville have os, på vores blå tur udflugt. Pinsestævne i
Aalborg hvor vi var 4 som deltog. Det var med lidt forhindring da
vi ankom, da hele byen var spærret, på grund af karneval. Men
der var hygge og fest i hulen. Udflugten næste dag gik til Nibe og
omegn. I Nibe fik vi verdens bedste stjerne skud. Til fest aften
fik vi alle en glædelig overraskelse, da Richard blev valgt som
årets NAV. Den 7-7 har vi vores årlige sejltur til Karlslund.
Møde tid kl. ca. 12,30. Sejl tid kl. 13. Retur kl. 16,30. Vi vil se
om vi kan fa æggekage på Bulwardkroen. Meld jer i god tid, til
65913538
De bedste hilsenerpigefra Fyn .

P.S Det var også dejligt at hilse på Dorrit, som havde taget turen
tilAalborg.

RANDERS
Siden sidst har det været Kristihimmelfartsdag, 17/5-2007, hvor
vi som sædvanlig havde vores årlige gåtur - ad den gamle
pramdragerstik til Fladbro, en tur på ca. 15 km. Der var 11 frem¬
mødte + ca. 20 fra m/k. så det var udmærket. Vi fik ligesom sid¬
ste år, pølser + div. ude hos Julie i haveforening „Vasen", bagef¬
ter jorbakte vi så vores gåtur til Fladbro - hvor vi blev kørt ud til
hulen, hvor Jørgen „Hulefar" så havde lavet mad, det var ok, så
han beholder

pladsen! Tak for det Jørn.
Så var der jo pension med i stævne i Ålborg! Tak for et godt
stævne i Ålborg! Så derfor var hulen lukket om søndagen.
Fredag d. 1/6-2007 var der hulemøde, 8 fremmødte, men ingen
fra bestyrelsen kunne desværre deltage i mødet.
Sidste hulemøde før sommerferien Fredag d. 6/7 kl. 19.00
Kno i bordet Peter.

ROSKILDE
Hulemødet d. 25 maj var dog med det mindste antal deltagere, i
alle de 27 år jeg har været med. Kun hele 6 personer, godt at PER
"SKILT" kom og fortalte om den ferietur, han har været på til
Grønland. Han er en underholdende fortæller, så vi fik en rigtig
god og hyggelig aften ud af det. Men diverse udlandsrejser -
naboens 70 års fødselsdag og en sommerforkølelse er det svært
at hamle op med. Ved næste hulemøde (i JULI) tænder POUL
grillen, hvad der skal på bestemmer i selv.

Program for JULI:
Kortspil søndag d. 15 kl. 17,30
Hulemode med grill fredag d. 27 kl.
HulevagtGITTE OG POUL.
Med hilsen fra os i Roskilde ERNA

19,00

SAMSØ
Den 20-5-07. havde vi søndagsmøde. Tilstede 8 naver og 1
naverven. Hyggeligt møde. Hulemøde den 1-06-07. Så går det
mod sommerferien. Fremmødt 6 naver + Åse der kom hjem fra
ferie. Vi havde besøg afOle fra Silkeborg, der slog et slag på
klokken. Tak. Stille møde uden formanden, der er arbejdsramt.
Med kno Jørn.
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SLAGELSE
Først vil jeg takke Ålborg for et godt Pinsestævne. Dernæst skal
Ole Bøwig have mange roser og tak for det store arbejde han,
gennem de mange år han var formand, har gjort for CUK. Til
sidst et stort tillykke til den nye Hovedbestyrelse med håbet/
ønsket om et godt og fremgangsrigt samarbejde.
Hulemøde d. 01.06.2007: Vi startede med at synge nr. 35 hvor¬
efter Formanden orienterede om det netop afholdte Pinsestævne
i Ålborg. "Festoriginalerne" har allerede haft følerne ude ang.
Sommerudflugten og blandt fleremuligheder blev Andels¬
landsbyen "Nyvang" nævnt. Tidspunkt er der p.t. ikke enighed
om. Hans oplyser at boet efter Jenny Frandsen har bedt Slagelse
Naverforening om at gennemgå nogle effekter som kan have inte¬
resse for naverne. Formanden havde ved dette hulemøde den

store fornøjelse at stå for underholdningen, højtlæsning fra
Naverhistorier afVilhelm Gross og der var da nogle som klap¬
pede bagefter (måske fordi det så var slut). Tak for det. Jens
Peter har "tjansen" som hulefar i denne måned og der var bare
tjek på det hele. Mødet sluttede kl. 20M og efter endnu en sang
gik vi ombord i de medbragte klemmer. Minderne blev sunget ca.
kl. 22m. Med kno i bordet: ErikHjorth Andersen

STOCKHOLM
På månedsmødet i maj besluttede vi at den gamle grønsagshave
skal fræses uup og stængslet bort, og vindskiver på hus og
hebreet skal males. Forslagene til HB blev diskuterat og hvad vi
vil i Stockholm vil, at der skal være i foreningen. Flere afvores
medlemmar overnatter nu på Ingarøtorpet i helgen, det er som i
gamle dage. På afslutningsfesten den 18 maj var vi 21 personer
og fik brandnellesoppe, ostpaneret snitsel og karamelbudding.

PROGRAM FOR JULI:
D. 13 juli har vi Fugleskydning fredag kl. ??????
D. 28 juli Bouletævling lørdag kl. 13.
Med naverhilsen Onkel Anders.

SØNDERBORG
Hulemøde 1 juni, Formanden bød velkommen, 7 var mødt op ,

det blev til 8 så vi startede med sang og fik at vide , at vi ikke
stillede op til sejl 1000 år så det er aflyst. Efter 3 år som for¬
mand fik Børge overrakt en fin „ølkasse med chokolade" som tak
for årene. Referat fra formanden :Kristi Himmelfartsdag var der
morgenkaffe i Hulen kl. 10 og der kom gæster fra Odense og Fre¬
dericia 10 mand og vi stillede selv med 11 det var fint. Efter
kaffen gik turen til Dybbøl banke med trækvogn, solskin og
godt humør og adgang til bustur hjem og alle nød den flotte ud¬
sigt. Allerede kl. 17 var aftensmaden færdig, da det skulle passe
med busafgang og de måtte ikke tage sultne eller tørstige af sted
og det gjorde de heller ikke forsikrer formanden og alle var enige
om, at det var en dejlig dag, tak for besøget. Så har vi haft sidste

hulemøde og skrives ved i Oktober bladet, så herfra skal lyde til
alle naver og venner EN RIGTIG GOD SOMMER.
Som et lille tillæg-
kan jeg fortælle at Sønderborg havde en tur til Kegnæs fyr (ikke
vandtårn)d.9/6 07. Fyrmesteren var manden der både kunne
fortælle om historien, men også om nutiden i området - ikke
mindst da han præsenterede 150-200 sejlbåde på første parket.
Herefter kørte vi alle 23 til Inga og Regnars sommerhus ved Søn-
derby/Kegnæs, hvor der blev grillet og hygget resten afdagen.
m.v.h. Formanden.

VEJLE
Til mødet den 1 .Juni, havde 11 Naver og Navinder fundet vej til
Hytten, og mødet blev indledt med Sang nr.69 " Når vi ind i
hulen træder " Efterfølgende bød Formanden velkommen til de
fremmødte, hvor han opfordrede til at tilmelde sig " Den 24.
Gåtur " fra Danmarksgade til Hytten. Et kort referat fra Pinse¬
stævnet blev det også til. Fra Vejle sendes en stor hilsen og tak til
Ålborg for deres Pinsestævne. Formanden havde erhvervet sig et
nyt eksemplar af" Naversangbogen " som blev vist rundt, så
mon ikke der kommer nye sangbøger i Hytten inden ret længe.
En Nav fra Tyskland havde fundet vej til Hytten, hvor han over¬
nattede i et par dage, før end han drog videre til Kolding, hvor
han med hjælp fra TIB havde fået arbejde. Fredag den 15.Juni er
Hytten mødested for 11 Naverenker- tidligere Navinder samt
tidligere Hulemor Britta, for en forhåbentlig hyggelig eftermid¬
dag, hvor de over en kop kaffe eller to vil fa gang i" Snakketøjet
" med at opfriske og " Kan du så huske " Fra Vejle skal der også
lyde et stort tillykke til Richard for udnævnelsen til " Årets Nav
" Der var flere, der " Stemte Klokken " tak for det. Mødet slut¬
tede ved 22-tiden, hvor vi nød Solnedgangen overVejle Fjord.
Med kno

KajReferent.

ÅLBORG
Der var mødt 12 svende til huleaften på en dejlig sommerdag.
Kurt fungerede som konstitueret formand, da både formanden og
kassereren havde meldt afbud. Vi havde en meget hyggelig aften,
vi spiste rester og drak slatterne fra pinsestævnet og diskuterede
pinsestævnet, foreningen i Aalborg vil sige tak til alle naver som
deltog og gjorde deres til at det blev et godt stævne og vi vil øn¬
ske alle naver en god sommer, husk at hulen er lukket i Juli og
August.

Med naverhilsen Irene

Bar NO. 41 Bodega
Staldgårdsgade 41

7100 Vejle
Tlf. 75 85 16 13

GLARMESTEREN
og hans svende

Håndværker- og naversange

Gårdsange
Sømanssange
Salg af CD

Giro 413 klassikere

Booking: Anita Bondy telefon 44 91 90 09, 21 65 89 49
anitabondy@adslhome.dk www.glarmesterenssvende.dk



www.naverne.com

HOVEDBESTYRELSEN:
EMNER TU RFHANDLING I HB.. SKAL VÆRE
FORMANDEN I HÆNDE SENEST D.25 I MÅNEDEN.
Formand:
Kaj Jepsen, Bøgevang 16, Brejning, Dk-7080 Børkop

7586 9335 - 3070 5576 E-mail: liskaj-d-j@mail.dkTlf.:

ADRESSEÆNDRING OG BLADFORSENDELSE I
INDLAND
Næstformand:
Henning Brogaard, Rødbyvej 113, 4900 Nakskov.
Tlf: 54955665 Mobil: 24496474
E-mail: hebro@vin.cybercity.dk

TILMELDING OG UDMELDNING AF MEDLEMMER
Hovedkasserer:
Frode Zachariassen, Rustrupvej 26 B, DK-8653 Them.
Tlf.: 8684 9268 Fax.: 8684 9143 E-mail: frode26@mail.tele.dk
Bank: Arbejdernes Landsbank i Danmark konto:53470388708
Bank: Arbejdernes Landsbank fra udlandet
konto:DK4353470000388708 ~ Swift: ALBADKKK

BLADFORSENDELSE TIL UDLANDET
OG SEKRETÆR
Ove Graa, Runestenen 52,4700 Næstved
Tlf. 5577 3931. E-mail: frgraae@ofir.dk

MIDLERTIDIG REDAKTOR
Richard Schmidt, Skanderborgvej 13A.1, 8362 Hørning
E-mail: naverne@gmail.com Redaktør Dorrit Hansen
Deadline den 10 i måneden

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@hotmail.com
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

JDit lohccLle øl ci&F>ot

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

Malermester Eugen Uhl
Klinten 27, 3600 Frederikssund

Tlf. 47 31 27 99 - 40 57 27 99

Medlem i Frederikssund

Z Jakon A/S
O Bygningsentreprise

Baltorpbakken 9, 2750 Ballerup

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

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

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
GHDESPEJLET

Østergade 18 HERNING 9712 30 08



AFSENDER: B rjc\ p0$T
Hovedkassen

Rustrupvej 26 B. Q Q danmark
DK-8653 Them

Evt.: „Returneres ved varig adresseændring"

Casino Bodega
Købmagergade 10 7000 Fredericia

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

Levende musik hver

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

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

^1.7/

Brandt's Bar
Paladspassagen 7

7100 Vejle
Tlf. 7583 1099

H6ST
SIL-KL^B.O&jCy

TT_F. S6 82.05±5

Byggefirmaet
Johansen

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

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

MURERMESTER
Gunner M Vilhelmsen

Egetoften 6, Slagslunde
DK-3660 Stenløse

Tlf.: 48 18 35 11
Medlem i Frederikssund

: LUets:
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



Store Badedag
På Silkeborg Bad Gjessovej 40. 8600 Silkeborg

Gode Naver i Inviteres til Silkeborg Bad på Søvilla, lørdag den 4 august kl. 14.
Hvor vi vil bestræbe os på en dejlig eftermiddag sammen med dig,/jer hvor vi vil nyde de gode omgivelser,

synge nogle af vores gode Naver sange, høre på musik fra et orkester.
Hulefar vil tage nogle dejlige kolde øl med + vin, kaffe m.m.

Og sidst på eftermiddagen vil grillen være varm, så vil der være grillmad med salat og flutes til en pris af 80,-kr.
Så tag din samlever - kone + dit gode humør med.

Så vil vi se og få en god aftale med de højere magter. VI SES TIL STORE BADEDAG.

Naverne i Silkeborg.
Hulen er åben hver onsdag og søndag fra kl. 10 til 12. tlf. 8682 2615.

VINTERFEST
Kolding Naverne inviterer til vinterfest

den 27.10.2007. kl.18.00.
1 forsamlingsbygningen Snerlevej 20 A, 6000 Kolding.

Vi serverer stor buffet.
Musik og dans.

Alt dette til en pris af 150,00 kr. pr. person.
Drikkevare til hulepriser.

Vel mødt.
Sidste tilmelding: 8.10.2007. til Lars på tlf. 75 53 15 02

eller 22 51 39 49.



2.

T 5; : TAK -TAK - TAK -TAK
FØDSELSDAGE

D. 03.08.2007 Hans Chr. Svendsen Vejle
60 år Odinsgade 51, 1-4

7100 Vejle
D. 10.08.2007 Karen Hansen Hørning
60 år Adslevvej 35

8362 Hørning

D. 13.08.2007 Stephan Vestergård Århus
65 år Slotsvej 35, Karlby

8543 Hornslet

D. 21.08.2007 Boy Pickel Århus
70 år Schulkoppel 4

D-24941 Jarplund-Weding
Tyskland

D. 28.08.2007 Peter Overgaard Sønderborg
50 år Dybbel Gade 12 B, st.

6400 Sønderborg

D. 29.08.2007

65 år

D. 31.08.2007
50 år

Bodil Frederiksen
Nakkedamsvej 92
4050 Skiby

Preben K. Larsen

Vænget 3
4230 Skælskør

Hillerød

Århus

D. 31.08.2007 Vagn S. Christensen Silkeborg
75 år Søndervang 4

86oo Silkeborg

Først tak til den delegation fra Sønderborg naverne med
fanen der mødte frem i hjemmet på Kegnæs d. 30-6, tre
dage efter min fødselsdag. Jeg holdte min 75 års fødsels¬
dag på Kreta. Dernæst tusind tak for alle de telegrammer,
som kom fra H.B., Stockholm, Vejle, Kolding og Hørning.
Personlige hilsner, Inge og Arno Frank, Odense, Kirsten,
pigen fra Fyn, samt Else og Ib, Tølløse.
Kraftig Hilsen Jørgen Schaffer (Biskobben fra Kegnæs )

Herigennem vil jeg sige tak til HB samt Vejle Naverne for
Telegrammer, samt opmærksomheden fra Vejle
Med kno. Finn Olesen

Tak for den store opmærksomhed med anledning av min
75års fødselsdag. Tak til pigerne i Stockholm for alt arbej¬
de med dette store arrangement. Særlig tak til HB og alle
de NAVERFORENINGER, ja der var mange ingen nævnt
og ingen glemt, som tænkte på den lidt ældre herre med
hvidt hår og blank tud fra Stockholm. Tak alle venner fra
nær og Ijern for de mange hilsner.
Det var da godt vi avholdt festen et par dage før tiden da vi
endnu havde fint væder. Stort tak for en minderig dag.
Anthon Stockholm.

JUBILÆUM

Tak til H.B. og Roskilde naverne / navervennerne for
opmærksomheden ved min 70 års fødselsdag.
Med naverhilsen Ib Mortensen, Roskilde.

D. 04.08.2007
40 år

Viggo Reffenstein
P.O. Box 683
Moshi
Tanzania

D. 13.08.2007 Ole Andersen
25 år

Århus

Hillerød

Nørredamsvej 10
3480 Fredensborg

D. 24.08.2007 Børge Rasmussen Hillerød
60 år Ølbycenter23, IF

4600 Køge

UNDSKYLD
Undskyld, Undskyld Nancy at vi har gjort dig
5 år ældre end du bliver. Du ser da stadig ud som
en på 70. Det må stå hen i det uvisse om det er
Richard eller mig der har skrevet forkert. Men
jeg håber , at du tilgiver os. Håber du må få en

god dag med mange gaver, og godt vejr.

Karen
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Mindeord

Det er med stor sorg, at jeg må meddele, at vor gode naverbror Kaj Albertsen er draget ud på sin sidste rejse d. 03. 07.
2007. Kaj blev født d. 06. 03. 1936. Efter at være blevet udlært tømrer drog Kaj på valsen. Han arbejdede i 7 år i bla.
Tyskland og Spanien. Kaj var altid god for en munter bemærkning og kunne fortælle mange morsomme historier fra sit
rejseliv. Når der skulle holdes foredrag om naverne, var det naturligt, at Kaj var en af fortællerne. Kaj har i en periode
også været formand for naverne i Næstved. Han deltog med liv og sjæl i renoveringen af vores Hule, da det var aktuelt.
Kaj var meget glad for sang og musik. Han var en habil harmonikaspiller, hvilket vi har nydt godt af. Kaj var i det hele
taget en munter person, som vi vil savne meget i vor kreds. Vores tanker går til Kajs kone Maria samt hans 2 sønner
med familie.
Æret være Kajs minde.
For naverne i Næstved Finn C. Pedersen, formand

TILLYKKE

Bygningskonstruktør. Preben Kjølstad Larsen kan den 31. august 2007 fejre sin 50 års fødselsdag. Preben arbejdede i
nogle år i Tanzania for C. G. Jensen, hvor han mødte Viggo Reiffenstein, som fik ham med i Århus naverne, Viggo for¬
tæller at de havde mange aftener sammen hvor det blev til mange spil Dart. Preben nåede at bestige Kilimanjaro under
sit ophold i Tanzania. Desværre ser vi sjælden Preben til vores hulemøder, men vi vil fra Århus Naverne ønske dig hjer¬
telig tillykke med din 50 års fødselsdag.

Ole Lindeborg

TILLYKKE
Stephan Vestergård kan den 13 - 8 , fejre sin 65 års fødselsdag ! Stephan er opvokset i Nordjylland i Vorrst, hvor han
kom i smedelære ! Efter læretiden rejste han til Grønland , hvor han arbejdede flere steder b.l.a. i Nuuk , det blev til 4 år
i det Grønlandske , samt til Vi års arbejde i Sverige . Stephan nedsatte sig som smedemester i Karlby for 38 år siden , og
han har stadigvæk fuld gang i smedien ! I sin fritid nyder Stephan at være sammen med sine børn og børnebørn . Hjerte¬
lig tillykke med fødselsdagen ønskes du af alle i Århusforeningen !
Lis Lindskjold

Boy Pickel kan den 21 - 8 , fejre sin 70 års fødselsdag ! Boy er opvokset i Jarplund , der ligger nær ved Flensborg ! Han
er uddannet som møbelsnedker og arkitekt. Han har endvidere været medlem af kommunalbestyrelsen ! Vi ser dig des¬
værre sjældent i hulen i Århus , men håber at du en dag lægger turen forbi, så vi kan overrække dig en gave fra forenin¬
gen ! Hjertelig tillykke med fødselsdagen ønskes du afÅrhusforeningen.
Lis Lindskjold

Tillykke
Vagn "Rør" fylder 75 år den 31 august Vagn er jo vores
Hulefar og han har passet på den Høvlebænk igennem
årene, ja sommetider er jeg lige ved at tro at de er sammen
for de passer sammen. Vi vil alle ønske dig tillykke med
dagen. Vi er også glade ved at dit helbred har rettet sig
igen, og dit temperament er da også intakt så vi ser med
stor fortrøstning på fremtiden. Tillykke "Rør"

Søren
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60 års jubilæum!
Børge Rasmussen, Hillerød, har 60 års jubilæum den 25. august.
Børge er udlært maskinarbejder fra Holeby Dieselmotorfabrik. I 1947 tog han til Stock¬
holm og fik arbejde på Hammarbyværket. Som mange andre danskere, der arbejdede i
Stockholm fik han kontakt til naverne i Stockholm, og tilbragte mange weekender på
Stockholm navernes dejlige fristed på Ingarö, der jo eksisterer endnu.
1 1948 tog han sammen med en kammerat til Norge og gik på valsen. De måtte aflægge de¬
res svenske accent og blev vel modtaget, da det blev klart at de var danskere. De arbejdede
sig op gennem landet og endte i Narvik. Fra Narvik tog de hyre på en svensk malmbåd,
der sejlede til England. De engelske toldere blev mistænksomme over nogle cigaretter, der
skulle have været solgt. Det endte med trussel om fængsel i fire dage eller en bøde

- det blev bøden, da båden skulle sejle videre. Sømandslivet var ikke tillokkende i længden, så Børge rejste tilbage til
Stockholm og Ingarö, og fik først arbejde på Atlas Copco, og senere på Set. Eriks bryggeri hvor han blev i nogle år.
Han havde nu også fundet en pige fra Fyn - de er jo ikke sådan at kimse af- så det endte med bryllup med Gunvor i
1951. Samme år blev han formand hos Stockholm Naverne. Det var ikke let at bo i Stockholm i de år, en 4. sals lejlig¬
hed med das i gården var ikke et godt sted at have børn, så de rejste hjem til Danmark. Det var heller ikke helt lykken,
så de søgte og fik indrejsetilladelse til Canada i 1957, med udsigt til godt arbejde. Gunvor blev hjemme med en dreng på
3 år og én til på vej, de ventede så at høre godt nyt fra Canada.Tidspunktet var dårlig valgt. Det var lige efter opstanden
i Ungarn i 1956. Canada gav fortrin til arbejde til flygtninge fra Ungarn, så Børge søgte uden held arbejde både i Van¬
couver og i Calgary, men den eneste chance var skovarbejde i de store skove i nord. Så efter tre måneder var der ikke
andet at gøre end at rejse hjem, hvor familien i mellemtiden havde solgt hus og hjem og alt indbo.
Nu ligger det ikke til Børge at give op. Så familien investerede 11.000 kr. i et faldefærdigt hus med stråtag, gammelt das
i gården og vandpost i haven 30 meter væk fra huset. Det var i oktober, så det var ikke nogen dans på roser, men efter år
med hårdt arbejde blev det til et rigtig fint hus og et godt hjem.I 1977 flyttede familien til Køge. Her prøvede Børge at
starte en afdeling afNaverne, men måtte opgive. I stedet blev det så et medlemskab af Hillerød afdelingen, hvor andre
gamle Stockholmere også er medlemmer.
Så som et motto over Børges liv gælder: "Nu er han herhjemme, dog aldrig han glemme, hvad ude i verden han så".

Bestyrelsen, Hillerødforening.

40 ÅRS JUBILÆUM
Viggo kan den 4. august fejre sin 40 års jubilæum som medlem af

Naverne i Århus. Viggo har i alle årene været en kærkommen og velset medlem, et medlem som ikke kom så tit, jo stør¬
re var glæden når han var der. Viggo har i næsten alle årene arbejde i udlandet, heraf 25 år i Tanzania hvor han har sin
bopæl nu. Flere navere har været og besøge ham i Tanzania, M.a. undertegnede, vi blev mødt med en enorm gæstfrihed,
og glæde ved at få besøg fra Danmark, og vi havde selvfølgelig marinerede sild med til Viggo, noget som han mangler
på disse kanter. Desværre kommer du ikke til Danmark i år, så du må have hulens hyldest til gode til næste gang. Vi vil
fra Århus Naverne ønske dig hjertelig tillykke med jubilæet.

Ole Lindeborg.

I anledning af vores 70 års fødselsdag afholder
Naverne i Silkeborg jubilæumsfest lørdag den 13. oktober 2007.

Hulen åbner kl. 11.00
Fanemarch kl. 12.30

Hulen lukker kl. 16.00

Middag i Lunden kl. 17.00
Adresser: Hulen, Skolegade 19

Lunden: Vestergade 74
Pris: Kr. 125,- Drikkevarer til hulepriser.
Tilmelding senest den 23. september 2007 til

Søren Hvejsel 86819433 /29453455, hvejsel@webspeed.dk
Chr. Mygen 86818430/20442388, mygen@privat.dk
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LAM & OKSE PÅ SPID.

Foreningen i Frederikssund vil gerne have fornøjelsen at invitere til fest
på Græse GI. Skole.

Festen bliver afholdt lørdag d.08 SEPTEMPER 2007, kl. 17.00
Menuen består af:

Grill-stegt Lam (bøf til dem der ikke bryder sig om lam)
Salat buffet samt tilbehør, + kaffe.

Pris pr person: 135.00 kr.
Det glæder os at se jer, så tilmeld jer til undertegnet, Senest den. 02 SEPTEMPER 2007.
Til Kurt på tlf.: 48248881, kkbr@c.dk, Poul på tlf.: 47721777, poulbente@privat.dk

Med kammeratlig naverhilsen CUK. i Frederikssund.
Kurt Rasmussen

ALEGILDE IFREDERICIA
8 September har vi vores årlige ålegilde i hulen på Prangervej 2.

Og det er Kl. 14.00 vi mødes til nogle festlige timer.
Prisen for alt hvad i kan spise incl. 1 øl og 1 snaps kun 150 kr.

Tilmelding er bindene og på Tlf. 28969460.
Festudvalget.

OPFORDRING FRA H.B.

Samtlige foreninger bedes sende en kopi af deres vedtægter til redaktøren, så vi har dem, og er forberedt, hvis der skulle
opstå problemer, eller bliver bedt om hjælp fra en forening.
På forhånd tak.
På Hovedbestyrelsens vegne.
Richard Schmidt

P.S. Husk at indsende jeres rettelser til adresselisten, også selv om der ikke er ændringer.

Fredericias grillfest i Madsbyparken

Lørdag den 14.7. var Jette og mig taget en tur til Fredericia for at deltage
i deres grillfest. Ud over os havde Hans, Inge og Solveig fra Vejle, samt
Pigen fra Fyn forvildet sig til Fredericia. Der kom godt 65 personer af
alle aldersklasser. Det var en hyggelig eftermiddag. Vejret var med os,
maden var dejlig og øllene smagte forrygende. Det kunne ikke være
bedre. Efter lukketid var vi et par stykker der tog på "Casino". Tak til
Fredericia for dejlig dag, samt tak til Vera og Jens Chr. for husly.
Richard, Hørning



HB. mødet i Rynkeby den 23. juni 2007.

1. Formandens Beretning.
Først vil jeg byde jer velkommen til det første HB. møde efter Pinsestævnet i Ålborg, hvor der er blevet Rokeret lidt
rundt i HB.
I den forløbende tid siden stævnet, har jeg haft kontakt til Søren Kirkeby i Norge, idet han på et tidligere tidspunkt hav¬
de givet udtryk for, at der var potentiale til en CUK. forening i Norge. Søren arbejder stadig på sagen, og regner med at
sætte noget i gang i august, når han far en " Ledig periode " Så vi afventer indtil da. Søren vil kontakte HB formanden
pr. mail.
Ligeledes har jeg fået skabt en kontakt til Teknisk Skole i Vejle, hvor det så er meningen, at Formanden for Vejle Naver¬
ne og undertegnede, vil tage ud på skolen, for at berette om Naverbevægelsen, samt de muligheder de unge mennesker
har, for at komme ud at se og lære noget, på en lidt anden måde. Det vil ikke blive før end efter sommerferien, at dette
vil foregå.
Samtidig vil jeg endnu en gang sige Ole Bøwig tak for hans arbejde i HB samt CUK.
2. Redaktøren oplyser at det køre, men at der er foreninger som endnu ikke har indsendt rettede adresselister og med¬
lemslister, for eftertiden skal de være redaktøren i hende senest 10 juli, hvert år.
3. Hovedkasserer. Oplyser at svenden vil blive lagt ind på nettet 2 måneder efter at det er blevet udgivet.
Frode oplyser at han har forbindelse til Manne Beck og Claus Kram, om at få startet forening op i Thisted nærmere her¬
om vil blive offentliggjort i svenden. Der har været problem med nogle emblemer, farverne på flagene har forkert farve.
Firmaet har anerkendt fejlen, og lever nye uden beregning.
Ny fuldmagt på kasserer er underskrevet af formand og bestyrelse.
HB. Har gennemgået oplysninger på æresmedlemmer af CUK. Og der mangler oplysninger på nogle. Så foreningerne
bedes rette de oplysninger til HB.
4. Arkivet. Vagner ønsker at indkøbe en ny PCer. HB: Godkendte beløb op til 5000 Kr.
Jens og Elo ser frem til et godt samarbejde med Vagner i arkivet.
5. Struktur, i HB.
Fordeling af opgaver. Henning Brogaard, Dorrit Hansen og Ove Graae. Holder forbindelse til foreningerne på Sjælland
og Lolland.
Frode og Richard. Har kontakt til Aalborg, Randers, Herning, Silkeborg, Hørning og Århus.
Kaj. Tager sig af Vejle, Kolding, Fredericia, Esbjerg, Sønderborg, Odense og dem i udlandet.
6. Vedtægter. Rettelser af de vedtagende punkter på delegeretmødet
7. Adresseændringer og telegrammer. Dorrit overtager ansvaret for dette.
8. Næste møde afholdes i Aarhus den 01-09/07. Og den 13-10/07 i Silkeborg.
9. Eventuelt. Herunder var der ikke noget.

Referat. Ove Graae.

FREDERICIA
Så er sommerferien forbi, og vi har besøgt vores naboforeninger i ferien, det var skønt at se andre huler og deres bebo¬
ere, så det siger vi tak for nogle dejlige oplevelser rundt om.
I Fredericia har vi fået ny kasserer, idet Louis Jensen ønskede at fratræde på grund af sygdom. 1 stedet har John Ander¬
sen, Ved Hegnet 12, 7080 Børkop taget over.
8-9-07 nærmer sig stærkt, hvor der ifølge årsprogrammet står, der vi skal have ål, se omtale andet sted i bladet.
Lørdag d. 13-10-07 er der løvfaldstur. I år skal vi en tur til Middelfart og se museet for bygning af den gamle Lillebælts¬
bro, men nærmere herom senere.
Husk at tilmelde jer til spisning hos hulemor på Tlf.28969460 vedrørende Onsdagsmøderne, og senest Mandag aften.
Med kno Vera/Jens Chr.
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FREDERIKSSUND

Hulemøde fredag d. 06. Juli.2007.
Så var det igen tid til den årlige grillaften hos CUK-Frederikssund. Det var med stor spænding om vi kunne holde den
årlige grillaften efter alt det vand, som kom ned for oven. Men det viste sig, at hvor herre der oppe igen holdt hånden
over os. Det blev tørvejr, og så kunne vi tænde op i grillen. Der kom 23 til grillaften og vi glæde os til, at sætte tænderne
i formandens dejlige hjemmelavet kartoffelsalat og de dejlige pølser fra slagteren de var på ca. 170 g. stykket, (altså
pølserne). Og Bente Bregs dejlige lagkager. Formanden bød velkommen og efter sang nr. 50 i sangbogen gav han ordet
til vores nye suppleant i HB. Torben Silving (Tillykke med valget). Han fortalte lidt om Pinsestævnet i Ålborg og han
havde også stævne banneret fra 2006 med til os. Vi vil ligeledes takke Hørning og Århus for den forsinkede gave til

CUK-Frederikssund, som vi skulle have haft da vi afholdte Pinse¬
stævnet i 2006. Tak skal i have for gaverne.
Formanden bad Gunnar Vilhelmsen om, at komme op til det runde
bord. Det vidste sig nemlig, at Gunner Vilhelmsen ubemærket var
gået hen og blevet 65 år. D. 23-03.2007. Vi vil med et forsinket til¬
lykke til Gunner ønske ham hjertelig tillykke med dagen og takke
ham for det store stykke arbejde som han altid som naver ven ligge
i vores forening. Tak skal du have og alt godt frem over ønskes du
af CUK-Frederikssund.

Ligeledes vil vi fra CUK-Frederikssund ønske Birger Svendsen til¬
lykke med sit 25 års jubilæum d. 09.06.2007.
Så var muren blevet tørstig, og begav sig op til klokken og tog fat i
snoren og fik den til at ringe og derefter måtte han jo til lommen og
gav en omgang til hulen. (Vi takker for den heltemodig gerning)
Han ville jo have, at sang nr. 15 " I et vinhus vil jeg sige" blev sun¬
get. Som sagt så gjort.
Efter et par dejlige timer, var det på tide at bryde op, og som
traditionen er, blev det gjort med at synge minderne.
CUK-Frederikssund ønsker tillykke med fødselsdagen til:
Per Bogart. med de 68 År den 29. August 2007.
Flemming Birkegård, med de 55 År den 23. August 2007.
Søren Bisgård. med de 49 År den 05. August 2007.
Med knoen i bordet
Jan Johansen

HERNING
Referat fra hulemøde i Herning d.20/6.
Desværre var jeg endnu engang forhindret i at deltage i hulemødet d.20/6, men hvad nød er der når man har gode naver
kammerater som kan redegøre for hvad der er talt om på mødet. Det er lidt uklart om mine "meddelere" ikke husker så
godt, men ifølge det oplyste var der ikke så meget at referere fra mødet - men her er hvad jeg har fået kendskab til.
1 hulemødet deltog 8 naver. Vores formand Flemming gav et referat fra delegeret møde i Ålborg, men I har alle haft
lejlighed til at sætte jer ind i mødets indhold, idet sidste nummer afbladet indeholdt et fyldestgørende referat, så der
er ikke yderligere kommentar. Jeg ved fra min kilde at emnerne på hulemødet kan være meget forskellige og på dette
møde var drøftelserne vedr. taxa service eller mangel på samme i Herning kommune på dagsordnen.
Et meget vigtigt budskab fra vores naver ven Gunnar Nielsen - han ville invitere os alle hjem til Anni og ham fredag d.
6/7 kl. 16 - han hævder at han er fyldt 80 år - endnu engang tillykke med det.

Med naverhilsen Jonna Burgdorf
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HILLERØD
Vi sluttede sæsonen i juni på traditionel vis. Hulemøde
den 8. juni med 14 fremmødte, hygge, smørrebrød og
sange. Og så selvfølgelig vores grillfest. Igen en gang slog
Hanne og Peder Hellerup i Blovstrød dørene op til festligt
samvær. Det våde vejr fik os flyttet indendørs, men hvor
der er hjerterum er der husrum. Karl grillede som sæd¬
vanlig, denne gang en dejlig oksefilet. Hannes salatbord
og flødekartofler var lige sagen, og måltidet sluttede med
dejlig hjemmelavet rødgrød. De 25 gæster nød maden
og samværet, og vore gamle sangbøger blev endnu mere
slidt - der er endelig nye sangbøger på vej til efteråret! Vi
er i fuld gang med planlægningen for efteråret. Følg med
i Svenden. Vi holder fest for vore jubilarer den 28. sep¬
tember i hulen, vi håber på rigtig godt fremmøde. Mere
om det i næste nummer.Noter allerede nu, at der bliver
en programændring i oktober. Vi holder ikke messe som
sædvanlig den sidste lørdag i oktober, det bliver i stedet
den 20. oktober.
Med naverhilsen Per.

NÆSTVED
På en flot solskinsdag mødtes 20 personer til Set. Hans i
Hulen. Under hovedretten banker det på den åbne dør og
ind kommer 2 svende i "navertøj". Det var tyske tømrere,
der havde været på valsen i henholdsvis 2 og 3 år. De ville
om mandagen forhøre om arbejde på Holmegaards Glas¬
værk. Vi fandt hurtigt et par stole og noget bestik, så de
kunne fa noget mad med. Da klokken nærmede sig 21, gik
vi alle ned ved den fritlagte Suså for at se bål. Det havde
de unge mennesker aldrig oplevet. Det blev en meget
hyggelig aften. Hulemødet d. 06.07 bar præg af ferietid.
Kun 8 var mødt, men dagens program blev gennemført.
Det blev besluttet, at der bliver loppemarked d. 24.08. Det
falder sammen med, at der er citynat i byen. Nærmere ved
opslag i Hulen.Der indkaldes hermed til ekstraordinær
generalforsamling i Hulen fredag d. 10.08.07 kl.19:00.
Dagsorden:
1. Eventuel ophængning af foto af navervenner
2. Eksklusion
Fortsat god sommer til alle i nær og fjern.
Med naverhilsen Marianne

HOLBÆK
D. 15-06-07 var vi 18 til et stille og roligt hulemøde inden
sommerferien, der blev oplyst hvad der var sket den sid¬
ste mdr. tid en god aften der trak noget ud på grund af det
gode selskab.
Arne ønskes tillykke med de 75år d. 15-08-07.
Håber alle må få en god sommer.
OBS: Ekstraordinær generalforsamling d. 17-08-07 kl.
20.00

Dagsorden.
Eksklusion afmedlem.
Eventuelt.
MedKno
TL/OP

KOLDING
Hulemødet d. 29-6.
Vi var 5 medl. + 1 NV der var mødt op. Vi havde besøg
af 4 naver fra Fredericia som oven i købet havde en gave
med. Vi siger mange tak for den. Havde en hyggelig aften
sammen, efter Formanden havde budt velkommen og vi
havde sunget (Når samlet er). Ellers gik snakken om vores
tur til Prag, som vi er et par stykker der deltager i. Tager
en tur til Odense på deres sejltur, håber ikke at vi skal
ro til Karlslund. Vi er ved at få styr på vores vinterfest d
27-10, hvor vi håber at mange afjer vil deltage i. Både
sangbog og klokken blev flittig brugt den aften. Det blev
også halv sent inden de vendte hjem til Fredericia og lyset
blev slukket.

Naverhilsen Karen.

ODENSE
D7.7 var vi på vores årlige sejltur til Karlslund op ad
Odense å. Hermed sluttede traditioner, efter endt jazz sej¬
lede vi tilbage. Vi plejer ellers at tage i hulen og fa ægge¬

kage, men det lader sig ikke gøre der hvor vi er nu. Vi var
inde et sted at drikke kaffe, inden vi skulle på Kroen og

spise wienerschnitzel, for de flestes vedkomne. Derpå tog
vi hjem til mig for at drikke lidt kaffe og fa lidt 0 vitami¬
ner. vi havde gæster både fra Kolding og Fredericia. Det
er altid hyggeligt at have gæster ude fra andre foreninger.
Efter nogle hyggelige timer hastede de til banen, til toget.
Vi var 12 på hele turen. Og jo vi havde også „proviant"
med, der er jo trods alt 10 min gang fra båden og ud til
jazz. Vejret var med os hele dagen. Tak til gæsterne som
besøgte os. vi gør det om en anden dag.
De bedste hilsener Pigenfra Fyn.

RANDERS
Der var hulemøde igen. Der var 16 medlemmer, der var
mødt op, det var flot, og stadigvæk, bliver der diskuteret
om den nye hule, jeg håber det snart er slut, så vi får den
gamle ånd tilbage. Jeg ønsker jer alle en god sommerferie.
Formanden Peter Neis og Jytte Poulsen, blev viet i lør¬
dags d. 7/7-2007.
Kno i bordet, Peter.

ROSKILDE
Så fik vi endelig holdt hulens fødselsdag, selvom regnen
stod ned i stænger, så var der 38 der trodsede regnen og
kom. Tusind tak for det, og tak for de mange gaver og
smukke ord til "os", en stor tak til alle gæster. Formanden
startede med at byde velkommen og fortalte om hulen og
så sang vi velkomstsangen og der blev budt til bords, til
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de mange lækkerier og snakken gik lystig, mens regnen
silede ned. Vi lukkede og slukkede ved 17.30 tiden og nu
skal vi så til at nyde sommeren for den kommer sikkert
nu. Rigtig god sommer til alle fra naverne i Roskilde.

Anne-Lise

Program for august
Søndag d. 19 kl. 17.30 kortspil.
Fredag d. 31 kl. 19.00 hulemøde med madkurven.
Hulevagt Inger og Lars-Peter.

SILKEBORG
Maj måned byder tradition tro på fisketur Kr. Himmel¬
fartsdag. I år var vi 41 der havde fundet fiskestængerne
frem og mødte op ved „Skov Put & Take". Desværre var
der ingen Naver i år der kunne hale en fisk i land, men til
gengæld var børnene helt oppe på mærkerne og fangede
mange fisk, så alle vi bedsteforældre kunne gå rundt med
et smil om læberne. Alex Lemann's familie tog sig godt
af præmierne. Julie vandt børnekonkurrence med en pæn
fisk på 900 gram og Jonas tog præmien for mindste fisk
100 gram. Igen i år var det „Søde Prebens" samlever Con¬
nie der fangede den største fisk denne gang en flot fisk på
4 kg. samt et par mindre stykker. Som sagt var der ingen
Naver der halede en fisk i land, så vi havde et mindre
problem, hvem skulle vandre pokalen gå til. Men her
blevet „fiskeudvalget" enige om at den skulle gå til „søde
Preben" pga. den træning som han havde ydet Connie de
sidste par år.
Det var 4 år hvor vi holdt fiskedag og er blevet enige om
at næste år vil vi prøve et nyt sted. Maj var også måneden
hvor vores „Mini Rocker" Jens Haugård blev 60 år, hjer¬
telig til lykke. Vores månedsmøde lå i pinsen, så der var
ikke det store fremmøde men vi havde en dejlig dag, hvor
Kai var mødeleder. Juni er måneden hvor der er Sankt
Hans fest hos Kaj og Gitte. Juni er også måneden hvor
Claus Krems fylder 50 år d. 26. så velkommen i de voks¬
nes rækker. Juli er en af de stille måneder hvor eneste

på dagsordenen er månedsmøde d. 29. kl. 10.00.-
Kan i holde jerfugtige svende „Knagestrup "

Ja vi skal vel starte med at se bagud, og så frem ad. Hurra
Hurraaa Conni var den suveræne vinder af årets fiske
konkurrence 4,1 kg så vi må konkludere at det blev kon¬
klusion på fisketuren for i år.
Vi har igen mistet en af vore gamle venner Svend "Enøje"
døde den 16 juni. Svend var jo gået hen og bleven meget
dement her de senere år og han døde på Pilebakken i Sal¬
ten, der havde han jo været de senere år. Ære være Svends
minde.
Vi havde en god midsommer fest over ved Gitte og
Kai, der var mere end 121 fisk i søen og Kai den stakkel
havde arbejdet dag og nat for at det skulle tage sig godt
ud og det gjorde det skam da også, teltet stod der og vi
var der alle var glade, og det var nok 33 gang vi havde
midsommer fest, men det bedste af det hele var at vi blev
inviteret til at komme igen til næste år, for at tælle fiskene.

Claus blev 50 år her forleden så vi vil sige tillykke, du
er altid en dejlig mand at være sammen med, når du vå¬
ger dig ned til os oppe fra Thy. Rørlæggegrinden skal
da også lige ha et tillykke med dagen og det samme til
"Rør", et det kommer nu her den 31 august 75 år. Vores
lokale "Pigen fra Fyn" Nancy Zachariassen, altid det dej¬
ligste humør er tilstede når vi er sammen med Nancy, hun
er det der hedder en humør spreder, tillykke med dagen
fra os neden for bakken.
I lighed med de sidste syv år vil vi igen i år holde Store
Badedag den 4 august på Silkeborg Bad ved Søvilla, hvor
alle Navere samt med venner er velkommen, programmet
er stort set det samme som vi plejer, men omgivelserne
kan ikke være bedre eller smukkere, kom med din sam¬

lever - kone - sabelkat eller håndbremse og tag dit gode
humør med, så er jeg sikker på vi far en dejlig dag. Meld
dig lige til i Hulen, så vi kan rette indkøbene tilrette tak
Vi ses.
Kan i holde jerfugtige så længe Svende.
Skriverkarlen

SLAGELSE
Ved hulemødet d. 06.07.2007 var der 7 svende og 1 NV.
Vi startede med sangen "I et vinhus" hvorefter Ejner ori¬
enterede om udflugten til Nyvang. Her er datoen ikke helt
sikker, men d. 15/9-07 blev nævnt. "Fungerende" hulefar
lider nok af svær demens. Han mødte i hvert fald ikke op
og har ikke givet besked herom så andre kunne have taget
over.

Nu er det tid til at hulen skal sættes i stand og Per har
lavet en arbejdsplan hvor der skal bruges nogle hæn¬
der i juli og august.
Ring til Per for koordination. 40101119/58502519
Boye står for traktementet i august p.g.a. 50 års fødsels- i;
dag (igen) og har her også hulevagten som Jørgen har
givet tilsagn om at være behjælpelig med. Jørgen står for
traktementet i november fordi også han bliver 50 år - og
nogle dage???? Denne aften var det Boye som skulle
bringe et "lille" indslag og det skal jeg da lovfe for at han
gjorde. En af Danmarks bedste trompetister, Erling Skov¬
dahl, mødte op i hulen kl. 20® og gav os en dejlig prøve
på sine evner. Det viste sig så hen ad vejen at Erling er
berettiget til optagelse i vores forening og nye medlem¬
mer er altid velkomne. Selv om der mødte flere frem til

Erlings glade trompet, er det nok ikke på denne måde "et
lille indslag" var ment. Sådan et arrangement fortjener
længere og bedre planlægning/forvarsel. Men det var
herligt. Jeg ved ikke rigtig hvad Erling mener om den
måde som minderne blev sunget på denne aften, men det
var meget anderledes end vi sædvanligvis synger . Den er
vist aldrig før blevet akkompagneret med en flot jodlen og
det frembragte da også så meget grin at det var umuligt
at synge den ordentlig til ende og bødekassen burde være

fyldt op for de næste mange år. Hulen blev forladt ca. kl.
23®.
Med kno i bordet Erik Hjorth Andersen
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STOCKHOLM
32 personer var kommet for at fejre vores formand Anton
Paulsen, da han fylde 75 år, så det store tælt var oppe at
stå og tarteletter, Antons fantastiske lax i ovn og frukt-
gele på menyn. Hans søn Kim hade en stor jordbærskage
og kransekager plus meget champagne med, så der blev
spelet Boule med champagne i den ene hånd og kulen
i den andre. På midsommerfesten var vi ikke så mange
deltagere, kun 26 til Kenneth og Annas store sildebord,
men der var liv og glade dage, de første kom på torsdagen
og de sidste rejste hjem på søndag, og i femkampen var 3
hold lige så en udslagskamp mellem dem blev af, og den
vandt Lodjuret.
PROGRAM FOR AUGUST:
D. 10. fredag kl. 19. Månedsmøde.
D. 18. lørdag kl. 13. Familiefest med børn og børnebørn.
D. 1. September lørdag kl. 13. Årsfest.

Med naverhilsen Onkel Anders.

VEJLE
14 Naver havde fundet vej til Hytten til mødet den 6.Juli,
der blev indledt med nr.20
"

Jeg var en lystig vandringsmand." Derefter bød Forman¬
den velkommen til de fremmødte, og kunne berette, at
siden sidste møde har der været besøg i Hytten afNave¬
renker samt Navinde, og de havde et par fornøjelige timer
sammen, så det er ikke sidste gang, at de mødes der. Des¬
uden har der været besøg afMurernes- og Elektrikernes
Pensionistklub. Dette besøg havde ligeledes været en god
oplevelse. De sagde tak for besøget med en " Blåvandsbit-
ter "

Den 24. Gåtur fra Danmarksgade til Hytten havde samlet
omkring 20 personer, der trodsede regnen, men da de an¬
kom til Hytten lidt" Våde " blev det et godt vejr, så Gril¬
len ydede sit bedste. Der var ca. 35 til at spise så en helt
igennem god tur. Desuden har Faglærer fra Teknisk Skole
gæstet Hytten. Silkeborg-Naverne har sendt invitation til
Grillfest den 4. August, og Kolding har ligeledes sendt
invitation til deres " Vinterfest" den 27. Oktober.
De nye sangbøger blev drøftet, så nu må vi
vente til næste møde med at beslutte, om
vi skal have Hårdt tiltrængt nye sangbøger.
Så er der en ændring af i Hytten's åbningstider:

Fra den 01. August vil Hytten kun være åben om Lørda¬
gen, bortset fra de Søndagsarrangementer, der er planlagt.
De vil selvfølgelig blive afviklet. Herefter var ordet frit,
hvor flere ting blev vendt. Dette refereres ikke i bladet.
Finn Olesen sagde tak for opmærksomheden på hans 65
års dag ved at slå på klokken, og i løbet af aftenen blev
klokken afprøvet flere gange. Stor tak til alle " Klokke¬
spillere "
Efter mødet var der lidt fast føde i form af Sammenkogt
Ret med Løse Ris, kreeret af Lis.
Med kno

Kaj Referent.

ÅRHUS
Til hulemødet den 11-5, var der ikke det store fremmø¬
de, men vi havde en rigtig hyggelig huleaften ! Forman¬
den slog på klokken , han havde haft fødselsdag. Tak for
det! Til hulemødet den 8 - 6 , var der fuldt hus i hulen,
endvidere var der 3 gæster, det var Mona og Finn Jensen,
samt Hansine Christensen. Henry Frølund var kommet fra
New York, for at deltage i hulemødet. " Sådan " !! Axel
Thomsen har rundet et skarpt hjørne ( her skal det lige
siges, at det absolut ikke kan ses ).
Axel fik en gave af foreningen, den kvitterede Axel for
på fornem vis , han havde købt meget flot smørebrød til
svendene, han var også vært ved al flydende indtagelse
denne aften, samt kransekage til kaffen . Vi siger af hjertet
TAK Axel !! Viggo Reffenstein i Tanzania , havde også
haft fødselsdag, på hans vegne slog Ole J. På klokken.
Tak for det Viggo. Endnu en fødselar slog på klokken, det
var Holger C. Vi siger tak ! Vi er et par stykker der skal
ud at lufte foreningsfanen på Valdemarsdag, det er Ole
Bjelgart og Lis . Vi går i optog gennem byen til Domkir¬
ken, derefter tilbage gennem Strøget og til Rådhuset, hvor
der er taler, sang og uddeling af nye faner, det er et meget
flot og festligt syn med alle de flotte Faner !!
Hulemøde den 13-7
Hilsen fra smilets by. Lis

\ Øéns Værtshus

Billard Dart
Kirketofte 1. Samsø
Tlf: 86 59 00 27

GLARMESTEREN
og hans svende

Håndværker- og naversange
'

i TBI -i
Gårdsange

Sømanssange
mm Salg afCD

Giro 413 klassikere

Booking: Anita Bondy telefon 44 91 90 09, 21 65 89 49
anitabondy@adslhome.dk www.glarmesterenssvende.dk

Bar NO.41 Bodega
Staldgårdsgade 41

7100 Vejle
Tlf. 75 85 16 13



www.naverne.com

HOVEDBESTYRELSEN:
F.MNER TIL BEHANDLING I HB.. SKAL VÆRE
FORMANDEN I HÆNDE SENEST D.25 I MANEDEN.
Formand:

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

NÆSTFORMAND:
Henning Brogaard, Rødbyvej 113, 4900 Nakskov.
Tlf: 54955665 Mobil: 24496474
E-mail: hebro@vin.cybercity.dk

TILMELDING OG UDMELDNING AF MEDLEMMER.
ADRESSEÆNDRINGER OG 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
OG SEKRETÆR
Ove Graa, Runestenen 52, 4700 Næstved
Tlf. 5577 3931 . E-mail: frgraae@ofir.dk

MIDLERTIDIG REDAKTOR
Richard Schmidt, Skanderborgvej 13A. 1, 8362 Hørning
E-mail: naverne@gmail.com , Tlf.: 86922901, 21606792
Redaktør Dorrit Hansen, Deadline den 10 i måneden.

FORSENDELSE AF CCEG.BLADET.
Vagner Sørensen, Egevænget 1, 8382 Hinnerup
Tlf. 5190 0201 e-mail: vagner@egevængetl-29.dk
Udstillingsvognen: Udstillingsvognen står i Holbæk, og
spørgsmål angående udlån af vognen bedes rettes til:
Ole Puggaard Ladegaardsparken 671 th.
DK-4300 Holbæk tlf.: 5927 4264
E-mail: o.puggaard@hotmail.com
Trykning: Birkerød Bogtryk// Furesøens Prepress ApS

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 Lohcale 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

Z Jakon A/S
O Bygningsentreprise

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

email : bianka@bianka.dk
fax. 7593 4019
webside : www.bianka.dk

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

Helle Krogsgaard

KOLDING

KRONE

TAXI 7550 2700

lI
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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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

MR.T * "&ILLARJs TLF. S6 S3. 05±5

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

HØJSKOLE
ØSTERSØE

N
N

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

www.hojoster.dk
e-mail: adm@hojoster.dk
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ÅRETS NAV 2007
Først en stor tak for udnævnelsen til Årets Nav.
Lidt om mig selv. Jeg er født i Langstedt i Sydslesvig i Tyskland i 1966, gået i dansk skole, og fik min realeksamen
på Duborg Skolen i Flensborg. I 1983 kom jeg i lære som maler i Bøklund, som jeg afsluttede i 1986 som "Innungs-
bedster", med udtegnelse. Blev personligt æret/gratuleret af daværende ministerpræsident Dr. Dr. Uwe Barschel.
1. November 1986 flyttede jeg til Hørning, og samme dag startede jeg som malersvend
hos Malerfirma Dalsgaard i Århus, hvor jeg stadig er i dag. De sidste 10 år har jeg gået
og taget mig af vedligeholdelsen på Skejby Sygehus . I 1988 blev jeg så dansk statsbor¬
ger. 1 1996 blev jeg optaget som naver i Foreningen i Hørning, og har haft posten som
hulelar i 10 år, og siddet i bestyrelsen som næstformand i næsten 10 år. Samt at jeg er
webmaster for vor forening.
Sidst på året i 2006 blev jeg spurgt om jeg ikke kunne hjælpe vores redaktør i H.B., da
hun var blevet syg, og ikke kunne klare det alene. Efter kortere overvejelse sagde jeg ja,
selv om jeg ikke helt vidste hvad jeg gik ind til, da jeg aldrig havde prøvet det før, men
efter flere forsøg lykkedes det til sidst. Endnu en gang tak for alle "roserne" .

Med naverhilsen
Richard Schmidt, Hørning

70 Års Jubilæum
1 anledning af vores 70 års fødselsdag afholder Naverne i Silkeborg jubilæumsfest lørdag den 13. oktober 2007.

Hulen åbner kl. 11.00, Fanemarch kl. 12.30, Hulen lukker kl. 16.00, Middag i Lunden kl. 17.00
Adresser: Hulen Skolegade 19, Lunden: Vestergade 74

Pris: Kr. 125,- Drikkevarer til hulepriser.
Tilmelding senest den 23. september 2007 ti!

Søren Hvejsel 86819433 /29453455 hvejsel@webspeed.dk
Chr. Mygen 86818430/20442388 mygen@privat.dk

LAM & OKSE PÅ SPID.
Foreningen i Frederikssund vil gerne have fornøjelsen at invitere til fest på Græse GI. Skole.

Festen bliver afholdt lørdag d.08 SEPTEMPER 2007, kl. 17.00
Menuen består af:

Grill-stegt Lam (bøf til dem der ikke bryder sig om lam) Salat buffet samt tilbehør, + kaffe. Pris pr person: 135.00 kr.
Det glæder jer at se os, så tilmeld jer til undertegnet. Senest den. 02 SEPTEMPER 2007.

# Til Kurt på tlf: 48248881, kkbr@c.dk Poul på tlfi: 47721777, poulbente@privat.dk
Med kammeratlig naverhilsen CUK. i Frederikssund. Kurt Rasmussen

Løvfaldstur i Fredericia
D. 13-10-2007. Vi mødes i Hulen på Prangervej 2. Kl. 13.00 .

Fredericia tager i år til Middelfart museum med evt. Guide, hvor vi skal se bygning af
den gamle Lillebæltsbro som er foreslået i år. Vi håber på en rigtig hyggelig tur. Er vejret
med os holder vi stop i skoven i Middelfart for at skylle halsen. Vi håber i møder talrigt
op til en god dag. Efter turen bliver der serveret kogt torsk med tilbehør, pris 150 Kr.
Tilmelding er bindene og skal ske inden d. 5-10-07. på Tlf 28969460 .

Med kno Festudvalget.
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D. 04.09.2007 Niels Kraglund
50 år

København

Rørholmsgade 20, st. th.
1352 København K.

D. 13.09.2007 Arne Clausen Frylund Vejle
70 år Nørretorv 3 B, 2 003

7100 Vejle

D. 21.09.2007 Verner Jørgensen Vejle
60 år Søndergade 4

7100 Vejle

Jeg siger hermed tak for alle hilsener,
telegrammer og blomster fra ind- og udland
i forbindelse med min 70 års fødselsdag.

Med naverhilsen Nancy, naverven Kolding

MINDEORD

Det er med sorg jeg må meddele at Vejle afd. har
mistet et medlem Hans Christian Svendsen, el¬
ler Hans Bager. Hans tog den 25. juli knap 60 år
gammel ud på sin sidste rejse. Hans var uddan¬
net bager og ernærede sig som sådan i sine yngre
år. Derefter blev han også uddannet som kok, og
sejlede som hovmester indtil helbredet forbød
dette for ca. 8 år siden. Hans blev meldt ind i

Vejle afd. den 6 december 1996 og var således
medlem af foreningen i knap 11 år.
Æret være Hans Chr. Svendsens minde.

Vejle afd. Hans Emborg

Vor naverbror Egon S Hansen har taget på sin
sidste vandring. Egon var med fra begyndelsen,
da Nakskov Naverforening blev genopstartet,
og mødte troligt op til huleaftnerne, indtil hans
sygdom . Egon var født d. 22-5- 40 og tog på
den sidste rejse d.9-7-07. hvor sygdommen fik
overtaget Egon var blevet opereret for kræft i
halsen, og trods flere behandlinger, fik kræften
overtaget.
Ære være Egon på den sidste rejse

Naverne i Nakskov Henning Brogaard

Det er med sorg at jeg må meddele, at vor gode naverkammerat Werner Carstensen, den 20. juli er
taget på sin sidste rejse. Werner blev født den 7. oktober 1923 i København, og var en ægte Christi¬
anshavner. Werner var uddannet elektriker, og tilbragte det meste af sin valsetid i Grønland. Blev
indmeldt i Kbh. den 16. oktober 1970, og har været både kasserer og i de de senere år revisor. Var
der noget Werner kunne, var det at synge, og gav ofte et nummer fra Farinelli.
Af samme grund var han i mange år en trofast stemme i det forgangne Naversangkor. Endelig bør
nævnes hans trofasthed i Proppen, hvor han blev optaget i 1982. Vi vil savne Werner, der var een af
dem, der havde en dejlig have i „Vennelyst", hvor mange timer blev tilbragt. Werner blev bisat den
3. august fra Christians Kirke, der stod hans hjerte meget nær, og hvor han har slået sine folder som
ringer.
Æret være Werners minde
Niels „ 2m " København.



VINTERFEST
Kolding Naverne inviterer til vinterfest den 27.10.2007. kl. 18.00.

I forsamlingsbygningen Snerlevej 20 A, 6000 Kolding.
Vi serverer stor buffet. Musik og dans Alt dette til en pris af 150,00 kr. pr. person.

Drikkevare til hulepriser.Vel mødt.
Sidste tilmelding: 8.10.2007. til Lars på tlf. 75 53 15 02 eller 22 51 39 49.

Jubilarmesse
Hillerød forening har den glæde at have tre medlemmer, der lige har haft 60 års jubilæum. De er alle
gamle Stockholms drenge. Desuden har vi snart en 50 års jubilar, foruden flere andre jubilarer. Vi
vil gerne fejre jubilarerne, og holder derfor en forstærket messe den 29. september kl. 13 i Hulen,
hvor vi håber rigtig mange, både vore egne medlemmer og gæster, vil møde op og hjælpe os med at
råbe hurra for jubilarerne. Af hensyn til planlægningen beder vi om tilmelding inden den 22. sep¬
tember til Peder Hellerup, telefon 48170712, bedst mellem kl. 15 og 19

Tak til jer alle som mødte op til store badedag på Silkeborg

bad. Lørdag den 4
august, det var en
fantastisk dag for os,
for i mødte op iført
jeres dejlige gode
humør.

Hilsen naverne i

Silkeborg

•ST 50 års Fødselsdags invitation
Da jeg den 4. september runder det skarpe hjørne og bliver 10 håndfulde (10x5 = 50),

vil jeg hermed, gerne byde på en „lille een", og lidt til at holde tørsten gående.
Det sker (naturligvis) i Københavns dejlige Hule, Ingerlevsgade 108, kid., Kbh. V.

fra kl. 13.00- 16.00.
Med kraftig naverhilsen

Niels „2m"



4.

G UK. NAVERNE ADRESSELISTE
AAIBORG (01-01-1919)
FORMAND: Gunnar Danielsen Peter Skramsgade 3

DK-9000 Aalborg, tlf. 9810 1967, 40 97 18 92
Email-adr.: gunnarda@stofanet.dk

KASSERER: Poul E. Petersen, Lundevej 6,
DK-9240 Nibe, Tlf. 98 35 39 18, 27 12 39 18
email-adr.: pope@kabelmail.dk

HULE: Kattesundet 20, 9000 Aalborg
98 12 52 32 (Håndværkerhuset)

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

MEDL: 34

ESBJERG (19-09-1979)
FORMAND: Bent Andersen, Ewalds Alle 17, 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

HULE: Badcesens Alle 5,3 sal., 6700 Esbjerg
MØDE: 1.sondag kl.10.00-13.00 - 3.søndag

kl.14.00-18.00, sidste fredag kl. 19.00-22.00
MEDL: 5

FREDERICIA (15-03-1920)
FORMAND: Erik Philipsen, Indre Ringvej 221,2th

DK-7000Fredericia. tlf. 7592 1730
Mobil: 2659 5792

KASSERER: John Andersen, Ved Hegnet 12, Høll
DK-7080 Børkop, tlf.: 75 95 93 36

HULE: Prangervej 2, 7000 Fredericia
Email.: veradam@profibermail.dk(hulemor)

MØDE: 1. onsdag i måneden kl. 19.00.
Lørdag kl. 11-14. Hvis stemning er der,
til kl. ?

Ferielukket Juli.
MEDL: 21 N. - 7 NV.

SEPTEMRER 2007

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

DK-7400 Herning, tlf. 9722 2588
email adr.: goflaugesen@mail.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. Søn¬
dag i måneden i mdr. 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
FORMAND:

KASSERER:

HULE:
MØDE:

MEDL:

(31-08-1920)
Ole Puggaard Ladegaardsparken 671 th.
DK-4300 Holbæk tlf.: 5927 4264
email: o.puggaard@c.dk
Kirsten Dreyer, Bøgevej 13, Havnsø
DK-4591 Føllenslev, tlf.: 5920 0023
e-mail: vk@netdrever.dk
Holbæk Foreningshuset, Jernbanevej 16
3. fredag i måneden kl.19.30 (ingen møde i juli)
Seniormøde: 1ste torsdag i hver mdr. kl. 13.30
N.25.NV.5

FREBERIKSSUND (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

HØRNING (12.12.1991)
FORMAND: Anne Gudme-Knudsen, Hovedvejen 213

DK-8361 Hasselager, tlf. 86 92 33 18
Email.: anne@vaseguld.dk

KASSERER: Flemming Lund Hansen, Kløvervej 6
DK-8362 Hørning, tlf.:86 92 18 32
Email.: nflh@mail.dk

HULE: Den gamle mølle, Møllevænget 47,
8362 Hørning

MØDE: 1. fredag i måneden kl.20.00 el. se webside.
MEDL: 15. N. 8. NV.

HILLERØD
FORMAND:

KASSERER:

HULE:
MØDE:

MEDL:

(19-03-1937)
Preben Herling, GI. Strandvej 84a,
DK-3050 Humlebæk tlf. 49 15 15 28
Email.: herling@tiscali.dk
Karl Jensen, Bygmarken 5
DK-3540 Lynge tlf. 48 18 80 10
Email.: karl.r.jensen@gmail.com
Kulturværkstedet,Christiansgade 3, 3400 Hillerød
2. fredag i måneden kl. 19,30. Lørdagsmesse kl.
13.00, sidste lørdag i måneden
27.N 12 NV.

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

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

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

HULE: Agtrupvej 109, kælderen
MØDE: Sidste fredag i måneden
MEDL. N 14. NV.9
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KØBENHAVN (12-01-1899)
FORMAND: Niels Kraglund, Rørholmsgade 20 st.th.

DK-1352 København K, tlf. 3315 0985
Mobil tlf. 2673 8865 Arb. tlf. 3686 8865
Emailads: nkraglund@jumbotransport.dk

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 - 24 49 64 74
Email: hebro@vip.cybercity.dk

KASSERER: Ole Hansen, Axel Torv 7, 1
DK-4900 Nakskov tlf.: 20 73 19 36

HULE: Rødbyvej 113, Nakskov
MØDE: Sidste fredag i måned
MEDL: 6

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.

NÄSTVED (11-10-1985)
FORMAND: Finn C. Pedersen, Morbærvænget 13

DK-4684 Holmegaard tlf. 5554 6697/4013 6697
E-mailads.: finncp@stofanet.dk

KASSERER: Lis Pedersen, Lodshavn 47, tlf. 5544 1330
DK-4736 Karrebæksminde. Mobil 2088 1330

HULE: Kompagnistræde 1, tlf. 5577 0967
MØDE: 1. fredag i måneden, Hulen er åben tor. 12-17,

fre 12-17, lørdag kl. 11- 14.
MEDL: N.26 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: 10 N.. 7 Nv.

RANDERS (17-06-1945)
FORMAND: Peter Neis, GI. Jennumvej 9, lejl. 15

DK-8900 Randers tlf.: 22 35 15 82
KASSERER: Kim Dideriksen, GI.Viborgvej 216

DK-8900 Randers tlf.: 51 86 16 68
HULE: Udbyhøjvej 150, kælderen th.
MØDE: 1. fredag i måneden kl.19.00

Hver søndag kl. 11 - 14
MEDL: N. 17, NV.6

ROSKILDE (17-02-1927)
FORMAND: IngerWillumsen, Rønøs Alle 1

DK-4000 Roskilde tlf.: 46 36 42 04
KASSERER: Erna Nielsen, Ringparken 6 1 .th.

DK-4000 Roskilde tlf. 46 36 10 68
HULE: Kamstrupsti 2, DK-4000 Roskilde
MØDE: Sidste fredag i måneden kl. 19.00
MEDL: N.17NV. 5

SAMSO (21-05-1985)
FORMAND: Hans P. Petersen, Onsbjerg Vestermark 17

DK-8305 Samsø, tlf.: 8659 2409 - 6136 7748
KASSERER: Alice Lind Forsmark, Østerløkkevej 31

DK-8305 Samsø tlf. 8659 2269
HULE: Onsbjerg Hovedgade 26 - 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.

SLAGELSE (15-11-1942)
FORMAND: Erik Hjorth Andersen, Lovsøvej 11

DK-4230 Skælskør tlf.5819 4797
Emailads.: gha@mail.dk

KASSERER: Ejner 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

SØNDERDORG (5-11-1966)
FORMAND: Anders Toftmark, Dybbelgade 9

DK-6400 Sønderborg tlf. 74 48 68 38
Email.: Toftemark@mail.dk

KASSERER: Karin Jensen, Møllegade51
Dk-6400 Sønderborg tlf.: 7442 0623

HULE: Vandtårnet, Redstedgade 16
MØDE: 1. fredag i måneden kl.19.00 - ?

og sidste lørdag i måneden kl. 11 - 14
MEDL: N.20, 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.



6.

ÅRHUS (13-11-1913)
FORMAND: Ole L. Johansen Hovedgaden 72 B

DK-8355 Solbjerg
tlf. 8692 6122 Mobil: 3095 0665
Emailads.: bj@byggefirmaet-johansen.dk

KASSERER: Børge Holm Andersen, jagtvej 65 B
DK-8450 Hammel tlf. 8625 3399
Emailads.: babha@webspeed.dk

HULE: Orla Lehmanns Allé 7
E-mail: pos ta aaihusnavciiic.dk

MØDE: 2 fredag i hver måned.
MEDL: N.40

FÆRØERNE

ZÜRICH (05-06-1880)
FORMAND: Peder Hörlück Nielsen, Zugerstrasse 50K,

CH-8820 Wädenswil, Schweiz
tlf.+41797757118
Email adr.: pedernielsen@hth-kuechen.ch

KASSERER: Frank Petersen, Schaffhausenstrasse 118.
CH-8412 Aesch bei Neftenbach, Schweiz
Tlf.: +796712460
Email adr. frank_petersen@swissonline.ch

HULE: Hos Frank Petersen, Schaffhausenstrasse 118.
CH-8412 Aesch bei Neftenbach, Schweiz
Tlf.: + 796712460

Email adr. frank_petersen@swissonline.ch
MØDE: Sidste torsdag i måneden kl. 20.00.
MEDL: 19

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

SVERIGE

RORÅS (21-02-1953)
FORMAND: Otto Hansen, Johannelundsgatan 13

S-506 40 Borås, Sverige tlf. 0046 33415489
Emailads: fam.samuelsson@bostream.nu

MEDL: 2

CANADA

CALGARY (01-01-1958)
FORMAND: Benr Thomsen, #904, 101 l-12th. AVE SW

Calgary Alberta T2R0J5, 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

SEKRETÆR: Ole Krog. Email: okrog@shaw.ca
Mobil.: (403)710 3692

HULE: Naverklubben co/ The Danish Canadian Club
727 llthAveSW. CalgaryAlberta T2ROE3
Canada.

MØDE: 1. torsdag i måneden kl.20.00

SCHWEIZ

RERN
KONTAKT: Geert Stage, Lauterbachstrasse 7

CH. 4665 Oftringen SCHWEIZ
tlf. 0041 62 7979167

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 Borevågen 3,
S-132 37 Saltsö-Boo, tlf+468 747 9776
E-mail: strangemark@punkt.se

HULE: Barnvikstorpet Torpvägen 6,
S- 134 64 Ingarö,Sverige
tlf. 0046-8 570 286 29

MØDE: Se Naverne.se Hemsidan
MEDL: 35 + 1

USA.

LOSAHGELES (05-04-1934)
FORMAND: Kent Hanson 353 OAK Knoll Dr.

Glendora 91741, Californien
tlf.: 626 914-1318
email: hanson.glendora@ veri3on.net

KASSERER: John S. Kristensen, 250 Canyon Crest Drive
Monrovia, 91016 Californien
Tlf: 626 357 8285
Email: skovchris@aol.com

SEKRETÆR: Arne Olsen: email: ahoboo@aol.com
HULE: Naverdalen 616 Norumbega

Monrovia 91016 Californien
tlf. 626 358 6433

PS.

Redaktionen har kun modtaget rettelser fra 14
foreninger (ud af 30 foreninger), så vi påtager os
ikke ansvaret for forkerte adresser eller tlf.nr.
Med kno i bordet Redaktøren.



FREDERICIA
Det første Onsdagsmode efter ferien er nu overstået, så alt er nu igen i normal gænge. 1-8-07 startede formanden med at byde
velkommen efter endt sommerferie, Nr. 69 Når vi ind i hulen træder blev sunget, herefter blev der sagt en tak til dem der
gjorde hulen hovedrent i ferien, den blev frisket op med lidt maling, og der blev hængt mere værktøj op som vi har fået fra
Tømmernes gi. Kontor og mødelokale. Så var der lidt snak om det kommende Ålegilde d. 8-9-07 Kl. 14.00 i hulen, har du
ikke meldt dig til dette arrangement endnu, kan det måske nås endnu ved at ringe til hulemor på Tlf.28969460 hurtigst mulig.
Vores Løvfaldstur i Oktober blev også diskuteret, se mere om denne tur andet sted i bladet. Herefter gik vi over til hulemors
varme mad, som denne gang bestod af stegt medisterpølse med tilbehør.
Du husker da lige at ringe til hende på Tlf. 28969460 og melde dig til næste Onsdagsmøde senest Mandagen før.
Da hovedparten af vore medlemmer er med i Prag og kommer hjem sent Fredag aften har vi valgt at holde Hulen lukket Lør¬
dag d. 15 September.
Med kno Vera/ Jens Chr.

FREDERIKSSUND
Hulemøde fredag d.3. August
Der var mødt 22 svende og naver venner op til hulemødet. Det var ligeledes dejlig, at have Dorrit i bland os igen. Det var
Gunner & Poul, som der hade hulevagten. Formanden bød velkommen, og særligt til Birger Svendsen, som skulle slå sit 25
års mærke i det runde bord. I hans beretning kom han ind på vores næste store fest, nemlig det årlige lam på spyd/okseboffer
som løber af stablen lørdag d.8. September 2007. og han kom også ind på, at vi igen i år skal til kræmmermarkedet i Mørkøv,
som er den sidste week-gend i september. Efter hans beretning sang vi nr.28 i Sangbogen.

Så var det tid til at Birger kom op til
det runde bord for, at slå sit 25 års
mærke i bordet. Der var lagt plaster
frem, hvis det skulle gå galt med, at
bruge den lille hammer. Vi vil fra
CUK- Frederikssund, ønske Birger
tillykke med de 25 år i CUK.
Efter at have slået sin plade fast i
bordet, kvitterede Birger med, at
slå på klokken. Og da Birger valgte
nr. 18 i sangbogen (Jeg synger om et
lille dyr), en sang, som vi ikke syn¬
ger så tit og derfor måtte bødekassen
jo også frem, da der var flere som

sang en lille smule forkert.

Så var det Leif, som ved et (uheld) kom til at gå ind i klokken.
Det viste sig, at Leif havde fødselsdag d. 25 juli 2007.

CUK-Frederikssund ønsker tillykke med fødselsdagen til:
Per Jensen 07. september 2007.
Birger Svendsen 16. september 2007.
Michael Lindquist 18. september 2007
Carl Enevoldsen 29. september 2007

Husk, at der ikke er hulemøde i september, da der er lam på spyd lørdag d. 8 september.
Med knoen i bordet Jan Johansen.
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HERNING
I Herning har vi ikke haft hule møde i juli - men tro nu ikke
at vi af den grund ikke kan samles i vor naver flok. Montagen
havde fundet ud af at vi skulle afbryde vores sommerferie for
nu havde han bestemt at naverne skulle sige pænt farvel og
tak for godt samarbejde med vores vicevært Kurt. Det var en
god ide han havde fået, især fordi vi navere har rigtig meget
at sige Kurt tak for - han har altid været meget hjælpsom
overfor os. Montagen havde derfor givet "ordre" til at vi
skulle møde d. 31/7 i festlokalerne ved naverhulen for at fejre
Kurt. Dagen oprandt og tænk jer, vi kom til et dejligt tag selv
bord og fik en dejlig eftermiddag. Tak for en dejlig eftermid¬
dag og AFTEN til Kirsten og hendes "hjælpere". Held og

lykke til Kurt og Kirsten i fremtiden, vi håber at se jer i vores
naver flok fremover både i hulen og til sammenkomster.
Naverhilsen Jonna.

HILLERØD
Så er sommeren forbi. En sommer med meget regn, men også
med dejlige dage indimellem. Nu er vi udhvilede og klar til
at tage fat på en ny sæson, med hyggelige huleaftener og
festlige messer - og nye sangbøger! I september starter vi
med huleaften den 14. september, som sædvanlig kl. 19.30.
Lasse Noordman har lovet at fortælle lidt om en murers

bedrifter. Og så har vi vores jubilarfest den 29. september
kl. 13 (ikke den 28. september, den forvirrede sekretær fik
sat forkert dato i august nummeret). Det er vores sædvanlige
messedag, vi planlægger lidt ekstra god mad og håber selv¬
følgelig at se vore jubilarer og rigtig mange gæster. Husk
tilmelding til Peder Hellerup inden den 22. september, telefon
48170712, bedst mellem 15 og 19. Vi minder igen om at
messen i oktober ikke bliver den 27. oktober, men undtagel¬
sesvis den næstsidste lørdag i oktober, altså den 20. oktober.
Med naverhilsen Per.

HØRNING
Første samling efter endt sommerferie 3 august var der
mødt 15 naver samt 2 gæster fra Næstved, Ove Graa og
frue Jytte. De var på weekend ophold hos Anne Marie og
Elo i Hammel. FormandAnne indledte med at byde gæ¬
sterne velkomne, og så var det lige efter bogen, med en sang
og div. Meddelelser - oplysninger og hilsener fra nær og
fjern og nogle enkelte spøjse bemærkninger. Den fangede
Nils Vase, han slog på klokken også Richard markerede
sig, stolt over at være årets nav. Jens fordi han var blevet
ældre medborger. Der var en stor hilsen fra den samlede
naverflok på Samsø, overbragt af Otto og Else. Kræmmer
Else og Otto var til kræmmermarked på Samsø, derfor alle
de hilsener fra øen. Kræmmer Else solgte og Otto hilste
på folket. Efter Samsø tog de en tur til Paris byernes by,
"kræmmeroverskuddet" skulle jo bruges til noget. Nils
Vase og Anne havde været til vikingetræf i Hedeby med
auto camper og vikingetelt. Camperen var ilde set i vikin¬
gebyen, så hver dag skulle den parkeres inde i den moderne
by. Det var en lang gåtur hver dag. Vi sluttede som vi plejer

men allerede kl. 2300. Det var alt for tidlig mente Richard,
han var lige i humør til nattesjov, men der var nogle der
skulle til Silkeborg lørdag, derfor sluttede vi så tidlig.
M.V.H. og dunk Jens H.

Elo og Ove ved at slå søm i ved Silkeborg bad

Lørdag den 11 august havde Karen inviteret til stor haveparty
,der var alle os naver , venner og familie samlet i teltene ude
på græsplænen. Den lokale slagter sørgede for bespisningen
til alle.

Murebaljerne var fundet frem og fyldt med isvand ,dertil
tilsat dåseøl og hvidvin og sodavand.
Dette var en god blanding som alle fødselsdags gæsterne
kunne lide, der var kun lunken vand tilbage.
M.V.H. Jens.

KOLDING
Vi har jo godt nok ikke møde i Juli måned. Men jeg vil lige
skrive og takke Odense for den dejlige dag vi havde sam¬
men med jer og Fredericia naverne, opad Odense å og nedad
igen, det var en flot tur. Så travede vi ind til Byen hvor Kir¬
sten havde fundet et sted vi skulle spise og fik også dejlig
mad, sluttede så ude hos Kirsten som gav aftenskaffe, hvor
vi hyggede os til vi skulle med toget. Tak for kaffe Kirsten.
Angående vores vinterfest er der mulighed for hvis nogle vil
overnatte, men her gælder først til mølle. Håber at se rigtig
mange naver, så tilmeld jer i god tid.
Naverhilsen Karen.

KØBENHAVN
Da min „smørre" til sidste nr. desværre forsvandt i det ydre
rum, forsøger jeg her at rette lidt op på det. Ferie-Hulemødet
havde vi med forholdsvis kort varsel flyttet til den 20.6. Vi
(læs jeg) troede at alle vidste besked, men der var åbenbart
2-3 stykker der kom forgæves den 13. jeg beklager dybt, at
datoen skulle have en sådan betydning for dem der kom til en
lukket dør. Pastoren fra Stockholm skulle være een af dem,
så en STOR undskyldning. Det skal dog nævnes, at vore
kære sekretær også havde glemt det, så.... Vi var 14 naver
og venner samt LeifOve's bror Jørgen, der (også) er en hyg¬
gelig fyr,. MEN, Peter - Holm - næsten frisk ankommet fra
Zürich, lagde ligeledes vejen
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forbi. Herligt input. Frisk også som person, så ham ser vi
forhåbentlig igen. Ærgerligt at første gang var lige inden vi
skulle holde ferie. Bødekassen blev tømt efter et halvt år,
og indeholdte hele kr. 2.729,25"+ en gammel 10 øre. ME¬
GET smukt. Sven Aage kom nærmest. Sidstnævnte mønt,
var nok hans... Jeg må desværre meddele at & Ilse og Sven
Aage desværre ikke kunne finde en dato at holde årets Ha¬
vemesse i, SNØFT! Men vi tager sgu' revanche, gør vi. Sep¬
tember er jo måneden vi starter igen efter ferien.
Og vi begynder sør'me med en ændring.: Navervenners
årlige skjønne Skovtur er flyttet til lørdag den 8.9. Hvor
turen går hen vides i skrivende stund ikke. Mon det igen
er Fr.Sund der „trækker". Uanset, skal der bakkes op.
Tilmeld jer straks når I læser dette, dog inden den 5.9.
Mødetidspunkt og hvor bliver da oplyst, men måske ikke
målet. Alle kan være med. Hermed er Søndagsmessen
dagen efter aflyst. Efterårets første Svende-Hulemøde
er den 26.9. Vi ses, 'ik? Sidst, men ikke mindst, HUSK
Surprieepaty lørdag den 6.10. Guderne må vide hvad der
sker, men der er ikke fare for en ny helgen, Sidste tilmel¬
ding den 30.9. Tilmeldingsnumre til arrangementerne
hvor ALLE er velkomne:
Niels „2m": 26738865 (mobil), Sven Aage: 56266328 og
Hulemor Anny: 32979590.
Arrangementer:
8.9. kl. ?? Navervennernes Skovtur

26.9. kl. 19.00 Svende-Hulemøde
6.10 kl. 18.00 Surpriceparty
Med kno i bordet Niels ,, 2m "

NAKSKOV
Da vor naverbror Egon S. Hansen, tog på den sidste rejse,
var jeg blandt en af arvingerne.
Jeg fik hans hus/skur ved Rosnæs lystbådhavn, plus en del
møbler.

Kasserer Ole hjælper med at bygge lidt mere til huset, så vi
har ca. 23 m som skal bruges til vor ny hule.
Det eneste der ikke er i huset, er toilet og vask, men det er
grundet at det ikke må være der, men der er kun 50 m til
klubhuset, som jeg har nøgle til. Så jeg sender hermed Egon
en venlig tanke, der hvor han er taget hen. Jeg regner med
at vi holder vor første hulemøde i den nye hule den 7/9 kl.
1900. hvor jeg forventer at alle møder op.
Med kno i bord Henning

NÆSTVED
Da vi har haft lukket i juli, har vi ikke så meget at skrive om,
men lidt er der da sket.

Jytte og jeg deltog i hulemødet i Hørning den 3. august. Det
var en dejlig aften med en god stemning og rare
mennesker. Der blev sunget og fortalt historier og berettet
om rejseoplevelser.
Den 4. august deltog vi i Silkeborgs store badedag. Der var
gæster fra 6 foreninger, og stemningen var i top. Der var
underholdning af 4 spillemænd.
Jeg kan kun anbefale, at man deltager, når andre foreninger
afholder forskellige arrangementer. På den måde lærer vi hin¬

anden bedre at kende.

Fredag den 19. oktober afholder vi igen i år ølsmagning i
Hulen. Tilmelding på 55 77 09 62 i hulens åbningstid til
hulemor.

Husk at Hulen først åbner kl. 16 den første fredag i måneden
Med naverhilsen Ove

ROSKILDE
Ved hulemødet d. 27-7 var der 14 fremmødte, selvom det er
ferietid nu. Efter formandens velkomst og en sang så skulle
vi jo grille og det er jo hyggeligt, men vi måtte spise inde,
for vi vidste jo aldrig hvomår der kom en "skylle", så sikken
en sommer vi har. Sonja og Ib slog på klokken og tusind tak
for "skænken" begge to. Ellers gik aftenen bare med snak og
hygge, det er jo "sommer". Ved hulemødet d. 28 september
er det jo festudvalget som står for maden og de vil gerne
have tilmelding senest 18 september til Lillian på tlf. 5538
8847 eller Anne-Lise på tlf. 4619 1136 da Lars Peter er på
ferie.

Program for September
Søndag d. 16 kortspil kl. 17.30
Fredag d. 28 hulemøde kl. 19.00
Hulevagten Festudvalget
Med naverhilsen fra Roskilde Anne-Lise

SILKEBORG
Vi havde igen i år den store glæde at vor herre holdt hånden
over os til Store Bade dag på Silkeborg Bad Gode omgivel¬
ser dejlig musik og så jer vores gæster om der var mange jo
det tør siges vi havde regnet med 40 nu blev det til 60 men
det var jo dejligt når i vil besøge os vi havde gæster fra fjerne
provinsen som Sjælland og Frankrig. Så jeg har fået pålæg
fra bestyrelsen om at genbestille badet igen til næste år så vi
ses igen den lørdag den 2 august kl. 14 på Badet. Nu er det
jo også sådan at intet kommer af sig selv. Så den allerstørste
tak skal gå til de to piger i køkkenet Anne-Marie og Gitte
det er dejligt at se at der er piger som har fået hænderne
skruet rigtigt på arbejde så skrider det og det bliver til noget
i en fart Tak piger for jeres store indsats. Her i september
har vi et stort punkt på dagsordenen. Generalforsamlin¬
gen den 29/9 og der er allerede købt en god stærk ost ind
ca. 1/8 så nu afventer den bare jeres komme. Vi mødes i
Hulen kl. 9 til morgen kaffe og rundstykker derefter kl. 10
selve generalforsamlingen. Dagsorden ifølge vedtægterne.
Nu kommer årets udfordring for os alle 70 års jubilæet den
13 oktober i Lunden nu vil vi foreløbig glæde os over at det
hele er sat i rammer.

Ka i holde jer fugtige alle sammen.
Skriverkarlen.

SLAGELSE
Ved hulemødet d. 03.08.2007 var der mødt 6 Svende og 1
NV op og vi startede med at synge (som sædvanlig) nr. 37.
Formanden nåede det "næsten" til tiden. Hans overtager
koordinationen m.h.t. rengøring og renovering af hulen.
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Ejner vil, som aftalt, male vægge og lofter i hulen så vi kan
bedømme farverne og Boye er sponsor for drikkevarer til
håndværkerne efter arbejdstids ophør??? Ang. de indslag vi
var blevet enige om at medlemmerne skulle stå for til hvert
hulemøde, er disse p.t. suspenderet. Hans har påtaget sig
opgaven som hulefar i Nov.+ Dec.+ Jan.+ Feb. og Boye vil
gerne stå for oprydning i hulen dagen efter evt. arrangemen¬
ter.

"Festoriginalerne" har endelig fastlagt udflugten til An¬
delslandsbyen Nyvang så det bliver d. 15.09.2007 og sid¬
ste tilmelding, til Hans, er d. 01.09.2007.

Arrangement i Hulen.
Set. Michaels Nat i Slave Ise d. 28.09.2007:
Vi vækker minderne fra gamle dage da Frelsens Hær stod
ved Set. Michaels kirke og sangjulen ind. Musikanterne fra
Frelsens Hær i Roskilde spiller denne aften i Slagelse Naver¬
forenings hule Fruegade 36, 4200 Slagelse.
Med kno i bordet: ErikHjorth Andersen

STOCKHOLM
Ved fugleskydningen blev kun anvend 350 skud, så var fu¬
glen nøgen. Førre året gig der 1500 skud. Fuglekonge blev
Anton for andre året i rad. Bouletævlingen gik godt, der var
4 hold, som gjorde up om første pladsen, og det blev Otto
og Poul med Inga som reserv som vandt. Vi siger tillykke til
vinneme. Kenneth fejrede sin 40 årsdag den 4 august, og det
blev med Naver, slækt og venner på Tirpet til 38 personer. Så
hade han en konkurens om hvem som vidste mest om hans
liv og rejser, og den vandt hans far med lidt held, jeg var
jævig men stolt over at jeg klarede det. De sidste gik i seng
kl. 3 om natten. Vi takker for en dejlig dag.

PROGRAM FOR SEPTEMBER:

D. 01 fredag kl. 18 Årest
D. 07 fredag kl. 19 Hulemøde
D. 22 lørdag kl. Surprise med Chriss
D. 28 lørdag kl. 19 Svendefest
D. 29 lørdag kl. 10 Whist

Med naverhilsen OnkelAnders.

VEJLE
Til mødet den 3.August havde 11 Naver fundet vej til Hytten,
og mødet blev indledt med nr.: 69 " Når vi ind i hulen træder
" Derefter indledte Formanden sin beretning med at mindes "
Hans Bager" der drog ud på sin sidste rejse fredag den

3. august, samme dag som han ville være fyldt 60. Hans
Bager blev mindet med 1minuts stilhed.
Her i sommertiden sker der ikke de store ting- bortset fra de
Søndagsarrangementer, der er over hele sommeren.
Hytten har haft besøg af flere Pensionistklubber, der har haft
nogle hyggelige timer i Hytten. Det blev besluttet at indkøbe
30 nye sangbøger, desuden blev der bestilt nogle stykker til
privat ejendom. Så nu er det op til Jørgen - kasserer, at få
bestilt. Der blev ringet lystigt på klokken, og de " Ædle klok¬
kespillere " blev belønnet med " Blæren " Under evt. blev
nogle ting vendt og drejet, dette punkt bliver ikke refereret
i Svenden. Formandens hustru Inger havde fremtryllet et"
Lille lækkert Pålægsbord " Tak for det Inger.
HUSK ÅLEGILDET DEN 15 SEPTEMBER KL: 13.30.

Tilmelding skal ske til Hans på Tlf.: 75830901
eller 40929705.
Med kno Kaj Referent.

ÅRHUS
Hulemødet den 13-7, var ikke det store tilløbsstykke - men
det var en rigtig hyggelig aften ! Holger Carlsen fik overrakt
en gave fra foreningen , i anledning af sin 65 års. Fødselsdag
. Det hikkede Holger for ved at slå på klokken ! Tonny havde
også haft fødselsdag , han slog også på klokken ! Den tredje
klokkeringning stod Børge for, han var flyttet tilbage til
Århus , det ville han markere ved at give en omgang øl/vand
i hulen . TAK til jer alle ! Den 4 august, var vi fire fra Århus
, der var taget på kur i Silkeborg Bag på Søvilla ! Det var en
herlig dag med solskin , dejlig grillmad , og en flok glade
navere fra mange steder i landet. Lotteri var der også, med
mange fine præmier ! Vi siger mange tak til Silkeborg na¬
verne for dette fine arrangement !

Ændring af moder i henhold til kalenderen:

Hulemøde d. 14-9, med leds. Der er foredrag af Erik
Fage Pedersen, der har været leder af Sirius patruljen.
Hulemøde d. 28/9

Hilsen fra smilets by . Lis

Øens Værtshus

Billard Dairt
Kirketofte 1. Samsø
Tlf: 86 59 OO 27

GLARMESTEREN
F>wv«*T* og hans svende

Håndværker- og naversange

Gårdsange
Sømanssange
Salg af CD

Giro 413 klassikere

Booking: Anita Bondy telefon 44 91 90 09, 21 65 89 49
anitabondy@adslhome.dk www.glarmesterenssvende.dk

Bar NO.41 Bodega
Staldgårdsgade 41

7100 Vejle
Tlf. 75 85 16 13



www.naverne.com

HOVEDBESTYRELSEN:
F.MNF.R TIL BEHANDLING I HB.. SKAL VÆRE
FORMANDEN I HÆNDE SENEST D.25 I MANEDEN.
Formand:

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

NÆSTFORMAND:
Henning Brogaard, Rødbyvej 113, 4900 Nakskov.
Tlf: 54955665 Mobil: 24496474
mail: hebro@vip.cybercity.dk

TILMELDING OG UDMELDNING AF MEDLEMMER.
ADRESSEÆNDRINGER OG 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
OG SEKRETÆR
Ove Graa, Runestenen 52, 4700 Næstved
Tlf. 5577 3931 . E-mail: frgraae@ofir.dk

MIDLERTIDIG REDAKTØR
Richard Schmidt, Skanderborgvej 13A.1, 8362 Hørning
E-mail: naverne@gmail.com ,Tlf.: 86922901, 21606792
Redaktør Dorrit Hansen, Deadline den 10 i måneden.

FORSENDELSE AF CCF.G.BLADET.
Vagner Sørensen, Egevænget 1, 8382 Hinnerup
Tlf. 5190 0201 e-mail: vagner@egevænget I-29.dk
Udstillingsvognen: Udstillingsvognen står i Holbæk, og
spørgsmål angående udlån af vognen bedes rettes til:
Ole Puggaard Ladegaardsparken 671 th.
DK-4300 Holbæk tlf.: 5927 4264
E-mail: o.puggaard@hotmail.com
Tryk: Birkerød Bogtryk/Furesøens Prepress ApS

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. Låncbevisct er et
forhåndstilsagn om. at du kan låne op til et bestemt belob.
Kom til Arbejdernes Landsbank med dine bil ønsker.

Arbejdernes Landsbank
Filialen i Silkeborg, Tværgade 7, 8600 Silkeborg

Dit Lahza.l& øl ciep>ot

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

Malermester Eugen Uhl
Klinten 27, 3600 Frederikssund

Tlf. 47 31 27 99 - 40 57 27 99

Medlem i Frederikssund

O
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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

Birkerød Bogtryk &
Furesøens Prepress ApS
Telefon 44 95 97 96 / 45 81 04 58
Industriskellet 6A - Vassingerød - 3540 Lynge

i5
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.

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

B ® post)
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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.

CAFE PAR
Chr. 8's vej 1 - Silkeborg

Tlf. 86 82 56 20

: MRT * B-lU_ARJ>
SIL-K^&OR^

TUF. 86 82.0515

Byggefirmaet
Johansen

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

Formand for foreningen i Århus
www.byggeftrmaet-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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Da vi nu alle er kommet godt hjem fra Moselturen skal jeg prøve at give et lille referat af en dejlig og minderig tur.
Vi tre damer fra Randers er meget taknemmelige for at blive hentet og afleveret ved Randershallen. Tak for det. Efter
opsamling på de sædvanlige steder fortsatte turen med friske og rutinerede chaufförer, Flemming og Torben. Så nu
kunne vi bare slappe af resten af turen til Mesenich med pauser undervejs. Der var stillebus fra kl. 24 - 5 morgen. Her¬
efter kunne vi nyde den dejlige udsigt inden Mesenich. Undervejs var der en tågebanke. Det kunne så tyde på, det blev
godt vejr senere. Vi havde sandelig også godt vejr alle dagene. Hoj sol og ca. 30 grader varmt. Ved ankomst til Mesenich
fredag morgen var gensynsglæden stor, da man modtes med andre kendte ansigter. Der var også fa nye ansigter. Selv
"de tre musketerer" var mødt op. Efter at have nydt Stefanies dejlige og tiltrængte morgenmåltid, var der uddeling af
værelser. Det var nok ønskeligt, at der var 2 nogler til doppelværelserne. Så kunne nogle problemer have været undgået.
Da vi havde hvilet lidt tog nogle på indkøb i Cochem, mens andre blev på stedet. Vi var også en del, der gik til Senheim,
hvor vi nod lidt frokost, for derefter at besøge snapsebrænderiet. Efter at have smagt på de våde varer, er der højt humor
på vejen tilbage. Om aftenen modtes vi i Verners kælder til dejlig grillmad, med Gert og Verner som udmærkede kokke.
Som vanlig en dejlig aften med god mad, Verners dejlige vin og masser af sang. Nogle tog herefter op til Robert og
Christine for at nyde et par glas vin. Lørdag morgen var der indmarch at fanerne efter morgenmaden. Nationalsangen
blev sunget, men det var nok ønskeligt at kunne teksten til vores skønne nationalsang lidt bedre. Der var herefter bjerg¬
tur med prærievogn i vinmarkerne. En vidunderlig tur med smuk udsigt, dejlig musik og god moselvin. Musikken som
Glarmesteren og hans svende leverede, var lige efter vores smag. De forstår lige at skabe en god stemning. Da vi nåede
til skovpavillonen oppe på vinbjerget kom Verner med kartoffelsuppe, pølser og kolde øl. Det smagte rigtig godt.
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FØDSELSDAGE

D. 06.10.07

75 år
Bent Rasmussen

Lynæsvej 6 B
4700 Næstved

D. 16.10.2007 Lars Aaby
65 år Gravlev Bygade 4

8400 Ebeltoft

D. 17.10.2007 Lis Stigart
60 år Vangen 249

9400 Norresundby

D.28.10.2007 Hanne Hellenip
50 år Kongevejen 11

3450 Allerod

Næstved

Århus

Ålborg

Hillerod

JUBILÆUM

D.01.10.2007 Peter Åge Albrechtsen Hillerod
30 år Emdrupvej 5

3480 Fredensborg

TAK
Trods betingelserne, havde jeg en god dag den 4.9., og vil
hermed gerne sige tak for gaver, telegrammer og besog i
Hulen. Stockholm v/Pastoren, Borås v/Otto, Fr. Sund v/
Kurt, Pigen fra Fyn, Silkeborg, H.B., Proppen og mange af
„mine" kære medlemmer. Forhåbentlig er ingen glemt.
Niels „ 2m Kbh.

Tak for opmærksomheden ved min 75 års dag, for tele¬
grammer, breve + telefonopkald fra nær og fjern
En stor tak til jer alle.
Vagn "Ror" i Silkeborg.

Jeg vil hermed sige tak for alle hilsener på min 60 års Ju¬
bilæumsdag i C.U.K. Særlig tak til H.B., Stockholm, og en
stor tak for besog af Hillerod naverne og for blomster og
gaver.

Børge Rasmussen, Hillerødforening.

Undertegnede fra Herning, takker hermed for de hilse¬
ner og kort samt telegrammer, jeg modtog i.f.m. min
65 års fodselsdag. En særlig tak skal lyde til HB
- Stockholm - Samso og Silkeborg for de Hotte til¬
sendte Naver-telegrammer, som jeg modtog på dagen.
Med stor Naverhilsen Kaj Helmuth "Reol- aben "

Lars Aaby - kan den 16-10, fejre sin 65 års fodselsdag ! Lars er uddannet bådebygger . Han er en velbefaren naver,
Lars har arbejdet i Norge og på Grönland , samt været bosat en tid i Montreal i Canada ! Vel hjemme i DK igen, satte
han sig for at bygge sit eget træskib, da det flere år senere stod færdigt, sejlede han ud på Verdenshavene, en sejlads der
varede i 5 år ! Når Lars ikke er på soen, ernærer han sig ved sin tomrer/snedkervirksomhed !

Hjertelig tillykke medfødselsdagen, ønskes du afÅrhusforeningen ! Lis

Samtlige foreninger opfordres til at sende et sæt nye lokale vedtægter til H.B.
Formand: Kaj Jepsen, Bøgevang 16, Brejning, 7080 Børkop,
E-mail.: liskaj-d-j@mail.dk.
samt til Redaktør: Richard Schmidt, Skanderborgvej 13A,1., 8362 Hørning,
E-mail.: naverne@gmail.com.

På forhånd tak.
Med kno
Richard Schmidt
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Nå, vi måtte jo tilbage, så vi kunne få hvilet lidt inden festmiddagen. Festmiddagen blev også vellykket med dejlig mad,
musik og dans. Vi sluttede aftenen med minderne. Efter morgenkaffen sondag var der vinsmagning i Verners kælder,
hvor der også kunne bestilles vin til eget brug. Senere var der middag og afslutning, hvor fanerne fores ud. Vores natio¬
nalsang og minderne blev sunget. Turen til Beilstein, hvor vi samles i Zenthauskælderen er også en tradition. De fleste
korte med bussen. Vi var seks, der hellere ville gå. Då vi svedige og torstige endelige nåede til Beilstein, var de andre
ved at bryde op. Vi nåede et hurtigt glas vin, og tog med bussen tilbage. Vi skulle jo nå at nette os lidt inden sejlturen
til Cochem. At vi så var nogle, der ikke nåede båden tilbage var jo lidt ærgerligt. Båden var sejlet for tidligt. Borge var
som sædvanligt frisk og sorgede for, at vi fik taxaen refunderet. Sejlturen er en dejlig oplevelse. Der var også god danse¬
musik om bord. Under opholdet i Cochem blev nogle ombord på båden. Andre var med til festen i byen med vin, sang,
dans og karruseltur. Det pragtfulde festfyrværkeri var lige så ubeskrivelig flot som altid. Det skal bare opleves. Efter
morgenmaden mandag skulle vi være klar til afgang. Vore friske musikere hjalp med at sætte humöret lidt op under de
gribende afskedsscener, inden hjemturen, som forlob uden problemer. Mange tak for en dejlig og veltilrettelagt tur. Selv
solen var bestilt. Moselkommiteen har lavet et godt arbejde. Tak for det. Tak til Torben og Flemming for at få os sikkert
ud og hjem. Tak til alle hjælpere. En dejlig minderig tur. Selv romantikken blomstrer ved Mosel. De stolte svaner kan
nu igen fole sig sikre, og svomme majestætisk af sted på den smukke Moselflod i fred og ro.
Med kno i bordet Bitten, Randers

HB- møde den 01.09.07, Århus kl. 12
Dagsorden

1. Protokol og beretning
2. Redaktoren
3. Hovedkasserer
4. Arkivet v/ Vagner
5. Gældende lokale vedtægter
6. Næste mode
7. Eventuel

Ad.l Tilstede: Kaj, Henning, Frode, Richard, Vagner og Gunnar.
Kaj bod velkommen og fortalte om flere journalister, som havde kontaktet CUK for at få flere oplysninger
om rejsende håndværkere. DR. 1 er også på banen.
Der kan søges om støtte til lærlinges ophold i udlandet, www.udiverden.dk.

Ad.2 Trykkeriet, som laver Svenden er blevet solgt, men vil fortsat lave bladet.
Paradiset i Silkeborg får ny annonce i bladet.
Midtersiderne i bladet med adresser og telefon nr. er ikke ajourført, idet kun 14 ud af 29 foreninger havde
besvaret henvendelserne. Fremover kommer kun de modtagne henvendelser i bladet.

Ad. 3 Ny lagerplads er skaffet hos Frodes nabo på 3 m for 2400 kr. om året. Der bliver lavet nye kuverter.

Ad.4 Den farende Svend findes nu på cd, men arkivet har ikke udstyr til at læse den endnu. Der er optrykt nyt oplag
af Zacha Friis, digte og sange. Cd med sange afHerning naverne. CCEG møde til næste år er under
forberedelse med nyt indkvarteringssted.

Ad. 5 Alle lokale vedtægter sendes til Kaj og Richard for opdatering.

Ad.6 Næste mode 13.10.07 i Silkeborg eller Vejle.

Ad.7 HB mode kan holdes i alle foreninger, hvis man onsker at få et besog. Thule foreningen er midlertidig
suspenderet. Udsendelse af Svenden som elektronisk post kan tages op på næste delegeret møde.

Referatet er ikke godkendt
Referent: Gunnar
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VINTERFEST
Kolding Naverne inviterer til vinterfest den 27.10.2007. kl. 18.00.

I forsamlingsbygningen Snerlevej 20 A, 6000 Kolding.
Vi serverer stor buffet. Musik og dans Alt dette til en pris af 150,00 kr. pr. person.

Drikkevare til hulepriser.Vel mødt.
Sidste tilmelding: 8.10.2007. til Lars på tlf. 75 53 15 02 eller 22 51 39 49.

Meddelelse:
Når „Den farende Svend" udebliver, så kan alle gå ind på Navernes Hjemmeside
www.naverne. com

under nyheder og Årets „Den farende Svend", der kan man finde de to første sider af
bladet med milepæle for den kommende måned.

Med kno

Redaktør, Richard Schmidt

Turen til Mosel 2007.

De 3 musketerer.

D Artagnan (Arne fra Frederikssund,
Aramis.(Den pigeglade -Freddy fra Holbæk) og
Porthos (Den madglade - Jan fra Frederikssund)

Aramis fik sin Bitte ein Bitten.
Vi vil hermed takke alle der var med på turen til Mosel for
et par herlige dage i det dejlige Mosel.

Humøret var højt og solen var varm og øllet var koldt, og
denne sammenblanding fik søvnen frem hos nogen, som
måtte have en lur nede ved floden og amorinerne til at
blomstre hos Aramis.

Der var også en nydelig ældre herre, som ikke kunne fa sine
øjne væk fra servitricens yndig udsende.

Hilsen Porthos
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T\ir til Calgarys 50 års jubilæum sommer 2008
Allerede nu skal du til at tænke på, om du vil med til festen i Calgary til næste sommer, jeg har lavet
en aftale med et rejsebureau med udrejse fra Danmark tirsdag den 1. juli 2008 og hjemrejse tirsdag
den 15. juli 2008 til en pris af 7.660 kr. for flybilletten
+ forsikringer (forbehold for ændringer i flyskatter og olieafgifter)

Program for Calgary Naver Club 50 års jubilæum 3-6 juli 2008
Torsdag den 3. juli kl. 20.00
Hulemøde: Hulen i den Danske Club er åben for alle

Fredag den 4. juli
Stampede Parede: kl. 08.30 til 12.00, derefter lunch i den Danske Club
Lørdag den 5. juli
Jubilæums fest kl. 18.00 i Valhalla Hall
Middag og taler
White Hat Ceremony, en Calgary tradition for udenlandske gæster
Dans

Søndag den 6. juli
Stampede Breakfast i Skandivavian center kl. 09.00-11.30
Pris 100 Canada dollars pr. person for jubilæums fest og stampede breakfast.
Indkvartering vil i videst mulig omfang være privat hos nogle af naverne i Calgary
Seneste tilmelding for yturen 1. februar 200
Vil du vide mere om Calgary se:

www.tourismcalgary.com og www.calgarystampede.com
Med naverhilsen
Ole Lindeborg, Århus naverne
e-mail: bj@byggefirmaet-johansen.dk

Turen startede fredag eftermiddag i hulen,
hvor vi lige hilste på hinanden, hvorefter vi
blev kørt i bus til Hou, hvor vi gik om bord
på Samsø færgen, som bragte os til Sælvig
i god behold. Så med bybus til Onsbjerg,
hvor vi blev indkvarteret på byens hotel,
hvor vi fik en god gang aftensmad, vi var
også godt sulten efter så lang en dag. Efter
en god nattesøvn i køjesengene var der tid til
en god gang morgenmad. Klokken ti blev vi
kørt rundt på Samsø i et par timer for at se
seværdighederne, som sluttede med frokost
på "Ræven". Nogle brugte resten af eftermid¬
dagen til at gå på indkøb i gårdbutikkerne,
andre blev siddende og fik sig et par øl mere.
Så tilbage til Onsbjerg og gøre sig klar til
aftensmaden, som bare smagte forrygende.

Tak til H.P. Aftenen sluttede ved to-tre tiden, efter en hyggelig aften med masser af musik og sang. Efter morgenmaden
søndag, var vi lige omkring hulen og få en øl, jeg tror ikke den har været så fyldt før.
Så tilbage til Silkeborg, hvor godt halvdelen sluttede af på "Cafe Paradis". Tak til arrangørerne og tak til Samsø for et
fint arrangement. Tak til alle deltagerne. Glæder os allerede til næste år.
Med kno Richard, Hørning..

Silkeborgnavernes weekendopholdpå Samsø 14-16 September
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I anledning af vores 70 årsfødselsdag af(wider
9{averne iSilkeborgjubilæumsfest

lørdag den 13. oktober 2007.
Olulen åbner kl. 11.00
(Janemarcfi ff. 12.30
ttuten lukker kl. 16.00

Middag i Lunden kf. 17.00
forret - dampetfiskpå salatbund

med rejer, citron, dilddressing og asparges
Hovedret - helstegt marineret skinke

Tilbehør - små stegte kartofler med krydderurter
stegte rodfrugter med kryddersmør

rødvinssauce
tomatsalat

'Kaffe og kransekage
Adresse: Olulen

Skolegade 19

Lunden

Vestergade 74

iVris: (Kr. 125,-
'Drikkevarer tilhulepriser.

Tilmelding til
Søren Olvejsel86819433
hvejsel@webspeed.dki

Chr. <Mygen 86818430/20442388
mygen@privat.dki

Formandens Spalte
Som noget nyt, vil der fremover være et par ord fra Formanden, hvor der kort fortalt vil blive ridset op, hvad HB går og
laver. På det netop afholdt HB-mode kunne Redaktoren berette, at det står Slojt til med at få de forskellige Forenin¬
ger til at indsende Adresselister.
Gor jer selv og Redaktoren den tjeneste, at indsende listen, selvom der ikke er ændringer. Andre foreninger går ud fra
denne liste, når og hvis de skal have kontakt med en Forening.
Hvis en Forening har onske om, at være Vært for et HB-mode, ser vi i HB dette som et tegn på, at det vi satte i gang
med at afholde moder rundt i Foreningerne, ikke er spildte kræfter. Henvend jer til Formanden Kaj Jepsen telefonisk
eller pr. mail om hvornår I onsker at se HB, så vil vi tilrettelægge modet,, moderne efter dette.
Med bio

Kaj Jepsen
Formand CUK.
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FREDERIKSSUND
Der var ikke nogen huleaften i september, da vi jo afhold¬
te det årlige lam på spid lordag d.08.september.
Igen i år gik lam på spyd godt. Der var naver & naver
venner fra nær og fjern, selv fra Sverige var der besog af
Anton. De nod godt af lammet, oksehojreb og svinekam,
som var tilberedt på gril og et stegt på grill, (uhmm det
var godt). Anton takkede mange gange for det fine arran¬

gement som var sat for dagen. Jeanette (Kurts datter) kom
igen i år med en lille overraskelse som forret som bestod
af en dadel med bacon og en lille budadej med en pesto.
Der blev sunget lystigt fra sangbogen og der var et par
personer som måtte til lommerne og betale til bodekassen,
da man ikke kunne synge rigtigt eller man sad og små¬
sludrede i mens. (vi takker mange gange).Efter et par hyg¬
gelige timer med dans og musik, var det på tide, at synge
minderne, da Kobenhavnernes bus kom kl:23:00. Og der
var også en person, som måtte samle sonnens tusser op,
da han ikke kunne holde fat i nettet, om det skyldtes oliet,
eller han bare var lidt klodset vides ikke.
Vi vil også gerne takke Jeanette - Kisser og Bente for
deres store uvurderlige hjælp, det er utroligt, at de troligt
kommer hver gang der er, et store arrangement i hulen.
Det er godt nok utroligt, at der ud af 37 medlemmer i
CUK-Frederikssund kun kom 9 svende med koner og
born til vores eget arrangemang. Dette må vi kunne gore
bedre næste år?
CUK-Frederikssund vil onske tillykke med fødselsdagen
til.
Claus Salomonsen 03-10.2007
Simmon Sylvest 04-10.2007
Flemming Birkegård 05-10.2007
Eugen Ulil 08-10.2007
Med knoen i bordet. Jan Johansen

HOLBÆK
Der var godt fyldt op til vores forste mode efter sommer¬
ferien, ( 22 fremmodte ). Til den årlige fælles rengöring af
Foreningshuset. indendørs 15-09, var der stor tilmelding.
Så nu håber vi at, der er nogle der moder op ellers ko¬
ster det i vores foreningskasse. Torben fik fortalt om den
gode oplevelse, at bo hos naverne i Vejle. Der blev ikke
sparet nogle steder, på det gode selskab. Og speciel en
hilsen til Jorgen (kasserer i Vejle).. Til det årlige Heste- og
kræmmermarked i Morkov d. 28-30.5 er vi igen til stede
sammen med Frederikssund, hvor vi stiller op med vores
Navervogn. Vi håber der kommer mange forbi os ved
vognen. Det er jo ikke hver dag så mange ser og horer om
os. Der var indkaldt til ekstraordinær generalforsamling.
Ole fortalte om baggrunden herfor. Dorrit var til stede for
IIB, for at se om alt gik retmæssigt til. Det er meget kede¬

ligt, men vi så det som en nodvendighed at ekskludere et
medlem, som ikke forstod de gældende regler.
TL

HØRNING
Igen - igen var der hulemode med foredrag m. m i kælde¬
ren Horning molle. Formanden bod som vanlig velkom¬
men til os alle, samt + 2 gæster her fra Horning, Anni og
John. Da de normale praktiske oplysninger og meddelel¬
ser var fortalte, var det vores gæst Annis tur til at fortælle
og underholde os . Det var noget om stier, og vandreture
rundt i omegnen af Horning. Der kom nogle ideer frem til
udflugter „vandreture. Anni som også kunne noget med
healing fortalte også om den form for håndspålægning. Vi
provede alle hvordan det virkede på vores sidemand ved
bordet., og blev meget forbavset over virkningen, både i
håndfladen og i kroppen.
Denne aften sluttede vi meget sent. Opvasken stod til
næste dag.
M. V.H.JENS

KOLDING
Hulemodet d. 31-8. 8 medl.+2 NV. var modt op og vi
havde en rigtig god aften. Efter at Verner havde budt vel¬
kommen særlig til et nyt medlem, Ejner som havde sejlet
på de store have og havde været vidt omkring som Kok,
fortalte vi hver især hvad vi havde bedrevet, så han fik at
vide hvad vi andre havde oplevet i vores tid. Vi håber at
han vil falde godt til her hos os.
Ellers er vi i fuld gang med vores Vinterfest, hvor vi håber
at se mange fra de forskellige foreninger. Nu den 10-9 er
vi et par stykker som vil deltage i turen til Prag hvad vi
også glæder os til. Men forst skal vi lige en tur til Frederi¬
cia lordag d. 8-9 og spise stegt ål. Vera har lovet at vi nok
skulle blive mætte.

Naverhilsen Karen.

Rettelse til adresseliste: Kasserer i Kolding
Lars B. Henriksen
Hestehaven 32, 6000 Kolding

KØBENHAVN
August måned var jo stadig sommerferie, så intet at for¬
tælle klub-mæssigt. Efterårets forste arrangement
var Navervennernes Skovtur, der var flyttet til den 8.9. Da
der som bekendt var kuk i den sidste Svend, var
gode råd dyre. Så turen gik atter mod Fr.Sund. Men det er
jo absolut ikke noget at kimse af, eller hvad det nu
hedder. Endnu engang tak for et pragtfuld Lam på Spid,
Mavsen var lammet længe efter!
Lordag den 6.10. afholder vi igen Surpriseparty, der er og
bliver en surprise (overraskelse). Her kan alt ske,
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men derfor er der ingen grund til IKKE at komme i Hulen
og få en som altid god aften. Alle kan og må deltage.
Sidste tilmelding den 30.9. (ifald bladet....).Oktobers
Svende-Hulemode er 18.10., hvor vi nok skal holde
jer varme. Sidst men absolut ikke mindst, indbydes her¬
med til vort van(d)vittige Sildebord lordag den 3.11.
Fiskerikontrollen er de eneste, der ikke gerne skulle kom¬
me forbi denne dag, da udvalget er overdådigt. Net-op
derfor er der grund til at dukke op (dykke ned) i Hulen og
vær sikker på at få noget på (udfyld selv). Alt er lige
til at (gen)fange, og der også masser af det våde ved siden
af. Vil du medtage egen fangst, så sig endelig til, så laver
vi en extra kvote. Sidste tilmelding den 28.10. Tilmel-
dingstelefonnumre (sikke et ord): Anny: 32979590.
Niels „2m": 26738865 (mobil).

Arrangementer:
06.10. kl. 18.00
18.10. kl. 19.00
28.10. kl. 10.30
03.11. kl. 13.00

Surpriseparty
Svende-Hulemode

Søndagsmesse
Sildebord

NYSTED
Hulemode den 3 .sep.2007. 6 svende var modt til de forste
hulemode efter sommerferien, nu er det igen tid til vin¬
tersysler. Sommeren gik jo med regn og atter regn. Turen
til Diesel-house den.7.okt er aflyst, desværre var bussen
vi skulle leje ikke ledig. Gule ærter spises i STOPPE¬
STEDET under hulen den. 7.nov kl. 19:00, det erWilly
som igen skal stå for de gule ærter, tilmelding er desværre
nodvendigt, al' hensyn til indkobene - tlf Oldermanden
54 87 20 39 - 21 66 68 39 Julefrokosten er fastsat til at
lobe af stablen lordag den. 24. nov. kl. 13:00, og vi mang¬
ler at afgore hvem der skal lægge hus til julefrokosten.
Menuen på hulemodet blev til BACALAHAO som Frank
kokkererede til UG, det var en opskrift som han havde
opsnappet på en af sine ture til Spanien - der blev serveret
ol og snaps til retten.
Minderne blev sunget inden vi sluttede en dejlig aften.

Med kno.
Oldermanden

Med kno i bordet Niels „ 2m "

LOS ANGELES
Nu blev det September og Naverne i Los Angeles ser frem
til vores mode i næste uge. I Juli og August blev moderne
holdt hos henholdsvis naver Ken Olsen ogAndy Ander¬
sen, hvor naverAlbert Jacobsen var min stedfortræder og
det takker jeg ham for. Jeg var begge gange fraværende,
så derfor ingen rapport for de to måneder. Min familie
og jeg var på en lang ferietur til Australien for at hjælpe
vores ældste son og svigerdatter med at bygge deres on-
skehus. Et halmhus. Det var lige noget for en naver/tom¬
rer som mig at se og arbejde med på sådan et byggeri. Da
vi kom hjem igen til Californien fra Philips Island ved
Melbourne fik vi naverbesog fra Danmark. Jeg tror alle
nok kender naversekretær Ove Graa og hans kone Jytte
fra Næstved. De er sammen med Jyttes soster og svoger
på ferietur til alle de store seværdigheder som nu Amerika
kan byde på. De kommer med til vores September mode
så kan de igen mode naverne i Los Angeles. De var også
med til vores 70 års jubilæum for nogle år siden. Som
alle nok ved har vi haft meget varme her i Californien
denne sommer. Graderne nåede flere steder helt op på de
45 grader Celsius. Det er lige varmt nok for os alle, men
nu er det heldigvis blevet mere udholdelig. Vi skal have
vores årlige picnic i slutningen af September, så mere om
den næste gang. Vi har netop fået den sorgelige nyhed at
Naver Martin Rasmussen er taget ud på sin sidste rejse.
Martin var fodt i Hellerup og var udlært blikkenslager
i Kobenhavn og rejste forst til Syd Afrika og senere til
Amerika i 1955. Ære være hans minde.
Med Kno
Arne O.

NÆSTVED
Ved hulemodet d. 07.09 var modt 11. Modet blev 1 time

forsinket, da Maria Albertsen, enke efter Kaj, kom forbi
med en kasse ol. Det var i Kajs ånd. Det blev et kort men
hyggeligt mode, da Flemming Luttennann ventede med
en lækker morbradgryde. Det er besluttet, at der skal
etableres et badeværelse på forste sal, samt isættes glas i
partiet ved siden af doren til forstesalen. I den forgangne
måned har vi holdt loppemarked. Vi kom i kontakt med
en masse spændende mennesker. Nogle har anciennitet til
at blive navere. Lad os håbe, at der kommer medlemstil¬
gang.
For øjeblikket undersoger vi muligheder om samkorsel til
pinsestævnet i Stockholm i 2008. Hvis nogen har ideer/
forslag, hører vi gerne om det. Husk ølsmagning d. 19.10.
Der er ved at være udsolgt.
Med kno Marianne

RANDERS
Der har været hulemode igen, der var elleve medlemmer
der modte op. Formanden havde ikke så meget at berette,
for han var alene på posten. Der er generalforsamling d.
05/10-2007. Nogle af os havde en munter tur til Mosel.
Vi har så fået et nyt medlem, som hedder Henning. Turen
til Kolding er afblæst, pga. tilmelding. Vi tager en tur til
Silkeborg, til 70års jubilæum, foreløbig er vi ti der tager
med.

Kno i bordet Peter.
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SAMSØ
Så er vi startet igen efter sommerferien. Hulenrade den
7-9-07. 8 naver og én naverven modt op.
Eneste punkt på dagsordenen. Planlægning af besog af
Silkeborg naverne næste weekend. Det glæder vi os til.
Det er rart med en formand, der er kok. Der blev slået på
klokken flere gange, god start på sæsonen.
Med kno Jørn.

SILKEBORG
Nu er vi kommet i besiddelse af 2 fanefoder, som Gun¬
nerMoller har fremstillet til os dejligt, tak til Gunner.
Ja når bladet kommer så er generalforsamlingen vel
overstået, og der er nok kommet et par nye ansigter i
bestyrelsen. Forberedelserne til Jubilæet køre på ful
kraft, så vi håber at rigtig mange vil deltage, for det
har ikke skortet på forslag og kommentarer afmange
forskellige slags. Nu vil dagen vise om forventnin¬
gerne vil blive indfriet, men maser af energi er da lagt i
det fra manges side. Så det vil blive godt derom ingen
tvivl. Naverne i Silkeborg glæder sig til festen. Ka i
holde jer fugtige Svende, til vi modes ved næste korsvej
Skriverkarlen i Silkeborg

SLAGELSE
Hule nradet d. 7. sept. 2007 blev afholdt i dejlige nyreno¬
verede omgivelser. Hans, Linda, Boye, Iris og Ejner har
lagt et kæmpe arbejde for at få hulen så flot. Nu mangler
blot lyset (det er nok mig), gulvbelægningen og det værk¬
tøj som skal hænges op. Stor tak til alle. Selve modet
blev indledt med sang nr. 28 hvorefter Hans orienterede
om udflugten d. 15. sept. Alt ser ud til at være på plads.
Med hensyn til Set. Michaels Nat, er det bare glædeligt at
så mange giver en hånd med i hulen. Der skal nok blive
brug for dem alle. Så var det tid til "madpakkerne" med
tilbehor som Jens Peter stod lor denne aften da han havde
rundet de 50 år - og nogle dage d. 18.08.2007. Selv om vi
"kun" var 6 svende og 2 NV. blev det en rigtig hyggelig
aften. Undertegnede forlod det gode selskab kl. 22.00 så
derfor ved jeg ikke hvad tid der blev hikket og slukket..
Med kno i bordet: ErikHjorth Andersen

STOCKHOLM
Vi har ikke været så mange medlemmer på Torpet i august
måned, men det bliver sikkert bedre i oktober. Men den 1.

september kom 14 medlemmer til årsfesten og ville smage
på maden, og den dagen hade Otto Madsen fødselsdag
og bod alle på en drink hjemme hos sig for at ligesom
drille apetiten inden maden. Familiefesten den 18 august
kom mange born og borneborn og fik rode pølser og roget
skinke med katoffelsalad, så det blev en fin dag.

PROGRAM FOR OKTOBER:
D. 05 oktober månedsmode fredag kl. 19
D. 13 oktober Whist lordagkl. 10
D. 19 oktober Schvveiseraften kl. 19
D. 26 oktober svendefest kl. 19

Med naverhilsen Onkel Anders.

SØNDERBORG
Hulemode7 september .Vores forste hulemøde efter ferien
,der var modt 11 navere og 1 gæst deltog i modet hvor vi
blev budt velkommen af formanden, som kunne fortælle
at vi havde fået nye vinduer hvad vi jo alle kunne se vi
har bare fået så meget lys ind og et par af vinduerne kan
åbnes, så vi kan få den friske luft mellem „smøgerne".
Peter har foræret hulen et stort flot skib og dobt den
Svenden, vi takker og samtidigt har lian sørget for en
foredragsholder til næste hulemode. Modet blev en smule
afbrudt, da formanden ville nyde synet af vores nye skil¬
levæg på herretoilettet, så de herrer kan s. .. i fred og ro.
Ester stod for maden som var sammenkogt „de luxe" med
ris , det blev spist næsten til bunden og det var „vist godt
nok'
Kno i bordet og møjnMartha

VEJLE
Hulemode d. 7-9-07. Modet begyndte med at man sang,
" Når somren er til ende", derefter bod formanden vel¬
kommen til modet og orienterede modedeltagerne om de
ting der var sket siden sidst. D. 5-8-07 havde Polle lavet
et dejligt Tag selv bord. og som sædvanlig havde han
en overraskelse med til os denne dag, 6 mand fra Vejle
Harmonika klub var modt op og spillede gode gamle me¬
lodier for os mens solen skimiede på vor dejlige sted på
Navervej ved Vejle Ijord. En dejlig dag havde det været
og en stor tak til dig Polle fra os der modte op og nød
denne dag. Ålegildet d. 15-9-07 ville være det næste ar¬

rangement i Hulen, der var ved modet nogle få pladser til¬
bage dertil. Vejle navernes Vinterfest d. 19-1-08 var blevet
ændret til d.26-1-08. Der vil komme nærmere oplysninger
i bladet på et senere tidspunkt. Ved modet blev der optaget
et nyt medlem, Menno Klenn blev oplyst om de ting en
nav står for, hvorefter man sang velkomstsangen for ham,
velkommen hos os Menno, senere slog Menno flere gange

på klokken og tak for de våde genstande. Hatten klædte
dig for resten utrolig godt, hvis der skulle blive en anden
gang, tror jeg nok at Jorgen vil tage et billede al' dig. Der
skal her gives en tak til Silkeborg naverne for deres arran¬

gement, "Bad på Sovilla" fra Vejle deltagerne. Der blev
ved modet modtaget en hilsen fra Vejle nav Edmund Poul¬
sen der var på ferie i Spanien. Tak for maden Jørgen, det
smagte rigtig godt. Modet sluttede i god ro og orden og vi
ses jo alle igen til vores Generalforsamling næste gang.
Arrangementer i Oktober Mdr.
D.5-10-07 kl. 18.30 Generalforsamling.
Med naverhilsen, Jens k. Ibsgaard.
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ÅLBORG
Der var mødt 16 svende til en hyggelig huleaften, hvor
Iraker Kurt med hjælp af Lis serverede pølser og varm
kartoffelsalat efter en opskrift i Martha-kogebogen, som
hans kone brugte, da hun gik i skole. Formanden bød
velkommen til en ny sæson efter en vellykket pinse¬
stævne. Den første store opgaver bliver at få julelotteriet
i gang, oplægget skal være klar til den 3.10., så vi kan
begynde med salget først i november. Han efterlyste spon¬
sorer til gevinsterne, interesserede bedes henvende sig til
Irene tlf. 29211255 eller Lis tel.98179884 eller 27941218.
Alle medhjælpere ved pinsestævnet bliver inviteret til en
fest, datoen er ikke fastsat endnu. Han efterlyste også de
manglende fotos til fotohylden og opfordrede dem, der
ikke har betalt deres stol at gøre det snarest muligt.
Der kommet et uddannelsestilbud fra Aalborg Kommune
på Forenings- og klubakademiet, hvor alle kan deltage for
at få indsigt i foreningsarbejdet. Sommerudflugten finder
sted engang i oktober, I hører nærmere, Vi havde
planlagt en sejltur på fjorden, men det bliver for dyrt, så
vi overvejer andre muligheder. Emil har fået overdraget
et gammel overslagsbog fra 1863, den er spændende at
kigge i, for eksempel kostede en butiksrude fra 10-21
Kroner, og
fodlister 2,65 kroner per meter. Bjarne fortalte om sin
besøg i hulen i Næstved, hvor han fik en hjertelig vel¬
komst og tilbragte nogle hyggelige timer. Formanden bød
velkommen til 2 gæster, Frank og hans kone Viktoria,
Frank har

rejst i hele Østen og vil gerne blive medlem. Sven Erik
gav en omgang i anledning af hans 60 års fødselsdag, som
ved en fejltagelse blev til 70 års fødselsdag i DFS, und¬
skyld, Sven Erik. Iraker Kurt gav også en omgang, efter at
han havde reklameret for hans nye underbukser, Sloggie
for mænd, de er alle tiders, siger han og fremviste dem
for at overbevise de tilstedeværende.

Med naverhilsen Irene

Under oprydningen efter pinsestævnet fandt vi en sort
damehabitjakke, størrelse medium, hvis nogen savner den
bedes vedkommende henvende sig til os, så vi kan sende
den.

en hilsen til svendene fra Viggo i Tanzania , der takkede
for kortet på sin fødselsdag ! Denne aften blev to nye
svende optaget i foreningen ! De nye medlemmer er Hans
Christensen , der bor i Århus, han har arbejdet i bl.a.
Sverige og Schweiz som maskinarbejder, samt Finn H.
Jensen, der bor i Brabrand. Finn er tømrer og har arbejdet
på Grønland. Velkommen til jer i vor forening ! Den 18
- 8, var der fugleskydning i Hinnerup . Svendene mødtes
kl. 9,-, til et veldækket morgenbord, værten var sidste års
fuglekonge Erik Carlsen ! Mætte og tilfredse gik sven¬
dene i gang med at ramme den stakkels fugl - dog afbrudt
af endnu en spisepause ved frokost tid ! Ole J. Ramte
næbbet, det kostede en omgang til alle ! Han gentog sin
succes og skød også halsen ned. Stephan fik ram på halen,
Ole J. Tog venstre vinge - Kaj skød højre vinge ned, på
Holgers skud. Kaj ramte plet og skød brystet ned på Leifs
skud . Dermed er Kaj årets nye fuglekonge. Tillykke med
værdigheden Kaj ! HB - afholdt møde i Århus den 1-9.
Medlemmerne her var inviteret med til at overvære mø¬

det, kun to tog imod tilbuddet, Det var Kaj og Lis - - lidt
synd at ikke flere svende imødekom tilbuddet om at over¬
være et HB møde , der foregik med stor seriøsitet!

Hulemøde d. 12-10

Bowling d. 26-10, kl. 19, i Echersbergsgade, tilmelding
til Kaj, på tlf. . 86244351

Hilsen fra smilets by . Lis

w Øens Værtshus W

Billard Dart
Kirketofte 1. Samsø
Tlf: 86 59 OO 27

GLARMESTEREN
og hans svende

Håndværker- og naversange

Gårdsange
Sømanssange
Salg af CD

Giro 413 klassikere

Booking: Anita Bondy telefon 44 91 90 09, 21 65 89 49
anitabondy@adslhome.dk www.glarmesterenssvende.dk

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

NÆSTFORMAND:
Henning Brogaard, Rødbyvej 113, 4900 Nakskov.
Tlf: 54955665 Mobil: 24496474
E-mail: hebro@vip.cybercity.dk

TILMELDING OG UDMELDNING AF MEDLEMMER-
ADRESSEÆNDRINGER OG BLADFORSENDEI.SE 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
OG SEKRETÆR
Ove Graa, Runestenen 52, 4700 Næstved
Tlf. 5577 3931 . E-mail: frgraae@ofir.dk

MIDLERTIDIG REDAKTOR
Richard Schmidt, Skanderborgvej 13A.1, 8362 Hørning
E-mail: naverne@gmail.com , Tlf.: 86922901, 21606792
Redaktør Dorrit Hansen, Deadline den 10 i måneden.

FORSENDELSE AF CCEG.BLADET.
Vagner Sørensen, Egevænget 1, 8382 Hinnerup
Tlf. 5190 0201 e-mail: vagner@egevængetl-29.dk
Udstillingsvognen: Udstillingsvognen står i Holbæk, og
spørgsmål angående udlån af vognen bedes rettes til:
Ole Puggaard Ladegaardsparken 671 th.
DK-4300 Holbæk tlf.: 5927 4264
E-mail: o.puggaard@hotmail.com
Tryk: Birkerød Bogtryk/Furesøens Prepress ApS

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 lohzal& øl clfsp>ot

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

Malermester Eugen Uhl
Klinten 27, 3600 Frederikssund

Tlf. 47 31 27 99 - 40 57 27 99

Medlem i Frederikssund

O
v

<
n

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

www.jakon.dk

t

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

yåw
KRONE

TAXI 7550 2700

Birkerød Bogtryk &
Furesøens Prepress ApS
Telefon 44 95 97 96 / 45 81 04 58
Industriskellet 6A - Vassingerød - 3540 Lynge

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.

BORGERKROEN

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

Bodega
GADESPEJLET

Østergade 18 HERNING 97 12 30 08



AFSENDER:
Hovedkassen

Rustrupvej 26 B. DD DANMARK
DK-8653 Them

(f) 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.

CAFE PARADIS
Chr. 8's vej 1 - Silkeborg

Tlf. 86 82 56 20

*MR.T * -&IULARJS TUF. SÉ> S3. OSUS

JL ®fi?r\ Byggefirmaet
Johansen

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

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

MURERMESTER — -

\ Gunner M Vilhelmsen
tim—1

L

1 Egetoften 6, Slagslunde
<" -V23 DK-3660 Stenløse

Tlf.: 48 18 35 11
Medlem i Frederikssund

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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„Hillerød forening har fejret,
at vi inden for et år har haft
hele tre 60-års jubilarer og
en 50-års jubilar. Vi havde
en dejlig messe den 29. sep¬
tember ,hvor alle jubilarerne
var til stede og blev fejret.
På billedet er det fra venstre

Mogens Norlin (50 år), Børge
Rasmussen, Mikkel Eriksen
og Erland Nielsen."
Med kno Per Gjerløv

Tur til Calgarys 50 års jubilæum sommer 2008
Allerede nu skal du til at tænke, på om du vil med til festen i Calgary til sommer, jeg har lavet en aftale med et rejse¬
bureau med udrejse fra Danmark/Kastrup tirsdag den 1. juli 2008 og hjemrejse tirsdag den 15. juli 2008 til en pris af
7.660 kr. for flybilletten + forsikringer (forbehold for ændringer i flyskatter og olieafgifter)
Indkvartering vil i videst mulig omfang være privat hos nogle af naverne i Calgary Seneste tilmelding for flyturen
1. februar 2008, Dispositom 2000 kr. skal betales senest 1. januar 2008 på konto 2316 3489291591. Turen bliver kun
til noget ved minimum 15. tilmeldinger Vil du vide mere om Calgary en by på 1. million indbyggere, se også
www.tourismcalgarv.com hvad kan man lave i Galgary
Hvad kan man lave i Galgary Stampede i Calgary er den største rodeo show i Canada, det foregår i den tid

vi er der, der er alle former for rodeo og hestekørsel og et stort tivoli,
se også www.calgarvstampede.com
Vil du bruge nogle dage kan du leje en bil og
køre 2-300 km nordpå, her møde du en fantastisk
natur, der er bl.a. ulve og bjørne, turen går op
gennem Banff videre til Lake Louise hvor de
alpine ski konkurrencer var ved Olympiaden i
1988, videre op til Colunbia Isfields hvor du kan
køre med en bus med traktorhjul ud til gletsche¬
ren, videregennem en storslået natur til Jasper
hvor der overnattes og videre dagen efter.

Du kan lave turen på 2 dage, men brug 3. Se også www.iaspernationalpark.com og www.columbiaicefield.com
Med naverhilsen
Ole Lindeborg, Solbjerg Hovedgade 72 B, 8355 Solbjerg
Tlf. 86926122/30950665
e-mail bi@bvggefirmaet-iohansen.dk
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S& «£ «1 TAK - TAK - TAK JAK
FØDSELSDAGE
D. 01.12.2007 Inge Haugesen
65 år Valby Langgade 199 1TH

2500 Valby

D. 02.11.2007 Jørgen Henriksen
70 år Færøvej 26, 2 tv

4200 Slagelse

D. 08.11.2007 Jørgen P. Christensen
70 år Egedevej 103

4640 Faxe

D. 15.11.2007 Jens Erik Jensen
50 år Suensonsgade 11

9000 Ålborg

D. 21.11.2007 Svend T.Olsen
70 år Rådhusvænget 7, Ith

3600 Frederikssund

D. 27.11.2007 Frank Ibsen

Randers

Slagelse

Næstved

Ålborg

Hillerød

Århus
60 år Saloparken

9300 Odder

JUBILÆUM

D.01.11.2007
50 år

Mogens Norlin
Hovedgaden 50
3250 Gilleleje

Hillerød

D. 03.11.2007
25 år

Erling Alf Jørgensen
Tingvej 3
7400 Herning

Herning

D. 12.11.2007
25 år

Kaj Hübschmann
Fredensvej 1 F
3460 Birkerød

Hillerød

D. 26.11.2007
25 år

Karin Håkansson

Laxgatan 12, 4 tr
S-133 43 Saltsjøbaden

Stockholm

D. 26.11.2007
25 år

Erling Rasmussen
Patron Pehrs væg 32, 1 tr
S-141 35 Huddinge

Stockholm

D. 26.11.2007
25 år
N.V.

Ruth M. Rasmussen
Patron Pehrs væg 32, 1 tr.
S-141 35 Huddinge

Stockholm

Hermed vil jeg gerne sige „Tak" for opmærksom¬
heden ved min 70 års fødselsdag. En særlig Tak
til HB , Stockholm og Aarhus for de flotte tilsende
Naver-Telegrammer, som jeg modtog i dagens an¬
ledning. MedNaverhilsen

Boy Pickel
Flensborg — Jaruplund (Aarhus Forening )

Jeg vil hermed sige Vejle Naverforening samt HB tak for
opmærksomheden på min 70 År's
Fødselsdag den 13. September.
Arne Clausen Fryland, Vejle

En stor tak til Hillerød Naverforening, fordi min kone og
jeg kunne deltag i jeres Jubilæums fest, som de afholdte
for 4 af deres medlemmer, lørdag d. 29/9. Det var med stor
glæde at jeg kunne overrække jubilarerne, Mikkel, Erland
og Børge jubilæumsbanner i anledning af deres 60 års ju¬
bilæum i naverbevægelsen, og samtidig kunne teenageren
Mogens også modtage et banner for sine 50 år. Der skal
lige nævnes Ole med sine 45 år, og Kaj med sine 25 år.
Det kommer nok ikke til at ske igen de første mange år,
Jeg og min kone takker for en vellykket dag.
På HB's vegne ønsker jeg jer jubilarerne og foreningen et
stort tillykke.
NæstformandHenning Brogaard

MINDEORD

En gammel og opofrende naverven, Mona Hübschmann,
er gået bort. Mona var hulemor hos Hillerød-naverne i ca.
20 år og det første naverne og navervennerne mødte, når
de ankom til hulemøderne og lørdagsmesserne, var Monas
glade smil og varme velkomst, samt de dejlige måltider,
hun lavede til os. Mona har været naverven i Hillerød
siden 1988. Ikke alene var hun hulemor i mange år, men
hendes ægtemand Kaj Hübschmann var hulefar. Vor nød¬
tvungne flytning fra Sophienborg i 2005/6 umuliggjorde
køkkenarbejdet, men Mona og Kaj besøgte trofast den
nye hule i Hillerød Kulturhus til trods for at de begge blev
svært ramt af sygdom.Vi vil altid have Monas glade smil
og rappe bemærkninger i vores erindring.
Æret være hendes minde.
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Holbæk afholder julefrokost d. 1-12-07 kl. 13.30. Prisen er 70 kr. Tilmelding til Ole på tlf.59 27 42 64.
Sidste tilmeldingsdag er 25-11-07.

Frank Ibsen
Frank kan fejre sin 60 års fødselsdag den 27 - 11 - 07. Frank er tømrer og en travl en af slagsen! I sine unge år rejste
han til Australien , hvor han arbejdede i flere byer b.l.a. i Perth - Darwin og Sydney. Frank har et rigtig godt" boldøje "i
flere år blev han fuglekonge , samt vinder af diverse konkurrencer i foreningen. Vi håber snart at se dig i hulen igen , du
spreder altid en hyggelig stemning ! Tillykke med fødselsdagen ønskes du af os i Århus . Lis

Jubilæum
Hillerød forening har igen et medlem, der har et særdeles rundt jubilæum. Mogens Norlin har den 1. november 50 års
jubilæum som nav. Mogens tog sammen med en kammerat til Düsseldorf, hvor de blev indmeldt i naverklubben 1. no¬
vember 1957. Mogens og hans kammerat arbejdede hos finna Adelbert Moll, der havde en udstillingshal og reparations¬
værksteder for folkevogne, Mogens som "betriebs-elektriker", og hans kammerat som værktøjsmager.
Efter nogle måneder rejste de efter gammel navertradition videre til Zürich og blev indmeldt i naverklubben på Höttin-
ger Platz. Mogens var ikke bange for udfordringer og arbejdede nu som telefonmontør, et helt anderledes arbejde. Rej¬
selysten eksisterede stadig, Mogens rejste rundt i Schweiz, og tog så i sommerferien på en længere auto-stop tur til Fi¬
renze, en meget lang, men også spændende tur. Nu var appetitten på lange rejser for alvor lagt, og Mogens og tømreren
Olav Olsen tog sporvognen så langt den gik sydover. Da sporvognen ikke gik længere, fortsatte de på auto-stop, en rejse
gennem Schweiz, Italien, Grækenland, Syrien, Irak, Iran, Tyrkiet, Bulgarien, Jugoslavien, Italien, Frankrig, og tilbage til
Geneve i Schweiz. Her stod Olav af, han ville lære fransk, og fik arbejde i Geneve. Her sluttede deres fælles fantastiske
tur, over 12.000 km i løbet af 77 dage. Mogens fortsatte til Zürich, hvor han fik arbejde inden for sit gamle fag i et lille
installationsfinna i Dietlikon. Mester havde søgt svende i lang tid, og turde godt ansætte en rejsende svend fra Danmark.
Mogens havde stadig mange oplevelser i Schweiz. Vigtigst måske at han traf en dansk nådlerske, Margit. Vi kender ikke
hele historien, men Mogens rejste hjem i julen 1959 uden sin Margit, der var bundet endnu nogen tid af sin kontrakt.
De mødtes så igen, da Margit kom hjem. Mogens fik arbejde i sine forældres lille el-firma, som han og Margit overtog i
1965 og sammen drev de til de gik på pension i juli 1998.
Vi er så heldige i Hillerød forening, at vi har et ægtepar, der begge er naver. Vi ser dem heldigvis tit til vore møder, hvor
vi for nylig fik den muntre rapport over Mogens' oplevelser på den lange rejse til østen.

Jubilæum

Den 26 november 1982 var en stor dag for Stockholmnaverne, vi fik tre nye medlemmer. Det var Ruth og Erling Ras¬
mussen og Karin Håkansson. Alle tre har været til stor hjælp for foreningen og på Torpet genom 25 år. Erling har arbej¬
det for L.M.Eriksson, så han kan det meste om computer. Han og Ruth har været på mange Pinsestævner og Moseltræf-
fer. Erling er også revisor for C.U.K. Ruth har været en stor hjælp ved alle fester på Ingarø og er dyktig på at gøre dem
festlige. Karin som er hulemor på Torpet og ser til at det fungerer. Karin har også været på mange pinsestævner.
STOCKHOLMSNA VERNE

Slagelse Naverforening
ønsker hermed

Jørgen Henriksen
et stort

TILLYKKE
med 70- årsdagen
d. 02.11.2007.

Med kno i bordet:
Erik Hjorth Andersen

Slagelse Naverforening
ønsker dette

smukke, "unge" par,
Marianne & Søren Kirkeby,

hjertelig tillykke
med brylluppet d. 15.09.2007.
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C.C.E.G. bladet
Endelig kom bladet som bør ligge i hulerne, desværre er der ikke mange som bruger tiden på at læse ^jjjE
dette fine og kulturelle tidsskrift, som er forfattet på tysk og fransk og en mindre del på dansk. Vi må
takke den tidligere redaktør afbladet Nils Peter Linderoth for hans store arbejde og at han gennem
tiden har udviklet det blad, som stadig er de rejsendes europæiske håndværkeres talerør. Grundet skift
til en ny redaktør udeblev der 2 blade som følge af de problemer der fulgte med at der også skulle ta¬
ges stilling til hvem der skulle sætte bladet op og ligeledes at finde et nyt trykkeri. Vi må undskylde at
læserne har måttet undvære bladet så længe. Desværre er det sådan i dag en stor del af danskerne ikke
behersker et fremmedsprog, selv om de har haft engelsk og valgfrit tysk i skolen. Det viser sig også
på arbejdspladserne, man ikke kan tale med de fremmede arbejdere, som ikke haft muligheden for at
erhverve sig danske sprogkundskaber. Det er besynderligt i Danmark, hvor man ®
går i skole i 9 år, at eleverne der både har udenlandsrejser i skolen og rejser på ferie i udlandet, at de ikke kan gøre sig rimelig forstå¬
elige på tysk eller engelsk. Nu skal man ikke langt tilbage, hvor svendene i hulerne alle beherskede fremmede sprog, selv om de kun
var gået ud af 7. klasse, men i dag er der ikke mange i hulerne der kan forstå og tale med, når der kommer en fremmed svend.

F.B.S.H.
Forende berejste skandinaviske Håndværkere
Hermed C.C.E.G. bladet med et års forsinkelse. Vi har i F.B.S.H.s bestyrelse vedtaget i Rennes Frankrig 2003 at afholde Europatreffen
2008. Man havde foreslået at afholde træffet på LO skolen i Helsingør, men af økonomiske og praktiske årsager har vi måttet vælge
Odense. Udvalget har arbejdet kraftigt på at tilrettelægge træffet, så det bliver økonomisk overkommeligt for de mange deltagere. Der
har før været afholdt Europatreffen i København i 1963, som var en stor succes med mange deltagere og store talere bl.a. udenrigsmi¬
nister Per Hækkerup og besøg på Københavns Rådhus. Grundet misforståelser i C.C.E.G.s bestyrelse og skift af redaktøren, måtte vi
lægge pres på bladets nye redaktør og C.C.E.G.s præsident for at få bladet i gang igen, da vi ikke kan afholde træffet uden forudgående
informationer i bladet. Sammen med bladet har vi vedlagt en ny revideret brochure som kan bestilles hos undertegnede. Vi ser helst at
den bliver brugt ved agitation for nye medlemmer og ikke ligger hengemt i et skab. Der for har vi ikke sendt flere med skriv eller mail
for at bestille.

Vagner

Mørkøv heste & kræmmermarked.
Igen i år var foreningerne fra Holbæk & Frederikssund samlet til heste & kræmmermarked i Mørkøv i Weekenden d.28
- 30 september 2007. Det er jo gået hænd og blevet en tradition, at vi skal til kræmmermarked i Mørkøv, men i år var
det lidt af et mudderbad, så det var lidt af en prøvelse, at begive sig ud på pladsen, men det holdte ikke os fra, at komme
op til det Irske telt, for at høre vores Irske venner spille og smage på det gode øl. Der skal også lyde en stor tak til dem
der kom med brød til kaffen og var med til at vise Cuk-naverne udadtil. Selv Bitten var kommet helt fra Jylland, for at
være hos os, eller var det nu Freddy hun ville se????. Vi må håbe, at vi til næste år må få et bedre marked med masser af
sol.
Med knoen i bordet. Jan Johansen.

Ny formand i Silkeborg:
Niels Erik Boje
Lindeparken 44 st. tv., 8600 Silkeborg. Tlf. 86816361, mobil 40824283

Efterlysning.
Er der nogen i CUk . som har eller ved, hvor man kan få fat i eller låne en feltesse???
Hvis det er tilfældet, vil vi meget gerne høre fra jer, da vi gerne skulle bruge den næste år til Mørkøv heste & kræmmer¬
marked. I kan kontakte formanden eller undertegnet.
Med knoen i bordet. Jan Johansen.

Formandens Spalte
I den forgangne måned, har HB været repræsenteret henholdsvis Jubilarmessen i Hillerød, samt som Observatør ved
Generalforsamling afholdt i Silkeborg. Der er desuden truffet aftale med Teknisk Skole i Vejle ang. et Oplysningsbesøg
af Formanden for Vejle Naverforening samt undertegnede. Vi vil med vores besøg informerer de kommende Tømrer og
Murer om, hvilke muligheder de har, for at komme til Udlandet, men ikke mindst at oplyse dem om, hvad CUK og Na¬
verne er. Jeg har i skrivende stund ikke noget nyt, ang. Søren Kirkeby's arbejde med at få en afdeling op at stå i Norge.
Der er heller ikke noget nyt, angående de henvendelser, der har været fra forskellige medier, vedrørende evt. TV-udsen-
delser angående Naverne. Håber at kunne bringe mere nyt i næste nr. afDen farende Svend
Med kno Kaj Jepsen Formand CUK.



CALGARY
Hulemode den 3. oktober 2007 Formanden bød velkommen til vores oktober møde hvorefter vi sang de to nationalsange. Til mødet
var der fremmødt 19 naver og tre gæster. Vi havde besøg af et tidligere medlem, Svend Klausen (typograf, og stolt af det) som nu er
bosiddende i British Colombia. Karl Pedersen fra High River havde bragt et par gæster fra DK, Henning Madsen og Niels Mortensen,
som begge fik en hyggelig aften. Jens Kaack fortalte herefter lidt om forberedelserne til vores jubilæum, hvortil der er udsendt ind¬
bydelser til alle foreninger. Der er dog kommet enkelte retur pga. fejlagtig post adresse. Vi har hørt fra Hillerød og fra Los Angeles
som er meget interesseret i at deltage. En tak til Ole i Aarhus som er villig til at hjælpe folk fra Skandinavien med at arrangere en tur
over dammen. Herefter talte formanden lidt om gåsegildet. Der blev rundsendt tilmeldingsliste til samme. Der blev skålet for Torben
Munk samt de to danske gæster som havde bragt snaps. Der blev sunget sang # 29 og #13. Vores 50-50 lotteri blev vundet af aftenens
hulemor, Cindy med $ 36.50. Næste møde den 1. november 2007.
Med kno på bordet Ole

FREDERICIA
Onsdagsmøde 37-10-07 ( Halvårsgeneralforsamling. Da Formanden Erik Philpsen bød velkommen var der mødt hele 20 medlem¬
mer op. Nr. 69 blev sunget inden vi gik over til generalforsamlingen hvor Jens Chr. blev valgt til dirigent. Dagsordenen blev læst op
og godkendt. Protokollen blev oplæst samt formandens beretning, begge godkendt med få bemærkninger. Så til regnskabet som der
var enighed om det så flot ud. Niels Mortensen mente blot at det skulle være til stede i kopieret stand, ved en afstemning stemte kun
2 for. Formanden lovede at det snarest ville blive taget op på et bestyrelsesmøde, herefter blev det godkendt. Under indkomne for¬
slag var der ingen og under eventuelt blev vores nylig afholdte tur til Prag berørt. Vi havde 3 dage dernede , første dag på egen hånd,
anden dag en guidet tur ud til et gammelt slot og et lokalt mikro bryggeri, og med frokost på et lokalt spisested. Alle deltog på denne
tur. 3. dag var de fleste af os med på guidet bytur , og det gik vist op for de fleste hvor meget hvor meget der er og se i Prag. På turen
deltog 14 lokale medlemmer samt 3 fra Odense og 2 fra Kolding, og turen foregik med tog som må siges at være en behagelig rejse¬
form når vi er blevet lidt ældre. Og sluttelig på generalforsamlingen fremlagde festudvalget et udkast til næste års arrangementer og
det blev anerkendt uden indsigelser. Herefter blev generalforsamlingen ophævet. Herefter gik vi i gang med spisningen af hulemors
mad. Og hvor er hulemor glad for at i er så flinke til at melde jer til spisning Onsdag aften på Tlf. 28969460. Da Roman var blevet 73
år ringede han på klokken, tak for det og tillykke med dagen. Tom og Anny fulgte også hans gerning, dog uden at have fyldt år, tak
for det. Efter Generalforsamlingen har festudvalget fået vinterfesten på plads, men det bliver den 9-2.08 i Erritsø forsamlingshus, og
musik og kok bliver de samme som sidste år, men herom senere, men sæt et kryds i kalenderen nu. Lørdag den 10-11-07 Kl. 14 spiser
vi Hønsekødsuppe i hulen, husk tilmelding på Tlf. 28969460. Håber i møder talstærkt op til en hyggelig eftermiddag. Lørdag den 17-
11 -07 vil hulemor lave gule ærter , og der er åben som sædvanlig fra Kl. 11.00 og spisning ca. Kl. 13.00 som sædvanlig om Lørdagen
og prisen vil være den sædvanlige pris, kun 20 Kr., men hun vil gerne have en tilmelding. I en alder af 73 år er Arne Hansen taget ud
i den store verden igen, denne gang til Argentina, det er for at hjælpe sønnen med at renovere en nyerhvervet ejendom.
Med kno Vera/Jens Chr.

FREDERIKSSUND
Referat fra Hulemødet fredag d. 5. oktober 07.Vi var mødt 16 personer op til hulemødet og det var Per og Leif der hade hulevagten,
men da Leif ikke kunne komme måtte hulefar træde til. Formanden bød velkomme til vores gæster fra Hillerød og til de nygifte
Jeannette og Magnus. (Formandens datter & svigersøn). Han bød særligt velkommen til gæsterne fra Hillerød og kom med en lille
opsang at det var dejlig, at se så mange af vores egne medlemmer, 7 svende var mødt op til hulemødet. Og han bød også velkommen
til sin søn, som var til mødet i aften, da han var på studietur, da han skal skrive om naverne på engelsk. Han kom også med en lille
beretning om vores tur til Mørkøv kræmmermarked som han samlinger med Roskilde festivalen. Herefter slog han på klokken da det
vidste sig, at han har haft fødselsdag. (Redaktøren beklager meget, at han har glemt formandens fødselsdag). Efter at have nyt Per
og hulefars dejlige mad, var det Gunner Vilhelhelmsen der slog på klokken. Gunner var nemlig gåset på deltids pension, så han kan
møde senere og gå tidligere hjem. Vi ønsker Gunner held og lykke med sin deltids pension. Der er jo et ordsprog som lyder " Det
er jo så yndigt at følges ad" så Magnus måtte jo også gå den tunge gang op til klokken, men først efter at han fik lov af Jeanette. Vi
takker mange gange for den store helt dåd.. Nu var det næsten blevet en sport, at gå op til klokken, så misanten om vores gæster fra
Hillerød også måtte prøve vores klokke. Vi siger så mange gange tak. Efter al den slåen på klokken og sange, blev det tid til at slutte
for i aften og det gjorde vi med at synge minderne.
Cuk-frederikssund ønsker tillykke med fødselsdagen til:
Karsten Henriksen 08-11.2007
Arne Jacobsen 09-11.2007
Torben Silving 15-11.2007
Med knoen i bordet. Jan Johansen.
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HERNING
Referat fra hulemøde 15/8. 10 naver var mødt op til vores hule-
møde - vi indledte med at synge "fra Arrilds tid" - godt vi har
vores forsanger Gunnar, enhver sang kan afsynges når vi far
hjælp fra Gunnar. Det var åbenbart den helt rigtige opstart sang
for stemningen i hulen var i løbet af ingen tid helt i top, man
skulle tro hele hulen var fyldt op - 10 glade naver kan åbenbart
"fylde" rigtig meget. Snakken gik derud af, vi var rundt om
cykler med hjælpemotor osv. Men senere kom snakken ind på
vikingeskibet "Havhingsten" - og dens bedrifter. En længere
udredning kom fra vores naver kammerat som kendte til det
gamle værktøj som havde været anvendt til bygning af skibet.
Vi lærte også noget om træsorter og vægtfylde - måske vi skulle
overveje at efterligne Havhingst projektet - jeg føler mig over¬
bevist om at vi har "KNOW HOW" nok til at gennemføre pro¬
jektet i vores naver flok. Vi var hele verden rundt, fik historier
om træets hjemland og hårdhed - man kan sandelig godt blive
imponeret af hvor stor viden der gemmer sig i sådan en naver
flok - sig ikke man bliver dum af at være naver. Vi skulle selv¬
følgelig også skylle halsen ind imellem - og straks var Jens på
banen med en omgang - der gik lidt rygter om at han prøvede
at aflede opmærksomheden fra at han var iført FC Midtjylland
trøje (i den forgangne weekend var trøjerne som bekendt blevet
væk). Jens påstod hårdnakket at han har skaffet has på lovlig
vis. Så var der gaver til hulen - vores kasserer havde modtaget
2 stokke som hver især havde sin naver historie. Stokkene var

forsynet med diverse emblemer som det kunne være spændende
at vide mere om, så hvis nogen har lyst er de velkommen til
at kigge forbi for at se dem. Tak til Kaj Helmuth. Snakken gik
selvfølgelig også omkring vores oplevelser i sommerferien - jeg
ved godt at historier fortalt af en naver må omgås sandheden
på en lemfældig måde, men vores formand meddelte at han og
fruen havde faet rødspætter med tyttebær syltetøj!!! Snakken
går og Montagen kommer med et bevingende ord "HVAD DER
LØBER OP DET LØBER NED" så vi gjorde som han sagde
og skålede. Endelig får formanden ordet og kan orientere om at
vi i bestyrelsen er i gang med at udarbejde forslag til vedtægter
vedr. optagelser af naver venner. Der vil senere blive indkaldt til
ekstraordinær general forsamling når de er klar. Mosel turen er
på plads og der er fyldt op så der køres af sted d. 23/8 god tur til
alle. Vor kasserer vil prøve om han kan få lavet nogle T-shirt til
rimelige priser med vores logo på - vi hører nærmere. Vores na¬
ver aften sluttede af med "Disse Minder" tak for en dejlig aften.

Rettelse til Herning naver kalenderen (undskyld til de involve
rede) - Det erAlfErling Jørgensen der d. 3 november 2007 kan
fejre 25 års jubilæum - ikke Kaj Ove Knudsen som jeg fejlagtig
har skrevet.

D. 19/9 var vi samlet i Hulen til navermøde. 11 navere var

mødt frem. Den officielle dagsorden var ikke særlig lang, men
formanden fortalte om besøg i hulen afKarl "Ondt i maven" til
søndags møde siden sidste hulemøde. Tak for besøget Karl. Der
blev mindet om at der var jubilæumsfest i Silkeborg med fane¬
march, åben hule og derefter fest i Lunden d.13/10. Til jubilæet
kan man regne med god musik, for "vores" Haldur og Co. Har
lovet at spille. På hulemødet blev der aftalt at vi indkalder til
ekstra ordinær generalforsamling vedr. naver venner d.21/11 kl.
18.30. Hulen vil være vært med et traktement, så lad madpakken
blive hjemme. Moselturen var også på dagsordenen, både den
lige overstået og den kommende i 2008. Turen i 2008 kommer
til at starte torsdag morgen (tidl. Kørte vi torsdag aften), men
der har været ønsker om at køre turen uden nat kørsel. Referat

fra Moselturen 2007 har været i naverbladet, men jeg "fiskede"
lidt efter de lidt mindre officielle hændelser - og tænk jer der
var igen noget med formandens kone GRETHE og hendes BEN
- mon hun snart kan lære at gå ordentlig.
Med naverhilsen Jonna

Redaktøren beklager det manglende referat i oktober
bladet. Med kno Richard..

HILLERØD
September var en rigtig begivenhedsrig måned hos Hillerød
Naverne. Vi havde en rigtig hyggelig huleaften med 16 delta¬
gere den 14. september. Mogens Norlin fortalte om en meget
usædvanlig tur gennem Irak og Iran for 50 år siden. Bestemt
ikke steder, der var overrendt af danske navere. Og Povl Olsson
fortalte en skrøne fra gamle dage i Sverige. De, der ikke var til
stede gik glip af en munter og noget usædvanlig fortælling. Tak
for bidragene. Og vi fik indviet de nye sangbøger. Og den 29.
september havde vi vores jubilarfest. Hillerød foreningen har
inden for et år haft tre 60 års jubilarer, Mikkel Eriksen, Erland
Nielsen og Børge Rasmussen, og en 50 års jubilar, Mogens Nor¬
lin. Der var 25 deltagere, et dejligt fremmøde, og vi havde den
glæde at se Henning Brogaard fra hovedbestyrelsen og minsand¬
ten Pastoren fra Stockholm. De tre 60-års jubilarer har jo alle
en historie, der går tilbage til Stockholmsafdelingen og Ingarö.
Jubilarerne blev hyldet med tale af formanden, (der også fik
nævnt de andre jubilarer, Ole Frederiksen 45 år, Peter Albrecht¬
sen 30 år, Kaj Hübschmann 25 år). Henning Brogaard overrakte
jubilarstandere til jubilarerne. Pastoren overbragte en speciel
hilsen fra Stockholm, og han havde medbragt en flaske kirkevin
til Stockholmerne. Og Erland berettede minder fra Stockholms-
tiden. Stockholmsafdelingen havde en overgang omkring 300
medlemmer og der blev holdt huleaften hver fredag. "Søren" var
den drivende kraft bag aktiviteterne, også etableringen af torpet
på Ingarö. Erland Nielsen var høvding i en periode, og Børge
Rasmussen var formand, til han rejste videre. Vi har bemærket,
at Stockholmsafdelingen holder pinsestævnet næste år. Det blev
et dejligt gilde, Hulefar klagede ikke over omsætningen. Det
kan også lige nævnes at vi holdt hulen åben i kulturnatten den 5.
oktober. Mange rare mennesker lagde turen forbi og fik en snak.
Nu kommer den traditionelle tid før jul. Vi har huleaften den 9.
november, hvor vi skal have tømt bødekassen. I år har vi jo ikke
vort tidligere problem med at finde nøglen til bødekassen, den
sørgede Jørgen Frederiksen jo for at låse forsvarligt ned i kassen,
så vi ved, hvor den er! Og den 24. november arrangerer vi en
rigtig julefrokost. Mon ikke hulefar ved den lejlighed kan slippe
afmed nogle af sine halvtomme snapseflasker? Og sæt kryds
i kalenderen ved den 14. december hvor vi har pakkeauktion
- med Gløgg og pandekager.
Med naverhilsen Per.

HOLBÆK
De få som kom til vores hulemøde, fik sig en overraskelse. Det
var ikke fordi der var kommet ny lås i yderdøren, men fordi nøg¬
len ikke passede til låsen. Ved lidt hjælp kom vi nu inden døre.
Formanden så vi ikke noget til, men det siges, at han sad ned i
Berlin med adskillige krus øl på firmaets regning. Så Peter tog
over på bedste vis. På mødelisten til Mørkøv kræmmermarked,
var det dem som plejer at møde, som tilmeldte sig. Kommune-
samlægning burde jo ikke have så meget med os at gøre, men vi
fik en gennemgang af hvor vi står eller ikke står som forening.
Og man skal i allerhøjeste grad være med til diverse
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møder, for ikke at blive glemt tilskudsmæssigt. Til den årlige
rengøring af Foreningshuset var John igen fraværende, trods
meget sikker tilmelding. Han påstår at båden fra Sejerø (næsten)
altid bliver aflyst, når der er weekendarbejde på Sjælland. Mør¬
køv kræmmermarked er nu godt overstået. Det plejer at være
sådan, at enten er det rigtigt godt vejr eller knapt så godt vejr her
sidst i september. I år regnede det før, imens og efter kræmmer¬
markedet. Det til trods, var der mange mennesker som kikkede
forbi, for at få en kop kaffe med eller uden fløde og så en snak
om fortiden. Tak til Frederikssund for endnu et godt samarbejde.
TL

HØRNING
Efter endt beretning fra formanden og div., oplysninger , bragte
Richard en hilsen fra samsøturen sammen med Silkeborg. Otto
overbragte en gave(elefantøljern) fra Viggo i Tanzania, mange
tak for den. Jens havde været på dagcenteret og fortælle om
naverne og møllen, det var meningen vi skulle have en musiker
til underholdning og til vores sangaften, men, det gik ikke, ner¬
ver og en blodprop kom i vejen, synge kunne vi alligevel, selv
en solosang fik vi. Efterhånden som tiden gik steg temperaturen
og stemningen i hulen, der var hyggesnak og historier fra det
barske liv i hverdagen krydret med en sang , særlig sidste vers
var hårrejsende., det var lige før det var uhyggelig. Vi havde det
dødskægt. Richard fik næsten høreskade, han sad lige ved skibs¬
klokken, den fik nogle ordentlige slag så møllenissen er vågen.
Igen var det sent inden vi gik hjem for at drømme om aftenens
historier.
Med kno i bordetfra Jens.

KOLDING
Hulemødet d. 28-9. Ret tyndt besøgt den aften, men vi der var
der fik så lidt rede på hvad vi skulle lave til vores vinterfest. Og
en stor tak til Fredericia for turen til Prag, vi to som var med, var
meget begejstret for at være med til den skønne By som er væl¬
dig flot med alle sine store bygninger, og havde to dygtige guide
som fortalte en masse om byen og endda på dansk, selvom den
ene var fra Tjekkiet og den anden havde været dernede i 9 år,
nogle hyggelige fyre begge to. Selvom turen derned med toget
tager 11 timer, havde vi det nu vældig sjov i vores kupe. Der
måtte jo ikke ryges i toget og da naverne er et meget rygende
folk, holdt vi jo nøje med når toget holdt 4-5 minutter ved en
station, så spænede vi jo ud og skulle have en smøg, ellers når
vi var ude at spise om aftenen måtte vi gerne ryge, selv på væ¬
relserne, så vi overlevede hvad det angår. Men det var også rart
at komme hjem og få benene hvilet, da det er jo meget op opad
bakke og trapper dernede. Og lommetyve var der også en der
stiftede bekendtskab med, i den lokale bus, de er jo meget fin¬
gernemme den slags mennesker. Men alt i alt en dejlig tur som
vi sent glemmer. Hvad mon det næste bliver I finder på ?
Med naverhilsen Karen.

KØBENHAVN
Vi var et pænt mindre selskab til Svende-Hulemødet den26.10.
Steen er blevet motoriseret, så han er atter (forhåbentlig) en fast
del af de trofaste der dukker op når Hulen kalder. Vi var dog
ikke flere end at vi kunne tælle antallet på 2 hænder. Den 6.11.
var det atter tid til et Surpriceparty. Surprice var at vi kun var
8, men gu' skulle vi afholde arrangementet. Og hvad rimer på

price, det gør rice, der som bekendt er ris på engelsk. Så hoved¬
retten stod på Thaimad, der - i al beskeden - faldt i meget god
jord (mave). Så det er vidst ikke sidste gang. Klokken blev som
altid mange. Har du meldt dig til vort vandvittige Sildebord
lørdag den 3.11. kl. 13.00? Ellers kan du sikkert nå det endnu.
Våddragt er dog - trods alt - ikke nødvendig. Se yderligere
i sidste Svend eller Københavnernaven. Svende-Hulemødet i
november er tirsdag den 20.11., du kommer vel? Sluttelig en

(unødvendig) indbydelse til vort imponerende årlige Andespil
og Steg, Denne gang lørdag den 1.12. hhv. kl. 15.00 & 18.30.
Præmielisten til spillene (ingen tilmelding) er så lang, at her ikke
er plads til omtale. OBS! Eet at de få banko-steder der er tilbage,
hvor der må ryges! Bingo! Efter endt spil, er det tid til at nyde
ænderne som vi har hørt syde imens, hvortil der naturligvis er alt
hvad der skal være. Nåede du ikke at vinde før, vinder du måske
mande(l)gaven m/k, og der er jo ikke heller ikke værst, vel? Til¬
melding til spisningen, senest den 25.11 til Anny: 32979590,
eller undertegnede: 26738865 (mobil). Vel mødt! Sidst vil jeg
lige takke dem som der efter deadline" sendte mig en fødsels¬
dagshilsen.
Arrangementer:
03.11. kl. 13.00 Sildebord
20.11. kl. 19.00 Svendehulemøde
01.12. kl. 15.00 Andespil

kl. 18.30.Andesteg (rap-show)
Med kno i bordet Niels 2m "

LOS ANGELES
Vores Oktober mode gik fint. Vi havde en ny mester kok , Peter
Hansen, til at lave middagen. Den bestod af asparges suppe,
benløse fugle med gemyse og desserten var is. Det var en meget
dejlig middag. Tak til Peter. Vores mode trak lidt ud da vi havde
mange ting på agendaen. I næste måned har vi inviteret vores
koner og veninder med til vores årlige Mortens Aften andestegs
middag. Middagen bliver tilberedt af Steen Englyng igen. Vi
regner med at få Hulen fuld af glade mennesker. Vi havde vores
årlig picnic i slutningen af September i vores skønne Naverdal.
42 navere, naveretter og gæster fra Soldaterforeningen mødte
op med deres medbragte madkurve og drikkevarer. Naverne og
naveretterne gav snapsen, kaffen og stor kage. Vi havde åbnet
baren og den blev da også godt besøgt. Vejret var perfekt, ikke
for varmt og ikke for koldt. Naveretterne havde sørget for Ame¬
rikansk lotteri og der var mange gode gevinster til de heldige
vindere. Vi regner med at 10-12 navere fra Los Angeles vil tage
til Calgary i Juli 2008 til deres store jubilæum. Nogle håber på
privat indkvartering andre har reserveret hotel og andre igen
kører i egne motorhomes eller camper.
MedKno Arne „ .

NAKSKOV
Så er vi færdig i vores nye hule, når bladet udkommer. Jeg tak¬
ker kasserer Ole og vores nye hulefar Johnny , for den store
hjælp jeg har fået, der samtidig har været med til at holde om¬
kostningerne nede på et rimelig niveau. Hulen har siddepladser
til 21 personer, så der er plads nok til mange gæster plus os
selv. Hulen har været besigtiget af vore medlemmer, og lørdag
d. 27/10 har vi indvielse af hulen, med de der har været behjæl¬
pelig når vi ikke selv kunne klare det. Fredag d. 2/11 holder vi
vores første hulemøde i vores nye lokale, hvor vi får besøg fra
Nysted, så det kan kun blive en munter aften, så der bliver nok
ikke vist film fra Nepal, så det må vente til næste gang vi har
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hulemøde. Den 7/11 besøger vi Nysted, det er til de traditionelle
gule ærter og pandekager. Ole har talt om at vi hellere må tage
lidt solbærrom med til pandekagerne, men han har så mange
skøre påfund. Nakskov ønsker de 4 jubilarer i Hillerød et stort
tillykke Et stort tillykke til Silkeborg i anledning af deres 70
årsdag
Med kno i bord Henning

NYSTED
Hulemøde den. 1. oktober 2007
Ved hulemøde mødte 6 svende med store forventninger til af¬
tenens hyggelige samvær, vi enedes om at gule ærter spises i
Stoppestedet onsdag den 7. november ogWilly står for kokkere¬
ringen afærter og Oldermandens kone bager pandekagerne - så
kan det ikke gå helt galt. Der blev aftalt at inviterer de gæster
om plejer at komme og spise gule ærter. Kaj, Jens og Frank står
for borddækning og Ib tager den med ro med sit dårlige knæ,
men har faet til opgave at ordne oldennandskæden så den er fin
og blank til brug ved festmiddagen.
Julefrokosten den 24. november holdes ved Skatmesteren kl.
13:00 og det er som sædvanlig at alle tager en ret med de kan
lide eller kan lave. I tiden efter Kommunesammenlægningen er
der jo blevet en hel del bygninger som står tomme, også efter
at Nysted Kommune er flyttet ud af rådhuset og vi er nu kaldt
til møde i Lokalhistorisk forening den 16. okt. for at give vores
besyv med hvad man kan bruge de tomme lokaler til, det kan
måske være at vi efter lang tid har udsigt til nye lokaler til en lidt
større hule. Snakken gik om Nakskov Naverforenings nye na¬
verhule og tillykke til Nakskov som så længe har manglet et fast
tilholdssted til hulen, vi enedes også om at tage en tur til Nak¬
skov for at aflægge et besøg i deres nye hule på deres hulemøder
fredag den.2.nov, nærmere aftales med Henning.
Aftenen sluttede med at synge minderne efter at vi have indtaget
rigelige mængder af stegt flæsk og persillesovs.
Med kno Oldermanden

NÆSTVED
Siden sidst. Vi har nu aftalt en dag, hvor vi laver en or¬
dentlig oprydning. Derefter kan døren og vinduespartiet
på første sal blive lavet færdigt. Til sidste hulemøde var
vi 17 medlemmer samt 2 gæster. Det var Elo og Anne
Marie fra Hørning, som kom forbi. Det er altid dejligt at
fa gæster i Hulen. Klokken blev brugt flittigt. Der var en
god stemning, og vi sluttede først ved midnat. Vi har nu
30 tilmeldinger til vores ølsmagning den 19. oktober. Det
er rart, at der er så stor opbakning til vores arrangementer.
Ove og Jytte har været på besøg i LA og til hulemøde
samt kammeratligt samvær. Vi boede 4 dage hos Bodil
og Arne, hvor vi havde nogle dejlige dage. Bodil og Arne
gav gallon whisky til vores Hule. Den blev prøvesmagt
efter hulemødet. Vi takker for flasken. Næste måneds
gæstekok er Carsten Bernt. Husk at der er andesteg i
hulen den 9. november kl. 19:00. Den 8. november kan
Jørgen Christiansen fejre sin 70 års fødselsdag. Vi ønsker
til lykke med dagen.
Med naverhilsen Ove.

ODENSE
Odense d 9-10 07. Ved „hulemødet" d. 5-10 var vi den store
flok af 5 stk. Ole kunne fortælle at t.i.b har faet andre lokaler. De
har foreløbig lejet sig ind hos H.K i Vindegade 74-76. Så må vi
se hvornår de får bygget noget nyt. Vi skal heller ikke selv flytte
vores ting, som står i deres kælder. Det flytter de også for os og
sætter det ned i et lokale i H.K kælder. Vi er blevet virkelig godt
behandlet afT.I.B. Hidtil har vi haft lokalerne gratis, selvom det
kun er en lille kantine vi har haft, men uden vores ting fra hulen.
„Vi" flytter 1 nov. derfor er guleærter d 2 nov. aflyst. Vi blev
enige om at spise på Boulevard-Kroen tirsdag d 6 nov. Kl. 18.
Ole havde lavet den skønneste gullaschsuppe a la Lajos, et tidli¬
gere medlem fra Ungarn, og jo, vi tænkte på Kaj i Århus, han er
vild med den suppe. Dem fra Prag turen siger tak for en god tur
til Fredericia.
De bedste hilsenerpigen fra Fyn.

RANDERS
Der var generalforsamling d. 5/10, det gik ikke så stille af. For¬
manden (Peter) blev genvalgt, kassereren (Kim) gik af og vi
valgte en ny kasserer, det blev Laila for det næste halve år. Vi fik
også en ny næstformand, det blev Bitten, indtil videre. Der var
13 medlemmer der var mødt op. Så der var afstemning, om at
navervenner, fik stemmeret, lige som naverne, der var 6 mod 2
der var imod. Men de har kun stemmeret i vores forening (Ran¬
ders). Der er julefrokost i hulen d. 24/11-2007 ca. kl. 13.00, men
bliver vi mere end 23 personer, bliver det ude ved Hans Nielsen,
adressen er: Bjerregravvej 69, Tånum - Randers. Vi har ikke sat
nogen pris endnu.
Kno i bordet, Peter.

ROSKILDE
Hulemødet d. 28-9, hvor det var "vores" fødselsdag var der 20
fremmødte. Da formanden var syg var det Poul der bød velkom¬
men og vi sang en enkelt sang inden vi gik til bords. Det var jo
festudvalget som stod for maden og hvilken dejlig mad , tusind
tak for mad. Karin havde en god sang med, tak, den kan bruges
ved flere lejligheder. Ellers en stille og rolig aften, som sluttede
omkring kl. 22.
Program for November :
Søndag d. 11 kl. 17.30 Kortspil
Fredag d. 30 kl. 19.00 , da er der generalforsamling bli'r der
serveret gule ærter, tilmelding til Inger på tlf. 4636 4204 senest
8 dage før. Evt. forslag til formanden senest 8 dage før.
Hulevagt Inger og Lars Peter.
Med naverhilsen fra Roskilde Anne-Lise

SAMSØ
Vi havde som beskrevet i forrige blad besøg af Silkeborg Na¬
verne. Det blev noget af en weekend.
Søndagsmøde den 16/9-2007. Aldrig før har der været så mange
Naver i vores HULE.
9 af os selv og 21 fra Silkeborg. Der blev en søndag.
Næste møder.
21/10-07. Søndagsmøde.
2/11-07. Hulemøde. Vildt.

Jeg kan lige nå at få vores Hulemøde med den 5/10-07. Den
stod på Gule 'Arter lavet af vores formand H.P.
Det var ikke nødvendig at tykne den med eddike. Det smagte
bare dejligt. Vi var 8 naver og 1 naverven.
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2 gæster fra Silkeborg Gunnar og Sanne. 3 gæster herfra. Else,
Sidsel og Margrethe. Det blev et velmættende møde.
Selv om det er lidt tidligt, fik vi valgt et Juletræsudvalg.
Med kno Jørn

SILKEBORG
Nu er generalforsamlingen vel overstået, som før nævnt ville
det nok give lidt forskydninger i bestyrelsen, og det blev det så.
Der var god tilslutning til generalforsamlingen 23 svende var
mødt op, vi indledte mødet med at optage et nyt medlem Hanne
som er sygeplejerske og som har arbejdet i Frederikshåb i et
par år, så velkommen til Hanne. Vi havde den store fornøjelse
at have besøg af vores HB. Formand Kaj Jepsen til generalfor¬
samling, det er dejlig at se ham ude i afdelingerne, jo så var der
jo da også alle dem som han kendte fra Grønland, så det blev til
megen snak fra og om Grønland. Ny formand Niels Erik Boje
og "Mads" Kaj-Erik Westengren kom i bestyrelsen i stedet for
Kai Spaanhede ligeså blev Preben Sørensen valgt til revisor
afløste Jørgen Kastrup. Tidligere eller gamle formand blev se¬
kretær, så nu er det på med arbejdstøjet og så derud ad. Christian
aflagde et regnskab med et pænt overskud, det er jo dejligt.
Uforglemmelige dage på Samsø . Selv efter invasion fra fast¬
landet, stod de godt imod disse øboere god klaret. I november
er der sangeftermiddag og det er den 4 november kl. 14 hvor vi
vil bruge samme køreplan som de forrige år. Det der dur spiller
altså Haldur fra Herning det bliver nok med nogle af dem som
vi kender samt et par af de andre, så en fornøjelig eftermiddag
kan jeg love derefter er der sat brunkål på menuen. Så jo flere
vi er jo sjovere bliver det så vi ses. Tilslut vil foreningen sige
en stor tak til Gitte og Kai for deres store arbejde for Naverne i
Silkeborg ligeså til Jørgen vi mødes ved næste korsvej en dag.

Ka i holde jerfugtige Svende. Skriverkarlen.

SLAGELSE
Lørdag d. 15/9-2007 var vi 11 personer fra Slagelse Naver¬
forening (Iris var desværre fraværende p.g.a. "fjummerier" i
skovbunden og et brækket ben til følge) som havde en dejlig
oplevelsesrig sommerudflugt til Andelslandsbyen Nyvang ved
Holbæk. På hjemturen "trak" Boye os med rundt på det meste
af Sjælland for at vise os hvor han skulle være opvokset, for
dernæst at køre yderligere en evighed for at gøre holdt på en lille
legeplads (hvor han sikkert også engang, for mange år siden,
har leget), så vi kunne få en velfortjent drikkepause. Alt i alt en
dejlig dag som Hans og Ejner stod for. OBS!!! Jeg skylder nok
at fortælle Søren Kirkebys fravær skyldtes at han var til bryllup
denne dag sit eget.
Fredag d. 28/9-2007 holdt vi "Åbent Hus" i.f.b. med Set. Mi¬
chaels Nat. Frelsens Hær, fra Roskilde, stod for den musikalske
underholdning denne aften. Der var måske nogen som undrede
sig over hvad Frelsen Hær har med Naverne at gøre og der er da
heller ingen forbindelse, men i Slagelse Naverforening er alle
ligeværdige og så længe der ikke bliver prædiket religion eller
politik friet blev til fulde overholdte kan alle deltage i vores
arrangementer. Der var da også vældig godt besøgt i Hulen med
ca. 60-80 gæster som, iflg. eget udsagn, havde en herlig aften
sammen med os. Så derfor en stor tak til Jørgen Henriksen som
stod for dette arrangement og, på trods af operation d.d., mødte
op i Hulen sammen med fru Birgit. Det var bare flot! Grethe

havde, vanen tro, frembragt en dejlig kage som blev fortæret
med stor fornøjelse. Vi har fået en rigtig sød tilbagemelding fra
Frelsens Hær hvor de fortæller at, også de, havde en morsom og
oplevelsesrig aften. Herligt! Fredag d. 5/10-2007: Hulemødet,
som blev indledt med sang nr. 73, var noget småt besøgt denne
gang (også undertegnede var desværre fraværende) med kun
4 svende og 1 NV. Til gengæld var der besøg af 2 gæster som
ønskede at høre om evt. optagelse. De havde begge været i hulen
til Set. Michaels Nat og var således blevet henvist til at komme
til førstkommende hulemøde. Jørgen vil gerne have tilmelding
senest 1 uge før hulemødet i nov. da han denne gang står for
forplejningen.
Iflg. kassereren, som denne gang var refferant, blev hulen forladt
i god ro og orden ca. kl. 23m.
Kommende arrangementer:
Torsdag d. 22/11-2007 kl. 19M: Spisning i hulen i anledning
af stiftelsesdato.

Sandag d. 25/11-2007 kl. 14m: Jul i Hulen med gløgg, æble¬
skiver. kaffe, kage og pakkeauktion.

STOCKHOLM
Hulemødet den 7 september med 12 Svende blev en dejlig aften
med krydderboller og ost, der blev diskuteret om forskellige
forslag til overnatning og arrangement for pinsestævnet næste
år i Stockholm. Mange fine ideer kom frem. Whisten den 15
december kunde ikke genomføres på grund af at medlemmer var
ude at rese, og vi får forsøge ved et senere tilfælle med Surprise
med Chriss, så nye datum kommer. Svendefesten blev vellykket,
maden holdt på at ta slut, men alle blev mætte. Det var dejligt
at se Jenny på benen og komme med Johannes igen. Sangbogen
kom frem og en stor del af aftenen gik i sangens tegn. Vi har
haft besøg af en resende Markus Gærtner fra Lanthaus i Bauern
som hade arbejdet i Norge, og som boede på Torpet en tid. En
kort tid var han i Uppsala, men har nu rejst til Hamburg. En ælg
har kommet og gået på Torpet, så en aften hade Chriss og ælgen
næsten støt sammen, men bægge klarede sig.

PROGRAM FOR NOVEMBER:
D. 02 november månedsmøde kl. 19
D. 10 november gåsemiddag kl. 18
D. 24 november svendefest kl. 13
Med naverhilsen Onkel Anders

SØNDERBORG
Vi var 11 mødt op til hulemøde det var da meget bedre end vores

lørdagstræfmed 2 pers. formanden bød velkommen og så sang
vi en enkelt sang, vi fik at vide, at der var indkøbt 2 nye toiletter
( det er som om Sønderborg har noget med toiletforhold) men
nu mener vi at det er slut, ellers var der ikke det store at berette
så vi kunne gå over til „maden" og det var så sandelig et lækkert
måltid mad Kartofler og stuvet blomkålssovs og frikadeller og
hjemmelavet rødbeder, det var herligt Henning stod for meste
(men Hanne har haft en finger i sovsen) hyggeligt, der var ikke
den store stemning så her blev tidlig lukket p.g.a. en karseklip¬
pet træt Hulefar.
Møjn Martha
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VEJLE
Til Generalforsamlingen den 05. Oktober, var 13 Naver og
Navinder mødt frem, og Generalforsamlingen blev indledt med
" I et vinhus vil jeg sige." Efterfølgende gik vi over til Dagsord¬
nen, hvor første punkt var: Valg af Dirigent, og Jens Ibsgård blev
valgt og takkede for valget. Formanden indledte sin beretning
med at takke alle, for deres indsats i Hytten samt Foreningen,
siden sidste generalforsamling. Der har hen over sommeren
været flere arrangementer i Hytten, samt flere Pensionistklub¬
ber og Efterlønnere har gæstet Hytten. Polle har afholdt 4 " Ta'
selv Frokoster " og det årlige " Ålegilde " hvor Åse samt hendes
Køkkenhjælp endnu en gang havde fremtryllet en Lækker gang
stegt Ål med Stuvede kartofler. En stor tak til jer begge i køkke¬
net. En særlig tak til Åse, for de mange gange, hvor du har stået
for stegningen afÅlene, nu hvor du har tilkendegivet, at det var
sidste gang, du stod for " Stegte Ål." Alt i alt havde det været
et godt halvår. Beretningen blev sat under afstemning, og blev
enstemmigt godkendt. Kassereren fremlagde regnskabet, der
ikke havde " Røde " tal på bundlinien. Enkelte punkter i regn¬
skabet blev drøftet, hvorefter det blev sat under afstemning og
godkendt. Der var indkommet 1 forslag til Generalforsamlingen,
og det gik ud på, at der blev indført enhedspriser i Hytten. For¬
slaget blev sat til afstemning, og blev vedtaget med 11 stemmer
for og 1 imod. Jørgen blev genvalgt som Kasserer. Erik Nielsen
ønskede ikke at modtage genvalg som Næstformand. Keld H.
Christensen blev valgt som ny Næstformand. Bent P. Larsen øn¬
skede ikke at modtage genvalg som Skramleriforvalter; Lida de
Vries blev valgt som ny Skramleriforvalter. Hytteudvalget: Jens
Ibsgård ønskede ikke at modtage genvalg: Jørgen blev nyvalgt
til Hytteudvalget, hvorArne Fryland samt Bent modtog genvalg.
Fanebærer: Bestyrelsen varetager dette. Finn Olesen blev valgt
som Revisor, idet Johnny Lindskjold ikke ønskede genvalg.
Formanden takkede de medlemmer, der ønskede at holde en

pause fra Bestyrelses- samt Foreningsarbejde. Under punktet
Eventuelt, blev flere ting drøftet. Dette punkt refereres ikke i
Den farende Svend. Dirigenten takkede herefter for God ro og
Orden. Som afslutning på Generalforsamlingen, havde Jørgen
lavet Smørrebrød, og både under og til det efterfølgende Brød,
blev Klokken afprøvet flere gange.
HUSK: Lørdag den 17. November kl.: 1330 i Hytten GULE
ÆRTER A LA DSB JENS OG BIANCA.

Tilmelding til Hans Emborg Tlf.: 75830901 eller 40929705
Med kno. Kaj Referent.

ÅLBORG
Huleaften den 3 oktober var pænt besøgt, idet 12 medlemmer
havde fundet vej til hulen. Lis og formanden havde gang i mad¬
lavningen, som bestod af en sildemad og en gang forloren skild¬
padde, alt blev spist op. Selvom vi ikke kan lide det så nærmer
julen sig og dermed julelotteriet. Vi er ved at have det klar, så vi
kan sælge lodderne fra 1 november.
Julefrokosten er planlagt og finder sted i Hulen lørdag den 8.
december. Medhjælperfesten afholdes torsdag den 8. november
kl. 18. Den helt store begivenhed finder sted den 3. november
idet hulemor Lis runder det skarpe hjørne og holder en stor fest.
Med naverh Isen og kno bordet, Gunnar.

ÅRHUS
Der var rigtig mange i hulen den 14 - 9 , hvor vi skulle have
foredrag om Grønland ! Else og Otto fra Hørning kom også på
besøg i hulen . Efter de interne meddelelser gik ordet til Erik
Fage Pedersen , der har været øverste chef for det militære på
Grønland , samt flere chefstillinger inden for det militære , b.l.a.
adjudant for hærens operative kommando . Erik Fage Pedersen
fortalte i sit foredrag om sine 15 mdr. på Grønland som chef
for Grønlandskommandoen , han var udstationeret i Grønnedal
i 1996 ! Vi fik et indblik i hans opgaver der , det indbefattede
mange opgaver - han var b.l.a. vært for besøg afKronprins
Frederik og Hækkerup med følge ! Vi fik et godt indblik i hans
virke på Grønland , fortalt med megen lune . Det var meget
interessant at lytte til! I dag er Erik Fage Pedersen formand for
Danmarkssamfundet i Århus ! Til hulemødet d. 29 - 9 , sang
vi velkomstsangen for arkitekt Åge Haurum fra Hammel ! Boy
Pickel havde taget turen fra Tyskland for at komme til huleaften
, Boy havde for nylig haft fødselsdag , han fik i den anledning en
gave fra foreningen , han slog straks på klokken . Vi siger mange
tak ! Vi planlægger en tur til Flensborg d. 1 dec. Tilmelding til
Kaj på tlf. 86244351 .Vi har Stiftelsesfest den 17 nov. Menuen
er som følger : Velkomstdrink - Forret: Butterdej sskal m/høns
i asparges - Hovedret: Svinekam stegt som vildt m/ tilbehør
- Dessert: Jomfruens islagkage m/ kirsebærsauce - Kaffe m/
kage og portvin - Natmad : klar suppe m / boller og flutes ! Den¬
ne herlige middag koster kun 140,- pr. Kuvert - drikkevarer til
hulepriser ! Tilmelding til Kaj , inden d. 5 - 11 på tlf. 86244351
Hulemøde d. 9-11
Stiftelsesfest i hulen d. 17- 11. kl. 18,-
Tur til Flensborg d. 1-12
H Isen fra sm lets by. L s

Øéns Værtshus

Billard Dart
Kirketofte 1. Samsø
Tlf: 86 59 OO 27

GLARMESTEREN
og hans svende
Håndværker- og naversange

Gårdsange
Sømanssange
Salg af CD

Giro 413 klassikere

Booking: Anita Bondy telefon 44 91 90 09, 21 65 89 49
anitabondy@adslhome.dk www.glarmesterenssvende.dk

Bar NO. 41 Bodega
Staldgårdsgade 41

7100 Vejle
Tlf. 75 85 16 13
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HOVEDBESTYRELSEN:
EMNER TIL BEHANDLING I HB.. SKAL VÆRE
FORMANDEN I HÆNDE SENEST D.25 I MANEDEN.
Formand:

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

NÆSTFORMAND:

Henning Brogaard, Rødbyvej 113, 4900 Nakskov.
Tlf: 54955665 Mobil: 24496474
E-mail: hebro@vip.cybercity.dk

TILMELDING OG UDMELDNING AF MEDLEMMER-
ADRESSEÆNDRINGER OG 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
OG SEKRETÆR
Ove Graa, Runestenen 52, 4700 Næstved
Tlf. 5577 3931. E-mail: frgraae@ofir.dk

MIDLERTIDIG REDAKTØR
Richard Schmidt, Skanderborgvej 13A. 1, 8362 Hørning
E-mail: naverne@gmail.com ,Tlf.: 86922901, 21606792
Redaktør Dorrit Hansen, Deadline den 10 i måneden.

FORSENDELSE AF CCEG.BLADET.
Vagner Sørensen, Egevænget 1, 8382 Hinnerup
Tlf. 4094 2610 - 4093 1963 e-mail: vagner@egevængetl-29.dk
Udstillingsvognen: Udstillingsvognen står i Holbæk, og
spørgsmål angående udlån af vognen bedes rettes til:
Ole Puggaard Ladegaardsparken 671 th.
DK-4300 Holbæk tlf.: 5927 4264
E-mail: o.puggaard@hotmail.com
Tryk: Birkerød Bogtryk/Furesøens Prepress aps

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 loK.cz.le 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

M 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

Af
KRONE

TAXI 7550 2700

Birkerød Bogtryk &
Furesøens Prepress ApS
Telefon 44 95 97 96 / 45 81 04 58
Industriskellet 6A - Vassingerød - 3540 Lynge

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.

BORGERKROEN

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

Bodega
GADESPEJLET

Østergade 18 HERNING 9712 30 08
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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.

CAFE PARADIS
Chr. 8's vej 1 - Silkeborg

Tlf. 86 82 56 20
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Jfc" 'S/rnV Byggefirmaet
Johansen

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

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

Her er plads til
din annonce
- bestil NU!

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



Onde rygter fortæller at jeg snart runder de tre snese år.
På grund af juletravlheden holdes den som nævnt her.

Derfor har jeg spurgt den øvrige bestyrelse i Herning, om jeg
må flytte vores Nytårskur til Vestparken 28, og det har jeg
fået lov til. Så hvis der er nogle af mine Naver kammerater
med påhæng der har tid og lyst til at kikke forbi, så er det

Søndag den 06.01.2008 fra kl. 10.00.
Med Naverhilsen Flemming Laugesen, Herning

En Formand

fylder 60År

Tur til Calgarys 50 års jubilæum sommer 2008
Allerede nu skal du til at tænke, på om du vil med til festen i Calgary til sommer, jeg har lavet en aftale med et rejse¬
bureau med udrejse fra Danmark/Kastrup tirsdag den 1. juli 2008 og hjemrejse tirsdag den 15. juli 2008 til en pris af
7.660 kr. for flybilletten + forsikringer (forbehold for ændringer i flyskatter og olieafgifter)
Indkvartering vil i videst mulig omfang være privat hos nogle af naverne i Calgary Seneste tilmelding for flyturen 1.
februar 2008, Dispositom 2000 kr. skal betales senest 1. januar 2008 på konto 2316 3489291591. Hiren bliver kun til
noget ved minimum 15. tilmeldinger Vil du vide mere om Calgary en by på 1. million indbyggere, se også:
www.tourismcalgarv.com hvad kan man lave i Galgary
Hvad kan man lave i Galgary Stampede i Calgary er den største rodeo show i Canada, det foregår i den tid

vi er der, der er alle former for rodeo og hestekørsel og et stort tivoli,
se også www.calgarvstampede.com
Vil du bruge nogle dage kan du leje en bil og
køre 2-300 km nordpå, her møde du en fantastisk
natur, der er bl.a. ulve og bjørne, turen går op
gennem Banff videre til Lake Louise hvor de
alpine ski konkurrencer var ved Olympiaden i
1988, videre op til Colunbia Isfields hvor du kan
køre med en bus med traktorhjul ud til gletsche¬
ren, videregennem en storslået natur til Jasper
hvor der overnattes og videre dagen efter.

Du kan lave turen på 2 dage, men brug 3. Se også www.jaspernationalpark.com og www.columbiaicefield.com
Med naverhilsen
Ole Lindeborg, Solbjerg Hovedgade 72 B, 8355 Solbjerg
Tlf. 86926122/30950665
e-mail bj @bvg2efirmaet-iohansen.dk
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D. 15.12.2007 Lis Lindskjold
65 år Torstilgårdsvej 32, st th

8381 Mundelstrup

D. 16.12.2007 Flemming Laugesen
60 år Vestparken 28, Lind

7400 Herning

D. 16.12.2007 IngerWillumsen
65 år Rønøs Alle 1

4000 Roskilde

D. 19.12.2007 Bianca Schmidt
60 år Hans Egedesvej 14

7000 Fredericia

D. 21.12.2007 Frank Ventrup
75 år Vængetvej 47

3630 Jægerspris

D. 27.12.2007 Erik Sennenwald
65 år Skuerupvej 14

4295 Stenlille

Århus

Herning

Randers

Vejle

Frederikssund

Frederikssund

En stor tak til alle i Aalborg forening for de man¬
ge søde hilsener og opmærksomheden omkring min
60 års fødselsdag.Tak for pengegaven, blomster, cho¬
kolade, vin m.m. - og tak for al Jeres godhed imod
mig.
Tak til Gunnar og Poul Erik for et par meget vel¬
mente taler/sang. Tak til Peter - uden ham var flaget
aldrig blevet hejst.
Tak til vore 2 „optrædende" medlemmer: Bjarne
O. med den „vovede" sang - og Iraker-Kurt, som
altid gerne - på opfordring - står på hovedet på en

stol, alt imedens han „opsvælger" en øl. Og til HB og
Irene: Tak for de flotte telegrammer. En særlig tak til
min „yndlingsnaver" Anker, som kom hele den lange
vej over til Nørresundby for at være med til at fejre
mig.
HulemorfraAalborgforening.

JUBILÆUM

En hjertelig tak for gaver og hilsener til min 50 års
fødselsdag den 28. oktober.
Hanne Hellerup, Hillerød

D. 01.12.2007 Horst Dieter Zaedow
25 år Kvaglundparken 1

6705 Esbjerg 0

D. 03.12.2007 Arne Clausen Frylund
25 år Nørretorv 3

7100 Vejle

Vejle

Vejle

På grund af sygdom sender jeg hermed en forsinket
tak til alle der var med til at gøre min 90 års fødsels¬
dag til et uforglemmeligt minde. Tak for alle tele¬
grammer og hilsener
Knud Bach Sørensen Frederikssund

D. 04.12.2007 Karl-Heinz Fiering
10 år Damager 6

8362 Hørning

Hørning

D. 04.12.2007 Vera Krag-Jensen Hørning
10 år Klokkeblomstvej 19, Stavtrup

8260 Viby J.

"Hermed vil jeg gerne sige tak" for den flotte kurv
fra Næstved naverne, samt telegrammer i anledning
afmin 70 års fødselsdag.
Med naverhilsen Jørgen Christiansen, Næstved
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Vinterfest i Fredericia den 9-2-2008.

Så er det tid igen at tænke på vores årlige vinterfest.
Lørdag den 9-2-2008 afholdes vores årlige vinterfest i Erritsø

Forsamlingshus. Vores menu er denne gang:
Vi bækforrel med flødestuvet spinat.

Kalvefilet m/ svampe 3 slags grønt, sovse,
Vi hvide kartofler, Vi kroketter.
Islagkage med Skildpaddesmag.

Natmad. Klar suppe.
Musikken er Kim som vi havde sidste år

og kokken er også den samme som vi havde sidste år.
Pris 175 kr.

Sidste tilmelding den 1-2-2008.
Tilmelding er bindende.

Henvendelse til Vera på TLF. 28969460.
Med kno / Festudvalget.

Lis startede sin karriere på arbejdslivet som en hård negl, i lædertøj, hun blev butiksuddannet i læder/skind og pelse.
I 1970 flyttede Lis med familie til Linkøbing i Sverige hvor hun arbejdede i et par år. Hun er kommet i vores hule siden
1986 da hendes mand Bent blev naver, Lis blev selv medlem i 1997, tillykke med dine 10 år i foreningen. Lis var i man¬
ge år uforenelig med Dansk Supermarked, hvor hun drev det til at blive Områdeleder. I dag er Lis efterlønsmodtager, og
har taget en del frivillig arbejde, men far også tid til sin ungdomshobby som er akrylmaling på lærred, og har i år været
med på to udstillinger, hvor hun har fået en god kritik. Lis får også tid til sine 2 børn og et barnebarn, ind imellem hun
går til koncert for at høre sine store idoler The Doubliners lige så tit hun har mulighed for det. Lis har en del år været
sekretær i vores bestyrelse i Århus og vi vil sige tak for det store arbejde hun lægger i vores hule.
Århus Naverne vil gerne ønske Lis hjertelig tillykke med sin 65 år fødselsdag.

Ole Lindeborg

Formandens Spalte. i
den forløbne tid siden sidste nr. af Svenden, har HB afholdt møde i Silkeborg, samt deltaget i Silkeborg Na-
verne's 70 års Jubilæum. Der er stadig nogle Foreninger der ikke har sendt deres Lokale Vedtægter. Nogle
undrer sig måske over, at HB efterlyser disse, idet de tidligere er blevet godkendt af HB. Der er sikkert nogle
Foreninger, der har lavet " Ændringer " i deres Vedtægter, og for at kunne behandle forespørgsler fra For¬
eningerne, er det af stor betydning, at vi i HB har de rigtige Vedtægter at forholde os til. Det er grunden til,
at vi efterlyser Vedtægterne. Da vores mangeårig Redaktør afDen farende Svend på grund af helbredsmæs¬
sig årsager har valgt at stoppe sit virke som Redaktør pr. 31-12, vil jeg på HB's vegne sige Dorrit mange tak
for det store arbejde, hun har lagt i CUK, samt i Den farende Svend. Det har ikke altid været lige nemt at få
tingene til at gå op, men Svenden kom ud, takket være din indsats. Richard Schmidt vil fra samme dato over¬

tage det fulde ansvar som Redaktør af Svenden. Da vi alle er ved at gå en travl tid i møde, vil jeg opfordre jer
ude i Foreningerne til så småt at tænke på, hvad I havde af forslag til Årets Nav, - Æresmedlem afCUK og
evt. Love- og Vedtægtsændringer for CUK. Samtidig vil jeg på HB's vegne ønske Naver og Navinder i ind-
og udlandet en rigtig glædelig Jul samt et godt Nytår, samt tak for samarbejdet i det forgangne år.

Med kno Kaj Jepsen Formand CUK.
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HB - Mødet den 13. oktober 2007 kl.: 10:00

Lunden, Vestergade 74, 8600 Silkeborg

Dagsorden: 1: Protokol og beretning
2: Redaktøren
3: Hovedkasserer
4: Arkivet
5: Gældende lokale vedtægter
6: Forsendelse af DfiS til udmeldte medlemmer, der har betalt kontinget for hele året
7: Eksklusion afmedlem fra Næstved
8: Næste møde
9: Eventuelt

Ad.l Formandens Beretning på HB-mødet den 13.Oktober 2007.10.11
Først vil jeg byde jer velkommen til efterårets HB-møde her i Silkeborg. Jeg har endnu ikke hørt fra andre Foreninger
ang. Afholdelse af HB-møder , men det kan nås endnu, inden det sidste møde i År. HB- medlemmer har siden sidste
møde, deltaget i Jubilarmessen i Hillerød, samt som Observatør på Generalforsamlingen i Silkeborg. Vi må som HB-
medlemmer også udføre opgaver, som det tidligere Kontroludvalg varetog, så det er ikke til at spå om, hvor meget af
den slags, vi vil komme til at udføre. Som tidligere nævnt, så har Formanden for Vejle Naverne Hans og jeg været på
Teknisk Skole i Vejle, for at berette om Naverne, samt fortælle Lærlingene om de muligheder vi har, for at skabe kon¬
takt, hvis de vil ud at arbejde og se verden på en anden måde end Charterrejser. Der var samlet ca. 60 Tømrer-Snedker¬
lærlinge, så mon ikke der skulle være kommende Naver blandt dem. Der var EDB-udstyr i Aulaen, så de fik bla. Set
Hjemmesiden, samt enkelte Foreninger's hjemmeside. Vi var der ca. 1 time, og efterfølgende fik vi en aftale med Mu¬
rerne om at komme på besøg hos dem. Nærmere herom, når besøget har fundet sted. Vi forventer at det vil blive inden
for de næste par uger. Desuden har jeg planer om, at fa en aftale med Teknisk Skole i Kolding, hvor jeg så vil høre, om
Formanden for Kolding Naverne har lyst og tid til at deltage i mødet. Jeg har afleveret noget materiale, som jeg fik
overdraget af Ole Bøwig, til Arkivet hos Frode. Vedr. Thule vil jeg overlade til Frode, at berette om tingenes tilstand
i det Nordlige. Har sendt mail til Søren Kirkegaard i Norge, for at høre nyt om en evt. opstart af en Forening i Norge,
men har på nuværende tidspunkt ikke hørt fra Søren.

Ad. 2 Redaktøren oplyser at det går godt med bladet.

Ad. 3 Frode oplyser at postvæsnet har haft problemer med forsendelse afbladet i denne måned. Vi håber at det bliver
bedre fremover. Hvis bladet udebliver, så gå ind på hjemmesiden www.naverne.com.
Thule-naverne har betalt hvad de skyldte. Der sendes ikke flere blade fremover.

Ad. 4 Ingen bemærkninger, da Vagner ikke var til stede.

Ad. 5 Foreningerne har efterhånden sendt lokale vedtægter, men vi mangler stadig nogle.
Grunden til at HB vil have lokale vedtægter tilsendt, er at de skal rettes ind, således at de passer til H B 'A vedtægter.

Ad. 6 De lokale foreninger må selv ordne mellemværendet med udmeldte medlemmer.

Ad. 7 Ole Haaber er ekskluderet afNæstved-foreningen og på HB mødet 13.10.07 blev det vedtaget af Ole Haaber
også er ekskluderet afHB.

Ad. 8 Afholdes 08.12.07 i Næstved, 12.01.08 og 01.03.08.

Ad. 9 Intet

Referent Ove Graae
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Så oprandt dagen den 13. oktober 2007

Naverne i Silkeborg

Vil gerne sige tak til alle som deltog i vores 70 års
jubilæum. Fra nær og fjern, det var med utrolig stor
glæde, at der var syv faner med til fane marchen.

Der var talere fra Silkeborg Kommune ved
viceborgmester en Hanne Bæk Olsen, samt HB for¬
manden og underholdning af Peter Edderkop som gav
den på alle tangenterne eller knapperne. Med "Så viden
om jeg på havet for" og "Gråsten visen". Ove Grå sang
a cappella "Har fruen skidt dag" en smuk og gribbene
sang, ja ikke og forglemme "Pigen fra Fyn" med jersey

konen + Inger Emborg som også gav en solosang.

Musik direktør Haldur med medhjælpere
spillede fremragende.

Tak for telegrammer og gaver
Det var en god dag.

Vi mødes igen i Lunden i pinsen 2009

Der var en lille hær af medlemmerne som gjorde det
muligt at afvikle dette. Vagn rør sad jo ved kassen,

Bent Wils bagte kransekage, Jens "Kok" havde slebet
knivene Boje sørgede for at der var øl nok.

Gunner med hjælpere sørgede for
opdækning og afrydning.

Ole havde jo fanemarchen, det var flot Ole
+ alle jer som ikke er nævnt

Tak alle Sammen.

Ka i nu holde jer fugtige så længe til vi ses igen

Skriverkarlen.

L



FREDERICIA
Onsdagsmøde den 7-11-07.
11 medlemmer var mødt op da formanden bød velkom¬
men og nr. 69 blev sunget. Han omtalte den nylig afholdte
vinterfest i Kolding, hvor vi deltog 7 personer i rigtig
hyggelige lokaler, så der var god stemning til en god
musik. Det fik bare en rigtig kedelig afslutning for Niels
da han faldt ned af trappen og brækkede både over og
underkæbe, herfra vil vi ønske dig god bedring. Herefter
blev der talt lidt om vores Juleafslutning den 15-12-07
Kl. 14 som hulemor vil stå for, tilmelding er nødvendig på
Tlf. 28969460 senest den 5-12-07. Kim ringede på klok¬
ken en gang da han lige har fyldt år. Under spisningen var
der god underholdning med fortællinger fra dart og bow¬
lingspillets verden fortalt afAnette, ved næste lejlighed
får du en kaffe af de gode i honorar. Festudvalget vil også
her lige gøre jer opmærksom på vores vinterfest i Erritsø
forsamlingshus Lørdag den 9-2-2008 Kl. 18.00 men læs
mere om det andet sted i bladet.
Med kno Vera/Jens Chr.

HILLERØD
Oktober var igen en god måned hos Hillerød Naverne.
Det begyndte som allerede berettet med kulturnatten den
5. oktober, hvor vi holdt hulen åben og traf en masse
hyggelige mennesker. Blandt gæsterne var Marianne
Jønsson. Marianne fortalte om hendes bedstefar, og hun
kom tilbage til vores huleaften den 12. oktober, hvor vi
fik mere af historien om Peter Thygesen Poulsen. Den
første begivenhed var i 1904, hvor han reddede to drenge
fra at drukne i slotssøen. Det indbragte ham en medalje
for druknedes redning, som han med rette var stolt over,
og en kontant belønning. Pengene blev brugt til at starte
en rejse, og rejsen begyndte uheldigvis med at hans kapi¬
tal, 400 kr. blev stjålet. Han kom frem til Schweiz og fik
arbejde, og rejste senere videre, blandt andet til Palæstina
og Ægypten. Han tegnede en mængde fremragende teg¬
ninger på sin færd, og vi fik lejlighed til at se en del af
dem. Der var mødt 11 deltagere. Vores messe i oktober
var flyttet til den 20. oktober på grund afHanne Hellerups
fødselsdag. Sekretæren flakkede rundt i Kina og var ikke
med, men der er rapporteret om en rigtig god messe med
12 deltagere. Vi havde den glæde at se gæster fra Næstved
og Nakskov. I december har vi huleaften den 14. decem¬
ber. Traditionen tro holder vi pakkeauktion, så medbring
en pakke til en værdi afmindst 25 kr. Det bliver festligt
som sædvanlig, og først serverer vi gløgg og æbleskiver.
Med naverhilsen Per.

FREDERIKSSUND
Ved hulemødet d.2-11. var 13 medlemmer og gæster
mødt op. Formanden havde meldt afbud, og da næstfor¬
manden også var fraværende bød Poul velkommen til de
fremmødte, og vi sang traditionen tro " Når samlet er vor
naverflok Inge og Karsten kom lidt senere, de havde
besøgt Dorrit på Hospice i Frederiksværk. I aftenens løb
blev klokken flittigt rørt af denne måneds fødselarer, Tor¬
ben Arne og Karsten og vi siger tak til dem. Det var et
hulemøde hvor snakken gik, og alle hyggede sig.
Da begge hulevagter udeblev havde Arne som sædvanligt
sørget godt for bespisningen.
Næste hulemøde er Julefrokost d. 1 dec. Hvor vi håber
at rigtig mange vil tilmelde sig. I Januar måned har vi så
Hulemøde med Kogesild d.4 januar. Hvor vi håber at
glarmesteren og hans svende møder op og er med til at
underholde.

Fødselsdage i December:
Inge Henriksen d. 12
Frank Ventrup d. 21 ( 75 år)
Erik Sennenwaldt d.27 ( 65 år)

Med naverhilsen Poul

HØRNING
Som stand in for fru formand, var det Kalle der skulle
styre tropperne. Denne aften startede vi tidligere end
normal, nemlig kl. 19.00, der var varmt mad på menuen.
Inden skafningen var der diverse meddelelser, samt at 3
naver havde meldt sig ud og taget deres ølglas med hjem.
Det er ærgerlig det er kommet så vidt med udmeldelser.
Så nu er der igen ledige pladser i møllekælderen, i læsere
kan jo komme og se stolene lørdag den 8. december. Den
dag holder vi som vanlig åben mølle 10.00 - 16.00 - fra
kælder til kvist. Som først anført brugte Kalle ikke klok¬
ken mere end 3 gange, resten tog Herbert og Vera sig af,
de ville gerne give en omgang øl, ingen vrøvl med det.
Kaj Lindskjold kom lige til en portion varmt mad, godt
med rødbeder. Jens havde fået nogle naver effekter af
efterkommerne til bagersvend Carl Schulz 2-10-1884.
Han er grundlægger til Schulz Catering i Solbjerg. Nu
ikke mere her fra Hørning ellers bliver det for langt. Åben
Mølle lørdag d.8. december fra kl. 10.00 - 16.00 Mølle¬
vænget.
Med venlig hilsen og glædelig jul og godt nytår alle læser.
Jens Hansen.



7.

KOLDING
Hulemødet ret godt besøgt denne aften, og vores nye
medlem Ejner havde lavet 2 flotte og lækre lagkager til
vores kaffe, de smagte vældig godt, selv til morgenkaffe
lørdag morgen var der et par stykker som godt kunne
forene Lagkage, rundstykker og kaffe sammen så intet
gik til spilde. Vores Vinterfest om lørdagen blev en rigtig
dejlig og festlig aften. Med megen god mad og god musik
sammen med naver fra Silkeborg, Odense og Fredericia,
og vores egne. Der blev i hvert fald sunget, skålet og dan¬
set hele aftenen. Så om et par år gør vi det måske igen,
selvom det er et stort arbejde at få det til at køre. Vores
nytårstaffel har vi bestemt til d. 19-1-2008, så sæt kryds
i kalenderen, vi vil gerne se så mange som muligt afjer
alle.
Med naverhilsen Karen.

KØBENHAVN
Vi var sør'me 9 + 1 til Svende-Hulemødet den 9.10. + 1
var vor kære ven Æblekagen, der igen havde fundet vej
fra Strøby Egede til Hulen. I bogstavelig forstand: Dejligt,
og sikke ( æble")kinder vi far når det sker. Søndagsmes¬
sen den 28.10. var beskedent besøgt, men som sædvanlig
når Leif Ove holder messe - eller andet i Hulen, mangler
der absolut ikke noget. Men det gør der jo aldrig når vi
samles. 19 (silde)hoveder var mødt op til vort overdådige
Sildebord den 3.11. Der var som sædvanlig jeg ved ikke
hvor mange retter. Det var svært at nå det hele. Personligt
fik jeg for første gang i mit liv prøvet sildesalat... Ikke så
ringe endda. Når disse linier læses, er Svenden nok sta¬
dig på trapperne, så jeg vil her ikke skrive så meget om
vort pragtfulde andespil. & -steg lørdag den 1.12. Blev
også omtalt i sidste nr., hvor sidste tilmelding er/var den
25.11. Men prøv og ring ifald du kan nå det inden start¬
skuddet. Onsdag den 19.12. afholder vi Julehulemøde kl.
19.00. Traditionen tro, er Hulen vært med gratis (!) æble¬
skiver og glögg, og det er bare uha så godt! Vi skal have
tømt bødekassen. Det er kun for 3 1/2 måned, men det
skal man ikke lade sig narre af. Næste års halvårsprogram
af Københavnernaven udkommer ligeledes, så der er IN¬
GEN undskyldning for ikke at dukke op (ned).Den 29.12.
er er der programsat Nytårstaffel med ??. Jeg vil gerne
hurtigst muligt have et praj om interessen, da vore gæste¬
værter har reserveret dagen. Men det kræver naturligvis
bl.a. .en opbakning. Så lad mig høre (mobil: 26738865)
inden den 10.12. Tak. År 2008 ligger vi ud med Stiftelses¬
fest lørdag den 12. januar kl. 18.00, og bemærk at det er
på dagen! 109 år på bagen. Det skal da fejres, 'ik? Sidste
tilmelding til en endnu skøn aften er den 6.1. Jeg ønsker
hermed alle egne og andre foreningers medlemmer samt
andet godtfolk en glædelig jul og godt nytår. Må CUK
bestå mange år endnu!
Med kno i bordet Niels 2m "

LOS ANGELES
November den 9ende holdt vi så vores Mortens Aften. Vi
havde fuldt hus idet vi havde inviteret vores naveretter og
alle vores ægtefæller med til andesteg. Vi var 56, så vores
gode nav Steen Englyng og hans kone havde meget travlt
med at stege og brase ænder og kartofler og også tilberede
alt tilbehøret. Steen havde fanget 24 canadiske ænder og
det blev en middag der gjorde lykke. Der var ingen det
gik sultne hjem. Vores formand Kent Hanson var taget på
ferie med hans kone til Hawaii, så de nød solen mens vi
andre nød den dejlig middag. Vi havde ikke noget official
møde, men vi skal så til december have vores årlige gene¬
ral møde og afstemning.
Jeg kan til gengæld fortælle en lille bjørne historie". Min
kone og jeg tilbragte natten i vores camper efter Mor¬
tens Aften, idet vi havde fået æren til at rydde op efter
middagen. Vi kom først i seng klokken 2 om natten og
havde ikke andet lige lagt hovedet på puden for vi hørte
et kæmpe rabalder. Vi tittede så udenfor og jeg kunne se
2 eller 3 store sorte bjørne smovse sig i alle resterne fra
middagen. De kunne vælte en meget stor og tung skral-
lespand. Næste morgen fik vi lov til at rydde op efter
rovdyrene og som tak for mad havde de lagt mange store
visitkort". Min kone var glad for at hun ikke gik i seng
lidt senere end hun gjorde for ellers ville hun have mødt
de tre friske bjørne på vej til vores camper som vi havde
parkeret langs med Hulen. Uha, hun kan nemlig ikke lide
bjørne kun dem der er udstoppede med vat, og det kan jeg
godt forstå.
MedKno Arne „ .

NAKSKOV
Så kører det igen i Nakskov.
Lørdag d. 27/10 var der indvielse af den nye hule, for
dem der havde givet en hånd med, eller på anden måde
har givet en hjælpende hånd . Der blev serveret snitter
og der til øl og vin. Tiden var fra kl. 13.00 til 17.00, men
de sidste gik først ved 20.00 tiden, så det gik lystig med
bærerklang, selv Kurt var mødt op, det må han gerne gøre
lidt oftere. Den 2/11 afholdte vi det første hulemøde i
vores ny hule, og der var besøg fra Nysted, Hele 6 naver
troppede op(var anmeldt) så det blev også en festlig aften,
med sang og lystig bærerklang, da klokken blev brugt flit¬
tigt, og så havde de også medbragt klare næsedråber Tak
for besøget Nysted. Synd for Ole der ikke kunne deltage,
da han var blevet lokket til noget kirkeligt af en kvinde,
men det var vist ikke noget med hånd i hånd. Formanden
startede hulemødet med en sang hvorefter der blev beret¬
tet om Dorrit,s tilstand, jeg måtte også beklage at svenden
endnu ikke var udkommet. Den 7/11
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var vi 3 naver + Maria draget til Nysted, hvor der var det
årlige gule ærter, med øl og de klare dråber, også en for¬
nøjelig aften. Den 25/11 deltager Maria og Formanden i
Slagelse.s juleafslutning, så jeg håber på, at Grethe ikke
har lejet vores værelse ud. I den forløbne måned har for¬
mand Henning været ude til 3 foredrag sammen med Ole,
det sidste var i Orion 110 logen, så nu er de kun 2 tilbage
d. 8/11 og d. 14/11 så er det slut, men der er vel heller
ikke flere foreninger tilbage, og jeg gider heller ikke høre
på mig selv mere ca. 40 gange er rigelig. Til hulemødet
d. 7/12 vises der egne optagelser fra Nepal, efter Hulemø¬
det.
Nakskov Naverforening ønsker alle en god jul samt et
meget bedre nytår.
Med kno i bordHenning

NYSTED
Hulemøde 05-11- 2007
Ved hulemødet var der mødt 6 mand plus en gæst, forhå¬
bentlig en ny nav som måske beslutter sig for optagelse i
foreningen ved næste hulemøde. Vores besøg i Nakskov
Naverforening løb af stablen uden problemer og vi var
alle 6 mand kørt til Nakskov fredag den. 02-11-2007 for
at tage den nye naverhule i nærmere øjesyn og selvføl¬
gelig for at smage på stedets forplejning, som viste sig
at være helt okay, sild, flæskesteg, frikadeller og ost, og
hertil rigelig mængder af øl og brændevin, alt i alt en hyg¬
gelig aften tak til Nakskov. Afvikling af festaften med
gule ærter i Stoppestedet gik også over al forventning,
27 personer nød de velsmagende ærter, som Willy igen
i år havde været så flink at lave, Anne Lise stod for pan¬
dekager som sædvanlig, også dette var i top. Nakskov
Naverforening kom 3 mand og 1 dame til festen som
lovet, desværre havde Ole fra Nakskov glemt de omtalte
flasker med solbærrom som var omtalt i sidste nummer
af Svenden under Nakskov, men lovede at ved næste fest
hvor der spises gule ærter i Nysted vil han ikke glemme
de 2 flasker med solbærrom. Næste fest er julefrokost den.
24-11-2007 og er overstået når dette læses, festen holdes
hos Willy og Lissie på Vognmandsmarken, og igen i år
bliver det en form for sammenskudsgilde, hvor hver især

laver en velsmagende ret og tager med. Aftenen sluttede
med biksemad og spejlæg, herefter blev minderne sunget
og det var tid til at begive sig hjemad.
Med kno Oldermanden.

NÆSTVED
Siden sidst har vi haft ølsmagning i Hulen. Der var mødt
30 personer, som havde en rigtig hyggelig aften. Den gode
stemning blev nok forstærket af de mange smagsprøver,
vi fik i løbet af aftenen. På hulemødet d. 02.11 blev det

besluttet, at julefrokosten bliver d. 08.12. Nærmere herom
på opslag i Hulen. Sæt X i kalenderen. Efter mødet gik
vi ned til spisning, hvor Carsten havde lavet grønlangkål
med flæsk og pølse. Tak til Carsten.
Med naverhilsen Ove

RANDERS
Der var hulemøde i Randers 2/11 uden bestyrelse, men
kasseren klarede det nok uden bestyrelse. Der var ni frem¬
mødte.
Helle blev optaget som naverven, velkommen til Helle.
Søren Munk er flyttet fra Randers forening til Silkeborg
afd. ved årsskiftet.
Kim flytter fra Randers forening til Herning forening til
januar 2008.
En stor tak til den der arrangerer vores julefrokost i år:
Grethe, Jørn, Helle og Jan.
Søndag d. 30/12-2007 er hulen lukket.
Der er åbent 31/12-2007 til middag som der plejer.
Jeg ønsker jer alle en god jul og godt nytår.
Kno i bordet Peter
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ROSKILDE
Hulemøde den 26-10 var et stille møde. Formanden bød
velkommen og vi sang en sang, inden vi gik om bord i
de medbragte klemmer, til hygge snak og et par historier.
Lars Peter slog på klokken det gav lidt humør. Tak Lars
Peter og Inger. Der sker jo ikke de store ting i denne tid,
men nu er vi da sikker på at vi kan blive her i hulen 3 år
mere, det er da rart det er på plads. Aftenen sluttede om¬

kring kl. 21.30, så det blev ikke sent.

Program for December:
Søndag d. 9-12 kl. 17.30 blandes kortene
Fredag d. 28-12 kl. 19.00 årets sidste hulemøde
Hulevagten er Erna og Karl

MedNaver hilsen fra Roskilde Anne-Lise

En naver stok

res. Igen Børge "Farmand," Haldur og Peter "Edderkop"
Vi fik igen sunget en masse dejlige sange og Haldur havde
taget en flaske "Nonneblod" med, som var tilvirket med
hjælp afTrylleformpolare, unge jomfruer og Sankt Hans
aften, samt en fast kvinde hånd. Den gjorde sin virkning.
Vi sang af karsken bælg. Så vi ses til Julefrokost den 1/12
kl. 13 alt som vanligt. Jule komsammen den 23/12 kl. 10.
God jul til jer alle sammen og kan i nu holdejer fugtige så
længe. - vi ses.
Skriverkarlen.

SILKEBORG
Hvordan er det og blive 70 år, ja jeg kan jo ikke svare

på det, men om føje år da kan jeg være med. Naverne i
Silkeborg kan jo nu tale med i den kreds som er syvti år.
Ja det var helt igennem en god dag for os. Vi la ud med
at Hoved Bestyrelsen mødes kl. 11, på da værende tids¬
punkt var svendene stort set færdig med at dække bord i
salen, så nu var alt på plads til slaget om aftenen. Så nu
kunne vi se frem til fanemarchen og der var seks faner,
fra Kolding - Vejle - Herning - Ålborg - Hørning samt
vores egen, med Ole Eriksen i spidsen gik det nu gen¬
nem byen, flot var det. Så var der tid til at nye de gode
omgivelser i hulen, og derefter var der middag i hulen,
vi mødes kl. 17 i Lunden hvor der var omdelt et lille
hæfte med vores historie i, samt nogle sange, dette hæfte
var tilvirket af Svend Jensen fra Hvam og sponsoreret
afArbejdernes Landsbank. Musikken var lagt i kyndige
hænder ved Haldur og han levede op til vores bedste
forventninger, jo jo- godt hjulpen på vej af vores egen

Spillemand Peter Poulsen, som var helt oppe at ringe, han
sang og spillede af hjertes lyst. Så må vi jo alle overgive.
Jeg er da også af den mening, at ingen gik sulten der fra,
så vores mad leverandør skal også have en kado, for også
en stor tak til Jens "Kok" for han store indsats - tak Jens.

Men uden jeres medvirken var det¬
te aldrig gået, så tak til alle som
gav en hånd med ved jubilæet.
Sangeftermiddag, ja det er jo en tradition som skal beva¬

SLAGELSE
Hulemøde 2/11-2007: Vi var 6 svende og 4 NV som
denne aften mødtes for at hylde Jørgen på hans 70 års fød¬
selsdag, som jo blev lidt anderledes end vi havde forestil¬
let os p.g.a. Jørgens hospitalsophold. Men nu går det da
heldigvis fremad og det var dejligt at se dig i hulen igen,
Jørgen. Vi startede med fødselsdagssang og herefter nr. 73
fra sangbogen. Formanden orienterede ang. tilmelding til
både Stiftelsesdag og "Jul i Hulen" d. 22. og 25. Nov.
Der var enighed om at afholde et evt. HB-bestyrelses-
møde d. 12/1-2008.
Herefter blev der en kort pause fordi vi fik besøg af
2 svende fra Tyskland - Tim og Frank - som pt. arbej¬
der for DKR-Byg i Korsør. Det var rigtig hyggeligt og
vi håber at se dem begge senere for de bliver her til jul.
Boye har påtaget sig ansvaret med at sørge for juletræ i
år. Vi må se at få sat skub i lysmesteren for der er et par
mørke områder i hulen efter renoveringen. Efter mødet
var det tid til det kulinariske hjørne og der blev disket op
med alskens herligheder som, med stor lyst, blev fortæret
med hjælp fra et par klare dråber der var skænket af både
Jørgen Henriksen og Fam. Rafn. Tak for det. Hulen blev
forladt i god ro og orden ca. kl. 23m efter at vi alle, både
tyske og danske, havde sunget minderne.

Med kno i bordet: ErikHjorth Andersen

SØNDERBORG
Her er vi ved at gå i vinterhi., ikke åben til sidste lørdags-
træf, men efter søgen med lys og lygte fandt vi en med
nøgle.
Hulemøde 2 nov. Næstformanden bød velkommen og
meddelte at vores formand var gået afmed øjeblikkelig
virkning og han vil være konstitueret formand indtil næste
Generalforsamling. Vi sang en sang og hulefar havde fået
købt nogle pølser, ellers ikke noget at berette.
Møjn Martha
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HOVEDBESTYRELSEN:
EMNER TIL BEHANDLING I HB.. SKAL VÆRE
FORMANDEN I HÆNDE SENEST D.25 I MANEDEN.
Formand:

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

NÆSTFORMAND:
Henning Brogaard, Rødbyvej 113, 4900 Nakskov.
Tlf: 54955665 Mobil: 24496474
E-mail: hebro@vip.cybercity.dk

TILMELDING OG UDMELDNING AF MEDLEMMER.
ADRESSEÆNDRINGER OG 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
OG SEKRETÆR
Ove Graa, Runestenen 52, 4700 Næstved
Tlf. 5577 3931. E-mail: frgraae@ofir.dk

MIDLERTIDIG REDAKTOR
Richard Schmidt, Skanderborgvej 13A.1, 8362 Hørning
E-mail: naverne@gmail.com , Tlf.: 86922901, 21606792
Redaktør Dorrit Hansen, Deadline den 10 i måneden.

FORSENDELSE AF CCEG.BLADET.

Vagner Sørensen, Egevænget 1, 8382 Hinnerup
Tlf. 4094 2610 - 4093 1963 e-mail: vagner@egevængetl-29.dk
Udstillingsvognen: Udstillingsvognen står i Holbæk, og
spørgsmål angående udlån af vognen bedes rettes til:
Ole Puggaard Ladegaardsparken 671 th.
DK-4300 Holbæk tlf.: 5927 4264
E-mail: o.puggaard@hotmail.com
Tryk: Birkerød Bogtryk/Furesøens Prepress aps

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 loh^cile øl de]?ot

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

Malermester Eugen Uhl
Klinten 27, 3600 Frederikssund

Tlf. 47 31 27 99 - 40 57 27 99

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

Birkerød Bogtryk &
Furesøens Prepress ApS
Telefon 44 95 97 96 / 45 81 04 58
Industriskellet 6A - Vassingerød - 3540 Lynge

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.

BORGERKROEN

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

Bodega
GADESPEJLET

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.

CAFE PAR
Chr. 8's vej 1 - Silkeborg

Tlf. 86 82 56 20

*MR.T * B.m_ARJs TLF. SÉ> 22 051S

it ®ifiSäk Byggefirmaet
Johansen

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

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

Her er plads til
din annonce
- bestil NU!

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


