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GODT NYTÅR
HB og redaktionen vil takke alle navere og
navervenner, annoncører, samt trykkeriet for
det gode samarbejde i det forgangne år, og
håbe det må fortsætte i det nye år, og samti¬
dig ønske jer et godt nytår.
Personligt vil jeg også takke for det gode
samarbejde, det har været spændende, men
ikke altid lige nemt at få det hele til at hænge
sammen, og huske alle indlæggene. Beklager
de fejl det må have medført i årets løb.så man
har glædeligt taget imod skideballer, såvel
som roser for sit arbejde.
Med kno

Midlertidig Redaktør
Richard Schmidt
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Lørdag den 26. januar kl: 18.00 afholder
Vejle-Naverne deres Vinterfest i Festsalen,
Treschowsgade 2 I Vejle.
Menuen Er: Helstegt Tyndstegsfilet, Glaseret Kamfilet,
Gratineret Kylling, Inderfilet med Ratatullie Grøntsager,
Flødebagte Kartofler, Mixet Salat i Skåle samt Dressing
samt Brød og Smør. Natmad: Aspargessuppe. Den Musi¬
kalske afd. Står Black Coffie for. Pris 140,- Kr. Pr. Person
Tilmelding til Vinterfesten skal ske hos: Hans Emborg
Tlf: 75830901 eller Mobil: 40929705.
Sidste frist for Tilmelding er Tirsdag den 15. januar 2008.
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TAK - TAK - TAK - TAK
FØDSELSDAGE
D. 09.12.2007
75 år

D. 19.12.2007
60 år

D. 29.12.2007
40 år

D. 01.01.2008
65 år

D. 15.01.2008
60 år

D. 28.01.2008
65 år

D.01.02.2008
70 år

Børge Petersen
alias „Foto-Børge"/Børge hulefar"
Nørrebro Vænge 8,2.tv
2200 København N

Erik Knudsen Stockholm
Tolvmansgatan 29
S - 65460 Karlstad

Niklas Pedersen Stockholm
Flat B 123 Powys Lane
Palmers Green
London NI3 4HJ.

Ole Hansen Bøjstrup Århus
Sønderholmvej 47, Krajbjerg
8543 Hornslet

Hans Mikkelsen
716 Heritage Dr. SE
Calgary AB T2V 2W5
Canada

Kirsten Rasmussen
Brummes Plads 3, st th
5000 Odense C

Per „skilt" Jakobsen
Fælledvej 20 c
4000 Roskilde

Calgary

Odense

JUBILÆUM

D. 03.01.2008 Bjørn Petersen
25 år Skovstræde 7

4880 Nysted

D. 04.01.2008 Verner K. Lauritsen
25 år Piledamsvej 4

6000 Kolding

D. 21.01.2008 Preben Dalby
25 år Madegårdsvej 10

5350 Rynkeby

Nysted

Kolding

Hørning

Mange tak.
Jeg vil hermed sende en stor tak til Silkeborg forening, for
at min kone og jeg får lov til at komme til jeres sangefter¬
middag i november, vi glæder os til næste år. Også tak for
en sjov og hyggelig aften sammen med Tove og Søren og
ikke mindstWilly's Kaffeklub i Lunden.
Med venlig hilsen Mette og Haldin:

En stor tak til HB samt Vejle for¬
ening for hilsner til mit 25 Års Jubilæum.
Arne Clausen FryIand, Vejle

En hjertelig tak for hilsenerne, telegrammer og gaver, ved
mit 25 års jubilæum den 12. november 2007
Med kno Kaj Hübschmann

Jeg vil hermed takke HB, ved Henning Brogaard, og for¬
eningen i Hillerød samt Naverne i Silkeborg for opmærk¬
somheden ved mit 50-års jubilæum d. 1-11-2007
Med naverhilsen Mogens Norlin

Hermed en stor tak til alle der i anledning af jeg er gået
over i den 3 alder, sendte telegrammer, breve, telefonop¬
ringninger samt blomster. En spec. Tak til Los Angeles,
Stockholm, Hovedbestyrelsen for CUK, samt alle Naverne
i Randers med navne fra deres Julefrokost den 24/11-07
som jeg desværre ikke selv kunne deltage i.
Med kno og naverhilsen Inge, Randers.

"Foto-Børge/Børge Hulefar"
med det borgerlige navn Børge Petersen, kunne søndag den 9.12. fejre 75 års fødselsdag. Børge er en af vore altid
uundværlige og vellidte Navervenner, og har været det i flotte næsten 45 år. Kæle-/øgenavnene beskriver klart det store
arbejde han i mange mange år har gjort som Hulefar, men ikke mindst de kilometervis af smalfilm han har optaget
herhjemme og ude, når Naverne og Vennerne var på tur. Mange af dem har vi (gen)set i Hulen i nyere tid. Før i tiden
var der garanti for at Børge stod for en gang stegte ål eller Bakskuld. Børge er uddannet maler, og den eneste hindring
for at blive Nav var: Han nåede aldrig på valsen.Men det skal han ikke klandres for, og er der noget han er, er det en
kammerat. Han gav mig godt nok en skræk da jeg mødte ham første gang i 1978, men sådan er der jo så meget. Jeg
kunne blive ved, men alting har jo en ende. Børge ønskes hjertelig tillykke med den store dag. Jeg glæder mig til mange
år endnu sammen med ham og naturligvis Birthe. Med kno i bordet Niels „2 m Kbh.
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Onsdag den 5. December modtog vi i HB den triste meddelelse, at vores mangeårig Redaktør af Den farende Svend
Dorrit Hansen, var taget ud på sin sidste rejse. Dorrit blev Redaktør af Svenden i 1997, og har i den tid altid haft tid
til, hvis en Forening eller to ikke lige havde referatet af deres møder klar, når deadline var overskredet, at fa det med i
Svenden. Dorrit har ligeledes været i HB i mange år, og jeg har haft den glæde, at være sammen med Dorrit i HB si¬
den Maj 2006, og mødte her en person med en utrolig stærk Naverånd. Dette kan man også se ud af de ting, som hun
siden sin indmeldelse i Horsens den 14-3-74, efter at hun havde rejst og arbejdet i Spanien i 2 år, har været involveret
i. Med til at starte Roskilde forening op i 79, medlem af Fr. sund siden 83. Bestyrelsesmedlem i Fr. sund, og 10 år som
Redaktør afDfS, medlem i HB. Dorrit havde meddelt, at hun pr.31-12, ville stoppe som Redaktør, på grund af hel¬
bredsmæssige årsager. Sådan skulle det ikke være. Æret være Dorrit's minde.
Kaj Jepsen Formand CUK.

Vores kære glade naver-pige, redaktør af Den Farende Svend, medlem af HB - Dorrit Hansen er den 4. december 2007
draget ud på sin sidste rejse. Dorrit blev indmeldt i CUK tilbage i 1974 i Horsens afd. og fik interessen for naverne gen¬
nem sin far Kurt Jensen som også var mangeårigt CUK-medlem. Dorrit havde i sin pure ungdom, arbejdet nogle år på
den Spanske solkyst, hun var uddannet smørrebrøds-jomfru og altid god i et køkken. Arbejdslivet bragte dog også en
del år som dagplejemor, et arbejde som Dorrit nød og var dybt engageret i. Til Frederikssund afd. kom Dorrit allerede
i 1975 og rigtig alvorligt blev det, da hun i 1983 forelskede sig vi vores daværende næstformand Kaj Hansen og flyt¬
tede sammen med ham i Kregme. Deres store fælles interesse for naverne har bragt dem viden om i indland og udland.
Det er ikke mange pinsestævner som Dorrit ikke har deltaget i og der har været masser afmøder ved Mosel - Zürich
- Stockholm etc. Dorrit har været medlem af vores bestyrelse i Frederikssund, altid et fantastisk engageret menneske
som knoklede med praktiske gøremål ved fester og arrangementer. Der var altid fest og farver omkring Dorrit og mere
positiv, glad og kreativ person skulle man lede længe efter. Vi tog hatten af for Dorrit masser af gange, men specielt da
hun i for en del år siden meldte sig som redaktør afDen Farende Svend og blev medlem afHB - et arbejde som gav
hende masser af kontakter, og en stor indsigt i naverbevægelsen som interesserede hende mere og mere. Det var med
vemod at hun for ca. 1 år siden måtte overlade redaktørjobbet midlertidigt til Richard Schmidt, og hun håbede i lang
tid, at hun måtte vinde over sin kræftsygdom, så hun kunne have fortsat med arbejdet på egen hånd, men sådan blev det
desværre ikke. Det sidste år med to store operationer og kæfterne som svandt i stedet for at komme tilbage har været
utroligt hårdt for Dorrit selv, men selvfølgelig også for Kaj og børnene Dorthe, Allan og Klaus samt resten af familien
til hvem vore tanker går. Dorrit endte med at tilbringe de sidste 2 måneder af sit alt for korte liv på Årresødal Hospice i
Frederiksværk. Hun vil altid være i vore tanker - æret og savnet.
Kurt Rasmussen - Frederikssundforening

Formandens Spalte
Siden sidste nr. afDen farende Svend, har der ikke været det helt store Run på HB. De ting der har været, kunne klares
pr. telefon, så om det skyldtes "Juletravlhed" skal jeg ikke kunne sige. Der er desværre ikke noget nyt, angående de
forskellige medier der har rettet henvendelse ang. udsendelser om Naverne. Jeg har i skrivende stund heller ikke noget
nyt ang. Søren Kirkeby i Norge, der var i gang med at undersøge muligheden for at starte en Forening op i Norge. Der
er rettet henvendelse til Bladforsendelsen, ang. De forsinkelser af Postomdeling afDfS. Jeg har ikke faet svar tilbage fra
dem, hvad der er/var årsag til forsinkelserne. Vi må håbe, at det var " Enlige Svaler, så vi i 2008 far Svenden som tidli¬
gere, i den sidste uge af en måned.
Med kno Kaj Jepsen Formand CUK.

På min ensomme vej ind ad Udbyhøjvej lørdag den 24/11 kom jeg til at kaste et blik op på Månen. Denne skidefulde
himmelskude hang der og var eneste vidne til min højst usikre og lange vandring mod hjemmet. Forud var forløbet en i
høj grad hyggelig og festlig aften blandt gamle venner i C.U.K. Grunden til mit tilstedevær var en venlig invitation fra
Peter Neis og hans glade "Yndlingshustru" Jytte. Jeg nød hvert øjeblik, jeg var der, og beder alle modtage mine bedste
ønsker om en God Jul og Godt Nytår !!
Med Kno Børge Jørgensen, Medlem i 20 år og 2 dage.

L.



Tur til Calgarys 50 års jubilæum sommer 2008

Allerede nu skal du til at tænke, på om du vil med til fe¬
sten i Calgary til sommer, jeg har lavet en aftale med et
rejsebureau 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 indbyg¬
gere, se også www.tourismcalgarv.com
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.cal garvstam-
pede.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 Olym¬
piaden i 1988, videre op til Colunbia Isfieldshvor du kan
køre med en bus med traktorhjul ud til gletscheren, videre
gennem 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 bj@bvggefirmaet-iohansen.dk
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Hermed et bryllupsbillede af Preben og Dort Neessen
den 3.11. 07. Preben blev indmeldt i Århus naverne den

14.maj 1993. Det er ikke meget vi ser Preben her i Hulen,
da han jo boer i Brasilien. Vi ved at I har det godt, så her
fra naverne ønskes I hjertelig tillykke med brylluppet, som
jo må være godt gennemtænkt, for du er jo 46 år Preben.
En stor naver hilsen Århus forening.

Den 15. januar 2008 kan Hans Mikkel¬
sen, Calgary, fejre sin 60 års fødselsdag.
Et stort tillykke påforeningens vegne, Ole

.GODT NYTÅR - MOSEL 2008"

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

Bussen kører fra

torsdag d. 28. aug til mandag d. 1. sep. 2008
Sæt X i den nye kalender

Med naverhilsen
Torben - Flemming - Børge.

Pinsestævne Stockholm 2008

Efter opfordring kan jeg hermed tilbyde følgen¬
de om bus transport fra Jylland til Stockholm
Ved ca. 40 deltagere vil prisen blive ca. 900 kr.
pr. person for transport, dertil kommer 2 ekstra
overnatninger samt prisen for pinsestævnet.
Såfremt dette har interessen skal undertegnede
kontaktes snarest og senest den 1.2.2008.

Med naverhilsen, Flemming Laugesen, Herning
goflaugesen@mail.dk
97222588 / 23666080 / 21226415
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NU
Stockholm kalder til pinsemødet 2008.

Alle gode Navere med påhæng, sambo, gæster, slæp eller hvad det nu kaldes, nu er det på tide, efter julens strabadser
med alle fine gaver, at tænke på det viktige for os naver nemlig kongressen her i Stockholm i pinsen 2008. På kongres¬
sen er det meningen at man beslutter om færdretningen for kommende år og det er her og skall rette til alle problemer
som forhopningsvis ikke finnes i vores forening. Arrangementerne her i Stockholm er nu fastlagde så vi er klare for at
tage imod alle naver fra nær og ijern. Alle aktiviteter er på et og samme sted så det er kun gangafsted. Her er tilgang til
svømmebassing med sauna, motionssti for de letbente, både for de armstærke og for de som bare vil nyde opholdet her
samt en fantastiskt udsigt over skærgården. Altså noget for enhver smag. Se seneste nyt på www.naverne.se, der ligger
også anmeldelsesblanket. Det er en aftale at alle selv bestiller og betaler for overnatning på hotellet og fram til den 20.
marts kan vi love at alle far plads. Efter denne dato går resterende værelser til første bedste. Betalingen for at deltage i
pinsemødet sker til en bankkonto i Danmark (medlemmer i Sverige betaler via vort postgiro) og vi kræver at hele belø¬
bet for maden er betalt senest den 20. marts. Vi kan ikke hantere kroner i Stockholm.

Så vær ude i god tid med jeres bestilning.

Anmeldelse til Pinsemødet i Stockholm 10,11,12. maj 2008

Navn:

Adresse:

Postnum: By
CUK - Forening
Tel E-mail

Pris Lørdag
Antal

Søndag
Antal

Mandag
Antal

Summa

Stævnemærke 110 kr (80 DKK) xxxxxxxx xxxxxxxxx

Huleaften per person 270 kr (176 DKK) xxxxxxxx xxxxxxxxx

Delegeretmøte per person 210 kr (168 DKK) xxxxxxx xxxxxxxxx

Utflykt inkl lunch 250 kr (192 DKK) xxxxxxx xxxxxxxxx

Festafton 460 kr (368 DKK) xxxxxxx xxxxxxxxx

Transport till Ingarø #) 25 kr (20 DKK) xxxxxxx xxxxxxxx

Lunch på Torpett 150 kr (120 DKK) xxxxxxx xxxxxxxx

Kvællsmat på Torpet 100 kr (80 DKK) xxxxxxx xxxxxxxx

Transport till tåget #) 30 kr (24 DKK) xxxxxxx xxxxxxxx

Totalt

Overnatning:
Alle værelser er enkeltværelser og hvert værelse koster 920 kr (728 DKK) per nat.
Husk at reservere værelse på hotellet senest den 20. marts:
Telefon til hotellet 00468 5714 9000. Angiv Referens Naverne Stockholm
Fax til hotellet 00468 5714 9090. Skriv Referens Naverne Stockholm
E-mail til hotellet info@diuronaset.com. Skriv Referens Naverne Stockholm

Betaling for at deltage i aktiviteterne ved pinsemødet og være en dag på torpet sker til Nordea Danmark
Konto 5542 6879986301, husk at opgive navn på inbetaling.
Ved betaling fra øvrige utland: IBAN=DK5520006879986301 - BIC=NDEADKKK .

Husk at hele beløbet skal indbetales på bank i Danmark senest den 20. marts.
Betalinger fra Sverige skal ske til vort postgironummer i Sverige 5702862-9.

#) Deltagere som ankommer med tåget skal tage bus 434 fra stationen Slussen til Djurønnæset. Om mandagen kan vi
ordne transport til Ingarø og ved afrejse til tåget kan vi ordne transport
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CALGARY
Hulemøde den 6. December 2007. Årets december møde
har som sædvanlig størst deltagelse. I år var der fremmødt
34 naver til vores jule frokost. Da Bent havde mistet stem¬
men måtte Alf, som suppleant, byde velkommen hvorefter
vi sang de to nationalsange. Menuen bestod som sædvan¬
lig af sild, fisk og lune retter. I år var der blevet tilføjet en
tartelet som blev meget vel modtaget. Til dessert fik vi ris
å l'amande og den heldige vinder afmandelgaven var tid¬
ligere formand, Kris Andersen. Der blev sunget for Jørgen
Hansen som havde bragt snaps i anledning af sin 66 års
fødselsdag. Der blev yderligere sunget sange # 59 og #22.
Vores 50:50 lotteri blev igen vundet af Karl Pedersen med
$ 84.-. Det er ham velfortjent da han nok er den der har
de største benzin udgifter for at deltage i møderne. Næste
møde den 3. januar 2008 i DCC.
Med kno på bordet Ole

FREDERICIA
Ved Onsdagsmødet 5-12- 2007 var der mødt 11 medlem¬
mer op da Formanden bød velkommen. Først bekendt¬
gjorde han at Redaktør Dorrit Hansen var taget ud på sin
sidste rejse, blev mindet med 2 min. stilhed.
Derefter blev formandens foretrukne indledningssang af¬
sunget, herefter gennemgik han de største ting der var sket
i løbet af året 2007, og takkede for gennemførelsen af det
skete. Og så var det oppe og vende igen, hvordan får vi fat
i nye og særdeles yngre medlemmer, så alle blev opfordret
til at gå hjem og lægge hovederne i blød, og udtænke en
snedig plan. Arne Hansen blev ønsket velkommen hjem
efter kun 3 mdr. i Argentina (han fik nok hjemve efter
et eller andet). Denne aften kom John Andersen med en
ny bødekasse lavet i rustfrit stål, meget flot og enkel.
Herefter blev ordet for alvor frit, samtidig gik vi over til
hulemors mad, som bestod af kartofler, og dansk bøfmed
spejlæg, ca. kl. 23.00 var der lukket og slukket.
Husk vinterfesten d.9-2 i Erritsø forsamlingshus.
Sidste tilmelding d. 1-2-2008 på tlf. 28969460 (Vera).
Se i øvrigt sidste nr. af svenden.
Med kno Vera /Jens Chr.

FREDERIKSSUND
Det er med en stor sorg, at modtage beskeden at Dorrit
Hansen efter længer tids sygdom er taget på sin sidste
rejse. I denne svære tid går vores tanker til familien og
pårørende. Dorrit Hansen var med sit væsen en dejlig og

kærlig person, som vi alle vil komme til at savne i vores
midte. Ære være hindes minde.

Julefrokost lørdag d. 1. december 2007.
Så var det igen tid til at holde den årlige julefrokost med
alt hvad der hører til et veldækket bord. Vi var samlet
23 personer denne dag til et par hyggelige timer. Men da
vores formand og hulefar samt Torben havde travlt i køk¬
kenet, måtte næstformanden Per Vejen, byde velkommen
til julefrokosten. Derefter sang vi: " Når samlet er vor
naverflok". Så var det tid til at gå ombord i det veldækket
bord, som Formanden - hulefar & Torben havde frem¬
bragt. Der var alt hvad maven (maverne) kunne begære.
Da der blev foreslået, at vi skulle synge nr. 58 fra sang¬
bogen, måtte vi andre vente på, at Frank Ventrup kunne
løsrive sig fra julebordet og dets glæder. Men vi kom i
gang med sangen, og da der var en eller flere der ikke
kunne holde sig til den oprindelige tekst måtte bødekassen
jo komme på bordet. På et tidspunkt måtte Formanden &
Hulefar slå saks -papir-sten om osten eller risalamanden
skulle på bordet. Det var osten som vandt. På et tidspunkt
havde Kurt sin kamp med at få rensdyret Rudolf til at
stå stile. Om det var kontakten eller snapsen eller om det
skyldtes at hans øjne ikke længer er hvad de har været?
skal i denne stund være usagt, men det tog sin tid, men det
lykkedes for ham at få Rudolf til at stå stille. Så var det
tid til at risalamanden kom frem, og på retfærdigt vis blev
der øst op af fadet, så alle fik en chance for at få mandlen.
Det skulle vise sig, at det var Inga som var den heldige. I
år foregik gaveuddelingen på den måde, at en fik lov til at
vælge en gave fra bordet og som han så skulle give til en
anden og som der efter valgte en ny gave og gav den vi¬
dere osv. Da vores alle stammens dejlige bamsefar Frank
Ventrup fylde 75 År. Fredag d. 21. December 2007. Vi
vil alle fra CUK-Frederikssund ønske Frank et hjerteligt
tillykke med den store dog og med et ønske om alt godt i
fremtiden.
CUK-Frederikssund ønsker tillykke med fødselsdagen
til. Jan-Erik Johansen 51 år 01-01 2008.
Husk at næste møde er kogesild fredag d. 04. Januar
2008 kl:19:30 i hulen-

Husk at give besked til Formanden eller Hulefar om i
kommer.

Med knoen i bordet Jan Johansen.

HERNING
Herning naverforening holdt d. 21/11 ekstra ordinær
generalforsamling med et punkt på dagsordenen, vedtæg¬
ter for optagelse af naver venner i foreningen. På sidste
generalforsamling blev det besluttet at bestyrelsen skulle
komme med forslag til optagelse af naver venner. Forsla¬
get blev redigeret på mødet af de fremmødte medlemmer
med ændringer til enkelte punkter. Efter mødet blev der
serveret brunkål med tilbehør. Vi vil gerne sige meget tak
til Borgmesteren. Montagen og Jenny for det fine arrange¬
ment - iflg. pålidelig kilde var Jenny mester for kålen, det
smagte rigtig godt, så vi håber det gentager sig en
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anden gang. Vi kan i øvrigt orientere om at man sagtens
kan drikke rødvin til brunkål i større mængder. Vores naver
kammerater havde nemlig været på informations tur vist
nok til NR. Nissum og åbenbart gjort sig fortjent indtil flere
flasker rødvin. Så blev det tid til fødselsdag i Herning for¬
eningen - vi afholdt i den anledning en stor julefrokost med
mad i lange baner. Da jeg skulle tælle forsamlingen kom
jeg frem at vi var 17 navere og navinder - i perioder kunne
man godt tro vi var dobbelt så mange, så det gik bare derud
af. Vi nød det dejlige mad, sild lavet afGunnar og Anni,
ris ala mande lavet afGrethe, resten var igen produceret
af hulefar og hans hjælpere, borgmesteren og fru Jenny. Vi
må håbe at Jenny har lidt overskud tilbage til julen hjemme
hos sig selv - tak Jenny - for din store indsats. Amerikansk
lotteri havde vi vist også, med STORE gevinster - så dem
som ikke kom med i år, kommer formentlig til næste år,
for i gik glip af noget. Vi ønsker vore naver kammerater et
rigtigt godt nytår her fra Herning.
Naver hilsen Jonna.

sig til. Mogens vandt 1. præmien i amerikansk lot¬
teri. Anni sagde at det ikke var snyd, selv om at det
var hende, som trak vindernumrene. Hun tog i øvrigt
selv 2. præmien. I ønskes alle godt nytår fra Holbæk.

TL

HØRNING
Vi vil ønske alle læsere et godt nytår 2008, og tillykke
Richard med dit nye fuldtidsjob" som redaktør afbladet.
Her fra Hørning er intet nyt godt nyt. Jo,
2, 10 års jubilarer har vi fejret, Vera og Kalle. Vi havde
også (slettet) i kælderen. Der blev (slettet), sluttede vi en
hyggelig jule hule møde, og sagde pænt farve farvel med
ønske om et god Jul og et godt nytår 2008.
Det årlige åben mølle var perfekt. God vind, så vingerne
kunne dreje rundt.
64 godteposer og 97 mandariner blev delt ud til de søde
artige børn der besøgte Hørning Mølle.
Med venlig hilsen og kno i bordetfra Jens Erik

HILLERØD
November var igen en traditionel måned hos Hillerød
Naverne. Huleaften den 9. november kom der ti navere.
Preben fortalte om sin "uddannelsesrejse" til England lige
efter krigen, hvor han havde forskellige usædvanlige ople¬
velser i og omkring Birmingham. Vi havde igen glæde af
de nye sangbøger. Og den 24. november holdt vi julefro¬
kost med femten fremmødte. Et godt, traditionelt julebord
med mad og drikke. Efter juleferien lægger vi ud med
huleaften den 11. januar. Leo Knudsen kommer igen. Leo
er den moderne opdagelsesrejsende, og har blandt andet
brugt efteråret til en tur med den transsibiriske jernbane.
Vi kender jo Leo fra tidligere, han kan fortælle meget
spændende om sine rejser.
Den 26. januar holder vi messe. Hanne Hellerup disker op
med ægte ungarsk Gullaschsuppe. Hanne har jo været i
Ungarn vist nok udelukkende for at lære at lave Gullasch¬
suppe, så vi er spændt på resultatet.
Husk endelig tilmelding, både til huleaften og messe.
Vi er jo nødt til at bestille maden efter hvor mange, der
kommer. Ring til Peder Hellerup senest en uge før mødet,
telefon 48 17 07 12, bedst mellem 15 og 19.
Med naverhilsen Per.

HOLBÆK
Det er ikke det store fremmøde, vi har haft til de sidste
to møder. Efter lang tids søgen i diverse arkiver er det
besluttet at Torben efter 26 års medlemskab er vær¬

dig til et jubilæum. Da Frode ikke ligger inde med en
nål for 26 år, blev det den vanlige 25 års nål, der blev
overrakt og ringet for. Om det var af den grund Bjarne
havde lavet æblekage, må stå i det uvisse. En tak for
det gode initiativ. Til julefrokosten var 19 deltagere.
En tak til alle som hjalp til, med at fa dagen op at stå.
En hyggelig eftermiddag, hvor der var alt, som, hører

KOLDING
Ved hulemødet d. 30-11 var 10 medlemmer + 1 nv mødt

op til et rigtig hyggeligt møde, og sangbogen blev også
lidt slidt. Det er rart at se nogle som ikke kommer så tit.
Og måske et nyt medlem, men han har jo lov at komme
et par gange inden han bestemmer sig. Vores hulefar Lars
bød så på en sildemad som jo også faldt i god jord. Så
skal vi jo have vores Nytårstaffel, og det bliver Lørdag d.
19-1. kl. seks aften, til en pris af 125 kr. + 2 genstande, og
ellers til hulepriser. Tilmelding senest til Lars d. 13-1. på
telefon 75 53 15 02 eller mobil 22 51 39 49. Alle er vel¬
komne og der findes også overnatning til nogle stykker.
Ellers ønsker vi alle nær og fjern et godt nytår.
Naverhilsen Karen.

KØBENHAVN
Ikke engang termometeret var så lavt, som mødepro-
centen til Svende-Hulemødet den 20.11.. Nå, men en
håndfuld (5), kan jo også hygge sig. Det er bevist før. Det
var naturligvis langt bedre til Andespil og Steg den 1.12.,
hvor vi var lidt over 21. Flere kunne sagtens deltage,
men sådan skulle det altså ikke være. Man havde sjæl¬
dent set så fine præmier, Og uha hvor var der meget rap
og hvad dertil hører at fylde mavsen med. 2008 starter
som andre år med Stiftelsesfest, denne gang lørdag den
12.januar kl. 18.00. 109 dejlige" år skal fejres på behørig
vis og bliver kun for voksne! Trop op og bak op om den
ældste naverforening afCUK, der desværre ikke mere
er så synlig som i "de gode gamle dage". Men derfor er
vi vel gode nok, 'ik? Sidste tilmelding den 5.1. til Hule¬
mor Anny: 32 97 95 90, eller undertegnede på mobil: 26
73 88 65. Vel mødt! Det bliver Ihhh så dejlig. Endelig er
der Svende-Hulemøde torsdag den 24.1. kl. 19.00. Hvor
mange bliver vi mon? Da Svenden for tiden
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har det med at komme et godt stykke ind i en ny måned,
må jeg hellere her småreklamere for Fastelavn, søndag
den 3.februar. Hulen åbner kl. 10.30, og vi starter som al¬
tid med fælles spisning ved 12.00-tiden med egne knuder
eller Hulemors dejlige stykker. Overblæren står som altid
for madroen, og søger for rigelig med bøder til næste års
kartoffelvand. Siden hen står tønden (forhåbentlig) for tur,
og da det er et par år siden, går det helt sikkert ikke stille
af sig. Udklædning af en art(end hverdagens) er ikke et
krav, men ønskeligt.... Arrangementet er kun for medlem¬
mer af en CUK-forening. Nav eller Navervenfl
Arrangementer:
12.1. kl. 18.00 109 års Stiftelsesfest
24.1. kl. 19.00 Svende-Hulemøde
3.2. kl. 10.30 Fastelavn

Mange kraftige naverhilsner og god jul samt godt nytår
fra Niels ,,2m " København

NAKSKOV
Naverne stod for gule ærter fredag d. 23/11. vi var 12 i
alt, til 100 kr. med øl og snaps, fint når man tænker på at
vi kun er 5 naver + 1 naverven, det gav lidt i overskud + 2
nye navervenner, så det var en god aften. Hulemødet fre¬
dag d. 7/12 var vi 6 stk. + en gæst. Efter et kort hulemøde
fik vi resterne afærterne, hvorefter formanden viste film
fra Nepal (egne optagelser), vi måtte holde nogle pauser
så de kunne fa drikkevare, en rigtig god aften, der slut¬
tede efter midnat. Fredag d. 28/12 gentager vi succesen
med gæster, denne gang julefrokost, hvor vi igen prøver at
holde det for 100 kr. med drikkevarer. Der er denne gang
tilmeldt 18 personer, alt hvad der kan proppes ind i hulen.
Hulemødet d. 7/1 vises der film fra Amazonas, også egne

optagelser, hvor hulefar laver skipperlapskovs. Husk alle
møder starter kl. 18.00. Kurt skal have et tillykke med de
58 år. Jeg håber vi ser ham til næste hulemøde, da Maria
og mig selv (sagde hunden) drager til vores eksil i Spani¬
en d. 13/1, og kommer først hjem igen søndag d. 30 marts.
Med kno i bordHenning

ODENSE
Fredag den 7-12 afholdt vi julefrokost. Da HK skulle
bruge deres lokaler selv, blev det her hos mig. Jeg fik lidt
godt bikset sammen så vi seks der var her, fik en hygge¬
lig aften. Vi plejer at lave en lille aktions aften sådan en
aften, men det blev til terning spil om vore jule pakker.
Vi fik alle en pakke med hjem. Så var alle glade. Det blev
Olav Odgaard også da han fik sit 25 års jubilæums nål.
Han var rigtig glad og gav en omgang, uden at ringe med
nogen klokke. Vi siger endnu engang tillykke med den.
Næste hule møde regner vi med at vi skal være det nye
sted. Alle foreninger ønskes et rigtigt godt nytår.
De bedste hilsenerpigen fra Fyn.

RANDERS
Til hulemødet den 7/12 havde formanden meldt afbud,
så næstformanden bød velkommen til 4 navervenner, 2
navere samt en gæst fra Holbæk. Vi hyggede os alligevel.
Vores julefrokost i hulen var rigtig hyggelig med hjemme¬
lavet mad. Mange tak til vore udmærkede kokke. Da vo¬
res medlem, Henning Sørensen, fylder 65 nytårsaftensdag,
skulle dette have været i forrige nummer af "Svenden".
Henning, vi vil hermed ønske dig tillykke. Bedre sent end
aldrig. Randers forening ønsker alle i ind- og udland godt
nytår.
Med kno i bordet Bitten

ROSKILDE
Ved hulemødet den 30-11 var der generalforsamling, der
var 21 fremmødt. Inger bød velkommen og vi sang en
sang inden vi gik til bords og nød de guleærter med alt
hvad dertil hører, tak Inger det smagte herligt. Ebert fra
Holbæk var atter på besøg, du er altid velkommen. Kri¬
stian styrede som sædvanligt ot vores generalforsamling.
Der blev valgt ny kasserer Anne - Lise, ny fanebærer
Kristian, ny sekretær Gitte. Aftenen sluttede ved 22 tiden.
Program for januar.
Ingen kortspil.
Fredag den 25-1 kl. 19.00 årets første møde: Bankospil.
Husk en pakke til 20 kr.
Med naverhilsen fra Roskilde Gitte.

SILKEBORG
Godt nytår alle sammen. Ja så er der, jo nok nogle styk¬
ker af os mødt ham der julegave manden? Vi er da bleven
betænkt med alle disse dejlige gaver, alt godt med det.
Men jul og nytår er jo også tiden hvor vi tænker tilbage
ikke bare på 2007 vi lader tankerne yve tilbage i tiden,
ja så bliver vi jo helt sentimental jeg har før nævnt min
moster i Skellerup, det var hende der talte med de afdøde
på billederne når dagen gik på held og mørket kom ind i
stuen om eftermiddagen, om vi ikke gør det på den måde,
så lader vi jo tankerne gå på langfart. Vi vil da tænke
tilbage på vores jubilæum den 13. oktober en helt igen¬
nem vellykket dag i alle måder en fisketur og Sankt Hans
overe ved Gitte og Kaj for at tælle alle fiskene i damen
hvor mange var der? Vi skulle jo også have det årlige
bad, På Silkeborg Bad igen en rigtig dejlig dag som vi
kan tænke tilbage på nu her i den mørke tid. Bare roligt
der er en ny kalender på vej med det hele på. Ja i 08 skal
vi så meget bla. En tur til Stockholm i pinsen med Flem¬
mings Buskompani fra Herning. Nu er det bare det at
Flemming er bleven voksen og følsom her på det sidste,
hans 60 års fødselsdag skal være samme dag som vi har
nytårstaffel, ja vi må jo dele os lidt ud så går det jo alt
sammen. Vi ses i det nye år. Så hold jer fugtige så længe.
Skriverkarlen.
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SLAGELSE
Stiftelsesfest 22.11.07!
Ved Stiftelsesfesten d.d. var vi 6 svende, 4 NV, 1
gæst og 2 journalister fra avisen 24 Sjællandske.
Formanden bød velkommen og indledte med at fortælle
om Slagelse Naverforening. Vi manglede Tim og Frank
fra Tyskland som havde meldt deres ankomst, men vi har
ikke hørt fra dem. Vi var altså 13 feststemte mennesker
som havde en dejlig aften og selv om gæster ikke var
inviteret er det jo ikke nemt at afslå når der, for det første,
mødes op med så herlig en gave (tak for den, Peder) og,
for det andet, er så festlig en person at han kan "erstatte"
Birgit!!! Det er da flot? Vi havde en dejlig aften hvor Ej¬
ner havde sørget for det kulinariske, Boye havde arrange¬
ret pressedækning og Hans havde dækket flot op. Grethe
havde - igen - fremtryllet en dejlig kage (efter pres fra
Hans, har hun "truet" med også at lave en på søndag) som
Elsebet rev sig helt til blods for at få et stykke af. Desuden
havde Ejner været en tur i de gamle protokoller og fundet
datoer på bl.a. hvornår de tre malerier vi har på væggene,
er lavet. Hulen blev lukket og forladt i go' ro og orden ca.
kl. 22n efter at vi havde sunget minderne.

Jul i Hulen 2007!
Vores julearrangement havde vi lagt d. 25. nov. i år for at
få så mange svende med som muligt, men vi var kun 6
svende fra Slagelse Naverforening som mødte frem. Dette
blev dog til fulde opvejet af alle (i alt 21V2) de festlige
mennesker som gerne ville deltage ved Jul i Hulen og det
er jo altid en fornøjelse når vi far besøg af Maria og Hen¬
ning fra Nakskov. Som sædvanligt var formanden vært
med æbleskiver og gløgg. Boye havde sørget for juletræet
som Hans havde pyntet og - jo, kagen var med fra Grethe.
Inden pakkeauktionen, som, iflg. kassereren, indbragte
2120,- kr. - flot - fik Grethe også lige tid til et lotteri.
Minderne blev sunget ca. kl. 17-,

Hulemørie d. 7. dec. 2007!
Hulemødet d. 7/12-07, hvor vi var 7 svende og 1 NV,
startede med sang nr. 74 hvorefter de interne anliggender
blev gennemgået. Kl. 8- nåede vi frem til de kulinariske
"skorper" som vi lystigt indtog med hjælp fra Flemmings
klare dråber. Ca. kl. 22m blev minderne sunget, hvorefter
vi forlod hulen i god ro og orden.
Grethe og Erik prøver at stable en julefrokost i hulen på
benene lørdag d. 15/12-07.

Kommende arrangementer:
31.12.2007-Nytårshilsner i hulen kl. 10-til 12®
12.01.2008 - HB - bestyrelsesmøde i hulen kl. 1022
19.01.2008 - Nytårsfrokost i hulen kl. 13—
22.02.2008 - Generalforsamling i hulen kl. 19M
Med kno i bordet: Erik Hjorth Andersen

STOCKHOLM
Der kom ikke noget referat fra Stockholm i december
nummer, derfor skriver jeg om vor schweizeraften den
10 oktober, som blev vellykket. Vi fik ostfondu, og så en
videofilm fra Stockholms Navernes rese 1999 til C U K, s
100 års jubileum og pinsestævnet i Winthertur, og efter fe¬
sten fortsatte vor rese til Jungfraujokk, Luzern og Zurich.
Jeg hade taget filmen og Erling Rasmussen hade redigeret
den. Nu har vi haft gåsemiddag, gæsssene var fantastiske,
som de plejer, jeg tror iike at, nogen kan lave dem bedre
end pigerne på Ingarø. Nu er de så berømde, at vi fik sige
nej til flere gæster, som ville være med. Den 24 novem¬
ber på Svendeaften blev 3 medlemmer hyldet, som har
været medlemmer i 25 år. Der er Erling Rasmussen, Ruth
Rasmussen og Karin Håkansson, og i den anledning fik vi
kalvsteg. Nu en nytårshilsen til alle Naver med familjer
fra Stockholm, med håb om et godt nytår.
Program for januar 2008:
D. 12 jan. Nytårsmesse lørdag kl. 13.
D. 26 jan. Torskmiddag lørdag kl. 13.
Onkel Anders

SØNDERBORG
24 nov. havde vi julefrokost og pakkefest, der var mødt
16 op og mange havde fået til opgave at lave mad så vi
fik 3 slags sild, leverpostej, pålæg, steg og m.m. sluttede
med grønlangkål, hamburgerryg, kålpølser og efter en
kort pause var der ost. Pakkesalget gik forrygende. Børge
holdt godt gang i priserne, så det var en festlig komsam¬
men og en enkelt sang blev det da også til, så i skrivende
stund er der 4 uger til Jul så herfra ønsker vi alle vores na¬
ver/venner over det ganske land en glædelig Jul og et godt
Nytår, vi mødes i hulen 31. dec. til en sildemad og en lille
en, alle er velkommen til at møde op og ønske godt nytår.

Referat modtagetfra Regnar:
Vi startede med at holde et minuts stilhed til ære for vores

dejlige redaktør Dorrit Hansen, Ære være Dorrit s minde,
vores tanker går til Kaj og børnene.
Jule lotto, vores årlige julelotto blev afholdt 7. dec. der
var desværre ikke så mange mødt op, 9 pers. men det blev
en hyggelig aften. Jørgen var opråber og det gik stærk,
som Tour -de - France, så det var lidt svært at følge med
for Regnar m. flere, men det gav kun sjov og ballade, Ute,
Ester, Jørgen havde meget at slæbe på, så de stønnede
over vægten.
Vi sluttede med hjemmelavede æbleskiver og gløgg. I
mellemtiden havde børn fra børnehaven Løven været at

pynte op til Jul, så de fik set skildpadder og spændende
ting fra Grønland, som Regnar har hjemmebragt og det
kniber ar sige Naverne for de små „unger", så det blev til
„naboerne". 38 børn var mødt op, det blev en hyggelig
dag for børn som voksne.
Med kno i bordet, møjn Martha
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VEJLE
7 Svende havde fundet vej til Hytten, til December mødet. Da der ikke just var en " Helmut Lotti " imellem, undlod vi
at starte mødet med en sang. Formanden indledte mødet med at orienterer de fremmødte om, at vores mangeårig Re¬
daktør af Den farende Svend Dorrit Hansen, var taget ud på sin sidste rejse. De fremmødte rejste sig, og ærede Dorrit
med 1 minuts stilhed. Der er siden sidste møde 2 medlemmer, der har haft 25 Års Jubilæum, Horst Zaedow samt Arne
Clausen Fryland. Et stort Tillykke til begge Jubilarer. Da der ikke var sket yderligere siden sidste møde, slutte Forman¬
den med at opfordre medlemmerne til at møde op til Vinterfesten den 26. Januar. Det er ikke kun medlemmer af Vejle,
der kan deltage. Alle vore Naverbrødre og Naversøstre fra nær og fjern er også velkommen. Ligeledes er enker og en¬
kemænd efter medlemmer hjertelig velkommen. Derefter gik vi over til eventuelt, hvor flere ting blev vendt og drejet.
Efter mødet var der lidt godt til både gane og mave.'
Med kno Kaj Referent.

ÅLBORG
Der var mødt 12 svende til huleaftenen den 5.12. Forman¬
den var forhindret, Poul Erik ledede mødet. Han oplyste,
at de fleste medlemmer har betalt deres kontingent for
2007, til gengæld gik det lidt træg med julelodseddel
salget, men vi fik solgt mange på huleaftnen, så det hjalp.
Et par medlemmer har ikke betalt deres stole endnu. Tøm¬
rer- og snedkerværkstedet i Håndværkerhuset råder nu
over en graveringsmaskine, så de kan lave navneskilte til
stolene. Vi har en aftale med ledelsen af Håndværkerhuset
om at der altid skal være en af vores medlemmer til stede
ved rundvisning i hulen, men denne aftale bliver ikke
overholdt, vi vil gøre opmærksom på problemet. Hulen
var godt besøgt, da Håndværkerhuset i Oktober fejrede sit
jubilæum med et åbent Hus arrangement. Sommerudflug¬
ten er udskudt til næste år på grund af pinsestævnet. Poul
Erik orienterede om julefrokosten, og han vil undersøge
vores forsikring i hulen, muligvis skal der tegnes en til¬
lægsforsikring. Der er flere ting i hulen, der skal ordnes,
Iraker Kurt skal uddelegere opgaverne. Der kom kritik af
lokalerne, hvor festaftenen på pinsestævnet blev afholdt,
der blev efterlyst et regnskab for Pinsestævnet, og der
blev spurgt med hensyn af proceduren for optagelse af et
nyt medlem. Poul Erik svarede, og redegjorde, at kommu¬
nikationen i bestyrelsen og medlemmerne og bestyrelsen
imellem skal blive bedre. Hulemor Lis var syg, Iraker
Kurt serverede biksemad, som smagte meget godt. Kas¬
sereren havde spenderbukserne på, vi kunne slippe med
lørdagspriser, fordi biksemaden bestod af esterne fra pin¬
sestævnet.

Generalforsamling afholdes den 6.2.2008 kl. 19.
i hulen. Til sidst vil vi ønske alle et godt Nytår.
Med naverhilsen Irene.

ÅRHUS
Hulemødet d. 9 - 11, var uden de store armbevægelser.
En god del af aftenen gik med at diskutere og planlægge
turen til Canada i 2008. Til stiftelsesfesten d. 17-11,
var vi så mange at vi måtte have et ekstra bord stillet op i
hulen. Vi fik en dejlig 3 retters menu, og det var som van¬

ligt Kaj, der trak det store læs i køkkenet! Efter middagen
og kaffen, blev der uddelt præmier til de dygtige / heldige
navere der i årets løb blev vindere i bowling, skiveskyd¬
ning og fugleskydning. Derefter havde vi Amerikansk
lotteri med nogle fine præmier til de heldige vindere. Vi
sluttede af ved midnat med natmad! For nogles vedkom¬
mende blev klokken hen af 5 morgen, før festen var forbi!
Den 1-12, var vi en busfuld navere med ledsagere på
den årlige Tysklandstur! Første stop var ved Duborg, ef¬
ter en del masen og skubben i butikken lykkedes det vist
alle at få handlet ind. Næste stop var i Flensborg, hvor
vi havde 2Vi time, til vor rådighed. Det var en rigtig god
tur! Julefrokosten i hulen d. 7 - 12, stod hulefar Kaj igen
for. Han havde stået og kokkereret derhjemme til den
store guldmedalje! Vi fik serveret alle julens kulinariske
glæder, der var sild - sylte - ribbensteg - leverpostej og
æbleflæsk. Vi siger alle mange tak til Kaj for det store
arbejde. I frokosten deltog en gæst fra Århus, det var Chri¬
stian "guldsmed" Rasmussen, der fik velkomstsangen!
Hulemøde d. 11 - 1 - 08
Hilsen fra smilets by. Lis

Øens Værtshus

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

^ li »'V T wjr GLARMESTEREN
og hans svende

Håndværker- og naversange
Gårdsange

Sømanssange
Salg afCD

Giro 413 klassikere

telefon 44 91 90 09, 21 65 89 49
3.dk www.glarmesterenssvende.dk

Booking: Anita Bond>
anitabondy@adslhom

Bar NO.41 Bodega
Staldgårdsgade 41

7100 Vejle
Tlf. 75 85 16 13
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INDLAND
Hovedkasserer:
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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
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Ove Graa, Runestenen 52, 4700 Næstved
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Udstillingsvognen: Udstillingsvognen står i Holbæk, og
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DK-4300 Holbæk tlf.: 5927 4264
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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 lohzcLlfS øl citspot

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

Malermester Eugen Uhl
Klinten 27, 3600 Frederikssund

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

Medlem i Frederikssund

O
s/

<
r>

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

1É#
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



AFSENDER:
Hovedkassen

Rustrupvej 26 B. DD danmark
DK-8653 Them

® POST>
PP

Evt.: „Returneres ved varig adresseændring"

Casino Bodega
Købmagergade 10 7000 Fredericia

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

Levende musik hver

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

Søndag kl. 16.00 ti 121.00.
ÅBEN ALLE DAGE FRA 9.00 TIL 02.00.

CAFE PAR
Chr. 8's vej 1 - Silkeborg

Tlf. 86 82 56 20

* UAR.T * TUF. 26 82 0515

Æl ^Æ32X 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
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GULDBRYLLUP I CALGARY

Den 15. februar 2008 kan Lillian og Bent Thomsen, Calgary, fejre Guldbryllup.
Bent er pt. Formand for naverklubben i Calgary.

De bedste ønsker samt et stort tillykke fra Foreningen.

50 Års Jubilæum i C.U.K.
Den 5. februar 2008 kan George Hansen fejre 50 års medlem¬
skab afC.U.K. George var med til oprettelsen af foreningen i
Calgary i 1958 og er den eneste der har været uafbrudt medlem
siden. George var formand for foreningen 67/68. Et stort til¬
lykke samt de bedste ønsker for fremtiden fra foreningen.
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TAK - TAK - TAK - TAK

FØDSELSDAGE

D. 09.02.2008
65 år

Jørn S. Envoldsen Samsø

Østerløkkevej 31
8305 Samsø

D. 18.02.2008 Casper Steffensen
75 år Solvangen 4

9000 Aalborg

JUBILÆUM

Aalborg

D.01 02.2008
25 år

D.01.02.2008
25 år

D. 05.02.2008
50 år

D.12 02.2008
10 år

Tonni Jessen Aalborg
Hesselvej 16, Hvalpsund
9640 Farsø

Lis Jessen Aalborg
Hesselvej 16, Hvalpsund
9640 Farsø

George Hansen Calgary
546 West Chestermere Dr.
Alberta TIX 1B4
Canada

Olsen Bjarni
Sudurstiggjur 6
FO-100 Thorshavn
Færøerne

Thorshavn

MINDEORD

Lørdag D. 22-12-07 modtog Naverne i Roskilde den triste
meddelelse, at Erna var taget ud på den sidste rejse efter
kort tids sygdom. Erna var en rigtig god kammerat, der
hjalp hvor hun kunne og gjorde det altid med et smil. Erna
sørgede også for, at der var penge i kassen, som hun vær¬
nede om i hele 23 år, som kasserer. Erna vil altid være i
vores tanker, som også går til Karl.
Æret og savnet.
Naverne i Roskilde, Inger Willumsen.

Kære Navere.

Hvordan skal jeg kunne udtrykke min taknem¬
melighed til aliejer, nogle af Dorrits bedste
venner, naverkammerater og bekendte, for den
medfølelse jeg har modtaget ved hendes bort¬
gang og ikke mindst jeres utrolige deltagelse
ved begravelsen d. 12-12-07. Jeg ved Dorrit
ville have været taknemmelig og beæret.
Tak alle, herhjemme som i udlandet,
æret være min kones minde - Kaj.

Jeg vil hermed sige en stor tak, for alle breve
og telegrammer, jeg fik fra nær og fjern til min
fødselsdag !
Hilsen fra smilets by. Lis

Jeg siger tusind tak for telegrammer, hilsner og
gaver i forbindelse med min 60 års fødselsdag.
Tak til de 50 naverbekendte som glædede mig
med besøg den 6.1.2008. Her kom I fra nær og
fjern USA, Sverige, Tyskland, Spanien, Thai¬
land og det meste afDanmark.

Med kno i bordet
Flemming Laugesen, Lind, Herning

Jeg vil hermed takke alle der mødte i hulen med
gaver og hilsener på min 75 års fødselsdag. Det
er en dag der vil stå i min erindring fremover.
Samtidig vil jeg sige tak til H.B. og Vejle og
Silkeborg for telegrammer, samt til Flemming
og Helle i Zuerich med flere for hilsener.
Med naverhilsen
Frank Ventrup, Frederikssund

En stor tak til HB samt Vejle Afd.
for hilsner til mit 25 Års Jubilæum.
Arne Clausen Fryland Vejle Forening
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ÅBENT HUS ■»
I anledning afmin 65 års fødselsdag holder jeg

åben hus i Sej lerstuen, Ballen
Lørdag d. 9-2-2008 fra kl. 14:00
Jørn S. Envoldsen , Samsø

Oplysning
fra Kassereren i Kolding.

Fra i dag kan jeg kun kontaktes på mobil
tlf. nr. 22 51 39 49.
Lars B. Henriksen.

Pinsestævne Stockholm 2008

Efter opfordring kan jeg hermed tilbyde følgen¬
de om bus transport fra Jylland til Stockholm
Ved ca. 40 deltagere vil prisen blive ca. 900 kr.
pr. person for transport, dertil kommer 2 ekstra
overnatninger samt prisen for pinsestævnet.
Såfremt dette har interessen skal undertegnede
kontaktes snarest og senest den 1.2.2008.

Med naverhilsen, Flemming Laugesen, Herning
goflaugesen@mail.dk
97222588 / 23666080 / 21226415

(Der arbejdes på at finde alternativ over¬
natning til de to ekstra overnatninger).

Ole Bøjstrup Hansen, kunne den første januar 2008 fejre sin 65 års fødselsdag ! Han er vor mand
med kameraet i hulen, alle begivenheder, store som små, bliver behørigt filmet! Ole er også en

berejst naver. Han har været FN soldat i Gaza i 1960 erne. Han var i sine yngre år så langt væk som
til Australien, hvor han har gravet efter opaler - det må have været en stor oplevelse !

Ole hygger sig nu med familien i Krajbjerg !
Hjertelig tillykke med fødselsdagen ønskes du af os i Århus, L . Lindskjold

LOKALE LOVE/VEDTÆGTER

Til alle foreninger som endnu ikke har indsendt deres lokale love til H.B., og som efterhånden må
have en dårlig smag i munden. I bedes venligst sende jeres vedtægter til H.B., samt undertegnede.
Det er også for jeres egen skyld.

Richard Schmidt, Redaktør

Formandens Spalte
Nu hvor Jul - og Nytår er overstået, og alle forhåbentlig er kommet godt ind i det nye år, ligger der
en travl tid foran os, både i Foreningerne og ikke mindst i HB, hvor der er mange ting, der skal
gennemgås og gøres klar til det forestående Pinsestævne i Stockholm. Derfor en opfordring til alle
Foreninger: Gennemgå og drøft de ting I har, eller I bliver enige om, der skal behandles på Dele-
gertmødet, så Vi kan få et sagligt og godt Delegertmøde, der sætter CUK i centrum. Jeg beklager,
at det ikke var med i Den farende Svend Januar, men ALLE FORSLAG VEDRØRENDE DELE-
GERTMØDET/ PINSESTÆVNET- SAMTÆNDRINGSFORSLAG TIL CUK-LOVE OG VED¬

TÆGTER, SKAL VÆRE HB I HÆNDE SENEST DEN 3. MARTS 2008, OG SENDES TIL:
HB for CUK
v/ Formand Kaj Jepsen
Bøgevang 16
Brejning
7080 Børkop.
Med denne deadline, kan HB gennemgå og fa forslagene sendt ud til de forskellige Foreninger,
inden April.
Med kno Kaj Jepsen Formand CUK.
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HB - Møde den 12.01.2008 i Slagelse
1. Formandens beretning.
Først vil jeg byde jer velkommen til det første HB-møde i 2008 i Slagelse. Vi går nu en travl tid i møde, for inden vi får
set os om, så er det tiden at sætte kursen mod Stockholm, hvor Pinsestævnet skal afholdes. I forbindelse med et sådan
stævne, er der mange "Brikker" der skal falde på plads, både for den Forening der afholder stævnet, men så sandelig
også for HB. Vi har mange ting, der skal være på plads, inden der kan bydes velkommen til de valgte Delegertdeltager.
Vi ved jo, at en "Mindre" forglemmelse eller en stavefejl, kan give anledning til en til tider " Heftig debat." Vi må nu

hjælpe hinanden med at fa det materiale, som skal bruges til Stævnet, gjort klar inden afrejsen til Sverige. Ved fælles
hjælp er jeg sikker på, at det også denne gang vil være på plads. Jeg har rettet henvendelse til Ole Bøwig ang. HB's
repræsentation ved det kommende CCEG-møde, men har endnu ikke faet en tilbagemelding om, hvornår det er, og
hvor det bliver afholdt. Siden sidste HB-møde har vi desværre måtte tage afsked med vores mangeårig Redaktør af
DfS- Dorrit Hansen, der er taget på sin sidste rejse. Det var helt overvældende at se, det store opbud af Faner ved Dor-
rit's begravelse i Kregme Kirke, samt det store følge, der fulgte hende på vej ud på den sidste rejse. Der er intet nyt ang.
Mediedækning afNaverne, ej heller noget nyt fra Norge.
Med dette vil jeg ønske et godt nytår, med tak for samarbejdet i den forløbende tid.

2. Redaktør.
Richard er tilfreds med bladet han har fået en del ros men også lidt kretisk for sit arbejde, men dog flest roser. Så han
håber at han kan blive at han foresætter efter vores delegeretmøde. Richard oplyser at der er foreninger der endnu ikke
har indsendt deres vedtægter, gør det nu.

3. Hovedkasserer.
Frode har tegnet ny kontrakt med post Danmark, om udsendelse af svenden. Hvis du ikke modtager bladet til tiden da
henvend dig til Frode omgående så ordner han sagen. HB. har vedtaget at sætte prisen op på kilometerpengene til
2 kroner da benzinen er steget meget.

4. Arkivet.
Arkivet har ikke kørt optimalt længe, men nu er der ved at komme gang i sagerne. Der er aftalt arbejdsmøde ca. En
gang ugentlig til at starte med.

5. HB. repræsentant på CCEG-møde i februar.
HB. vedtog at vi sender Richard Schmidt.

6. Pinsestævne i Stokholm.

Indkvartering som er annonceret vil foregå i et konference centre som har flest enkeltværelser. Men der er mulighed for
at få dobbelt værelse, men det er ikke billigere.

7. Repræsentant Calgary.
HB har vedtaget at formanden deltager for CUK.

8. Næste møde.
Næste møde afholdes i Vejle den 8. Marts.

9. Eventuelt
Der var ikke noget til dette punkt.
Referat. Ove Graae.

Delegeretmøde Pinsen 2008 i Stockholm:
Forslag til mødet, personvalg skal være HB-Formand Kaj Jepsen i hænde senest den 3. marts 2008.
På valg:
Næstformand. Henning Brogaard. Modtager genvalg.
Hovedkasserer. Frode Zachariassen. Modtager genvalg. - 1 Hovedkasserersuppleant
Redaktør. - 1 Redaktørsuppleant
1 HB - Suppleant
1 Bilagskontrollant
1 Bilagskontrollantsuppleant HB.
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NU
Stockholm kalder til pinsemødet 2008

Alle gode Navere med påhæng, sambo, gæster, slæp eller hvad det nu kaldes, nu er det på tide, efter
julens strabadser med alle fine gaver, at tænke på det viktige for os naver nemlig kongressen her
i Stockholm i pinsen 2008. På kongressen er det meningen at man beslutter om færdretningen for
kommende år og det er her og skall rette til alle problemer som forhopningsvis ikke finnes i vores
forening. Arrangementerne her i Stockholm er nu fastlagde så vi er klare for at tage imod alle naver
fra nær og fjern. Alle aktiviteter er på et og samme sted så det er kun gangafsted. Her er tilgang til
svømmebassing med sauna, motionssti for de letbente, både for de armstærke og for de som bare vil
nyde opholdet her samt en fantastiskt udsigt over skærgården. Altså noget for enhver smag. Se sene¬
ste nyt på www.naverne.se , der ligger også anmeldelsesblanket. Det er en aftale at alle selv bestiller
og betaler for overnatning på hotellet og fram til den 20. marts kan vi love at alle får plads. Efter
denne dato går resterende værelser til første bedste. Betalingen for at deltage i pinsemødet sker til
en bankkonto i Danmark (medlemmer i Sverige betaler via vort postgiro) og vi kræver at hele belø¬
bet for maden er betalt senest den 20. marts. Vi kan ikke hantere danske kroner i Stockholm.
Husk at veksle til svenske kroner hjemme fra.

Tilmeldelding sker til Erling Rasmussen, Patron Pehrs væg 31,1 tr., S-141 35 Huddinge, Sverige

Kontaktperson: Anton M. Poulsen, tlf.: 0046 857028604,
Så vær ude i god tid med jeres bestilning.

Anmeldelse til Pinsemødet i Stockholm 10,11,12 maj 2008

Navn:

Adresse:

Postnum: By:
CUK - Forening:
Tel: E-mail:

Pris Lørdag Søndag Mandag Summa

Antal Antal Antal

Stævnemærke 110 kr (80 DKK) xxxxxxxx xxxxxxxxx

Huleaften per person 270 kr (176 DKK) xxxxxxxx xxxxxxxxx

Delegeretmøte per person 210 kr (168 DKK) xxxxxxx xxxxxxxxx

Utflykt inkl lunch 250 kr (192 DKK) xxxxxxx xxxxxxxxx

Festafton 460 kr (368 DKK) xxxxxxx xxxxxxxxx

Transport till Ingarø #) 25 kr (20 DKK) xxxxxxx xxxxxxxx

Lunch på Torpett 150 kr (120 DKK) xxxxxxx xxxxxxxx

Kvællsmat på Torpet 100 kr (80 DKK) xxxxxxx xxxxxxxx

Transport till tåget #) 30 kr (24 DKK) xxxxxxx xxxxxxxx

Totalt
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Overnatning:
Alle værelser er enkeltværelser og hvert værelse koster 920 kr (728 DKK) per nat.
Husk at reservere værelse på hotellet senest den 20. marts:
Telefon til hotellet 00468 5714 9000 Angiv Referens Naverne Stockholm
Fax til hotellet 00468 5714 9090 Skriv Referens Naverne Stockholm
E-mail til hotellet info@,djuronaset.com Skriv Referens Naverne Stockholm

Betaling for at deltage i aktiviteterne ved pinsemødet og være en dag på torpet sker til Nordea Dan¬
mark Konto 5542 6879986301, husk at opgive navn på inbetaling.
Ved betaling fra øvrige utland: IBAN=DK5520006879986301 - BIC=NDEADKKK .

Husk at hele beløbet skal indbetales på bank i Danmark senest den 20. marts.
Betalinger fra Sverige skal ske til vort postgironummer i Sverige 432 0060-9. (Nyt gironummer)

#) Deltagere som ankommer med tåget skal tage bus 434 fra stationen Slussen til Djurønnæset.
Om mandagen kan vi ordne transport til Ingarø og ved afrejse til tåget kan vi ordne transport

CALGARY
Hulemøde den 3. januar 2008. Efter formandens vel¬
komst blev de to nationalsange afsunget med Harry som
forsanger. Der blev diskuteret menu til vores februar
møde, hvor bestyrelsen mente at der skulle ske lidt ekstra
i anledning af klubbens jubilæum den 5. februar. Flertal¬
let besluttede sig for gule ærter. Mødet vil, p.g.a. stor
tilslutning blive afholdt i Tivoli Room. Der blev under
mødet skålet for Hans Mikkelsen og Eric Jørgensen som
begge havde bragt snaps. Til årets første møde havde vi
fornøjelsen at byde velkommen til et medlem, Mike Fa¬
gerholm, for hvem der blev sunget velkomstsang. En tak
til Harry for det nye udstillings skab som blev installeret
mellem jul og nytår. Vores 50-50 lotteri blev vundet af Per
Andersen med $ 39.00. Næste møde den 7. februar 2008
kl. 19.00.

Med kno på bordet, Ole

FREDERICIA
Til årets første Onsdagsmøde var der 12 navere og venner
mødt op, da formanden bød velkommen og nr. 69 blev
sunget. Der var ikke noget væsentligt på dagsordenen, der
blev talt lidt om den kommende vinterfest. Har man end¬
nu ikke meldt sig til kan det nok nås endnu ved at ringe til
hulemor på Tlf. 28 96 94 60 se i øvrigt blad nr. 12-07. Det
blev godkendt at hulen først åbner Kl. 12.00 til 16.00 eller
til stemningen er mat Lørdag aften.
Husk lige at melde jer til Onsdagsmøde af hensyn til ma¬
den.
med kno i bordet
Vera/Jens Chr.

FREDERIKSSUND
Kogesild 4. januar 2008.
Der var mødt ca. 30 op til vores første møde i år og der
var traditionen tro kogesild og frikadeller til dem der er
sild i sig selv ;-) Glarmesteren kom, jeg vil næsten sige
traditionen tro, forbi med deres dejlige musik og spillede
for os, de havde 5 års fødselsdag den dag og derfor var
Anita oppe og slå på klokken og så fik vi at vide, de ville
udkomme med en ny cd her til maj, den glæder vi os til,
samt at vi næste gang kan optage Anita som medlem hos
os. Vi havde også et hurtigt besøg afvores yngste
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medlem Nicolay som lige var kommet hjem, efter at
have været først i Australien og dernæst på Grønland at
arbejde. Så havde vi sørme også besøg fra Jylland hvor
Lisbeth har rykket teltpælene over, dejligt at se hun har
det godt. Også vores lokale pølsemutter fra Frederikssund
og hendes veninde (som har malet det flotte naverbillede)
kom og var med denne aften.
Desværre kunne borgmesteren ikke komme, men til gen¬
gæld kom Poul Erik som representant for TIB, da Karin
var blevet syg. Vi holdt 1 minuts stilhed for Dorrit som
drog ud på sin sidste rejse i sidste måned. Frank havde
snaps og øl med til alle for han har rundet 75 lige før jul.
Endnu engang tillykke og tak for en god dag. Der blev
ringet livligt på klokken, TIB gav en omgang, Jan havde
også haft fødselsdag, og tak til dem og selvfølgelig også
glarmesterens svende for de våde varer.
Vi sang minderne kl. 22.15 før de første skulle hjem. Så
ønsker vi Keld og Else en god tur til Australien i de næste
2 måneder, og tillykke til vores køkken fe Bente som hel¬
ler ikke denne aften var til at drive ud af køkkenet, hun
bliver 70 år den 2. februar. Og den samme dag siger vi
tillykke til Kaj og Claus med deres fødselsdage, den 18.
februar er det så vores næstformand Per Vejen vi siger til¬
lykke til og den 24. Februar er det Bent der fejres, tillykke
til jer alle. Næste hulemøde er den 1. februar hvor Jan og
Kurt har hulevagten, ved hulemødet den 7. marts har Kar¬
sten og Inge hulevagten, og vi tømmer bødekassen.
Husk jer der har hulevagt skal møde ind lidt før, og even¬
tuelt at ringe til hulefar hvis i selv har forslag til menuen.
Kisser

HERNING
Referat fra hulemøde d. 19/12 2007

Jeg har fra pålidelig kilde hørt at en flok navere mødte op
til hulemøde d. 19/12 for at fejre vores naver kammerat
ERLING der har den store ære at have været naver med¬
lem i 25 år.

Erling kan være lidt svær at fa tag i, han havde nemlig
jubilæumsdag d. 3/11, han valgte at rejse til Thailand med
sin hustru på den store dag - men bedre sent end aldrig, så
fik Erling sin velfortjente naver nål, diplom og gave.
(Jeg kan lige orientere om at vi i vor kreds har en naver
ved navn Vagner, som egenhændigt havde kreeret og ud¬
formet dette diplom - tak for indsatsen Vagner) Jeg har
ladet mig fortælle at Erling havde medbragt julesnaps,
men, men hvad skete der - HALSEN KNÆKKEDE - og
hvad gør så en flok naver, de hjælper selvfølgelig en ven i
nøden og tømmer flasken - så var den sag klaret. Jeg skal
ikke kunne sige hvordan det cyklende folk balancerede
hjem!
Endnu engang godt nytår her fra Herning - vi glæder os
til et nytår med masser af kammeratligt samvær.

Med venlig hilsen
Jonna Burgdorf

HILLERØD
En hyggelig December måned hos Hillerød Naverne.
Pakkefesten den 14. december var som sædvanlig et til¬
løbsstykke. Knud havde spidset en rigtig god gløgg, der
blev drukket til æbleskiverne, og der var en rigtig god
stemning, da de 15 navere og venner overværede Karls
rutinerede auktion over de medbragte gaver. Over 1200
kr. blev det til som tilskud til kassen. Og så var der jule¬
ferie. I februar gælder det først og fremmest vores gene¬
ralforsamling den 8. februar. Vi starter kl. 18.30, bemærk
tidspunktet, hvor vi som sædvanlig serverer Gullasch på
klubbens regning, og ca. 19.30 holder vi generalforsam¬
lingen. Dagsordenen er udsendt som brev til medlem¬
merne, og vi håber selvfølgelig på stort fremmøde, der
er væsentlige punkter på dagsordenen. Den 23. februar
holder vi messe, som sædvanlig kl. 13.
Det er vigtigt med tilmelding, både til spisningen ved
generalforsamlingen, og til messen. Ring til Peder Hel¬
lerup senest en uge før mødet, telefon 48 17 07 12, bedst
mellem 15 og 19.

Med naverhilsen Per.

HOLBÆK
Til årets sidste møde var vi 14 personer, som havde en
munter aften. Traditionen tro var det med æbleskiver og
gløgg. Tuse Næs afdelingen kom forbi os en sidste gang
for i år. Vores kasserer kan, efter lang tids søgen efter
nøglen til vores pengekasse, nu igen åbne den. Nøglen lå
nemlig gemt på sin plads. Vi er stadig i gang med at samle
penge ind til genopretningen af udstillingsvognen. For¬
manden har efter signet lavet flere gode samarbejdsaftaler
med flere samarbejdspartnere.
TL

PS. Der indkaldes herved til ORDINÆR GENERAL¬
FORSAMLING d. 15-02-2008 kl. 20.00.

Dagsorden ifl. Lovene.
Vi starter med biksemad og Elses Æblekage kl. 19.00
Tilmelding til mad senest 10-02-08.
Obs. Bemærk tidspunkt.

MedKno Ole P.

HØRNING
Det første hulemøde i det ny år klarede hulemor perfekt,
trods den kraftige blæst uden for, det kunne mærkes inde
i lokalet, det var ikke til at varme op, trods ekstra varme¬
blæsere og mange levende lys på bordene. Den aften sad
vi med overfrakke og halstørklæde og talte i munden på
hinanden, der var så meget at berette om. Med andre ord,
vi hyggede os med vores sidemand.
Det blev dog vedtaget hvad der skal serveres til vores
Nytårskur den 19. januar.
Med naverhilsenfra Jens H.
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KØBENHAVN
Selvom vi var 13 (!) til Jule-Hulemødet den 19, var det
- som altid når vi mødes - ikke en dårlig aften. Bødekas¬
sen skulle atter tømmes, og trods det at den kun havde
været "i brug" i 3 l/2måned siden sidst, indeholdte den
ler. 3.168,25 + en gammel 25- og 10-øre! Utroligt flot! Jeg
mangler ord med hensyn til at takke. Karin kom tættest på
i begge ender.
Det lykkedes at afholde Nytårstaflet den 29.12. og det
med prompt og pragt eller hvad det nu hedder. Absolut
ikke mindst takket være Marianne & Ole fra Odense, der
havde anførebindet på. Selvom vi startede (næsten) kl.
13.00, slog klokken alligevel 24.00 inden der kunne pu¬
stes ud. En skam for de mange der ikke fik denne oplevel¬
se med, inden det blev 2008. Søndag den 3. februar er det
jo Fastelavn. Se omtalen i den sidste Svend! Onsdag den
22.2. er det så atter tid til et Svende-Hulemøde, der jo er
en dejlig afveksling efter dagens trommerum. Vi ses 'ik?
Endelig er tiden kommet, nemlig lørdag den 1. marts hvor
vi langt om længe igen kan nyde en pragtfuld Sønderjysk
Awten v/ d' herrer Erling Meier og Børge „Bimse". Tun¬
gen kommer på gled, både hvad menuen og snakken an¬
går. Grønlangkål med kålpølser og hvad dertil ellers hører.
Uhhmm! SKAL opleves. Alle er som sædvanlig velkom¬
men, hvor sidste tilmelding er den 26.2. til Børge:
39 27 10 56 eller undertegnede: 26 73 88 65 (mobil).
Til slut en lille annonce: Vi har stadig en del glasmosaik¬
ker liggende til salg. I ved, den farvestrålende med en
vandrende nav der kan hænges op i vinduet. Flot er den.
Kontakt vor kasserer LeifOve!

Arrangementer:

3.2. kl. 10.30 Fastelavn
20 2. kl. 19.00 Svende-Hulemøde
1.3. kl. 18.00 Sønderjysk Awten

Mange vinterlige naverhilsnerfra
Niels „ 2m " København

LOS ANGELES
Der er ikke så meget at rapportere. I December havde vi
vores julemiddag. Vores formand Kent Hanson meddelte
at han ville fratræde posten, så 3 nominerede medlemmer
blev udpeget til at finde kandidater til posten. 1 Januar
vil der så blive valgt en ny formand og dette vil komme i
næste indslag til Den Farende Svend.
MedKno
Arne O.

NAKSKOV
Sidste nyt inden vi tager på vores eksil i Spanien. Naverne
afholdte julefrokost fredag d. 27/12 i hulen for medlem¬
mer og gæster, en af gæsterne var så uheldig, at komme
i vejen for en kvindelig bilist, så han måtte tilbringe flere
dage på hospital med brækket håndled og flækket ben.
Hvad kan man så lære af det. (må kun læses afmænd)
"Kvinder er farlige i trafikken." Så vi var kun 15 ud af 18
tilmeldte, to andre udeblev af andre grunde. Og det gav et
pænt overskud, selvom prisen var 100 kr. for mad og fri
øl og snaps. Andre foreninger med lavvande i kassen kan
gøre det samme.
Hulemødet d. 4/1 var til gengæld lidt tamt, selvom der
blev vist film fra Grønland (skulle havde været Amazo¬
nas), kun 4 var mødt op. Næste hulemøde hvor jeg delta¬
ger igen bliver d. 4/4. Husk kontingentet betales også den
dag til Ole.
Med kno i bordet Henning.

N(;tl> i

NYSTED
Hulemødet i december blev ikke refereret i Svenden p.g.a.
en ren forglemmelse fra Oldermandens side, men bedre
sent en aldrig er der et gammelt ordsprog som siger. På
hulemødet var der mødt 7 svende og dagens højdepunkt
var selvfølgelig optagelse af nyt medlem som hedder Ulf
Steen Hansen født i Helsingør i 1939. Overskuddet på ar¬
rangementet afGule Ærter viste et pænt lille overskud så
det var fint. Samtidigt tog vi afsked med Frank Bred som
skulle ud på sin årlige tur til Spanien og kommer først
hjem igen omkring Påske. Ib Thøfner gik tidligt hjem
fordi han skulle have nyt knæ dagen efter - held og lykke
med det Ib. Dagens menu var selvfølgelig 2.dags Gule
Ærter som smagte himmelsk.
Hulemødet den. 7. januar
Kun 5 svende var mødt til hulemøde Ib Thøfner og Jens
Kristensen var syge og Frank er stadigvæk i Spanien, men
sendte dog under mødet en SMS med nytårshilsen til alle.
Vi var så heldige at vores inviterede gæst dukkede op på
mødet og syntes at aftenens hulemøde var gevaldigt hyg¬
geligt og søger måske optagelse i foreningen, så det håber
vi nu på at lykkedes ved næste hulemøde. Aftenens menu
var Forloren Skildpadde m/sherry. Minderne blev sunget
og det var tid til at begive sig hjem.
Med Kno
Oldermanden
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NÆSTVED
Siden sidst.
På sidste hulemøde blev det vedtaget, at der vil blive
opsat en liste hvor på man kan skrive sig på til at holde
lørdagsåbent i hulen, da Jytte og Birgit kun vil holde
åbent en gang om ugen. Så nu bliver de op til dig, for er
der ingen som skriver sig på listen vil der være lukket om
lørdagen.
På sidste hulemøde havde vi besøg af Else og Otto fra
Hørning, som også deltog i vores Julefrokost.
Vi var 28 som deltog, vi startede kl. 13, og de sidste gik
kl. 22. Så det var en rigtig dejlig dag, stemningen var i
top, og maden var god, og der var nok afmad. Efter ma¬
den blev der afholdt auktion over de pakker som var ble¬
vet medbragt. Der blev et pænt beløb til vores kasse. Tak
for jeres indsats, og tak for det vores gæster havde med.
Vores formand havde fødselsdag samme dag, så han blev
fejret med maner.
Sluttelig vil vi ønske alle medlemmer et rigtigt godt nytår,
og tak for det gamle.
Med naverhilsen Ove.

Siden sidst.
Vi havde lukket mellem jul og nytår. Åbnede igen torsdag
den 3. januar. Det var dejligt at se så mange til hulemøde
den 04.01. Der kom 22 medlemmer, så stemningen var
rigtig god. Efter mødet gik vi ned og spiste. Henrik havde
lavet får i kål som er en norsk ret. Det er anderledes, men
det smager godt, så Henrik vil godt lave det en anden
gang. Tak for mad. Der bliver afholdt fastelavn i Hulen
søndag den 03. februar. Se opslag i Hulen.
Vi afholder generalforsamling fredag den 22. februar.
Nærmere herom vil blive udsendt. Mød op - det er jo også
din forening.

Med naverhilsen Ove.

på hjul

RANDERS
Den 04-01-2008. Vi havde hulemøde for første gang i det
nye år.
Vi fik sagt farvel til det gamle, med 24 deltagere. Vi var 3
navere og 7 navervenner til mødet. Der blev ikke snakket
særlig meget til bestyrelses mødet, formanden var alene
om det, men skidt med det. Vi skal så snakke mere om

Pinsestævnet i Stockholm, det bliver meget dyrt, men vi
undersøger det lidt mere til bunds.
Kno i bordet, Peter.

ROSKILDE
Ved årets sidste hulemøde den 28. -12. var 18 navere

mødt op. Vores formand Inger bød velkommen og specielt
velkomst til vores trofaste ven Ebert fra Holbæk. Det var
en god aften men med en lidt trykket stemning idet Inger
fortalte at vi har mistet vores alle sammens dejlige Erna.
Det var Ernas udtrykkelige ønske at der ingen opmærk¬
somhed måtte være ved bisættelsen, så der blev købt en
smuk buket blomster som Karl fik et par dage efter. Pro¬
gram for februar. Hulemøde den 29.- 2. kl. 1900
Hulevagt Inger og Lars Peter
Med naverhilsen fra Gitte.

SAMSØ
Årets første Hulemøde den 4-1-2008. 7 svende og 1 na¬
verven mødte op. Det blev et hyggeligt møde uden de
store ting at tage stilling til. En ting! HUSK ved spisning
at melde sig til onsdag.
Med kno Jørn.

Skoi»;««"'

SILKEBORG
Ja så blev det 2008 nu har vi et helt nytår foran os, så nu
er op til os, hvordan det vil forløbe. Jeg håber at alle har
fået det nye program for 2008 i kan for øvrigt se det på
www.naverne.com under Silkeborg. Der vil også hele
vores historie være samt billeder. Vi skal til og se på
sparegrisen om der er lidt i den, så vi kan komme med til
pinsestævne i Stockholm, det er jo noget af en mundfuld,
men vil vi med så er det jo prisen for pinsestævne i Stock¬
holm
Den 16. februar er der sat torsk på bordet i hulen, så se og
fa dig tilmeldt i Hulen eller ring på tlf. 86 82 26 15
Så vi håber at se dig. Til denne dejlige middag kl. 17
En formand fylder 60 det var jo Flemming i Herning, som
holdt fødselsdag i hjemmet i Lind, et stort hus skal der
også til for at rumme alle disse gratulanter som var mødt
op for at fejre Flemming. Om vi fik GI. Dansk samt alle
mulige afskygninger bitter, med og uden slåen samt alle
mulig produkter fra en virksomhed i Aalborg. Det er jo en
mand som forstår at holde en fødselsdag. Tak til Grethe
og Flemming for en dejlig dag. Det gode ved at komme
sådan af sted er jo du møder mennesker, der er både halve
og hele år siden man har talt med, så samtalen gik vældig.
I næste mdr. er der jo generalforsamling så hvis der er for¬
slag så fa dem afleveret i god tid så de kan komme med.
Og ka i så holde fugtige så længe.
Skriverkarlen i Silkeborg
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SLAGELSE
Ved julefrokosten d. 15.12.07 blev vi 11 personer, trods
den korte varsel og sygdom, som havde en herlig efter¬
middag med sang og julehygge til en favorabel pris. Gre¬
the havde sørget for maden selv om hun var syg og måtte
køre hjem i seng. Nytårshilsnerne d. 31.12.07 var igen i
år en kæmpe succes med alle gode svende og næsten alle
NV fremmødte. Dette er allerede blevet en dejlig tradi¬
tion. Stor tak til Linda og Hans. Hulemødet d. 04.01.08
blev et lidt andet hulemøde end planlagt. Det startede OK
med orientering fra formanden ang. Frederiks udmelding
og om HB-mødet d. 12.01.08 hvor Hans har lovet at stå
for maden. Men ca. kl. 20.00 gik der en sikring (og hvor
var så de sikringer???)
så resten af aftenen foregik i tællelysets skær. Det blev
dog vældig hyggeligt, men kaffen manglede så kagerne
kom ikke på bordet. Hulen blev forladt ca. kl. 22.00.
Husk nu Generalforsamlingen d. 22.02.08!!!
Med kno i bordet: Erik Hjorth Andersen

STOCKHOLM
Nu tog det gamle året slut, og det siste foreningen var
samlet til, var lucia. Anton hade fået sine to børnebørn, to
dejlige piger at synge svenske julsange for os, siden gik vi
over i " De gamles hjem " for at spise sild, julskinke og alt
som hør julen til. Erling har haft travl tid med at tage frem
priser på alt, som kommer at ske i anledning af pinsestæv¬
net, og bestyrelsen har været rundt og set på forskellige
foreslag og har taget beslut om hvad det får koste, så i det
store er det meste klart, så det er bare at plokka frem som¬

mertøjet og skrive på anmeldningslisten. Håber at alle i
det minste har klaret sig tørskoet igenom alle helgdage.
PROGRAM FOR FEBRUAR:
D. 09 februar Årsmøde kl. 13.
D. 16 februar Whist kl. 10.
D. 17 februar fastelavnsfest kl. 13.
D. 23 februar svendefest kl. 13.

Med naverhilsen Onkel Anders

VEJLE
Referat til Protokollen. Idet der kun var mødt 2 fra Besty¬
relsen til mødet, blev der ikke afholdt Bestyrelsesmøde.
7 Svende havde fundet vej til Hytten, til December mødet.
Da der ikke just var en " Helmut Lotti " imellem, undlod
vi at starte mødet med en sang. Formanden indledte mø¬
det med at orienterer de fremmødte om, at vores mange¬

årig Redaktør af Den farende Svend Dorrit Hansen, var
taget ud på sin sidste rejse. De fremmødte rejste sig, og
ærede Dorrit med 1 minuts stilhed. Der er siden sidste
møde 2 medlemmer, der har haft 25 Års Jubilæum, Horst
Zaedow, samt Arne Clausen Fryland. Et stort Tillykke
til begge Jubilarer. Da der ikke var sket yderligere siden
sidste møde, slutte Formanden med at opfordre medlem¬
merne til at møde op til Vinterfesten den 26. januar. Det
er ikke kun medlemmer afVejle, der kan deltage. Alle
vore Naverbrødre og Naversøstre fra nær og fjern er
også velkommen. Ligeledes er enker og enkemænd efter
medlemmer hjertelig velkommen. Derefter gik vi over til
eventuelt, hvor flere ting blev vendt og drejet. Efter mødet
var der lidt godt til både gane og mave.'
Med kno Kaj Referent.

ÅRHUS
Julehulemødet den 14. december var en ret så munter
aften! Der blev serveret æbleskiver og solbærrom i rige¬
lige mængder! Som der er tradition for, blev der gættet
på beløbet i bødekassen, den der kom tæt på var kasserer
Børge !! Ud på aftenen kom navernes bedre halvdele i
hulen, så var der ikke da, så blev der livligt i hulen da de
kom. I december måned har der floreret en del sygdom, så
var der et maveonde, så var det influenza der var i omløb
- til julehulemødet, ramte virussen naverne - rigtig mange
fik ud på aftenen en virus på balancenerven !! Håber at
alle nu er friske igen.

Hulemøde den 8/2.Gule ærter den 23 - 2., kl. 18., derefter
banko.

Hilsen fra smilets by. Lis

Øéns Va

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

■Vi/iVT'rmn GLARMESTEREN
og hans svende
Håndværker- og naversange

Gårdsange
Sømanssange
Salg af CD

Giro 413 klassikere

T^Bnfr'
■ >- -Ti

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: 5495 5665 Mobil: 2449 6474
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.: 8692 2901, 2160 6792

FORSENDELSE AF CCEG.BLADET.

Vagner Sørensen, Egevænget 1, 8382 Hinnerup
Tlf. 4094 2610 - 4093 1963 e-mail: vagner@egevaengetl-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

yy 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 lobzcLl& øl depot

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

^telke'ö #aötf)auö
Hotelrestaurant

Bollingstedter Strasse 2
24852 Langstedt, Tyskland
Vi taler dansk.
Kulinarisk Buffet, se www.stelkes-gasthaus.de

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 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
j«k
I

KOLDING

KRONE

TAXI 7550 2700

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

tS
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
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AFSENDER:
Hovedkassen

Rustrupvej 26 B. DD DANMARK
DK-8653 Them

Evt.: „Returneres ved varig adresseændring"

Casino Bodega
Købmagergade 10 7000 Fredericia

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

Levende musik hver

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

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

CAFE PAR
Chr. 8's vej 1 - Silkeborg

Tlf. 86 82 56 20

i>eN

ttesT

TLF. OS±5

Her er plads til
din annonce
- bestil NU!

Byggefirmaet
Johansen

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

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

Ltie?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
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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



Hej 9{averforeninß!
Jegpåtænker at skrive en boß om,Navere" medarbejdstitlen:
,fMed kno i bordet" efter samme Concept som: ,pv[ælkebøttebørn"
afÄnne Lützföft (migsetv) dvs. at beskrive navernes 100-äriße
Historie medhjælpfra de navere, som fiar lyst tilat berette om deres
va(ß afhåndværk oß livsstiludvalßte udfra minimum 4 kriterier:
— aldersfordefing, føn, erhverv samt navere „på valsen"
iforskelliße [ande -
...se min 'efterfysninß' på hjemmesiden vJWzoIutzfioeft.com!

Ärbejdsßanßen vilvære af ops0ßende art med udfcerdißelse afsporßesSkemaer overfiereßanße samt
interviews via e-mad, telefonsamtaler, sms, fjemmebes0ß etc.

Ärsaßen til, atjeß harfået lyst tilat skrive om naverlivet skyldes, atjeß harfået den idé, at
,fiåndværket" er vedat udvikle siß til,4etßlemte håndværk, - hvilket vilvære syndoß skam
bådepåßrundafden livsstiloß kulturform deforskelliße håndværk indenfor naverlivet er ud-
trykfor - men oßsäpßa. minfascination af naverbevceßelsen.

Manße hilsner
Änne Lützhöft
forfatter
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FØDSELSDAGE
D. 03.03.2008 Grethe Ring Pedersen Randers
70 år Norre Boulevard 78-2

8900 Randers

D. 06.03 .2008 Frantz Langhoff Hillerod
80 år Klovermarken 25, 1

3069 Espergærde

D. 09.03.2008 Borge "Bimse" Nielsen Kobenhavn
65 år Elme Alle 39B

4760 Vordingborg

D. 23.03.2008 PrebenHerling
80 år GI. Strandvej 84 a

3050 Humlebæk

D. 25.03.2008 Borge Rasmussen
85 år Ølby Center 23f

4600 Koge

D.25.03.2008 Jorgen Hansen
70 år Digterparken 20

4500 Nykobing Sj.

Hillerod

Hillerod

Holbæk

TAK - TAK - TAK - TAK

Hjertelig tak for opmærksomheden ved min 65 års fod-
selsdag. Tak for telegrammer, nær og tjern (Stockholm)
tak for breve og opringninger. Og besog fra Sverige. Det
er slet ikke så slemt at blive pensionist, når man er 20 år
inden i.
De bedste hilsener, Pigen fra Fyn, Kirsten.

Jeg siger tusinde tak for telegrammer, hilsener og gaver i
forbindelse med min 65 års fodselsdag.
Med kno i bordet

Jørn., Samsø

En hjertelig tak for al opmærksomhed ved Kaj
Hübschmanns begravelse den 9. februar. En speciel tak til
de to fanebærere.
Med venlig hilsen, for familien
Morten Hübschmann

D. 26.03 .2008 Mogens Andersen
85 år Kongshojparken 8

3350 Slangerup

Hillerod

D. 27.03.2008 Alice Lind-Forskmark
70 år Østerlokkevej 31

8305 Samso

Samso

ÅBENT HUS

I anledning af min 70 års fødselsdag holder jeg
åben hus på Østerlokken.
Torsdag den 27-3-2008 fra kl. 15.00

Alice Lind-Forsmark, Samsø

MINDEORD

Vores gamle ven og nav, Kaj Hübschmann, er taget på sin
sidste rejse den 5. februar 2008.
Kaj holdt netop sidste år 25 års jubilæum som medlem af
CUK naverne i Hillerod, 25 år, hvor Kaj altid har været i
forreste linje, når der skulle ydes hjælp og gives en hånd
med hos Hillerod naverne, både i bestyrelsesarbejdet og
blandt medlemmerne. I mange år var Kaj som hulefar og
Mona som hulemor det samlende midtpunkt for vores
hulemoder og lordagsmesser, både i Frederiksværksgade
og på Sophienborg, og sorgede ikke alene for de kulinari¬
ske lækkerier og den flydende føde, men var tillige med¬
virkende til den dejlige kammeratlige atmosfære i hulen.
Til trods for at en ublid skæbne tvang Kaj i rullestol i den
sidste tid, var han en hyppig gæst hos os i naverhulen i
Hillerod.
Vi vil altid mindes Kajs hjælpsomhed og hans lune be¬
mærkninger.
Æret været hans minde.
Preben Herling
Formand, Hillerød
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DET ER IKKE TIL AT SE DET fe
- men den 9. marts, kan vor afholdte og dejlige næstformand

BØRGE „BIMSE" NIELSEN

fejre, at det er 65 år siden han så verden første gang. Selv om der vel gik en tid før han kunne gå, var det jo alligevel den
første tur på valsen Nysgerrig og hjælpsom er han ihvertfald stadig, og giver trods flere skavanker på det sidste, aldrig
op. Næsten da. Det siger vel alt om ham, at han og fruen Merethe købte „hus" for halvanden år siden i Vordingborg.
„Hus" fordi der virkelig var/er noget at gå igang med for en ægte håndværker. Borge er udlært snedker og blev ind¬
meldt i Kobenhavn i 1973, hvor han altid - og stædig - kæmper bravt. Borge har været hovedkasserer nogen år tilbage.
Selvom om han i mange år ikke er kommet ud omkring i landet blandt naverne, burde han stadig være kendt afmange.
Borge er ægte sønderjyde, og står sammen medhans kammerat Erling i spidsen for vor årlige Sønderjyske Grønlang¬
kål. Gæstfrihed har altid været = Borge. Borge, du ønskes alt vel for fremtiden. Jeg ser frem til mange år endnu med dig
som ægte rar naverkammerat, bestyrelsesmedlem, propformand og ikke mindst god ven! Glemte jeg at nævne Ratze-
putz?

Mange naverhilsner fra Niels „ 2m "
København

Den 13. marts 2008 kan Olav Juel, Calgary,
fejre sin 80 års fødselsdag.

Tillykke fra foreningen.

Generalforsamling.
I CUK- Fr.sund.

04-04-2008. KL. 19.30.

Hulen i Græse gi. skole.
Indkommende forslag skal
være formanden i hænde

senest 8. dage for.
Med kno i bordet

Formand Kurt Rasmussen

Teglværksvej 13
3400 Hillerod

kkbr@c.dk

Formandens Spalte
Siden vores sidste HB-mode, er der blevet rettet henvendelse til CUK afAnne Lützhöft, der er For¬
fatter, og vil skrive en bog om Naverne. Vi har i det forgangne år haft flere henvendelser fra forskel¬
lige Medier, men det er blevet ved Henvendelsen. Anne er meget serios, og vores Hovedkasserer
har givet hende Navn og Adresse på Foreningernes Formænd, så mon ikke der er nogle Foreninger,
der får en henvendelse fra Anne. Jeg har i en mail skrevet til hende, at hun var hjertelig velkom¬
men i vores Foreninger, for at tale med Naver. Hendes hjemmeside er: www.lutzhoeft.com der kan
man læse om hendes tidligere Bogudgivelser. Hendes arbejdstitel på bogen er: Med kno i Bordet.
Kaj Jepsen Formand CUK.
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C.C.E.G.

Europatreffen
24. -27. juli
2008 i Odense

F.B.S.H. har påtaget sig at afholde Europatreffen 2008,
ved kongressen 2003 i Rennes, Frankrig. Man havde
forst planlagt at afholde treffet i Helsingör, men måtte af
økonomiske årsager flytte det til Odense, som har en god
beliggenhed med gode rammer for en kongres. Vi har fået
en aftale med Skt. Jorgen Hallen, som ligger 5 minutters
gang fra banegården, med gode parkering forhold for vore
gæster. Det er vigtigt at vi ikke skal kore for meget rundt
som vi plejer, særlig for vore tilrejsende svende. Vi har ved
planlægningen tilstræbt at gore arrangementet okonomisk
overkommeligt, da de fleste unge og ældre svende ikke
har de store midler at gore godt med. Vi har sogt stötte fra
fonde og sponsorer og det har vist sig forlobeligt positivt.
Vi håber der vil være interesse fra vore hjemlige forenin¬
gers medlemmer, som kan få nogle indholdsrige dage
med vore udenlandske deltagere på tysk eller fransk, men
dansk vil være hovedsproget under kongressen og til alle
arrangementerne.

Hvad er F.B.S.H.

Forenede Berejste Skandinaviske Håndværkere
Som er en sammenslutning af følgende foreninger

C.U.K. ( Forening for berejste skandinaver)
Foreningen for Bereiste Danske Tomrer
Foreningen for Berejste Haandværkere i København
Klubben for berejste Håndværkere i Helsingør
De Retskaffende Fremmedskrevne Tømrer- og Murer¬
svende

F.B.S.H. er medlem af C.C.E.G.

Compagnonnages Europæiske Gesellenziimfte
Alle 5 omtalte foreninger er medlem af F.B.S.H.
F.B.S.H. ermedlem afC.C.E.G. der er en europæisk hoved
organisation som varetager vores interesser overformyndig¬
heder og faglige organisationer, udsteder et blad halvårlig,
samt afholder en Europatreffen med kongres hvert 5. år.
C.C.E.G. består af ligesindede organisationer fra Skandi¬
navien, Belgien, Frankrig, Tyskland, og Schweiz. Formålet
med C.C.E.G. er foruden ovennævnte; Kommunikation
mellem landende, samt at lette valsetiden for de rejsende
svende.

Program
Torsdag 24. Juli Lørdag 26. Juli

12-22 Indskrivning og tilmelding i
Skt. Jorgen Hallen og kammeratlig
sammenkomst.

Fredag 25. Juli

09.00 Åbning af kongressen med appel for de
delegerede i Skt. Jorgen Hallen

09.00 Udflugt for de ikke delegerede til slottet
Egeskov med spisning i Svendborg,
afgang fra Skt. Jorgen Hallen

11.00 Kaffe for de delegerede.
13.00 Buffet.
15.00 Kaffe for de delegerede.
17.00 Kongressen slut 1. dag.
19.00 Fælles aften arrangement

09.00 2. dag kongressen fortsætter.
11.00 Kaffe for de delegerede
13.00 Kongressen slutter.
15.00 Optog med faner og modtagelse på

Odense Rådhus og fotografering
20.00 Festmiddag i Skt. Jorgen Hallen for

de tilmeldte og buffet med tilbehor for
de rejsende svende.

24.00 Kædedans

Søndag 27. Juli

09.00 Afsked
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Tilmelding til C.C.E.G. Europatreffen 2008
den 24. - 27. juli 2008 i Odense

Navn: Stilling:
Adresse:

NejForening: Delegeret: Ja

Deltagere: Voksne
Børn:

Deltagelse i kongressen med buffet fredag 350 kr.
Deltagelse i udflugten til Sydfyn med spisning fredag 350 kr.

Deltagelse i festaften lørdag 350 kr.
Ovennævnte beløb bedes indbetalt senest 1 juni til Arbejdernes Landsbank
Århus afdeling reg. nr. 5387 konto nr. 0510913

Dato: Underskrift:

Telefon: E-mail:

Tilmeldingen bedes tilsendt inden 1. juni til
Thomas Bech, Bækkelundsvej 6 st.36, DK-8240 Risskov
E-mail: bech2(a)vahoo.com

CALGARY
Hulemode den 7. februar 2008
Formanden bod velkommen med de to nationalsange, der
i dagens anledning (50 års jubilæum) blev afsunget ståen¬
de. Ved samme lejlighed blev George Hansen udnævnt til
æresmedlem af naverne i Calgary. Menuen til dette febru¬
ar mode bestod af gule ærter, som kokkenet i DCC havde
tilberedt til alles tilfredshed. Jeg tror de fleste deltagere
(30 naver) fik rigeligt at spise. Der blev afsunget sang #
28. Der blev yderligere skålet for Knud Boom Nielsen
og Mikael Bartholdy der begge havde bragt snaps. Vores
50/50 lotteri blev i dagens anledning udtrukket af vores
50 års jubilar George Hansen. Tro det eller ej. han trak sit
eget nummer og blev den heldige vinder af 54.00$. Næste
mode den 6. marts 2008 kl. 20.00.
Med naverhilsen Ole

FREDERICIA
Forst vil Vera og Jens Chr. komme med en forsinket tak
for sidst i anledning af Flemming Laugesens 60 års dag.
Tak for nogle rigtige hyggelige timer. Onsdagsmode 6.
Februar. 15 navere og venner var mødt op da formanden
bod velkommen, nr. 73 blev sunget, og derefter blev der
diskuteret en del om det kommende pinsestævne i Stock¬
holm. Under dette Onsdagsmode dukkede Marin Mejer
fra Tyskland op, en tysk naver som for tiden er med til at
renovere et gammelt bindingsværkshus i Fredericia. Da
han takkede af for den aften gav han en sang, og sikken
en sangstemme han havde. Denne aften ringede Orsa på
klokken og fik dermed blærerøvshatten på, den klædte dig
i grunden ganske godt, men tak for en god gerning Orsa.
Den 26. Januar var vi 10 navere fra Fredericia der drog til
vinterfest i Vejle hvilket blev til en rigtig hyggelig aften
med god mad og rigeligt at drikke hvis man kunne und¬
være en gron Tuborg (det var jo ikke så godt. vel Hans)
men ellers tak for en rigtig hyggelig aften..
Vera /Jens Chr.
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HERNING
60 års fødselsdag hos FORMANDEN FLEMMING.
D. 6/1 var alle navere samlet fra nær og (jern for at fejre
vores FORMAND Flemming. Han inviterede i anledning
af sin 60 års fodselsdag HURRA, HURRA! Jeg regner
ikke med at det er nodvendig at præsentere Flemming
i dette blad, han er vist verdens berømt - vel nok fordi
vi her i Herning mener, vi har verdens bedste formand
- hvem kan tage alle os med vores forskelligheder med
ophojet RO som vores Flemming. Det gor heller ikke
sagen ringere at han har sin Grethe som vi i foreningen
holder lige så meget af. Det var alle tiders fest fru Grethe
og Flemming havde fået stablet på benene, der manglede
hverken vådt eller tort - men jeg tror nok der blev tomt ud
i ØLLERNE - Flemming havde et overvældende udvalg
af forskellige ol og vi måtte selvfølgelig prove det hele.
Nogle af os ville gå hjem så natmaden måtte på bordet -
vel nok en antydning til at festen var slut, men vi havde
også haft en hel fantastisk dejlig dag.
Tak til Flemming og Grethe for jeres måde at være på
og tak for en god dag.
Med venlig hilsen Jonna Burgdorf.

HILLERØD
Hillerod Naverne begyndte det ny år med huleaften den
11. januar. Der var 12 fremmodte der horte Leo Knudsens
beretning om sin tur til Mongoliet. Leo er en prægtig
fortæller, og vi håber at se mere til ham fremover. Den
26. januar havde vi messe, igen med 12 deltagere. Hanne
serverede ægte ungarsk Gullaschsuppe. Råvarerne var
delvis importeret fra Ungarn, og det var et hit på en kolig
vinterdag. Så kan vi nå at få vores generalforsamling den
8. februar med i rapporten. Torben Silving fra Hovedbe¬
styrelsen og fra Frederikssund deltog som gæst, og der
var i alt 18 fremmødte. Formanden aflagde rapport over
et turbulent år, regnskabet blev enstemmigt godkendt og
sekretæren fremlagde forslag til reviderede love. Der har
været usikkerhed over hvilke love, der var de gældende,
så vi gik tilbage til de sidste underskrevne love fra 1977.
Den væsentligste ændring er, at foreningen nu kan give et
kontant tilskud til unge menneskers uddannelsesrejser, og
det forårsagede naturligvis en livlig debat. Vi håber, det
kan hjælpe os til at få nye medlemmer. En anden ændring
er at bestyrelsen nu skal være på fem medlemmer. De ny
love blev vedtaget, bortset fra en dissens i spørgsmålet om
at give rejsestipendier til andre end "navere" var vedta¬
gelsen enstemmig. Så snart de nye love har været forelagt
hovedbestyrelsen og er underskrevet af bestyrelsen har
foreningen et sæt opdaterede love. Den gamle bestyrelse
fortsætter endnu et år, det er Preben Herling som formand,
Ole Frederiksen som næstformand, Karl Jensen som kas¬
serer, Per Gjerlov som sekretær og John Nielsen og Knud
Lindgreen som medlemmer. Det blev påpeget at både
formand og sekretær kun beklæder posten i yderligere et

år, og derfor bliver der valg af ny bestyrelse til generalfor¬
samlingen om et år i overensstemmelse med de ny love.

Og så lidt mere om forårets program:
Der bliver flere, der rejser til pinsestævnet i Stockholm.
Foreningen betaler et tilskud på 1000 kr. til hvert af de
medlemmer, der deltager, og foreningen betaler rejsen for
Karl Jensen, der stiller med fanen og som delegeret for
foreningen. I marts bliver der hulemøde den 14. marts kl.
19 .30 . Vi får besog af Morten Schellerup, der fortæller
om et års arbejde som gartner i Chicago, vi håber rigtig
mange møder op. Den 29. marts holder vi vores sædvan¬
lige messe kl. 13. Husk tilmelding både til hulemøde og
messe en uge inden mødet til Peder Hellerup på telefon
48170084, bedst mellem 15 og 19. Vi arrangerer en bustur
sondag, den 6. april. Bussen starter kl. 8.45 i Hillerod, (se
i April nummeret af Svenden for køreplanen) og kører
via Blovstrød og Lyngby til H. C. Ørstedsværket i Kø¬
benhavns Sydhavn. Værket er nu et spændende museum,
hvor hovedattraktionen er den store dieselmotor, der på
byggetidspunktet for 75 år siden var verdens største. Mo¬
toren bliver startet ved vores besog. Efter rundtur på vær¬
ket går turen til sejlklubben Frem i Svanemøllehavnen,
hvor vi spiser frokost. Prisen er sat til kr. 150 for medlem¬
mer og kr. 250 for gæster, og inkluderer bus, entre på mu¬
seet og frokost, inklusive 1 ol og en snaps. Turen betales i
bussen.. Mere om turen i april nummeret af svenden, men
af hensyn til arrangementet er tilmelding nodvendig inden
den 15. marts, telefonisk til formanden, Preben Herling
på 49151528 eller pr. e-mail til herling@.image.dk. April
programmet kommer selvfølgelig i Svenden, men vi skal
alligevel allerede nu meddele, at der ikke bliver noget
hulemøde i april. Den 26. april inviterer formanden til
messe i anledning af sin fodselsdag, så vi håber på rigtig
mange deltagere, både medlemmer og gæster. Der skal jo
også være noget at skrive om i de kommende numre af
Svenden, men det kan allerede nu meddeles at der bliver
den traditionelle grillfest i Blovstrød, hvor Karl igen står i
rog og damp. Så vist sker der noget i den lille forening!
Med naverhilsen Per.

HOLBÆK
Hulemøde 18-01-08. De få mennesker der var mødt op
(10) fik sig en god aften vi fik rester fra julefrokosten, ser¬
veret af Kirsten og Torben. Formanden fortalte om planer
i det nye år. Jorgen Hansen fylder 70 år d.25-03-08 og i
den anledning vil der blive serveret morgenkaffe m m. Kl.
09.00 på den hjemlige adresse Digterparken 20, Nykobing
Sj. Herfra ønskes Jørgen tillykke med dagen.
Med Kno TL/OP
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HØRNING
Stormen har endelig lagt sig 78 mtr. over havet og der er igen varme og hygge i hulen, mere end 22 grader blev det
til, og så sker der så meget at det ikke er nødvendigt med referat kopier. Vores nytårs banket 19. januar kl. 1300 var
anderledes, ikke noget med julesylte, hvidkål og andet julemad, Denne gang havde køkkenet bestilt pølsebord ved me¬
sterslagteren. Der var mad nok til flere timer. Sidste mand blev sendt hjem med lokalbussen kl.2345. Den dag hædrede
vi Preben Dalby for 25 års tro medlemskab af naverne i Danmark og her i Hørning med guldnålen. Nu her 1. februar
var der rejseforedrag med p.c. lysbilleder fra Nepal. En fodrejse i bjergene omkring Mt.Everest, Gandaki, Pokhara og
Ghandruk i 3000 - 4500 mtr., højde. Det var Erik Jensen og Eivin Dahl der fortalte om deres oplevelser fra det lille
bjergrige og fattige land. Det viste sig at de var sammen med nogle fra Nakskov som også havde rejst meget før i
tiden(naver). Der kom så mange i hulen at bordet næsten var for lille og hulemor måtte trylle mere smørrebrød frem.
Selv vores nabo var kommet på besøg og som han sagde" nu stormer det ikke mere, så er det med at komme på besøg",
lait var der 5 gæster på besøg den aften og de fik en på opleveren og sammenholdet. Den mekaniske del i P.C. eller lig¬
nende virkede ikke da der skulle vises billeder, og gode råd var dyre, straks var der en som kørte hjem efter eget udstyr
så vi kunne se rejsebilleder fra Nepal. Ventetiden brugte vi på nogle sange og interne meddelelser, nu hvor Hørning er
kommet ind i Skanderborg storkommune er der gang i fremvisningen af Hørning Mølle for store og små. Noget skal vi
jo gøre for lejemålet af kælderen. Ikke mere her fra punkt 78 Hørning.
Venlig naverhilsen fra Jens E.

KØBENHAVN
Stiftelsesfesten den 12.1. (selve dagen), blev absolut fejret med manér. Bare en skam, at der ikke var flere der ville
hylde sådan en årsunge som os. Men det kan jo være, at man sparede kræfterne til 110 års-dagen næste år!? Svende-
Hulemødet den 24.1. var besøgstalsmæssigt et af de bedre, selvom det naturligvis aldrig kan blive godt nok. ENDE¬
LIG efter 2 års venten, fik vi tønden slået til plufisk Fastelavnssøndag den 3.2. Vi var 13 der havde en pragtfuld dag/
aften. De sidste gik" kl. 19.30 (vi startede kl. 10.30). Sven Aage blev (vistnok for 2. gang) kattekonge, og Anny for 3.
gang hans (vores) dronning. Hun frasagde sig derfor septret (en kagerulle) og æblet. Jeg vil vove den påstand, at sulten
og tørsten blev holdt nede. TAK til alle! 1. marts er der jo atter vor pragtfulde Sønderjyske Awten. Fik du meldt dig til?
Omtale i den sidste Svend. Ifald dette nummer er tidligt ude", kan du jo spørge Børge Bimse" på tlf. 39271056 om
der stadig er plads. SKAL opleves! Månedens Søndagsmesse er 27.3. som altid kl. 19.00. Skal vi - ikke sove - men ses,
eller hvad? Ses naturligvis!
Arrangementer,, 1.3. kl. 18.00 Sønderjysk Awten 9.3. kl. 10.30 Søndagsmesse 27.3. kl. 19.00 Hulemøde
Med kno i bordet „ Niels 2 m"

KOLDING
Så fik vi vores Nytårstaffel overstået d. 19-1 med 19 per¬
soners deltagelse og vi havde en rigtig dejlig aften med
Erwins gode og lækre mad, håber han kan blive ved med
at servere for os i fremtiden. Fik også hyldet vores For¬
mand Verners 25 års jubilæum med Nål og gaver, godt
gået Verner, han kvitterede også med slag på klokken. Så
var der morgenkaffe lørdag morgen for de morgenfriske,
men det vi bare 4 som kunne se, deriblandt Nancy og
Frode som overnatter i hulen, som så også hjalp med op¬

rydningen, da det jo lignede et bombekrater, men i løbet
af en times tid var det overstået. Tak for hjælpen Nancy
og Frode. Selvom det blev meget, meget sent inden Frode
så dyner lørdag aften, ja også Lars som jo skulle lukke og
slukke. Huleaften d. 25-1. En seks stykker var mødt op,
og vi skulle så spise rester, men vi nåede nu ikke det hele,
osten må gemmes til næste gang, men den bliver jo bedre
med tiden. Vi fik besøg afErp og Else-Marie fra for¬
eningen i Zuerich, de dumpede lige pludselig ind, de var
hjemme på ferie, og vi siger tak for besøget, rart at hilse
på nogen man ikke ser så tit.
Naverhilsen Karen.

LOS ANGELES
Vi har nu haft vores Februar mode og 31 navere og gæster
kom. Denne gang blev det så min kone og jeg der stod for
madlavningen og alle lappede sild, bankekød og romfro¬
mage i sig. Det var så mit første møde til at regere" over
som formand for Los Angeles Naverne. Der blev drøftet
forskellige ting og jeg har påbegyndt arbejdet med at
lukke vores udendørs patio ind med plexiglas, med hjælp
fra navere Jorn Hansen, LeifAndersen og Jorgen Ander¬
sen. I år har vi haft en rigtig kold vinter, så det er fint med
lidt døre og vinduer, det luner alt sammen. Til sommer
må vi selvfølgelig tage dem ned når temperaturen stiger
til de 35 eller 40 grader celsius. Vi er også i gang med at
udbedre nogle stjern brædder og vi prøver på at se om vi
kan fa vores aircondition til at virke igen. Så der er altid
ting der kan udbedres og ordnes. Vi havde besøg fra Roy
Bork og hans kone fra Haderslev, de har for boet i La Ca¬
nada i Californien men kommer jævnlig tilbage på besøg
hos venner og familie. Naveretterne holder Valentine dag
den 13. Februar og har inviteret naverne med til frokost
og Bingo. Vi er så småt begyndt at tænke på vores 74 års
jubilæum til April, og regner med at naver og mester kok
Max Christensen vil stå for madlavningen.
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Så vi håber på fuldt hus og godt vejr. Det var så hvordan
vores Feb. 8 mode gik for sig og alle navere fortsæt¬
ter med godt kammeratskab og gode timer i Hulen med en
tomrer ved roret.

Med Kno Arne O.

NYSTED
Hulemode den 4. febmar 2008
Vi startede med at synge Nystedsangen * Svend H Rön¬
ne* af fuld hals, og så var tonen lagt for aftenens mode. 4
mand modt til hulemodet, Frank er stadigvæk på rejse og
Kaj var syg. Vores 25 års jubilar Björn Petersen som var
indkaldt til hulemodet, kom desværre ikke og måtte melde
afbud på grund af sygdom, så vi må vente til næste gang
med at overrække jubilæumsemblemet til ham. Kom¬
mende nye medlem Ole Wiberg havde også fundet frem
til hulemodet, Ole fortalte om hans spændende arbejde i
udlandet som sammenlagt giver 3 år hjemmefra, så han
opfylder betingelserne for optagelse som nav, som sker
på næste hulemode den 3. marts hvor der også er general¬
forsamling. Ved generalforsamlingen skal der vælges en
ny næstformand i stedet for Flemming Nørregaard som
drog på sin sidste rejse i foråret 2007 og en ny suppleant
til bestyrelsen, Kaj Truelsen er forslået til næstformand og
Ib Thofner til suppleant, men mere herom i dagsordnen
som er udsendt pr. brev til medlemmerne i god tid. Tids¬
punktet for sommerfesten blev aftalt til lordag den 7. juni
2008 og holdes hos Oldermanden hvis intet andet aftales,
datoen for Gule Ærter i Stoppestedet som skal reserveres
allerede nu bliver onsdag den 5. november 2008 kl. 19.00
Turen til Dieselhouse er fastsat til sondag den 4. maj 2008
modested og tidspunkt for afrejse er endnu ikke afgjort.
Man enedes om at leje en minibus og låne en ædruelig
chaufför til transporten frem og tilbage til Kobenhavn,
chauffören bliver Ib Foss Hansen som er en god ven af
Nysted naverne og son af Simon Hansen Oldermand for
Nysted naverne igennem mange år. Herefter blev kartof¬
lerne sat over og Ulf skulle passe kogevandet alt imedens
kokken skulle et ærinde, så kartoflerne kom rigtigt godt
i kog, til den sprængt oksebryst og peberrodssovs. Husk
ved generalforsamlingen er maden uden beregning og det
er brunkål med flæsk så mød op svende, det er det eneste
gratis i får i år. Minderne blev sunget og vi gik hver til sit
efter en ganske fornøjelig aften hvor alle var mætte og til¬
fredse, klar til at kravle i køjen, på en kold aften i februar.
Med kno Oldermanden

NÆSTVED
Siden sidst.
Vi har kobt nyt gulv til Hulen, så nu skal vi i gang med at
få det lagt. Det ordnerNils og Bogil inden længe.
Vi har afholdt fastelavn i Hulen. Vi var 20 voksne og 8
born, der startede med morgenmad. Derefter slog vi til
tønden, som var ekstra forstærket, men vi fik den slået
ned. Det blev 2 gange Henrik, der blev henholdsvis konge

og dronning. De deltes om en omgang til os andre. Til
lykke med titlerne og skål på det.
Vi sluttede dagen med frokost. Det var som sædvanlig en
rigtig dejlig dag.
Med naverhilsen Ove.

ODENSE
I skrivende stund har vi ikke haft mulighed, for at komme
til at være det nye sted endnu. De bliver ved med at træk¬
ke det ud og siger at de ikke er færdige endnu o.s.v. Men
vi skulle se om vi kunne få afholdt generalforsamling den
4. april kl. 17. Kan det ikke være anderledes må vi holde
det hos mig Af hensyn til maden tilmelding forud.
De bedste hilsener Pigen fra Fyn.

RANDERS
Der var godt besogt i hulen denne gang, 16 venner var
der modt op. Vi optog en ny naver, en fø tyskland, som
hedder Jorn-Peter, velkommen til. Vi har en del arrange¬
menter her i foråret. Vi har fastelavnsfest i vores hule den
2-3-08 kl. 13. Så har vi vores årlige travetur som er Kr-
himmelfarsdag kl. 10 modested Randers bro stroimnen.
Vi havde besog af Homing navere som muligvis bliver i
Randers-forening. Så har vi talt om en sommerlur, som
muligvis er i juni måned, men det er ikke sikker endnu.
Vi har talt om en weekendtur i et sommerhus, som Stoffer
skal finde ud af. Vi havde det meget hyggeligt.
Kno i bordet Peter

ROSKILDE
Forste hulemode i det nye år, vi var 17 medlemmer sam¬
let. Inger bod velkoimnen og vi sang nr. 10, og så var det
ind til de medbragte klemmer. Vi havde bankospil og der
var mange pakker at spille om. Igen en dejlig aften i gode
verniers lag. Om formiddagen havde hulen besog af for¬
eningen V.S.O.P. som fik fortalt om navere og naverhuler.
Program for marts.

Hulemode den 28. Marts.

Hulevagt Anna Lise og Mogens.
Med hilsen Gitte

SAMSØ
Hulemode den 1-2-08. 9 naver og 1 gæst var modt op.
Vi optog Jytte Laugesen som ny Naverven.Velkommen i
vores lille naverforening. Det blev et hyggeligt mode.
Kommende moder:
Den 17-2-08 Sondagsmode 11.00 - 14.00
Den 07-3-08 Generalforsamling kl. 16.30. Der serveres
Brunkål.
Indkomne forslag til generalforsamlingen 14 dage for til
formanden.
Den 16-3-08 Sondagsmode.
Med kno i bordetjørn
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SLAGELSE
Hulemøde d. 01.02.08: Vi var d.d. samlet 4 svende så

sangene måtte vente til bedre tider. Boye havde inden
hulemodet hjulpet Hans og Jorgen med at hente ting og

sager ned fra loftet som skulle med på loppemarked søn¬
dag, men han måtte tage hjem p.g.a. sygdom. Da Hans
og Linda har holdt 25 års jubilæum vil de stå for forplej¬
ningen ved generalforsamlingen d. 22.02.08. Flemming
Valbum og undertegnede blev hentet afGrethe ca. kl. 22—
hvor vi lukkede "alle" de sidste fremmødte ud.
Lonnemarked d. 03.02.08 i Slagelsehallen: I ler var det

Ejner og Boye som havde det store arbejde med at hente
de effekter som skulle med. Jeg ved ikke om det var det
forkerte loppemarked eller om effekterne var for dårlige.
I hvert fald svarede indsatsen overhovedet ikke til den

indtjening vi fik. Men det kan jo komme an på en prøve
en anden gang.
Med kno i bordet: ErikHjorth Andersen

STOCKHOLM
Den 12. januar på vor nytårsmesse fik vi resterne fra vo¬
res julebord samt lidt nyt, det blev velbesøgt, vi var 21
personer til bords, så maden forsvandt hurtigt fra bordet,
men jeg tror at alle blev mætte. Torskmiddagen klarede
vi ogse i år, vi fik fisken fra Gøteborg, det var en 11 kilos
bamsirig, så det bliver til plokfisk på whisten. Vi har ikke
fået ret meget sne og den forsvinder igen, og i dag den 9.
februar skimier solen igen. Det er årsmødet på Ingarø.
PROGRAM FOR MARTS.
D. 01. marts Månedsmøde kl. 13.
D. 08. marts Whist kl. 10.
D. 21. marts Langfredagsfrokost.
D. 28. marts Svendefest.
Med naverhilsen OnkelAnders.

SØNDERBORG
Til vores sidste hulemøde var der mødt 8 svende. Regnar
(konstitueret formand) bod velkommen og herefter
sang vi „ Naar samlet er vor Naverflok „. Der blev mest
snakket om den kommende generalforsamling, hvor vi
skal vælge en ny formand. På trods af det lille fremmode
var humøret hojt, og vi sluttede aftenen
med at synge „ Fra Arilds tid da end begravet „.
HUSK:

Generalforsamling fredag den 28. marts kl. 19.00. Mød
op og vær med til at sætte dit præg på Hulens virke.
Tjek lige om du har betalt kontingent, så du også har
stemmeret på generalforsamlingen.
Med kno i bordet Jette

VEJLE
Til Den farende Svend.
Til den ekstraordinære generalforsamling den 4. Januar i
Hytten, var det skuffende, at kun 11 Naver havde fundet
vej til Hytten, da det var et par vigtige punkter, der var på

dagsorden. Generalforsamlingen blev indledt med Valg
af Ordstyrer, og Jens Ibsgård blev valgt, hvorefter vi gik
over til første punkt på dagsorden:
Minimering og begrænsning af Svind:
Formanden redegjorde for et betydeligt svind fra Hytten's
lager, hvorefter der blev stillet spørgsmål ang. Svindets
størrelse. Formanden oplyste, at det var et" rimeligt stort
svind "det drejede sig om. Efter at problemet havde været
sat under debat, vedtog Generalforsamlingen, at der bliver
sat lås på ind til Lageret, hvilket der har været tidligere,
så det kun er Hytteværten eller dennes afløser, der har
adgang dertil. Næste punkt på Dagsorden: Valg afHytte¬
vært. Finn Olesen blev enstemmigt valg som Hyttevært.
Efter Generalforsamlingen gik vi over til " Normal "
mode, hvor Formanden endnu en gang opfordrede folk
til at deltage i den kommende Vinterfest. Fra Sekretærens
side skal der her lyde en stor undskyldning til vore 2 "
Runde " Fødselarer, Irene Sorensen der rundede 65 den
02. Januar og Ole Brondum der rundede 60 den 06.Januar.
Selvfølgelig skulle disse Mærkedage havde været bragt
1 Den farende Svend. Endnu en gang undskyld, men et
rigtig stort tillykke til jer begge med dagen. Idet Vejle for¬
ening har ordinær Generalforsamling i April iht. Vedtæg¬
ter, kan det ikke nås på den Generalforsamling, at fa valgt
2 Delegerede til Pinsestævnet, så derfor indkaldes der til

EKSTRAORIDINÆR GENERALFORSAMLING
den 7. Marts 2008, med 2 punkter på Dagsorden:
Pkt.l Valg af Delegerede Pkt.2 : Bevilling til de valgte.
HUSK: Mød op og vær med til at træffe de rigtige valg og
beslutninger.

Til modet den 1. Februar var der modt 12 Svende op, og
modet blev indledt med Nr:77 " En håndværkersvend"
hvorefter Formanden bød velkommen. Vores netop af¬
holdt Vinterfest gik rigtig godt.
Over 60 personer havde fundet vej til Festsalen, hvor der
var God musik og God mad, så en stor tak til Gæsterne
samt de " Lokale " der var med til at gøre det til en god
Fest. Det næste Hulemøde den 7. Marts, vil være en Eks¬
traordinær Generalforsamling, med 2 punkter på Dagsor¬
den. Efter endt gennemgang og afstemning af punkterne,
fortsætter vi med normal Hulemøde.
Et" Gammelt nyt" medlem meldte sig på ny ind i Vejle.
Det er Jess Pedersen, der er vendt tilbage - Velkommen
Jess. Jess kvitterede med at afprøve Klokken, hvilket
afstedkom flere afprøvninger. Tak til de " Gæve " Klok¬
kespillere.
LØRDAG DEN 15. MARTS KL: 12.30 ER DER
KLIPFISK PÅ MENUEN I HYTTEN. PRISEN VIL
VÆRE 150,-KR. PR PERSON, OG TILMELDING
SKAL SKE TIL: HANS EMBORG TLF: 75830901
SENEST TIRSDAG DEN 11 MARTS. DER ER
PLADS TIL 20 PERSONER, SÅ DET ER " FØRST
TILMØLLE "

Efterfølgende var ordet frit.
Med kno Kaj Referent.
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ÅLBORG
Der var mødt 19 svende til vores årlige generalforsamling.
Efter formandens velkomst sang vi som sædvanlig nr. 32.
Generalforsamlingen forløb i god ro og orden. Forman¬
dens beretning og kassererens regnskab blev enstemmigt
godkendt. Jens Erik Jensen (Emil) og Irene Andersen
ønskede ikke genvalg. Bjarne Olsen og Lis Stigart blev
valgt til bestyrelsen. Sommerprogrammet blev gennem¬
gået, sommerudflugten er planlagt til den 17.5. Vi sluttede
af med Poul Eriks supergode Gule Ærter. Til sidst vil jeg
gerne sige tak til mine naverkammerater i Aalborg for det
flotte smykke jeg fik for min indsats som bestyrelsesmed¬
lem igennem 18 år og jeg vil sige tak til de andre i besty¬
relsen for godt samarbejde.
Med naverhilsen Irene Andersen

ÅRHUS
Til årets første hulemøde d. 11-1, var vi rigtig mange
svende, plus en gæst! Formanden bød velkommen, samt
overrakte en gave til de to fødselarer, Ole B.H. samt til
Undertegnede sekretær. Vi sang velkomstsangen for naver
fra Samsø Bo Staunsbo, der også havde en hilsen med til
os fra Åse og Flemming ! Så var det tid til at optage
Fire ( 4 ) nye medlemmer. Den første er Leif Nørgård, der
har sejlet, samt været bosat i New York og Belgien, Leif
arbejder i dag med autistiske børn ! De næste optagelser
var af Richard Schmidt, samt Else og Otto Westergaard "
gamle " kendinge, da alle tre tidligere har været medlem¬
mer af Hørning foreningen ! Velkommen i vor forening
! Da de fire " nye " navere havde poseret for fotograf
Ole B.H. slog alle fire på klokken. Vi sagde mange tak,
ved at synge blæresangen fire gange medens den høje
hat vandrede fra det ene hoved til det andet. Vi fik senere

serveret sildemadder, der er en tradition til årets første
hulemøde ! Det var en rigtig god aften, der sluttede med
minderne ! Til hulemødet d. 8 - 2, var der igen fuldt hus.
Vort medlem Leo Markussen, som vi sjældent ser, da
han bor i Haderslev, var i hulen, han havde taget sin kone
Lene med, samt to venner, Jan Arden og Anina Andersen !
Heller ikke denne aften var klokken stille, de glade givere
var Ole B. H. - Thyra samt Børge ! Mange Tak. HUSK at
reservere datoen den 11 - 4, da har vi generalforsamling!

Til hulemødet med ledsager den 28-3, skal vi høre om
Grønland, af foredragsholder Claus Jensen, der har været
soldat på Station Nord !
Hulemøde d. 14-3
Hulemøde med leds. samt foredrag d. 28 - 3
Hilsen fra smilets by. Lis

ZUERICH
Jeg ved det, det er længe siden I har hørt fra os sidst, men
her det nyeste. Den 15. december 07 holdte vi vores årlige
julefest på Rest. Landhus for børnene og på en hvis måde
også for de voksne. 18 børn var tilmeldt for at få en godte¬
pose. Julemanden var der til tiden, men de sidste børn lod
vente på sig. Det var til alt held ikke noget stort problem,
børn finder selv ud af at lege med hverandre, så da jule¬
manden dukkede op var alle glade og tilfredse. Efter
dansen om Juletræet var det på tide at få maden. Flæske¬
steg med brune kartofler og rødkål osv. serveret. Efter
alle var blevet mætte blev lodderne fra vores tombola

solgt. Det gik strygende. En glad og hyggelig aften med
72 fremmødte. Den første weekend i februar havde Lars
(Formand) arrangeret skitur til Flumserberg. Vi var 9 per¬
soner der tog forskud på weekenden ved at tage op allere¬
de fredag aften og nyde en dejlig ostefondue. Frank havde
taget en flaske hjemmebrygget „treschster" med til at
dyppe brødet i, og der var da nogle der syntes den smagte
godt,., men ikke alle. Et par stykker led af lidt hårrods-
problemer dagen efter. Lørdagen startede med snevejr,
men en gæv naver lader sig ikke forstyrre af det og tager
alligevel ud på pisten. Til aftensmaden på „Alte sektion
Zürich" var vi 17 personer. Hyggeligt og snakken den gik
med store og små historier om hjem der hvor osv.
Dejlig weekend og mange tak til Lars (formand) Kristen¬
sen for organisationen af denne tur.
Med kno Frank

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: 5495 5665 Mobil: 2449 6474
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 IJDLANDFT
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.: 8692 2901, 2160 6792

FORSENDELSE AF CCEG.BLADET.

Vagner Sørensen, Egevænget 1, 8382 Hinnerup
Tlf. 4094 2610 - 4093 1963 e-mail: vagner@egevaengetl-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

Hos os er

du altid

velkommen!

Lad os se på din
privatøkonomi med
friske øjne.

Filialen i Silkeborg • Tværgade 7

i*"*
51 Arbejdernes Landsbank

1 8600 Silkeborg • E-mail5347@al-bank.dk
Telefon 38483047 • Direkte 38483588 • Telefax 38483147

Dit lotealG øl depot

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

ü>telke'ö <@aötfjauö
Hotelrestaurant

Bollingstedter Strasse 2
24852 Langstedt, Tyskland
Vi taler dansk.
Kulinarisk Buffet, se www.stelkes-gasthaus.de

O
s/

<

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

® 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.

CAFE PAR
Chr. 8's vej 1 - Silkeborg

Tlf. 86 82 56 20

djyuiNe
SIL-KeB-OR/q

■&IL.LARJS TUF. Se> 82. OS±5

Her er plads til
din annonce
- bestil NU!

Byggefirmaet
Johansen

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

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

Lisens
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



to ÅBENT HUS
^ I anledning afmin 70 års fødselsdag den 15-4-2008™

holder jeg åbent hus i hulen den 18-4 fra 13 - 17.00.
Med kno Lars - Kolding

BUSTUR TIL PINSESTÆVNET I STOCKHOLM
09.05. - 13.05.2008

Der er stadig ledige pladser i bussen.
Det kommer til at koste 2100 kr. 1 prisen er der bustur, sejltur og to overnatninger i Nykøping
(1 på vejen til stævnet og så hjem igen). Der vil være opsamling i Herning, Silkeborg, Århus ogRanders. Ankomst til Frederikshavn kl. 11.00. Der vil være kaffe, samt øl og vand i bussen.
Ved interesse kontakt undertegnede hurtigst muligt.
Med naverhilsen

Flemming Laugesen, Vestparken 28, Lind., 7400 Herning
Tlf. 97 22 25 88/23666080, E-Mail: goflaugesen@mail.dk

Stockholm
Når dette læses har vi passeret deadline for tilmelding til pinsestævnet 2008 i Stockholm.
Har du glemt at sende din tilmelding gør det omgående så er der måske en mulighed at vi stadigvækkan ordne plads.
Vi skulde gerne have et godt og sagligt møde. Husk nu at sende tilmeldingen.

Det haster!
Alle Naver er hjerteligt velkomne til dette års store arrangement og vi glæder os til at sejer alle.

Naverne i Stockholm
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FØDSELSDAGE

D. 10.03.2008
50 år

D. 01.04.2008

D. 04.04.2008
70 år

Lis Sørensen Slagelse (N.V.)
Set. Petersgade 3
4200 Slagelse

Carl H.Birkkjaer Calgary
555-60 th Avenue SE

Calgary, AB T2H 0R1
Canada

Birgit Henriksen
Færøvej 26
4200 Slagelse

Slagelse (N.V.)

En hjertelig tak til alle naverne der mødte op til vores
guldbryllup. Det var hyggeligt.
Også en tak til hovedbestyrelsen for det flotte telegram.
Lillian og Bent Thomsen

Hjertelig tak for telegrammer, hilsener, telefoner,
blomster og gaver ved min 70 års fødselsdag.
Grethe Ring Pedersen, Randers

D. 10.04.2008
75 år

D. 15.04.2008
70 år

D. 20.04.2008
60 år

D. 24.04.2008
65 år

D. 25.04.2008

60 år

Frank Lukassen
Ane Odgårds vej 1, 1 0008
8900 Randers

Lars Henriksen
Hestehaven 32
6000 Kolding

Kolding

Poul Aagaard Jensen Holbæk
Saxils Alle 20
4500 Nykøbing Sj.

Poul Olsson Hillerød
GI. Vassingerødvej 6
3540 Lynge

Lis Dallris Jepsen Vejle
Bøgevang 16 Brejning
7080 Børkop

JUBILÆUM

D. 02.04.2008 Christian Østergaard Calgary
10 år 8516-46th Avenue NW

Calgary, AB T3B 1Y6
Canada

D. 20.04.2008 Axel Gustavsen Frederikssund

25 år Lindevej 4
3300 Fredriksværk

MINDEORD

Den 14. februar 2008 drog Arne Hvilshøj ud på sin sidste
rejse. Arne var et forholdsvis nyt medlem hos Naverne i
Aalborg. Han var uddannet tandtekniker og havde haft
egen virksomhed i bl.a. Norge, Indonesien og Thailand.
Arne elskede især at fortælle om dengang han blev bidt
af en slange i Thailand. Knap så spændende var det, da
hans elskede hustru blev voldsomt påkørt af en motorcy¬
kel i Thailand, og kun kunne blive behandlet på sygehu¬
set mod forudbetaling. Arne måtte sælge sin andel i kli¬
nikken for at fa Inge under behandling. En overgang
svævede hun mellem liv og død. Så det var nogle drama¬
tiske timer Arne måtte gennemgå inden alt faldt på
plads. De rejste hjem, og fik derefter en del gode år her¬
hjemme i Danmark. Arne kunne helt sikkert ha' fortalt
en masse spændende beretninger om sit virke i udlandet.
Men desværre kom han ikke så ofte i Hulen efter hustru¬
ens død i 2005, samtidig med at han selv fik problemer
med helbredet.
Æret være Arnes minde.

Inge Lis Stigart, Sekretær

Det er med sorg vi må meddele at Bent (Tækkemand)
Jensen er taget på sin sidste rejse
d.20-02-8 æret være hans minde.
F/Holbæk Naverne
Ole P

TAK - TAK - TAK - TAK
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Runde fødselsdage i Slagelse Naverforening

Generalforsamling Hørning 2008
Hermed indkaldes til den årlige

generalforsamling for Hørning Naverne
fredag d. 4/4 2008 kl. 19,00.

Vi starter med selve generalforsamlingen, for
bagefter at sætte tænderne i Hulemors lækre,
men hemmelige menu. Tilmelding til Hulemor
eller bestyrelsen senest mandag d. 31/3 af hensyn
til indkøb afden hemmelige menu.
Med kno i bordet "formandinen
Arme Gudme-Knudsen Den 1. april 2008 kan Carl Henning Birkkjaer,

Calgary, fejre sin 60 års fødselsdag.
Tillykke fra foreningen.

En dag da vinden blæste
og katten stod og kvæste
da sagde jeg til Poul
Hent mig en skovl
så jeg kan kaste vinden væk
og finde mig en vintergæk
Mit navn det star med prikker

vt* vL#
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BUDGET OG REGNSKAB FOR CUK NAVERNE 2007

INDTÆGTER
BUDGET 2007 REGNSKAB 2006 REGNSKAB 2007

KONTINGENTER 180.000 159.360 202.344
ABONENTER/ANNONCØRER 25.000 26.485 28.681
RENTER 500 1.397 3.728
INDTÆGTER IALT 205.500 187.242 234.753

UDGIFTER

UDSENDELSE AF DfS 100.000 102.530 99.864
PORTO ADM 3.000 3.118 2.070

CCEG BLADET 1.000 545 614

FORSIKRING 2.000 1.525 1.525
ADMINISTRATION 3.500 489 2.600
REVISION 5.500 4.380 3.870
HB MØDER 15.000 9.260 13.616
PINSESTÆVNE 18.000 17.094 13.826

BESTYRELSENS UDLÆG 20.000 16.600 28.000

GAVER-KRANSE-RUNDEDAGE 3.000 4.695 3.399
REJSER 6.000 2.057 3.572

ARKIV/HUSLEJE 3.000 2.648 5.195
EDB KØB/REP M.M. 15.000 21.501 3.561
INTERNET 1.000 292 554
UDGIFTER IALT 196.000 186.734 182.266
RESULTAT REGNSKAB 9.500,00 508 52.487

VARESALG 2007
VARESALG 25.000 30.954 28.727
VARESALG -30.000 -24.130 -29.578
RESULTAT VARESALG -5000 6.824 -851

REJSEFONDEN 2007
BEHOLDNING 1-1-2007 34.674 34.674
RESULTAT REJSEFONDEN 0 0_
NY BEHOLDNING 31.12.2007 34.674 34.674

AKTIVER

OBLIGATIONSKONTO INCL REJSEFONDEN 110.568 110.568
VARELAGER ULTIMO 40.413 52.675
KASSEBEHOLDNING ULTIMO 2006 73.086 73.086
RESULTAT VARESALG 6.824 -851
RESULTAT REGNSKAB 508 52.487
UDESTÅENDE 41.721 10.909
AKTIVER I ALT 273.120 298.874

PASSIVER
EGENKAPITAL 273.120 298.874
PASSIVER I ALT 273.120 298.874

Ingen bemærkninger til regnskabet
Regnskabet er revideret og fundet i orden
Them, den 25. Januar 2008

Erling Rasmussen
Erling Jørgensen
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Referat af H.B. Møde den 8.3.2007 i Vejle
1: Beretning
Først vil jeg byde HB-medlemmer samt medlemmer afVejle Naverforening velkommen til mødet. Vi er nu på
vej ind i den sidste fase mht. at få tingene gjort klar til Pinsestævnet i Stockholm. Der er nogle ting, der ikke
helt er afklaret, men det håber vi, at de er inden næste HB-møde, der bliver umiddelbart inden turen går til
Stockholm. Jeg kan oplyse, at på nuværende tidspunkt, er der ikke indkommet forslag til Delegeretmødet, så
det ser ud til, at det ikke bliver et punkt på Delegeretmødet, der evt. kunne "Tærskes" langhalm på. Der er ikke
fremsendt ønsker fra andre foreninger udover Hillerød om, at de gerne vil være vært for et HB-møde. Jeg vil
benytte lejligheden til at sige tak til de Foreninger, der har lagt lokaler til vores møder. Ligeledes tak for
Traktementerne. Vi i HB vil fortsætte med at vise "Ansigterne" rundt i landets foreninger. Pga. at vi bor noget
spredt i landet, vil vi bestræbe os på, at fordele sol og vind lige, så hver anden gang bliver det øst for Store¬
bælt, at møderne bliver afholdt. Dette er for, at transporttiden ligeledes bliver fordelt mellem HB-medlem-
merne.

2: Redaktøren
Richard mener, det går efter al forventning med trykkeren. Han er kommet op på mærkerne.
Bladet udkommer til tiden.

3. Hovedkasserer
Anne Lützhöft vil skrive en bog om naverne. Kaj Jepsen har givet foreningsformændene Annes adresse, såle¬
des at de selv kan henvende sig. Anne vil modtage et blad. Hvis hun vil have flere, kan hun tegne et abonne¬
ment på bladet.
Regnskabet er omdelt og bliver trykt i bladet i april måned. Vi har i HB bevilget 1400 kr. til opdatering af re¬
daktørens PC.

4. Arkivet

Vagner har haft en samtale med Jens og Elo, men det er ikke rigtig blevet til noget.
Vagner ansøger HB om transportpenge til ham og Jens.
Til næste HB møde i Silkeborg den 12. april indkalder vi Vagner, Jens og Elo.

5. Gennemgang af Love for Hillerød Naver
Hb har gennemgået lovene og de bliver tilbagesendt med få rettelser.

6. Afholdelse afPinsestævner efter 2009
På delegeretmøde i Stockholm foreslås indstilling til afholdelse af Pinsestævner 10 år frem.
Årsagen er at mange foreninger ønsker at afholde stævnerne i forbindelse med jubilæer.

7. Nyt fra CCEG
CCEG afholder kongres i Odense. Hvis flere foreninger har interesse i at deltage, bedes de kontakte Thomas
Beck.

8. Emblemer for årets nav

Kaj Jepsen far fremstillet emblemer til årets nav.

9. Næste møde
Afholdes i Silkeborg den 12. april kl. 10.

10. Eventuelt
Intet at bemærke

REFERENT: OVE



Formandens Spalte.
Vi er nu ved at være inde i sidste fase, inden vi forhåbentlig mange drager til Stockholm, for at deltage i Pinsestævnet.
Det der undrer HB eller sagt på en anden måde: Vi i HB er "Tilfreds" med, at der ikke er indkommet forslag til Dele¬
geretmødet. Vi tager det som et udtryk for, at CUK er på rette spor mht. de retningslinjer der er og bliver udstukket
rundt omkring i Foreningerne for at man kan blive optaget og kalde sig Nav. Vi skal selvfølgelig ikke hvile på laur¬
bærrene, men fortsat gøre en indsats for at skabe interesse for Naverbevægelsen, så vi kan tiltrække flere unge mænd/
kvinder til vore foreninger rundt i ind- såvel som udlandet.
Med kno Kaj Jepsen Formand CUK.

FREDERICIA
Onsdagsmødet d. 5 Marts: 17 medlemmer var mødt op
da formanden bød velkommen, og fra sangbogen blev der
sunget „ svende vårsolen vinker nu atter". Herefter blev
der fastsat tidspunkt for revision inden den kommende
generalforsamling. Det kommende Pinsestævne i Stock¬
holm var oppe og vende, hvor Vera og Jens Chr. er udpe¬
get af bestyrelsen til at deltage. Fra festudvalget blev der
oplyst at vi åbent hus i hulen 2 Søndage med en bid brød,
og det bliver annonceret i de lokale Aviser, og bliver sat
sedler op hvor vi kan komme af sted med det, og det bli¬
ver gjort i et forsøg på at skaffe nye medlemmer. Vinter¬
festen var oppe og vende, hvor den ringe deltagelse blev
diskuteret, hvor man blev enige om at rykke tidspunktet
frem til næste år. Herefter tog vi fat på hulemors varme
mad samt den løse snak, og minsandten om der ikke blev
ringet på klokken et par gange bla. andet af Kim
Med kno Vera/Jens Chr.

FREDERIKSSUND
Fredag den 7. marts var dagen hvor Bødekassen skulle
tømmes. Både formanden og næstformanden var fravæ¬
rende, men kassereren Paul klarede aftenen med bravur..
Hele 13 Svende var mødt op på denne dejlige forårsaften
i marts, så meget hurtigt fik vi „Ludvig d. 14" med til
bords, vi skal ikke have nogen ulykker hos os. Inge og
Karsten havde hulevagten og med god hjælp fra Hulefar
fik vi mad på bordet. Anita - vores nyeste medlem - gav
en smagsprøve på den CD som er på vej fra „Glarmeste¬
ren og hans Svende" og gruppen håber, at CD som inde¬
holder flere naversange er færdig til salg til Pinse. Der
blev slået på klokken flere gange, bl.a.

havde Bente rundet de 70 og Karsten havde været med¬
lem i hele 35 år - Ups hvor tiden går. Snakken gik lystigt
og et af de store samtaleemner var det forestående pinse¬
stævne i Stockholm hvor vi fra Frederikssund kommer
med mindst 11 personer - så har jeg ikke sagt for meget.
Så var det tid for bødekassen - vi talte og talte - helt over¬
dådigt nåede indholdet op over 3400,- et godt tilskud til
huslejen må man sige, og da Anita var den hvis gæt var
tættest på, var det hende der gik hjem med Whisky og
puddersukker - hvad mon hun vil bruge det til? Næste
møde den 4. april hvor vi har Generalforsamling - husk
at møde talstærkt op, her har du nemlig den bedste
chance for at gøre indflydelse på arbejdet i din afdeling.
Vi ønsker tillykke med et par mærke-dage: Knud fylder
91 den 21.4. - Aksel har 25 års jubilæum den 20.4. - Ni¬
colai fylder år den 26.4.
Med kno i bordet

Inge Henriksen

HERNING
Referat fra hulemøde den 20/2. Formanden havde en

frisk hilsen fra vor naver ven Klaus Stelke, han havde
kontaktet Flemming for at høre om vi kom til Bededags-
ferien. Klaus og Lillo har nogle planer om vores udflugt i
år skal gå til et bryggeri - det er uden tvivl en god ide -
men det skal pointeres at intet ligger fast endnu, bortset
fra at vi skal af sted med "fulde sejl". 9 medlemmer var
mødt op denne aften. Denne lille flok havde en spæn¬
dende samtale om mad og mad skikke og sikken snak -
hvad navere ikke har prøvet at spise kan vist ikke findes.
Vi kom vidt omkring som vi plejer når de gamle kamme¬
rater kommer i gang - tak til jer alle sammen det er altid
spændende at høre på jer. Der var drøftelse omkring
pinse møde i Stockholm - der var kommet et forslag om
der var mulighed for at overnatte alternativt ca. 120 km
før Stockholm til en pris på 500,- pr. doppelt værelse.
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Der arbejdes på at køre i fælles bus derop, men der er
foreløbig ikke så mange tilmeldte så Flemming oriente¬
rede om at det tilbud der er kommet, bygger på 40 til¬
meldte - men vi må se hvad der sker. Der var forslag om
transport via bus, fly, eller tog - men det hele er lidt dyrt.
Flemming havde regnet med at det kunne køres i bus tur
retur for 900,- ved 40 tilmeldte. Til Calgary turen er der
pt. 18 personer - så det ser ud til turen bliver til noget. Vi
har fået henvendelse fra 2 personer der gerne vil søge
optagelse som naver ven. De 2 personer er kendt af de
fleste af os - den ene er af hun køn og har skrevet en
afhandling om naver bevægelse under sin uddannelse til
lærer - hendes ægtefælle har været behjælpelig med mas¬
ser af typografi arbejde for vores forening. Endvidere kan
vi nævne at disse personer har deltaget flittigt i vores
arrangementer - altid med den hel rette naver ÅND - så
vi blev på mødet enige om at .... Og Skulle være
velkomne til at søge. Vi har fået en takke hilsen fra den
gæve PIGEN FRA FYN altså Kirsten som påstår at hun
har fyldt år for nylig - hvor meget kan sådan en pige
være fyldt over 50 år? Flemming har modtaget kort fra
Steffani som jo har været på besøg i Herning i forbin¬
delse med hendes vandring rundt i verden for at blive
naver.

Det var alt fra Herning for denne gang.
MVH JONNA BURGDORF

HILLERØD
I Februar havde vi generalforsamling den 8. februar. Re¬
feratet nåede lige med i Svenden i marts nummeret. Og
så var der messe den 23. februar. For en gangs skyld kom
der ikke så mange, blot seks personer mødte op. Hanne
serverede dejlig stegt flæsk med persillesovs, og så blev
dagen brugt til oprydning i skabene. Om busturen søndag
den 6. april. Tilmeldingen er slut, men er der en eller
anden, der gerne vil med alligevel, så ring hurtigt til
Preben Herling på 49151528 for at høre om der skulle
være en ledig plads. Turen bliver kørt med Prebens Mini¬
bus (nej, det er ikke formandens, og det er ikke mere
mini end at alle far siddeplads!). Vi starter fra Hillerød
station ca. kl. 09.00, med stop i Blovstrød ca. kl. 09.15.
Vi stopper derefter i Birkerød ved hovedgaden og i
Lyngby ved stationen, vi aftaler med de enkelte, hvor de
vil stå på. Vi skal være fremme ved H. C. Ørstedsværket
kl. 10:30. Efter besøget på museet kører vi til Sejlklubben
Frem i Svanemøllehavnen. Frokosten er stegt flæsk, så
meget man kan spise, og stor fadøl og snaps inkluderet i
prisen. På grund af busturen aflyser vi huleaftenen i
april. Ved Messen den 26. april kl. 13 er det jo forman¬
den, der inviterer med anledning af hans 80 års fødsels¬
dag. Vi håber på rigtig godt fremmøde, både medlemmer
og gæster. Husk tilmelding til Peder Hellerup senest en
uge i forvejen på telefon 48170712, bedst mellem kl. 15
og 19.
Med naverhilsen Per.

HOLBÆK
Den årlige generalforsamling, blev afholdt en måned
tidligere end vi plejer. Der var 15 til stede, hvoraf 2 var
gæster. Vi startede en halv time tidligere end ellers, på
grund af formandens biksemad, først skulle indtages.
Mogens var dirigent ved generalforsamlingen og det
gjorde han godt. Der var genvalg til alle opstillede. Plus
var, at regnskabet efter flere år, nu er vendt til noget posi¬
tivt på bundlinjen. En tak til kasserer Kirsten, som ikke
kunne være til stede denne aften. Der blev en lille æn¬

dring i vores lokale love angående generalforsamling.
Mogens sluttede af, med at gætte rigtigt, på det pæne
beløb som bødekassen indeholdt. Som så mange gange
før, fik vi Else's æblekage efter generalforsamlingen.
Poul Aagaard Jensen ønskes tillykke med de 60 år den
20-04.
TL

HØRNING
Vi har igen fået foden under eget bord. 2 bordbisser har i
den forgangne måned kreeret et FLOT nyt bord i hulen,
med plads til 20 personer. Alle kan se hinanden og ud¬
veksle mimik og skåle, klokkeværket var også pudset og
kommet op på bordet, den er så flot at nogle ville røre
ved den. Ud over at rose bordbisserne og klokkeren for
deres arbejde bød Anne velkommen til vores 2 gæster,
Camilla fra Skanderborg, som er i lære som tømrer med
bindingsværk som speciale og har lyst til at gå på valsen
i Europa. Derfor kom hun for at opleve hvad det vil sige
at være nav, og få nogle adresser. Den anden gæst var
Inge Nedergaard som fortalte om køreturen i landrover
til Kenya, Afrika. Det var noget Leif den lykkelige kunne
være med på, han har også været i central Afrika. Igen
en hyggelig aften med fint smørrebrød. Køleskabet blev
igen tømt så Jens skal til købmand igen. Bemærk, gene¬
ralforsamling 4. april, dagsorden i henhold til vedtæg¬
terne. Tilmelding til hulemor ang. spisning bag efter.
Planlagt udflugt 17. maj til Hornstrup Vejle, også tilmel¬
ding hertil.
Med naverhilsen JENS.

KOLDING
Til hulemødet d. 29-2 var ret godt besøgt, 8 medl. var
mødt op, og så havde vi fået gæster fra Sønderborg. Jør¬
gen og Ester var lige en smut i Kolding, tak for besøget,
det var rart at sejer begge to. Så gik vi ellers til sildene
og osten, vi fik jo ikke spist op fra vores fest, men det
smagte godt nok endnu især osten, der var også klokke¬
klang, så alt i alt en hyggelig aften. Nu er vi spændt på
turen til Stockholm som Flemming vil ordne, vi er jo to
herfra Kolding som vil med i bussen, håber ikke han får
stress af al den planlægning, men det er han jo god til, at
det hele falder i hak, han har jo kørt Moselturen mange
gange.Så er der Generalforsamling Fredag d. 25-4. kl.
20.00 ifølge lovene, evt. forslag inden 8 dage til forman¬
den. Så mød op.
Naverhilsen Karen.



KØBENHAVN
Traditionen tro (den kedelige af slagsen), har vi kun 6 til
Svende-Hulemødet den 20.2. En skam for den der
ikke Overboen kiggede sidst på aftenen ned, da han
skulle låne en nøgle. Vi fik en rigtig god sludder, og han
gav et par omgange, og de blev jo ekstra billige. Den
sønderjyske grønlangkål gled også i år ned uden proble¬
mer. D'herrer Børge og Erling havde atter præsteret en
fantastik indsats, og sørget for at vore mavser absolut var
fyldt op. Nøøjj hvor var det igen godt. Vi var et par og
tyve (22) der havde fornøjelig aften. Tak til dem der kom
fra nær og Ijern. OBS! Så er der (atter?) en grund til at
vælte formanden... Thi først nu indkaldes hermed til Kø¬
benhavns årlige generalforsamling for CUK- og NRHF-
medlemmer. Tiden er løbet fra mig, så indkaldelsen sker -
som I kan læse - IKKE i henhold til vedtægterne 14 dage
før, hvilket jeg beklager. Er dog som altid bekendtgjort i
Københavnernaven. Bestyrelsen, vil derfor naturligvis
tage højde for, at eventuelle forslag dermed kan komme
senere end 8 dage før. Da der de senere år har været be¬
skeden deltagelse til de 2 generalforsamlinger der blev
afholdt på 2 forskellige dage, har vi valgt at afholde
en fælles SØNDAG DEN 6 APRIL KL. 09.30. Bagefter
er der Søndagsmesse. Alle er velkommen til det hele, for
husk, at det er din forening, 'ik?. Tirsdag den 15.4. er der
Svende-Hulemøde, der jo absolut må stå i forårets tegn.
Og så ET STORT ALPEHORNSTRUT lørdag den
26.4. kl. 18.00. For er du ikke på toppen denne dag,
kommer du det til hvert ifald (alpetoppen). Vi har ikke
Toblerone, men dejlige Kalbsbratwürste mit Rösti.
Lekker, lekker! Det søde skal der nok være også, for ikke
at nævne schwyzerkaffi og feldschlössli. Og det er IKKE
som Rune Klan siger, bare „pølse". Sidste tilmelding til
undertegnede på mobil 26738865, er den 21. april. Uf
wiederluege!
Arrangementer:
6.4. kl. 09.30 CUK's & NRHF's generalforsam¬
ling - derefter Søndagsmesse
15.4. kl. 19.00 Svende-Hulemøde
26.4. kl. 18.00 Schweirzeraften
Med kno i bordet Niels „ 2m "

LOS ANGELES
Vi har endnu ikke haft vores Marts den 14. møde. Men
kan berette at nu er vi færdige med vores lille ombygning
af vores patio, og håber så at alle naverne kan fa mange
hyggelige tider derude med læ for vind og regn.
Kan berette at naveretternes Valentines Party gik fint,
dejlig smørebrød og Bingo spil med mange fine gevin¬
ster. 1 næste måned April, afholder vi så vores 74 års
fødselsdags fest. Alle naver og naveretter er selvfølgelig
inviteret og vi håber at alle vil får gode timer sammen og
middagen vil blive tilberedt af naver Max Christensen,
og han er altid god til at finde på noget lækkert at spise.
Så det var alt herfra den anden side af „dammen".
Med Kno Arne O.

NYSTED
6 mand mødte til Hulemøde og Generalforsamling. Før¬
ste punkt på dagsorden var optagelse at ny nav, så at han
kunne have fuld stemmeret til Generalforsamlingen, ny
nav er Ole Wiberg, født i København i 1945 og er
håndværksudannet tømre og arkitekt, en rigtig hyggelig
fætter og jeg tror at vi har rigtig mange gode historier til
gode fra ham, også Ib Thøfner står for en hel del af un¬
derholdningen og vi har nu kun hørt en lille del af hvad
den gode Ib har oplevet ude omkrig i verdenen, så giv agt
svende - vi har mange historier til gode endnu, og for i
øvrigt er Ole særdeles glad for at synge på alle sprog,
også russisk - hurra for nye tiltag. Generalforsamling i
Nysted Naverforening forløb uden problemer, og Ib
Thøfner blev valgt til bestyrelsen og til næstformand. Ulf
Hansen blev valgt til suppleant for bestyrelsen, så nu
skulle alt være i orden med bestyrelsen. Willy modtog
genvalg som Skatmester og Jens modtog genvalg som
Hulefar. Under eventuelt foreslog Ole at vi kunne arran¬
gerer en endags sejltur i hans sejlbåd til sommer, turen
skulle foregå i Østersøen hvis vejret tillader det, og det
syntes alle at var en god ide, på nær Willy som godt
kunne tænke sig at vende Kielerkanalen, men det nås
nok ikke på en dag. Sejlturen vil blive taget op på Hule¬
mødet næste gang den. 7. April. Gætteriet om indholdet
af bøssen blev vundet afHulefar som havde gættet på
3.900 gode danske kroner og var kun 78 kroner fra at
gætte det rigtige tal, som ikke var første gang, tillykke til
Hulefar som vandt Zi abe, og det skulle gå meget galt
hvis ikke vi får lov at smage den, på et senere tidspunkt.
Overrækkelse af jubilæums emblemet til Bjørn Pedersen
blev heller ikke til noget denne gang, da han ikke duk¬
kede op som lovet, så når disse ord læses er overrækkel¬
sen af emblemet sket, og det kommer til at koste ham,
blev vi enige om. Sidste punkt på dagsordnen var Brun¬
kål, som var kokkereret af Oldermandens kone og smagte
aldeles fortræffelig blev vi vist enige om.
Ingen sultne - ingen tørstige - aftenen sluttede i god ro
og orden alle var godt fornøjet med en gratis aften, selv¬
følgelig hang Skatmesteren lidt med ørene - men det går
såmen over igen. (Måske)
Med kno i bordet. Oldermanden

NÆSTVED
Siden sidst. Generalforsamling afholdt i hulen. Forman¬
den bød velkommen, og efter afholdte vi mindestund for
Kaj Albertsen, som i juli sidste år drog ud på sidste rejse.
Derefter blev Jørgen Christiansen valgt som dirigent.
Formanden orienterede om sidste års aktiviteter, vi har
haft besøg af 4 tyskere i foregående år. Vi har afholdt Set.
Hans. Ølsmagning, mortens aften, julefrokost og faste¬
lavn. Herefter blev beretningen godkendt. Regnskabet var
i forvejen udsendt til medlemmerne, så det blev god¬
kendt. Forslag fra bestyrelsen. Som lød. Generalforsam¬
ling skal afholdes inden udgang af første kvartal i året,
og skal indkaldes i svenden. Det blev godkendt.
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Valg til bestyrelse.
Næstformand Knud Rasmussen ønskede ikke genvalg.
Nyvalg Alex Christensen.
Kasserer Lis Petersen. Genvalg for 2 år.
Bestyrelsesmedlem. Bøgil Hansen genvalg for 2 år.
2 Best.SU
1. Elisabet Kanstrup for 2 år
2Jørgrn Christiansen for lår
Bilagskontrollant Niels Jochumsen
Bilags. Su Kjeld Tjømlund.
Festudvalg. Flemming Luttermann, Carsten Bernt og
Marianne Petersen.
Eventuelt. Der blev talt om hjemmesiden, og efter blev
det foreslået at Henrik Berg, Niels Jochumsen Og Car¬
sten Bernt tog sig af denne sag. Herefter sluttede general¬
forsamlingen. Referent. Ove
Vi har nu fået nyt gulv i hulen, det er blevet lavet af
Niels, Bøgil og Carsten. Det er et pænt stykke arbejd som
er lavet der.
Med naverhilsen Ove.

RANDERS
Hulemøde d. 07-03-2008
Der var hulemøde igen. Der var mødt otte venner op. Det
var ikke noget særligt, bestyrelsen holdte fri.
Nu skal I huske at melde jer til Kristi himmelfarts tur. Så
har vi igen Generalforsamling d. 04-04-2008
Kno i bordet, Peter.

ROSKILDE
Hulemødet den 29.-2.havde samlet 12 navere + 4 tyske
navere og 1 fra Schweiz derudover havde vi også besøg
af 2 unge danske tømre som vil på valsen til sommer.
Efter Ingers velkomst sang vi velkomstsangen nr.2. Per
skilt gav en flaske snaps, så der var en gratis lille en til
halsen. Aftenen gik med hyggesnak og de sidste gik hjem
ved midnatstid.
Program for april.
5.april ca. kl. 10 kan vi komme ud og se hvad naver¬
drengene arbejder med til Domkirken.
Hulemøde fredag 25.-4.
Hulevagt Lillian og Poul.
Med hilsen fra naverne i Roskilde.

SAMSØ
Generalforsamlingen den 7-3-08. 10 naver mødt op. Hur¬
tigt møde. H.P., Hans og Jørn blev genvalgt,
Leif valgt til Hulefar. Beretning og regnskab godkendt.
Derefter en tår 01 inden vores Formand/kok

gik i gang med brunkålen. Ved 18:00 tiden kom vores
naverven Jytte og 1 gæst H.P.-Old. Brunkålene var bare
gode og pølser og flæsk i store skiver. En god dag med
hyggelig stemning og rigeligt med øl.
Med bio Jørn.
Møder: se den nye AKTIVITETSPLAN.

SILKEBORG
Efter sidste månedens udfald eller frafald.
Et rigtig godt A.P.S. ja det betyder i min verden A. Prø¬
ver. Sku-igen. og det gør jeg så Torsken er spist megen
stor ros til køkken holdet til denne dag. Inger Reiche,
"Mormor" Lissi samt "Mose Marie" og John Reiche som
la skrælle kniv til. En ualmindelig god fisk med alt det
tilbehør som nu høre sig til. Et sandt herremåltid må jeg
sige. Og al den ros jeg kan give for et dejligt måltid hvis
det havde været i Jyllands posten så var der 5 kokke huer
hertil. Nu har Arne jo haft fødselsdag men det vil ikke
afholde - tillykke Arne med de 75 år. Generalforsamlin¬
gen er afviklet. Om vi fik Guleærter ja-da og gav de gav
de efter dyninger ja det ved vi nå i læser dette. 1 april er
der kun en ting programsat, det er månedsmøde som er
søndag den 27., så husk at komme for at deltage i mødet
og sanken der følger.
Skriverkarlen
kan i holde jer fugtige Svende.

Gl.innour

SLAGELSE
Ordinær generalforsamling afholdt d. 22.02.08 (se in¬
ternt referat). Linda og Hans stod denne aften for midda¬
gen fordi de nu har holdt sammen i 25 år - godt gået!
Stort TILLYKKE begge to. Det blev bare så herlig en

aften at vi helt glemte sanghæftet. Undskyld Linda.
Hulemødet d. 7/3-08 blev indledt med Den danske

sang... Vi var denne aften 5 Svende og 3 NV (kassereren
skulle være babysitter og kom derfor lidt senere) Under¬
tegnede havde trygt og revideret de nye vedtægter, men
Jørgen gjorde opmærksom på at revideringen er mangel¬
fuld, så derfor er det en "ommer". Der var desuden enig¬
hed om at genindføre medlemsindslag ved hulemøderne
og så skal "Årets Nav" udnævnes d. 20/3-08 kl. 1300 ved
frokostarrangement i hulen. Der skal ikke medbringes
mad ved hulemødet d. 4/4-08 idet Birgit Henriksen vil
stå for det kulinariske denne aften. Ca. kl. 2000 var det
tid til at spise de medbragte "skorper". Hulen blev forladt
i god ro og orden ca. kl. 2300.
Kommende arrangementer:
4/4-08 kl. 1900 Hulemøde m. middag v/Birgit.
Husk tilmelding
18. el. 19. April kl. 1400: Frokost m. bankospil.
Husk tilmelding
Med kno i bordet: Erik
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STOCKHOLM
Årsmødet den 9. februar med Erling Rasmussen som diri¬
gent gik stille og roligt af, og bestyrelsen fik nyt fort¬
roende, det blev omvalg, så den har klaret sig godt. Val af
revisorsuppleant blev Johnny Håkansson, som også blev
valgt til fanebærere sammen med Chriss. Whistturneringen
ær i gang og fortsætningen kommer at blive intersandt. Til
fastelavn kom ikke mange barn, men de som kom klarede
tønden på kort tid, så enten var tønden svag, eller børnene
stærke, og Zakarias Håkansson blev Kattekonge. Brunkål
med flæsk var middagen på svendefesten denne gang, og
det var populært, der var bare lidt kål tilbage, når alle hade
spist sig mætte.
D. 04. April Månedsmøde Fredag kl. 19.
D. 25. April Svendefest Fredag kl. 19.
D. 30.April Valborgsaften Torsdag kl. 19.
Med naverhilsen Onkel Anders

VEJLE
16 Naver og Navinder varmødt til den ekstraordinære
generalforsamling den 7. Marts. Generalforsamlingen blev
indledt med sang nr.22, hvorefter Formanden bød velkom¬
men til de fremmødte. Jens Ibsgaard blev valgt som diri¬
gent, og takkede for valget. Han kunne konstatere, at den
ekstraordinære generalforsamling var lovligt indkaldt. Før¬
ste punkt på dagsorden var: Bevilling til Pinsestævnet for
den/de delegerede, der blev valgt. Det afBestyrelsen
fremsendte forslag ang. Beløbets størrelse pr. person blev
vedtaget med 11 stemmer for 4 imod, 1 undlod at stemme.
Næste punkt var: Valg afantal Delegeret deltager: 1 Dele¬
geret deltager blev forkastet med 6 stemmer for 9 imod. For
2 Delegeret deltager blev afstemningen 9 for 4 imod og 3
undlod at stemme. Formand Hans Emborg blev valgt med
12 stemmer for 2 imod. Bent Pilgård og Keld Christensen
stillede op som delegeret deltager, og Keld blev valgt med
9 stemmer for og 5 imod. Da dette var de eneste punkter
på dagsorden, takkede dirigenten for god ro og orden,
hvorefter vi fortsatte som normal møde. Rengøring afHyt¬
ten vil foregå Lørdag den 5. April, hvor vi mødes til mor¬
genkaffe 0930 før end vi går i gang med rengøringen, så
Hytten er klar til at åbne Pinsemorgen kl:0900, hvorefter

der vil være åben hver lørdag frem til GuleÆrter. Hytte¬
værten oplyste, at man kunne forvente 2 forskellige Pilsner
i Hytten - det vil sige, at der lige så ofte vil blive serveret
Hof, som der vil blive serveret Tuborg, idet den nuvæ¬
rende Hyttevært er lige så prisbevidst som de tidligere
Hytteværter. Efterfølgende var der Skipperlabskovs med
tilhørende "Klokkespil" så mødet trak lidt længere ud end
sædvanlig.
HUSK: Revision fredag den 28. Marts kl. 1800.
FREDAGDEN4.APRILGENERALFORSAMLING

Med kno Kaj Referent.

ÅLBORG
Ved vort hulemøde onsdag den 5. marts var der mødt 7
svende. Staklerne måtte kæmpe sig igennem „skidenæg" til
ca. 20 personer, da der desværre var mange, der havde
glemt den aftalte afbudsordning. Den vil vi gerne minde
om, så forhåbentlig bliver der lidt mere at berette om næste
gang.
Hilsenfra Aalborg, Lis

ÅRHUS
Lørdag den 23 - 2, var dagen for den årlige middag, bestå¬
ende afGule ærter, tillavet afKaj, og der var igen alt i tilbe¬
hør - str. Flæsk - medister og grisehaler. Det smagte her¬
ligt! Da vi havde fået ryddet af efter middagen, havde vi
banko, det er altid en fornøjelig affære - der kommer
mange sjove kommentarer, rundt om ved bordene! Vi er
ved at have et luksusproblem her i foreningen, hulen er
lige lille nok - til bankoaftenen var vi 32 personer! Men
bare vi rykker lidt sammen, så går det! Husk at møde op til
GF, og give din mening til kende, måske har du nogle gode
ideer, til nye tiltag! Vi mødes kl. 19,- og far en dejlig mid¬
dag, lavet afKaj! GF, starter Kl. 20, -.
GENERALFORSAMLING d. 11-4, Spisning kl. 19,-, GFkl.
20,-
Varme hveder d. 17-4

Skiveskydning d. 25 - 4
Hilsenfra smileis by. Lis

» Øéns Værtshus W

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

GLARMESTEREN
oy ftans 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 1 6 1 3



www.naverne.com

HOVEDBESTYRELSEN:
: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: 5495 5665 Mobil: 2449 6474
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.: 8692 2901, 2160 6792

forsendelseaf cceg.bladet.

Vagner Sørensen, Egevænget 1, 8382 Hinnerup
Tlf. 4094 2610 - 4093 1963 e-mail: vagner@egevaengetl-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
Produktion: Imprint Grafisk • 5572 6692

Dit lohzcLle øl ciepot

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

^telUe'ö (Üaötljauö
Hotelrestaurant

Bollingstedter Strasse 2
24852 Langstedt, Tyskland
Vi taler dansk.
Kulinarisk Buffet, se www.stelkes-gasthaus.de

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 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

»hA gr
wSmI

KRONE
Imprint Grafisk
Thurøvej 8 • 4700 Næstved

KOLDING TAXI1 7550 2700 Tlf. 5572 6692 • www.imprint.dk

VELKO

CITY CAFE en

Fønnesbechsgade
Herning

Tlf. 9722 5574
stedet, hvor venner mødes

BORGERKROEN

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

MMEN TIL NAVERTORPET
Telefon 46/857 028 629

Torpvägen 4,
S-134 64 Ingarö Sverige.

Bodega
GADESPEJLET

Østergade 18 HERNING 97 12 30 08

Hos os er

du altid
velkommen!

Lad os se pÅ din
privat" konomi med
friske "jne.

2 Arbejdernes Lai^^^k
Filialen i Silkeborg • Tværgade 7 • 8600 Silkeborg • E-mail5347@al-bank.dk

Telefon 38483047 • Direkte 38483588 • Telefax 38483147



Hovedkassen

Rustrupvej 26 B.
DK-8653 Them

(j) post)
|"\ r\ 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 PARADIS
Chr. 8's vej 1 - Silkeborg

Tlf. 86 82 56 20

*MRT * B.ILLARÜ TUF. 86 82 0515

iE33 Byggefirmaet
Johansen

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

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

^etkond/fe
^ Set. Jorgens Park

55 72 u 95 Åbningstider:
t E EE Hverdage fra k. 6-18
mmmwM 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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106 ÅR

Los Angeles Naver Club er stolte over at kunne prale med
at have Naver Organisationens ældste medlem. Igen kan vi
rapportere at Naver Bill Nørgaard fejrer endnu en stor fød¬
selsdag den 1. Juni 2008. Denne gang runder han tallet op
til 106 år. I de seneste flere år har vi fortalt om Bills liv, han
rejste fra Danmark som ung mand og om hvor svært han
havde ved at finde arbejde som bogholder, det fag han lærte
i Danmark. Men efter nogen tid lykkedes det ham at finde
sit rette element. Bill købte simpelthen et par bagerier og
med masser af gå på mod og hårdt arbejde fik han et godt
liv i Californien. Bill blev gift, fik en datter og en søn og har
nu selvfølgelig flere børnebørn og oldebørn. Bill var gift i
næsten 50 år inden hans kone døde. Derefter klarede han

sig selv godt i mange år men flyttede senere ind hos datter
Thora i nogen tid. Men derfra gik livet videre på plejehjemmet i Gracwood i Temple City hvor han
nu har boet i flere år. Her har Bill underholdt sig med mange adspredelser. Bingo, gymnastik, snak
og ikke mindst mange besøg af han store familie og i ny og næ afnaver vennerne. Bill har været Na¬
ver siden 1984 og har været et aktivt medlem i mange år, og i de seneste år var det datteren Thora
eller hans familie som kørte ham til Hulen til et måltid dansk mad og en sluder med vennerne.
LOS ANGELES NAVERNE
ønskerBill Nørgaard Rigtig Hjertelig Tillykke med de 106 År.
Med Kno Arne O.

Sommerudflugt.
Den 31. Maj holder vi den årlige sommerudflugt som i år går til
Silkeborgsøerne med en sejltur. Herefter vil vi køre en tur til hulen
i Århus. Hvis der er tilslutning vil vi starte fra Kolding Kl.8.00,
Hulen Fredericia Kl. 8.30 og Sjællandsgade Vejle Kl.9.30.
Tilmelding på Tlf.28 96 94 60 eller listen i hulen Fredericia.
Prisen for bus og sejlturen er 125,00 Kr. Plus mad.
Festudvalget.
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FØDSELSDAGE

D. 05.05.2008 Jens Kaack
60 år

Calgary
133 Riverview Court SE

Calgary AB T2C 3V7, Canada

D. 16.05.2008 Solvej Wetling Fredericia
60 år Florasvej 22

7100 Vejle

TAK - TAK - TAK - TAK

En hjertelig tak til Hillerød naverne for gaver og blomst,
samt for hilsener og telegrammer fra H.B. og Stockholm
til min 85 års fødselsdag.
Børge Rasmussen, Hillerød forening

D. 18.05.2005 Kaj Jeppesen Calgary
70 år 375 Glamorgen Cressent SW

Calgary, AB T3E 5B7, Canada

D. 21.05.2008 Erling M. Thomsen København
60 år Spurvevej 19

4720 Præstø

D. 30.05. 2008 Ole Sterndorff Hillerød
70 år Bringekrogen 12, Jonstrup

3500 Værløse

JUBILÆUM

D. 30.05.2008 Birthe Nielsen Roskilde
25 år Kongebakken 13, st. tv.

4000 Roskilde

En hjertelig tak til alle for telegrammer, hilsener og
gaver til min 80 års fødselsdag.
Med kno i bordet Preben, Hillerød.

Hermed tusind tak for hilsnerne jeg modtog da jeg fyldte
65 den 9.3. Ikke mindst fra Købenavn, Stockholm og HB.
Rart at vide, at man endnu ikke er glemt derude!
Børge „ Bimse " Nielsen. København

Tak for opmærksomheden til min 70 års Fødselsdag til
Holbæk og Tuse-Næs Afd.
Jørgen Hansen

Alice siger tak for opmærksomheden på sin 70 års dag.
Samsø

Den 18. maj 2008 kan Kaj Jeppesen, Calgary
fejre sin 70 års fødselsdag.
Tillykke fra foreningen.

Den 5. maj 2008 kan Jens Kaack, Calgary
fejre sin 60 års fødselsdag.
Tillykke fra foreningen.
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MINDEORD

Bjarni Olsen in Memorium.
Bjarni var født den 01. Juli 1934 Død den 24. Februar 2008.
Det er med tungt sind vi her i Thorshavn Naverforening må konstaterer, at vi har mistet et medlem i vores Forening,
idet Bjarni Olsen er taget på sin sidste rejse, efter svær sygdom på Landssygehuset i Thorshavn, hvor han gik bort 73
år gammel. Bjarni Olsen blev udlært som Tømrer i sine unge dage, og lavede Svendestykke på Håndværkerhøjskolen i
Haslev, hvor han fik Bronzemedalje for veludført Svendestykke. Derefter tog Bjarni til Schweiz, hvor han fik arbejde
hos en Tømrermester, uden at kunne Tysk, som var det sprog, der blev talt der på egnen. Bjarni lærte dog hurtigt at
føre sig frem på Tysk, hvor han byggede huse for Bønderne i Alperne. Hjemkommet fra Schweiz talte han godt Tysk,
som kom ham til gode, da han begyndte at Studere til Konstruktør i Haslev, idet Tysk var et af Hovedfagene. Efter endt
studium i Haslev, arbejdede Bjarni en årrække hos en arkitekt i Næstved. I tresserne, hvor der var meget byggearbejde
i gang på Færøerne, rejste Bjarni til Hjemlandet, hvor han og en studiekammerat fra Haslev Peter Andreasen startede
deres eget byggefirma. Men som det tit går i et lille samfund som her, går det hurtigt op og ned med alting, så da der
ikke blev så meget arbejde sidst i tresserne, tog Bjarni og Peter Andreasen til Grønland, hvor de arbejdede i flere år.
Da Bjarni kom hjem fra Grønland, kom han i arbejde hos byggefirmaet Danberg og Sørensen, hvor han havde bygge¬
ledelsen af bla. Det ny Radiohus i Thorshavn og Færøernes Handelsskole. Senere da Danberg og Sørensen holdt op,
begyndte Bjarni som selvstændig Tømrermester, hvor han havde flere Svende og Lærlinge i arbejde. Bjarni var altid
travlt optaget af sit arbejde, men han gav sig altid tid til vores møder og arrangementer, trofast og hyggelig som han
var. Han var med os, da vi besøgte Københavns Naverforening, og var med til at fejre deres 100 års Jubilæum, med
storslået gallamiddag. Vi var med på Rådhuset og vi besøgte Naverhulen bagefter. En dejlig oplevelse. Vi Naver her i
Thorshavn kommer til at savne vor trofaste Naverbror Bjarni i vores midte de kommende tider, og vil hermed ud¬
trykke et: Æret være Bjarni Olsen's minde.
Christian Reinert Petersen
Formandfor Thorshavn Naverforening.

Dødsfald
En af de store som har betydet meget for naverbevægelsen, er den 7. april
2008 draget på sin sidste vandring. Bygningssnedker, Børge Andersen, Nør¬
rebro Vænge 11 2. tv. København N. blev den født den 21. jan. 1922. Han
meldte sig som frivillig engelsk soldat i 1946 og var blandt andet udstatione¬
ret i Palæstina. Efter hjemkomsten vendte han tilbage til sit fag og arbejdede i
Grønland, Tyskland, Tyrkiet og Frankrig. Den sidste del af sit arbejdsliv an¬
sat ved Københavns Kommune. De fleste kender ham som formand år for
C.U.K, naverne i København og han blev derefter kasserer i Foreningen for
Bereiste Danske Tømrere og fra 1982 valgt som formand indtil 2005. Han
varetog stadig det arbejdsmæssige i formandsposten i Bereiste Tømrere indtil
hans død. F.B.S.H. og Håndværkernes Rejsefond var også nogle af hans
mange bestyrelsesposter, foreninger som har nydt stor gavn af hans arbejde
og erfaringer. Ligeledes fik han lavet aftaler om samlede foreningslokaler for

de Fremmedskrevne, Bereiste Tømrere og Berejste Håndværkere i Nørrebro Vænge 16. Børge var en dygtig håndvær¬
ker og organisator og var aktiv langt oppe i årene, han havde fortaget mange rejser og var altid med når der skete no¬
get inden for naverne, for nogle år siden også rejsen til hans barnebarns bryllup i USA. Han mistede sin kone i 1998
og flyttede i en ældre bolig i Nørrebro Vænge nr. 11. Hans helbred blev med tiden svagere, men han har kunnet del¬
tage i møderne i F.B.S.H. indtil efteråret 2007.
Æret være Børges minde.
Vagner Sørensen, sekretær F.B.S.H.

Det er med sorg jeg må meddele at Arne Clausen Fryland, også kaldet lille Arne, den 10. april 2008 godt 70 år gam¬
mel drog ud på sin sidste rejse. Arne blev meldt ind i foreningen i Vejle den 3. december 1982, og var således medlem
i foreningen i Vejle godt 25 år. Arne var isolatør og havde rejst i Norge. Fra da Arne blev meldt ind i foreningen og til
dato var han medlem af hytteudvalget, det var også Arne der fik ideen til vor årlige travetur, Sankt Hans fest, fra bane¬
gården til hytten, som i øvrigt har 25 års jubilæum i år.
Æret være Arnes minde.
Hans Emborg



25 Års jubilæum i Nysted.

Fra venstre - Willy, Jens, Bjørn, Ole, Ib og Alex.

I forbindelse med overrækkelse af 25 års CUK emblemet til vores medlem Bjørn Pedersen, var svendene fra Nysted
mødt op på Bjørns privatadresse hvor overrækkelsen skulle finde sted, Bjørn havde i første omgang misset hulemødet
hvor overrækkelsen skulle finde sted, så derfor valgte vi at aflægge ham et visit og Bjørn vidste ikke at vi skulle
komme på netop denne dag. Lørdag den. 15. Marts, så overraskelsen var stor for ham, selvfølgelig var konen adviseret
så vi var sikker på at Bjørn var tilstedet på dagen. Det blev en meget fornøjelig formiddag, som Bjørn nok vil huske
mange år fremover, i øvrigt var der rigeligt af forplejning i huset, som svendene nød godt af.
Med kno Alex V Jensen, Nysted Naverforening

OPFORDRING!!!

Husk at oplyse redaktøren om ændringer til foreningernes adresselister til August Svenden.

Det er lidt træls at høre på alle klagerne bagefter,

at deres oplysninger ikke stemmer overens med adresselisten.

Med kno Richard..

Formandens Spalte.
Når dette læses, er de sidste ting ved at være på plads, så vi i HB er klar til Pinsestævnet i Stockholm. Det ville være

ønskeligt, om de forskellige Foreninger der har valgt Deltagere til Delegeretmødet, ville give Formanden for CUK
besked om, hvor mange deltager der kommer. Grunden hertil er, at det er spild af medlemmernes kontingentkroner,
når der bliver kopieret materiale til 30 Delegeretdeltager, og der så f.eks. "Kun" er 20 deltagere. Det er trods alt om¬
kring 10 ark papir pr. Delegertdeltager, der skal kopieres, så på den måde kan der spares kontingentkroner. På grund
af Sommerferie hos Trykkeriet, der trykker Den farende Svend, i perioden fra den 05. Juli til den 27. Juli, vil Bladet,
der skulle udkomme sidst i Juli, udkomme først i August. Så deadline for indlevering af stof til Bladet i Juli bliver
forlænget til den 15. Juli. Trykkeren vil starte med at lave Bladet mandag den 28.Juli. Vi i HB håber på forståelse for
forsinkelsen.
Til sidst: Vel mødt i Stockholm
.Med kno

Kaj Jepsen Formand CUK
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Referat af HB-møde den 12. April 2008 i Silkeborg
1: Beretning. Først vil jeg byde velkommen til de fremmødte til det sidste HB-møde inden Pinsestævnet. Jeg vil også
benytte lejligheden til at rette en tak til Silkeborg Naverne, der velvilligt har stillet lokaler til rådighed for dette møde.
Siden sidste møde har vi hver især haft mange gøremål i forbindelse med, at få materialet til Delegeretmødet klar, så
når vi efterfølgende har gennemgået de forskellige ting, kan evt. mangler nå at blive rettet, der er trods alt 4 uger
endnu, men de kan også hurtigt få ende.
Kaj Jepsen

2: Redaktøren. Richard er godt tilfreds med trykkeren, det kommer til tiden, men der har været nogle problemer med
nogle af bladene hvor trykningen er skredet. Det vil blive ordnet. Ove afleverer de blade som er mislykket til trykke¬
ren. Trykkeren holder ferie i juli, så trykkeren skal have materialet d. 28. juli og vi vil have bladet den 29. juli, så bla¬
det vil blive forsinket 8 dage.

3: Hovedkassereren. Frode har problemer med adresserne da han har fået flere blade retur.
Budget 2008. Gennemgået og godkendt af H.B. Gave til Stockholm, Flenning ordner det.

4: Arkivet. Vagner orienterede om arkivet. Han ansøger om kørselsbidrag, da det koster penge at holde med bil, så det
ville være billigere med et 10 turs kort til bus. Jens vil gerne af med nogle af de ting vi har for meget, så han foreslår
at give nogle af tingene væk, det kan annonceres i svenden. Elo forventer at bruge mere tid på arkivet fremover.

5: Gennemgang af Delegeret materiale. HB har gennemgået materialet og godkendt det til delegeret mødet.

6: Næste mode. Nakskov den 19. juli kl. 11.00.

7: Eventuelt. Intet under dette punkt.

Referent Ove Graa

Europatreffen 2008
Husk, du kan stadig nå at tilmelde dig Europatreffen den 24.-27. juli i Skt. Jørgen Hallen i Odense, det vil blive stor
en oplevelse at være sammen med lystige håndværkssvende fra hele Europa, vi tilbyder jer at for få penge kan i sove i
en af de to gymnastiksale vi har til rådighed. Husk soveposen og måske en drømmeseng. Se programmet i marts sven¬
den.

Vagner

ÅLBORG
Der var mødt 8 svende til vort hulemøde onsdag den 2. april. Vores gæve „Iraker-Kurt" stod for menuen, som bestod
af stegt flæsk med persillesovs. Humøret var højt, og vi fik sunget så det ku' høres helt ned i vores berømte „Jomfru
Ane Gade" ca. 100 meter længere væk. Samtalen gik mest på det kommende stævne i Stockholm. Sigurd (den glade
biavler) meldte sig til stævnet. Men måtte desværre aflyse igen nogle dage senere. Årsag: Alle hans bier er
pludselig døde på grund af den kolde, våde vinter. Så en ny portion bier må snarest fremskaffes. Sigurd skal ha' dem
helt fra Italien, så stævnet kommer i 2. række, og det forstår vi godt. Vi nyder jo alle godt af hans biers lækre produk¬
ter! Den 29. marts havde vi en noget tiltrængt rengøringsdag. Desværre havde no'en stykker totalt glemt denne dato.
Fy fy, skamme skamme. Men ellers får I lige et par glade forårshilsener her fra Aalborg.
Lis (Hulemor og sekretær).
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FREDERICIA
Onsdagsmøde d. 2. April med Forårsgeneralforsamling. Da Formanden bød velkommen og nr. 69 blev sunget var der
mødt 18 medlemmer op. Jens Chr. blev valgt til dirigent som læste dagsordenen op, den blev godkendt med en lille
tilføjelse. De første 4 punkter var protokol, formandsberetning, kassererens beretning, samt hulens regnskab. Alt blev
godkendt med ganske få bemærkninger. Herefter var det valgenes tur, som formand blev valgt Jens Chr. Dam i stedet
for Erik Philipsen der i stedet blev valgt som sekretær. Øvrige valg blev genvalgt. Arne Hansen blev valgt som
skrammelmester, efter at posten har stået ledig siden Jens Jensens død. Under indkomne forslag var der 2 forslag fra
Roman, et med ændring af regnskabsåret blev ikke vedtaget, andet forslag gik ud på at dele regnskaber skulle fore¬
ligge inden for en måned efter arrangementer er gennemført, og det blev vedtaget. Under eventuelt blev Pinsestævnet i
Stockholm diskuteret, og det blev vedtaget at sende Jens Chr. af sted og det var i forvejen vedtaget af bestyrelsen. Og
så blev det også berørt om vi i Fredericia skulle prøve og få Pinsestævnet til Fæstningsbyen ved en førstgiven lejlig¬
hed. Bødekassen blev talt op og den indeholdt 2253,00 Kr. Ved Onsdagsmøder foreslog hulemor at vi starter med at
spise, og det blev vedtaget og prøve det. Herefter blev generalforsamlingen hævet med tak for god ro og orden, herefter
gik vi til spisning og det frie ord. 31/5-08 har vi den årlige sommerudflugt, men læs nærmere om den andet steds. Det
var så sidste indslag som skriverkarl i denne omgang, hvilken har været en glæde at gøre for C.U.K. Fredericia. Jeg
vil kaste mig over næste opgave med samme ildhu og glæde som jeg håber at de fleste vil blive tilfredse med.
Med kno Vera/ Jens Chr.

FREDERIKSSUND
Generalforsamling fredag, d.4. april. 2008 var der vores årlige generalforsamling i CUK-Frederikssund.
Formanden bød velkomme til generalforsamlingen og lovede, at gøre det så kort som muligt og at det ellers var op
til os selv, om vi ville have noget at spise eller hvad, så han foreslog, at han vil vente med informationerne til efter
maden. Så var det tid til dagsorden, og igen i år blev det Frank Ventrup som blev valgt til dirigent, og han takkede
for valget med den bemærkning, " At det, har jeg aldrig prøvet før". Så var det tid til formandens beretning, og
han startede med at mindes Dorrit, som jo desværre er taget ud på sin sidste rejse efter lang tids sygdom, og at
vores tanker går til Kaj og sønnen Klaus. Det har igen været et travlt år i CUK-Frederikssund, hvor vi har haft
vores månedlige møder med et flot fremmøde. Der udover var der også kogesild i januar - grill-aften - og vores
årlige lam på spid, som igen blev en forrygende fest og i slutningen af september var der igen kræmmermarked i
Mørkøv, som blev en temmelig våd oplevelse, (vi tog nærmest bad i mudder). Og som rosinen i enden var der vo¬
res julefrokost. CUK Frederikssund havde igen i år besøg af efterlønsklubben fra murene til gule ærter med alt
hvad der hører til, og det er ved at være en større omgang, og de er næsten ikke til at få hjem igen. Jeg ved ikke om
det Formandens gule ærter og hullefars hygge der gør det? Der udover har Knud Sørensen haft 90 års fødselsdag
og Frank Ventrup har haft 75 års fødselsdag. Og vi har også haft besøg af efterlønsklubben fra FOA. Vi har også
optaget Anita Bondy som naver i CUK-Frederikssund. Anita, er jo som bekendt en del af vores husorkester Glar¬
mesteren og hans svende. Formanden sluttede sin beretning med, at vi ikke skal glemme, hvorfor vi mødes i hulen.
Det er for, at mødes med venner, og komme hinanden lidt ved og fremme Naverbevægelsen. Formanden sluttede
med at udbringe en skål for Naverne i Frederikssund og CUK. Derefter gik vi til de øvrige punkter på dagsorden,
og de var hurtigt overstået, da vi på god gammelt demokratisk vis genvalgte samtlige, som var på valg, og det var
formanden - hulefar og undertegnet og vores fanebære Per Bager. (Vi takker for valget.) Så var det på tide, at vi
igen skulle synge, og være blev det, da Anita og Klaus fra Glarmesteren samt Per Bager sang forkert, og måtte
derefter gå den tunge gang til bødekassen. Jeg ved ikke hvad der gik galt i marts udgaven af Svenden, der mang¬
lede indlægget fra Cuk-Frederikssund, men jeg beklager meget. Der var et indlæg om Anita's optagelse i Cuk. Og
ikke mindst at vores gode gamle naverven Per Bogart har haft 30 års jubilæum i CUK. Men det kan i jo se på vores
hjemmeside cuk-frederikssund.dk. P/S: Vi glæder os til at sejer til Pinsestævnet i Stockholm.
CUK-Frederikssund ønsker tillykke til:
Knud Sørensen d.21-04.2008
Nicolai Jensen d.26-04-2008
Poul Berg d.25-05.2008
Per Nyberg d.29-05.2008.
Aksel Gustavsen med 25 års jubilæum den 20.april 2008.
Med knoen i bordet Jan Johansen.
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HILLERØD
Marts var en rigtig god måned hos Hillerød Naverne. Den 14. marts var vi 13 til bords, til en rigtig hyggelig aften. Vi
havde besøg afMorten Schellerup, der meget levende fortalte om et år på en planteskole ved Chicago. Det havde væ¬
ret en usædvanlig oplevelse, med lange arbejdsdage og en arbejdsplads noget forskellig fra almindelige danske for¬
hold. Vi var glade for Mortens fortælling og ser ham meget gerne som gæst en anden gang. Det er dejligt at se, at
unge mennesker stadig rejser ud i verden for at lære deres fag og opleve livet under fremmedartede forhold. Den 29.
marts havde vi messe med 11 deltagere. Med en god buffetanretning var der ingen, der behøvede at gå sultne hjem. Og
så kan vi lige nå at få fortalt om vores bustur den 6. april. Turen gik til H. C. Ørstedsværket, hvor det gamle dieselhus
nu er indrettet til museum. Den store B&W dieselmotor er et imponerende syn. Den var verdens største, da den blev
installeret i 1932. Den har nu udtjent sit virke som reserve for hovedstadens strømforsyning, men startes den første og
tredje søndag i måneden. Det var imponerende, da den store maskine gik i gang med bulder og brag, og resten af mu¬
seet er også værd at se. Bagefter kørte vi til sejlklubben Frems restaurant, hvor vi fik stegt flæsk med persillesovs, alt
det, vi kunne spise, med øl og brændevin, og så gik turen hjem igen. I maj har vi det traditionelle program. Den 9.
maj kl. 19.30 har vi huleaften, hvor vi har en gæst. Anders vil fortælle om et halvt års ophold i Beijing, hvor han stu¬
derede ved Pekings Universitet (jo, det hedder det faktisk!). Det er jo et utrolig aktuelt sted, vi hører nok om den store
mur, men også om hvordan det er at bo og studere i Beijing. Vi håber mange er interesseret i denne krønike. Den 31.
maj holder vi messe kl. 13. Husk tilmelding, både til huleaften og messe. Vi vil gerne være sikker på, at der er mad
nok til alle. Ring til Peder Hellerup senest en uge før mødet, telefon 48 17 07 12, bedst mellem 15 og 19.
Med naverhilsen Per.

HOLBÆK
Hulemøde 21-03-08. Selvom det var Langfredag var 11
fremmødt, vi startede mødet med et minuts stilhed for
Bent "Tækkermand's " alt for tidlige farvel. Formanden
kunne oplyse, at der var snevejr i Jylland, så derfor var
han alligevel til mødet. Det blev oplyst, at der er kommet
nye borde og stole i festsalen. Bordene er med hjul under
benene, så det skal vi nok få meget sjov ud af. Peter for¬
talte om Ø-tursudvalgets planer for årets Ø-tur. Vi skal til
det vestlige Midtsjælland, hvor vi bl.a. skal se Birke¬
gårdens Haver. Det er d. 31. maj kl. 10.00. Man behøver
ikke at lave lagkage, for at komme til møde hos os, men

alligevel tak til Annie. Formanden og Torben har været
en tur til en skole i Asnæs, for at holde foredrag for en
5.klasse. De havde været i gang med en opgave om hånd¬
værkere i udlandet i gamle dage, så derfor var vi blevet
kontaktet. Det var nogle rigtige gode spørgsmål, som de
kom med, de var godt forberedt om at rejse som hånd¬
værker.
Husk Ø-tur 31-5-08 kl. 10.00 Mødested se program.
TL/OP

HØRNING
Generalforsamlingen 4. April. Vi var mødt 98,9 % frem
og mødet blev hurtig overstået i god ro og fordragelig¬
hed, takke være formand, kasser og hulemors korte og
præcise indlæg og oplysninger. Fuld tilfredshed over hele
linjen, alt var lige efter vedtægterne. Efterfølgende spis¬
ning som Hulemor havde kokkereret var til 4 ' ' ' ' .Vi
havde en rigtig god stemning den aften, det lød næsten
som vin og ølgod eller Bakkens Hvile med solosang og
kangkang piger. HUSK tilmelding til udflugten 17. Maj,
til Karen og Fugleskydning til VASE da hulemor er på
ønskeferie til Bornholm.
Med stor naverhilsen og godforårfra JENS

KOLDING
Vi var 5 medl. mødt op, håber der er bedre tilslutning til
vores Generalforsamling. Men vi hyggede os og klokken
fik også et par slag. Stockholm turen blev også lige om¬
talt, vi glæder os, Verner og mig til at skal køre med
Flemming. Håber der bliver lidt sommer tid til alle.
Naverhilsen Karen.

KØBENHAVN
Vi var 7 til Svende-Hulemødet den 27.3., hvilket var over
den sidste tids gennemsnit, og hurrah for det.
Søndag den 6.4. havde vi fælles CUK & NRHF general¬
forsamling, der gik fornuftigt for sig. Vi var 13 der mødte
ved 09.00-tiden, og der blev lukket ved 19.00-tiden, så
ærgerligt for dem der ikke deltog!
Alle blev genvalgt og vi nød en pragtfuld middag derpå.
Sange var der ingen af, men omgange fløj om ørerne på
os.

Maj måned står jo i pinsens tegn. Desværre kan vi endnu
engang ikke deltage officielt, ment ønsker naturligvis
Stockholm held og lykke med stævnet. Da foråret gerne
skulle være i fuld flor, afholder vi kun Svende-Hulemøde
i denne måned. Det er torsdag den 29.5. Vel mødt! Det
var sør'me alt for nu!

Arrangementer:
29.5. kl. 19.00: Svende-Hulemøde
Med kno i bordet Niels ,,2m".
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NYSTED
Hulemøde den 07-04-2008. 5 Svende mødte til hulemøde, Ulf havde inviteret en gæst med som opfylder betingelserne
for optagelse i foreningen, dette vil ske efter vores optagelsesritual ved næste hulemøde den. 05-05-2008, og det vil så
sige at vi igen er oppe på 10 medlemmer i Nysted Naverforening. Nyt medlem bliver Birger Skou som har været og
arbejdet på Grønland i 1969-1971. Udflugten til Dieselhouse løber af stablen søndag den. 4. Maj hvor vi mødes ved
hulen kl. 08:00 og frokosten bliver kl. 14:00 som arrangeres af Ib Thøfner som kender et godt madsted i nærheden af
Dieselhouse, forventet hjemkomst til Nysted bliver omkring kl. 17:00 - 18:00 der er tilmeldt 8 svende til turen +
chauffør. Snakken gik denne aften om en særdeles malplaceret gylletank i nærheden af Ulf og Birger samt de gener
der bliver påført beboerne i nærheden af sådan et monstrum. Aftens kulinariske arrangement var Benløse Fugle som
smagte fortræffelig, fuglene var kokkereret afWilly som holder sin høje standard inden for madkunsten. Kok ved næ¬
ste hulemøde i Maj måned bliver Ib Thøfner, som allerede nu har lagt hovedet i blød, for at kunne give svendene en
overraskelse til deres efterhånden forventende ganer. Minderne blev sunget og det var tid til at begive sig hjem efter en
fornøjelig aften.
Med kno! Oldermanden.

NÆSTVED
Til hulemødet d. 04. 04 var der mødt 16 medlemmer. Det
blev besluttet, at vi skal have en debataften. Der
er mange emner at drøfte: Rejsetid, internet, hjemme¬
siden, samt unge med rejsetid men ingen base.
Henrik vil tage kontakt til Anne Lützhöft, der i forrige
nummer af Svenden efterlyste materiale til sin bog.
Vi har et billede af Carl Lorentz. Hans historie står på
bagsiden. Det er interessant læsning. Da der ikke var

nogen, der meldte sig som månedens gæstekok, ville
Elizabeth købe smørrebrød med. En lille detalje var, at
Elizabeth var på ferie i Spanien. Jytte og Birgit hentede
kinesermad. Alle blev mætte, og det blev som sædvanlig
en hyggelig aften.
Onsdag d. 09.04 havde Peter Rasmussen arrangeret en
tur til hans arbejdsplads Holmen. Der drog 14 M/K
med toget til København. Peter havde allieret sig med en
tidligere arbejdskammerat Erik, som guidede os
rundt på Holmen. Det gjorde han fremragende. Det blev
en spændende og lærerig eftermiddag. Tak til Peter.
Med naverhilsen Marianne

ODENSE
Det var med stor spænding vi mødte op det nye sted. Vi
har fået lov til at dele lokale med radioamatørerne. Det er
en ældre spejder hytte inde i byen med gode bus forbin¬
delser. Det gik ikke rigtigt i HK lokaler hvor vi skulle
sidde i en stor møde sal. Spejder hytten skal renoveres, så
hen af vejen vil vi kunne få nogle af vores ting op. Men
vi har kun været der en gang, og ingen vidste hvordan
lokalerne så ud, med indretning osv. Vi havde generalfor¬
samling hvor regnskaberne blev godkendt. Der var gen¬
valg over hele linjen. Da vi ikke kendt køkkenet havde
Ole hentet mad ude fra. Det bekom os alle vel, så vi
kunne nøjes med opvasken. Vi var 7 der deltog, Det gøres
opmærksomt, på at vi smutter til Slagelse d 3. maj på
vores årlige udflugt. Vi regner med der bliver serveret et
eller andet. Så mød talrigt op så vi kan få en god dag i
Slagelse. Er der andre der har lyst til at følges med os??
De bedste hilsener pigen fra Fyn.

RANDERS
Den 4/4 2008. Så havde vi generalforsamling igen. Det
gik meget stille af. Bitten blev valgt til næstformand og
Laila blev valgt til kasserer. Der var 15 fremmødt, det var
meget flot. Vi har fået fire nye medlemmer, det er Elo og
hans kone og Frank og hans kone Bente, velkommen til
jer i Randers afdelingen. Men det bedste var, at vores
ældste medlem (Knast) var mødt op, det var meget flot.
du skal have tak, for din gave til hulen. Nu skal i huske
traveturen den 1. maj. Nu kommer der en seddel op i
hulen, hvor vi har hulemøde og et weekendophold i et
sommerhus, det bliver den 5-7. September. Klubben beta¬
ler opholdet, men maden skal I selv betale. Der er ekstra
generalforsamling, til næste hulemøde, det bliver den 9.
maj.
Kno i bordet, Peter

ROSKILDE
Ved hulemødet den 28. - 3. var der kun 10 medlemmer
mødt op, men det blev en rigtig hyggelig aften. Per Skilt
fortalte meget morsomt om sin tur på valsen, han må ha
haft en herlig tid. Så blev der snakket om det forestående
besøg hos "drengene" ang. Domkirken. Mødet sluttede
ved 22 tiden.

Program for Maj.
Hulemøde den 30. Maj.
Hulevagt Karin og Poul Erik.
Hestevognstur den 18. maj.
Mødested hos Kristian, Abbedtvedvej 9A Gevninge.
Hilsen fra Naverne i Roskilde

SAMSØ
Hulemøde den 4/4-08. 10 naver mødt op. Vi havde 3
gæster. Der kom rigtig gang i klokken. Thor havde sin
guitar med så der blev sunget og hygget.
Kommende møder:
20/4-08 Søndagsmøde
2/5- 08 Hulemøde
Med kno Jørn.
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SILKEBORG
Nu det skønt i Danmark, intet kan være skønnere en maj
dag. Generalforsamlingen er over stået alt forblev som

vanligt der ingen skade, og dog vi fik da Ole da givet et
kort ophold på bakken da han havde sovet der to gange
så var det ud. En lille sluttet flok er ved at gøre klar pinse
sammen med Flemmings Busselskab, nu skal de huske at
se efter ELGSYNSKOEN om den stadigvæk kontrollere
elghegnet, hvis ikke så skal der aflægges rapport til Sys¬
selmanden og Lensmanden andre relevante myndigheder,
og det skal vel og mærke inden de tager fat på de BLÅ
PRIBS hvis ikke, kan det nemt føre til misbrug og rygte¬
dannelse. Så vil vi andre opleve at øl prisen er steget med
to kroner pr. 1/5 og indrette vores dagligdag derefter vi
har ned sat en øl kommission som varslede med en rap¬
port her til generalforsamlingen den fremkom med den
koagulation at nu var det 12 år siden øllet stig sidst. Så to
kroner var på sin plads dog på den måde at når der er
noget uden for Hulen så kan prisen være 15,- kr. Det lille
tremands udvalg har næsten pinsestævnet klar til
2009 flot arbejde. Jeg har ladet mig fortælle at Samsø vil
blive indtaget en gang i september måned sammen med
Flemmings Busselskab så nu er i advaret på Samsø. Fler i
maj vil vi afholde månedens møde den 25. maj kl. 10 i
skal også til at tænke på fisketuren som i år er forlagt til
Skellerup Fiske sø den 14. juni derom mere næste gang.
Ka i holde jer fugtige Svende
Skriverkarlen.

SLAGELSE
Påskefrokost i hulen d. 20.03.2008 Kl. 13— Det blev
en herlig dag hvor vi var samlet 18 glade mennesker til
en, lige så herlig, frokost som var lavet af Grethe og
Hans. Vi måtte desværre undvære Linda og Lis p.g.a.
sygdom, men værre var det med Jens Peter som måtte
tage afsked med sin kone, Jeanne, der var taget ud på sin
sidste rejse søndag d. 16.03.2008. Vi føler alle med dig,
Jens Peter. "Årets Nav" skulle denne gang vælges (på
foranledning afMogens Skoma'r) af alle Svendene og
ikke "kun" af bestyrelsen så derfor føler jeg mig dybt
beæret over titlen selv om jeg stadig mener at bestyrelses¬
medlemmer ikke bør deltage i sådanne afstemninger. Iris
havde taget sin bror og svigerinde fra København med og
det var skønt igen at møde Vita og August. Desuden var
Søren kommet hjem fra de norske fjelde for at deltage
sammen med sin Marianne. Sidst, men ikke mindst, skal
pigerne i køkkenet have en rigtig stor tak for indsatsen.
Der var bare som blæst da vi forlod hulen ca. kl. 17a.
Hnleaften d. 04.04.2008 blev en del anderledes end vo¬

res alm. hulemøder idet Birgit Henriksen denne dag
havde "valgt" at blive 70 år (det undrer stadig mange af
os). Aftenen indledte vi med sang nr. 35 hvorefter vi gen¬
nemgik forskellige tiltag/punkter. Vi kunne konstatere at
bankospil d. 19.04. må aflyses p.g.a. manglende tilslut¬
ning. I skrivende stund forsøger vi at flytte dette banko¬
spil til d. 03.05.2008, men det bliver i et lidt andet regi

fordi Odensenaverne, glædelig vis, har meldt deres an¬
komst denne dag. Da vi også har flyttet hulemødet i maj
til denne dag kl. 1022, bliver det formodentlig en ganske
begivenhedsrig dag. Der var forskellige forslag til ud¬
flugter som "festoriginalerne" vil gennemgå. Boye fore¬
slog at Slagelse Naverforening meldte sig ind i Slagelse
Kulturråd bl.a. for at vi så kan deltage i kurser, arrange¬
ret af dette Kulturråd. Vi kunne desuden glæde os over at
Marianne Kirkeby blev meldt ind som NV og vi byder
dig hjertelig velkommen, Marianne. Herefter var det
Mogens "Skoma'r" - på kontrabas - der, sammen med
Dennis - på guitar - stod for Vi times underholdning og
det gjorde de med bravur (håber ikke det er sidste gang vi
hører dem). Og så passede jo helt fint med at vi skulle
fejre Birgit, som denne aften var vært med alt hvad hjer¬
tet kunne begære. Vi havde også den glæde at træffe Bir¬
git og Jørgens søn, Michael, som selvfølgelig var med til
at fejre sin mor. Desuden var det dejligt at se Peder
Galsgaard igen. Det skulle gerne blive en vane. Så ser
det ud til at vi har fået en rigtig dejlig "Madmor" i huset.
Lotte har i hvert fald givet tilsagn herom, så det glæder
vi os til. Undertegnede forlod hulen ca. kl. 22m, så hvad
der herefter er hændt vil blive uden for referat.
OBSHHulemøde i mai er lordag d. 03.05.2008 kl. 10—.

Med kno i bordet: Erik

STOCKHOLM
På månedsmødet d. 1 marts var vi 8 naver på Ingarø og
Pinsestævnet var på tal igen, der findes stadigt små detal¬
jer at snakke om, men vejret får vi ta som det kommer,
men det bliver sikkert det bedste, for Pastoren (Arthur)
har kontakt upåt. Whisttuneringen er klar, Ingrid Olsen
og jeg fik dela på første og andre pris, og Erling Rasmus¬
sen fik tredje priset. Langfredagsfrokosten har jeg hørt at
den var lige god, som den plejer at være, desværre kunne
Karin og jeg ikke være med. Vi hade sommerdæk på
bilen, og vi kunne ikke stå fast på vejen, og sneen bare
væltede ned, just denne dag.
D. 2 maj Planeringsmøde fredag kl. 19.
D. 10-11-12. maj Pinsestævne.
D. 30. maj Avslutning på foråret fredag kl. 19.
Med naverhilsen Onkel Anders.

SØNDERBORG
Sønderborg Generalforsamling 28.marts 2oo8. Lovligt
varslet og med 14 medlemmer gik det hurtigt, den ellers
opstillede formand valgte at trække sig for et par uger
siden og samtidig melde sig ud som medlem afNaverne,
ja desværre men så blev det kvindernes tur, så vi har
fået Karin som formand og Jette som kasserer. Børge
tilbage som hulefar sammen med Eigil og ny bestyrelse,
og undertegnede skriver stadig. Formandens beretning.,
kort og godt. Kassererens beretning., ingen regnskab
forelagt men vil evt. foreligge i Maj er vi blevet lovet.
Der var indkøbt fint smørrebrød til lejligheden.
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Hulemøde 4. april. Vi var bare mødt skuffende fa medlem¬
mer op til det første hulemøde efter Generalforsamlingen
og samtidig et ÅBENT BREV til Sønderborg Naverne med
en udmelding af, så det var ikke alle der var tilfredse og
maden udeblev også så kære venner.. Mød dog op. Jeg
beklager at Sønderborg ikke har været med i Svenden i
flere måneder, men jeg har givet bolden videre., og det er
det....
Kno i bordet, Møjn Martha

VEJLE
Til den ordinære generalforsamling den 4. April var der
kun mødt 12 Svende (Tordenskjolds Soldater) op. Noget
skuffende at der ikke var flere, der havde fundet vej til
Hytten. Generalforsamlingen blev indledt medNr.: 22 " I et
Vinhus " hvorefter vi gik over til Dagsorden, hvor første
pkt. var Valg af Dirigent og Jens Ibsgaard blev valgt, og
takkede for valget. Efterfølgende kunne han konstaterer, at
Generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og dagsorden
blev godkendt: Formanden indledte sin beretning med at
byde velkommen, hvorefter han berettede om de aktivite¬
ter der havde været siden sidste generalforsamling. Der
har bla. Været Gule Ærtet-Vinterfest samt noget nyt Klip¬
fisk, og til disse arrangementer, var der kun ros. Beretning
godkendt. Næste punkt: Regnskab som Kassereren frem¬
lagde, og efter en kort meningsudveksling, blev regnska¬
bet godkendt. Indkomne Forslag. Gave til Stockholm, blev
vedtaget.
Valg afFormand: Hans Emborg blev genvalgt. Valg af Se¬
kretær: Kaj blev genvalgt. Valg afBestyrelsessuppleant:
Jes blev valgt med 10 stemmer. Valg afHyttevært: Finn
Olesen blev genvalgt. Valg afRevisorsuppleant: Jes blev
nyvalgt. Valg afRevisor: Johnny Lindskjold blev valgt.
Valg af Festudvalg: Hans og Kaj blev genvalgt. Sidste
punkt Eventuelt. Bliver ikke refereret til DfS. Men flere
emner blev vendt i en hyggelig atmosfære. Herefter tak¬
kede Dirigenten for god ro og orden. Det er dog et pro¬
blem, når folk tilmelder sig til et arrangement, og de så
udebliver, uden at melde fra. Det skal pointeres, at der
bliver indkøbt råvarer efter antal tilmeldte, og når folk ude¬
bliver, koster det foreningen penge. Så derfor skal det
endnu en gang pointeres, at når man tilmelder sig, så er
tilmeldingen bindende, og man skal betale det beløb, der er
fastsat. Hvis man af en eller anden årsag er blevet forhin¬
dret i at deltage pga. sygdom eller andet uforudset, så

HUSK at melde afbud. De personer der havde tilmeldt sig
til at spise Klipfisk, men ikke mødte op, og ikke havde
meldt afbud, vil blive afkrævet det beløb, der var fastsat.
Så med det ovenstående in mente, så en " Tidlig Reminder
"

ang. Den 25. Gåtur fra Danmarksgade til Hytten Lørdag
den 21. Juni. Tilmelding til Turen samt efterfølgende Spis¬
ning er nødvendigt, afhensyn til indkøb afGrillkød samt
tilbehør. Mere herom i næste nr. afSvenden.
Med kno Kaj Referent.

ÅRHUS
Hulemødet den 14-2, var godt besøgt, efter formandens
velkomst, sang vi velkomstsangen for vor gæst. fotograf
Per Jensen, der arbejder som frivillig for Århus senior TV.
Per Jensen mener at vi navere er nogle interessante men¬
nesker, og han vil gerne lave en tv udsendelse om os. Når
dette falder på plads, vil udsendelsen kunne ses på tv2
Østjylland en torsdag kl. 11,-, samt på sbs net, en søndag
kl. 11,-, men det er p.t. kun på planlæggerstadiet. Der var 2
klokkeringninger, den ene var undertegnede Lis, den an¬
den var Grethe Strange. Til hulemødet den 28 - 3, skulle vi
have haft et foredrag om Grønland, fortalt af Claus Jensen
- desværre var han blevet syg. Men vor berejste naver
Otto Westergaard, var frisk og trådte til med en beretning
- samt filmforevisning, om en rejse han og Else var på i
2004! Rejsen gik til Brasilien og Paraguay! Turen startede i
Sao Poulo, hvor de landede efter en 12 timers flyvetur, de
kørte gennem Brasilien, til Paraguay, en biltur på 1200 km.
Vi så film fra en Indianerlandsby - en sej ltur på floder,
hvor der var utrolig flotte vandfald, et vandfald var over¬
sået med kæmpestore ametyster, der er en meget flot vio¬
let/lilla smykkesten! Vi så også dejlige samba -

dansende piger - der ikke havde ofret alverden på stof, til
beklædning! Det var en rigtig interessant rejsebeskrivelse,
og meget oplysende. Vi siger tak til Otto, måske vi kan få
mere at høre og se, fra dine mange rejser!
Hulemøde den 9-5
Hilsenfra smilets by. Lis

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

GLARMESTEREN
oj Hians 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 1 6 1 3
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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: 5495 5665 Mobil: 2449 6474
E-mail: hebro@vip.cybercity.dk

TILMELDING OG IJDMELDNING 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 L i Danmark konto: 53470388708
Bank: Arbejdernes L fra udlandet
konto: DK43534700 ~ Swift: ALBADKKK

BLADFORSENDFI SF 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.: 8692 2901, 2160 6792

FORSENDELSE AF CCEG.BLADET.
Vagner Sørensen, Egevænget 1, 8382 Hinnerup
Tlf. 4094 2610 - 4093 1963 e-mail: vagner@egevaengetl-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
Produktion: Imprint Grafisk • 5572 6692

Hos os er

du altid
velkommen!

Lad os se på
din privatøkonomi
med friske øjne 2 Arbejdernes Landsbank

Filialen i Silkeborg • Tværgade 7 • 8600 Silkeborg • E-mail5347@al-bank.dk
Telefon 38483047 • Direkte 38483588 • Telefax 38483147

r>it lohzctle øl depot

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

Ü>telke'ö #astljauö
Hotelrestaurant

Bollingstedter Strasse 2
24852 Langstedt, Tyskland
Vi taler dansk.

Kulinarisk Buffet, se www.stelkes-gasthaus.de

O
s/

<
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 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

Imprint Grafisk
Thurøvej 8 ■ 4700 Næstved Tlf. 5572 6692
www.imprint.dk • imprint@imprint.dk

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

(§} 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.

CAFE PARADIS
Chr. 8's vej 1 - Silkeborg

Tlf. 86 82 56 20

*MR.T * "fel L.LAJZH

.«.perkond^
Set. Jürgens Park ^

55 72 11 95

SIL.K6eB.ORxq
TUF. se> 82. 05±5

Åbningstider:
Hverdage fra kl. 6-18
Fredage dog til kl. 19

Byggefirmaet
Johansen

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

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

. lLs&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
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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
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Silkebore Navernes Årlise fisketur
bliver i år den 14. juni til Skellerup i Singelsbjerg Sø, adressen er Skellerupvej 42. Så tag børn og børnebørn
med til denne dejlige dag. Fiske Konkurrencen starter kl. 9- til 13. Der vil være en konkurrence for børn +
voksne. Prisen er 50 kr. pr. Naver, alle børn og børnebørn er gratis. Vagn og Boje vil sørge for at vi ikke lider
sult eller tørst.
Derfor skal i købe øl - vand- kaffe - pølser ved HULEFAR
Vi ses til en dejlig fiske dag sammen med mange gode Navere.

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 ogMAX 10 deltagerr, der kører selv.
Træffet i Mesenich sørgerGeert Stage og Ole Bøwig for. Fredag skal vi til bryggeriet Bitburg (Bitte ein Bit) med rund¬
visning. Lørdag - turmed prærievognen mod Senheim m.v. Søndag til Beilstein og Vinterfest i Cochem.
Vedr. Bussen, prøver vi i år, at køre der ned om dagen, dette giver en overnatning mere samt natmad.

Turen er fra d. 28. august til d. 1. september 2008.
Torben og Flemming vil køre bussen igen.

Bussen starter fra Herning meget tidlig
DerefterVejle og Fredericia. Ophold ved grænsen.
Så er der direkte kørsel til Mesenich med aftensmad.
Du skal selv sørge for mad på turen.

Rusturen indeholder:

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

Moselopholdet indeholder:

Halvpension.
4 gange overnatning med morgenmad.
Udflugt fredag og lørdag

Udflugt og transport til vinfest i Cochem.
Udførlig program i bussen.
For 39. gang.

Priser:

Først til mølle pricip i år. Når turen er betalt,
er pladsen sikret!
For bus: 800 kr.
For ophold ved MOSEL: 1400 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 2008.

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

Børge Andersen
Sonnesgade 14,1. lejl.
8000 Århus C.
Tlf.: 8625 3399

Med naverhilsen fraMOSELGRUPPEN
Torben - Flemming - Børge.
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FØDSELSDAGE

D.H.06.2008
70 år

D. 19.06.2008
70 år

Estrid Mortensen Roskilde

Egelund 9, Himmelev
4000 Roskilde

Bent Thomsem Calgary
#904-1011 - 12 Avenue SW

Calgary, AB T2R 0J5
Canada

JUBILÆUM

D.01.07.2008 Jan Boye Petersen København
40 år Martensens Allé 11, 2. sal

1828 Frederiksberg C

Den 19. juni 2008 kan formanden for naverne i Calgary,
Bent Thomsen fejre sin 70 års fødselsdag.
Et stort tillykke fra medlemmerne i Calgary.

TAK - TAK - TAK - TAK

Hermed vil jeg sige tak til HB samt Naverne i Fredericia - Stockholm samt Vejle for opmærksomheden på min 60 års
dag.
Lis Dallris Jepsen Vejle.

Tusind tak til HB - Vejle - Pigen fra Fyn - Frode og Nancy til min 70 års dag. Tak til Fredericia for fremmøde og ikke
mindst Kolding som var med til at gøre dagen uforglemmelig.
Med naverhilsen Lars, Kolding

Mange tak for hilsener, telegrammer, opringninger fra nær og ljern til min 75 års fødselsdag. Det varmer altid når
nogen tænker på en.
Med naverhilsen Frank Lukassen, Randers

BERETNING AF DELEGERETMØDE I STOCKHOLM IPOS

1. Velkomst til Stockholm

På Hovedbestyrelsens vegne, vil jeg gerne byde de tilstedeværende velkommen til dette års Delegeretmøde i Stockholm.
Til foreningen her i Stockholm vil jeg sige tak for, at de ikke "Modstod" opfordringerne i Aalborg, til at holde dette Års
Pinsestævne. Så vidt jeg kan se, er det en del år siden, at I gav jer i kast med at arrangerer et Pinsestævne, men " Øvelse
gør Mester " så jeg tror ikke, at der er nogen af deltagerne ved dette stævne, der er i tvivl om, at alt klapper, som det skal.
Uanset hvor et sådan arrangement skal afholdes, er der mange personer, der er involveret, og har i det forløbende år, ydet
en stor indsats.
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2. Overrækkelse afStævnebanner, Stævnesang
Formand for Ålborg Gunnar Danielsen overrakte for¬
mand Anton Poulsen Stævnebanneret og derefter sang vi
stævnesangen.

3. Valg afdirigent og referent
Erling Rasmussen og Chris fra Stockholm valgtes til
dirigent. Ove Graae og Gunnar Danielsen valgtes til refe¬
renter.

4. Godkendelse afforretningsorden/Dagsorden
Forretningsorden/dagsorden blev godkendt med ændring
af 1 punkt, som er valg af redaktør, punkt 13A. Derefter
blev dagsorden godkendt.

5. Appel Aalborg, Borås, Fredericia, Frederikssund,
Hillerød, Holbæk, Kolding, Næstved, Nakskov, Odense,
Silkeborg, Slagelse, Stockholm, Vejle, Zürich.
Vi var 24 delegerede, samt en der overværede mødet fra
de ovennævnte foreninger.

6. Formanden oplyser out jubilæer m.v.
Navere der er taget på den sidste vandring.
Kaj Albertsen
Werner Carstensen

Viggo Dreyer
Dorrit Hansen

Egon S. Hansen
Knud Jensen

Erna Nielsen

Flemming Nørgaard
Hans Chr. Svendsen

Willy H. Pedersen
Kaj Hubschmann
Bent Jensen
Arne C. Fryland
Bjarni Olsen
Børge Andersen
Æret være deres minde.

Mærkedage.

25 År.
Hans Boel
Jens Nissen
Ole Andersen

Erling Alf Jørgensen
Erling Rasmussen
Ruth M. Rasmussen
Horst D. Zaedow
Preben Dalby
Verner Lauritsen

Bjørn Petersen
Tonni Jessen
Lis Jessen

Axel Gustavsen
Arne C.Fryland
Kaj Hubschmann

Næstved
København
Holbæk
Frederikssund
Nakskov

Silkeborg
Roskilde

Nysted
Vejle
København
Hillerød
Holbæk

Vejle.
Thorshavn
Roskilde

Calgary
Vejle
Hillerød

Herning
Stockholm
Stockholm

Vejle
Hørning
Kolding
Nysted
Aalborg
Aalborg
Frederikssund

Vejle
Hillerød

40 år.

Viggo Reffenstein Århus

50 år.
Mogens Norlin Hillerød

Georg Hansen Calgary

60 år.
Børge Rasmussen Hillerød
Mikkel Eriksen Hillerød

Erland Nielsen Hillerød

7. Valg af stemmetællere
Ove Graae og Richard Schmidt valgtes.

8. HB-beretning v/Jormand Kaj Jepsen
I året der er gået siden sidste Delegeretmøde, har vi i
HB arbejdet med opgaver, det være sig dem vi vidste
ville komme inden næste delegeretmøde, og dem som
nogle af Foreningerne har sat os på. Nogle af de kede¬
lige opgaver vi fik, var, at et par Foreninger havde ind¬
stillet et af deres medlemmer til eksklusion af CUK. Det
er altid svært at skulle tage den slags beslutninger, og i
de ovennævnte indstillinger, blev resultatet dette, at det
ene medlem blev "Flyttet" til Hovedkassen i 3 måneder,
indtil vedkommende havde fundet en Forening at til¬
melde sig. Det andet medlem, der var indstillet til eks¬
klusion, blev behandlet af HB, på grundlag det af Besty¬
relsen fremsendte dokumentation. HB kunne tilslutte

sig eksklusionen af CUK. Det er kedeligt, når det ender
sådan, men nogle gange er Foreningerne og HB des¬
værre nød til, at foretage den slags ubehageligheder.
Det kan næsten lyde som en gentagelse af sidste Dele-
gertmødeberetning, men vores "Kære Post Danmark "
har flyttet forsendelsen af " Den farende Svend " fra
København til Århus, så det gik der lidt tid med, at fa
styr på det. Ja så er portoen også steget, så er det man
spørger sig selv: Hvad bliver det næste, nu hvor Post
Danmark er Fusioneret med det Svenske Postvæsen. Nu
skal det ikke kun være det negative, der bliver berettet
om. HB har i det forløbende år været repræsenteret ved
Medlemsjubilæum i Hillerød, foreningsjubilæet i
Sikeborg, samt Obsevatør ved et par General¬
forsamlinger. HB-møder har vi afholdt rundt i forenin¬
gerne, og jeg vil her igennem sige tak til de foreninger,
der intil nu, har lagt lokaler og „Ører" til møderne,
samt for beværtningen. Vi vil fortsat afholde møderne
rundt i Foreningerne, så hvis der er en Forening der vil
se HB, så giv Formanden besked om, hvornår i har lyst.
Det kniber stadig med at få Foreningerne til at indsende
Forenings data, dvs. Hvem der er i bestyrelsen - nav¬
nene på fra- og tilflyttende medlemmer.
Det er vigtigt at Redaktøten får de rigtige oplysninger
på Bestyrelsen i Foreningerne, så disse fremkommer
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korrekt i " Den farende Svend " til September. Husk at det er inden den 1. Juli, at Redaktøren skal have disse oplysninger.
Der er lagt et Oplysningsskema i Delegertkuverten. HB har ligeledes i det forgangne år revideret antallet af "Svenden"
I den forbindelse kontaktede Formanden Birkerød Bogtrykkeri for at høre, om prisen på trykning af 800 stk. i stedet for
de nuværende 975, idet der var ca. 150 blade i "Overskud" hver måned. Svaret var, at den reelle pris for at trykke vores
blad, var højere end det beløb vi betalte, så Trykkeriet satte penge til, ved at trykke vores blad. Underforstået, at en
prisstigning ikke kunne udelukkes. Dette blev drøftet i HB, og resultatet blev, at Ove Graa tog kontakt til Imprint Grafisk
i Næstved, og dette gav et positivt resultat, så fra og med April, bliver bladet trykt i Næstved. Det økonomiske resultat af
dette skift, vil Hovedkassereren uddybe.
Tidligere på året, blev undertegnede kontaktet af Anne Lützhöft, der er forfatter. Hun ville skrive en bog om Navere,
hvilket er en glimrende ide. Der er sagt og skrevet mangt og meget om Navere, Men vores eksistens kan ikke blive
synliggjort tit nok. Vi må erkende, at tilgangen til vore Foreninger ikke helt står mål med det, vi kunne ønske os. Anne
Lützhöft har samtidig fået navne og adresser på Foreningsformænd, så hun kunne kontakte dem, for som hun gav udtryk
for: Jeg vil gerne møde Navere, og høre deres historier, så nu håber vi, at dette vil resulterer i en bog. De tidligere
henvendelser fra forskellige Medier i såvel Danmark som Norge og Holland, er ikke endt i mere, end deres henvendelser.

Et for nogle " Et ømtålelig emne " er Navervennerne i de forskellige Foreninger. Vi i HB har drøftet Navervenner og
deres kompetencer i Foreningerne. De Foreninger, der har Navervenner, har i deres lokale love en paragraf der siger, at
Navervenner ikke har stemmeret i CUK-anliggender. HB har fået flere oplysninger fra Foreninger, der har valgt Naver¬
venner ind i Bestyrelsen. Det er hovedsalig som Kasserer, de bliver valgt. HB er af den opfattelse og holdning, at selvom
Navervenner ikke er nævnt i CUK-Love og Vedtægter, at Navervenner er støttemedlemmer til en Forening. Vi har ikke
kendskab til, at der i andre Foreninger er valgt støttemedlemmer ind i Bestyrelsen. Idet Navervenner ikke har stemmeret
i CUK-anliggender, kan en Bestyrelse, der har Navervenner som Bestyrelsesmedlem, rende ind i problemer, når der skal
tages vigtige beslutninger. Ligeledes mener HB, at det at administrerer en Forenings økonomi, samt rette henvendelse til
Hovedkassereren eller for den sags skyld HB, er CUK-anliggender. Så er der nogle der siger " Ja men vi kan ikke få valgt
en Bestyrelse, uden at Navervennerne vælges " Vi i HB er opmærksom på, at der er Foreninger med et forholdsvis lav
medlemstal. 1 de Foreninger kunne man reducerer Bestyrelsen for en periode, så det er CUK-medlemmer, der tegner
Bestyrelsen. Lad os få en sober og saglig debat rundt i Foreningerne ang. vores støttemedlemmers kompetence i forbin¬
delse med Bestyrelsesarbejde. Foreningerne har her fået HB's holdning. Navervenner er Støttemedlemmer.

Som det også har været oplyst i " Den farende Svend " med tilmeldingsblanket, er der CCEG-Europatreffen i Odense fra
den 24 til 27 Juli. I den forbindelse, blev der på FBSH's Bestyrelsesmøde den 14.10.2006 vedtaget, at Ole Bøwig, der er
CUK' repræsentant iht. CUK-Love og vedtægter, kunne oprette en konto til Europatreff 2008. Kontoen skulle dække
løbende udgifter i forbindelse med arrangementet, fortrinsvis betaling af depositum for leje af hal og lign. Det blev
ligeledes besluttet, at Ole Bøwig skulle overføre 20.000 kr. fra Rejsefonden. Ole Bøwig og Lars Schonning opretter en
konto sammen i Arbejdernes Landsbank. Begge er tegningsberettigede, og kan derfor begge hæve på kontoen. Dette er

oplyst af Banken den 09.04.2008. Den 28. Februar modtager jeg en mail fra Thomas Bech- Formand for FBSH, hvor han
besvarer en henvendelse ang. CUK-delegeret til Europatreffen. Samtidig oplyser Thomas, at Ole Bøwig, der er Formand
for Rejsefonden repræsenterer CUK, har en "Mango" på 12.000 kr. på Festkontoen, som der ikke er bilag for. Thomas
har rykket flere gange for bilag. Thomas har desuden truet Lars Schonning med Politianmeldelse. Thomas spørger
desuden, hvordan HB forholder sig til deres medlemmers opførsel i den slags pengesager. I løbet afMarts måned, er der
en del korrespondance FBSH og HB imellem ang. ovennævnte. På det afholdte HB-Møde i Silkeborg den 12. April,
havde HB indkaldt Ole Bøwig, så vi kunne få Ole's redegørelse af, hvad der var foregået, hvilket blev meddelt Thomas
Bech. Den 11. April modtager vi i HB flere bilag fra Thomas Bech, hvoraf det fremgår, at kontohaverens navn på kontoen
er Ole Bøwig, hvilket fremgår af kopi af hævekort fra Arbejdernes Landsbank. Der var ligeledes dokumentation for, at
der på kontoen den 23.10.2006 var overført 20.000 Kr. Fra Rejsefonden. Samme dag var der en Overførsel fra kontoen på
5.000 Kr. Den 08.02.2007 er der hævet 1.500 Kr. 13.03.2007 hævet 3.500 Kr. 27.07.2007 hævet 1.200 Kr. Og den
23.08.2007 hævet 800,00 Kr. I samme skrivelse meddeler Thomas, at han har meddelt Lars Schonning og Ole Bøwig, at
et fremtidigt samarbejde betragtes som udelukket, samt at Thomas har måtte konstaterer, at begge personer har bragt
Naverne i miskredit gennem deres "arbejde" i Odense. Samtidig oplyser Thomas Bech HB, at FBSH ikke endnu har
besluttet, hvorvidt CUK skal drages til ansvar for det manglende beløb, der iflg. Thomas Bech beløber sig til 8.000 Kr. På
HB-mødet oplyste Ole Bøwig, at han ikke havde mulighed for at hæve på kontoen, skønt det er Ole Bøwig's navn der er
på hævekortet. Ole Bøwig oplyste også på HB-mødet, at ovennævnte konto også var oprettet på Netbank på Lars Schonning's
Computer. HB var enig om, på baggrund af ovenstående, kunne HB ikke accepterer Ole Bøwig som CUK-Repræsentant,
samt misforholdene ang. Europatreff-kontoen, ville være en del af Hovedbestyrelsens Beretning på Delegeretmødet i
Stockholm den 11. Maj 2008, hvilket Ole Bøvig var indforstået med, da han var til stede.
HB-Formand Kaj Jepsen
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Ole Bøwig redegjorde om kontoen i CCEG og FBSH. Hans Emborg spurgte hvordan Lars Schønning kan deltage som
arrangør i CCEG. Kaj Jepsen orienterede om at Thomas har rykket for regnskabet fra Lars og Ole. HB bliver pålagt at
forhandle med CCEG omkring underskuddet på 8.000 kr. Derefter godkendtes beretningen.
9. Hovedkassens regnskab v/Frode Zachariassen Frode gennemgik regnskabet, som derefter blev godkendt.
Orienterede at trykningen af Svenden nu udføres af Imprint i Næstved og han opfordrede at man indsendte adresseæn¬
dringer til ham.
10. Beretning "Den farende Svend" v/Richard Schmidt
Richard oplyser at han har haft indkøringsproblemer, men de er nu læst og det kører perfekt. Derefter godkendtes hans
beretning.
11. Beretning fra Hjemmesiden v/Erling Rasmussen
Erling redegjorde for hjemmesiden. Frode roser Erling for et godt stykke arbejde. Richard Schmidt vil gerne hjælpe,
hvis nogen har problemer med hjemmesiden. Hvis man ønsker password til hjemmesiden, skal de have tilladelse af
deres foreningsformand. Derefter godkendtes beretningen.
12. Beretning om Arkivet v/Kaj Jensen
Ole mangler at tilbagelevere nogen bøger til arkivet, men Ole oplyser at bøgerne ligger ved bogtrykkeren. Kaj tager
kontakt til Vagner. Frode oplyser at gamle protokoller og andet skal afleveres til arkivet. Anton oplyser at de ikke vil
aflevere, men lade deres ting forblive i Stockholm. Erling foreslår at hvis en forening har noget, de ikke bruger, kan
de sende til Arkivet. Derefter godkendtes beretningen.
13. Næste års stævneby.
Både Fredericia og Næstved ansøgte om afholdelse af pinsestævne i 2010. Fredericia valgtes.
Kolding har ansøgt om 2012 og Stockholm har ansøgt om 2013. Fastsættelse af næste års stævneby kan kun ske ved
tilkendegivelse af de tistedeværende foreninger.
13a. Valg af redaktør Richard valgtes.
14. Valg ad næstformand. Henning Brogaard genvalgtes.
15. Valg af hovedkasserer. Frode Zachariassen genvalgtes
16. Valg af HB-suppleant. Gunnar Danielsen genvalgtes.
17. Valg af bilagskontrollant. Erling Jørgensen genvalgtes.
18. Valg af bilagskontrollant-suppleant. Otto Westergaard genvalgtes.
19. Valg af hovedkasserer-suppleant Christian Myggen nyvalgt.
20. Valg af redaktørsuppleant. Hans Emborg nyvalgtes.
21. Eventuelt

Gunnar forespurgte om hvor langt Anne Lützhöft var kommet med bogen om naverne. Kaj orienterer foreningerne så
snart der foreligger noget herom. I Ålborg er man i gang med at skrive en bog naverne i samarbejde med Frimurerne.
Herefter sluttede mødet kl. 12:35. Formanden takkede for god ro og orden.
Afslutning ved at synge minderne.

CALGARY
Hulemøde den 1. maj 2008. Mødet blev åbnet af formanden hvorefter vi sang de to nationalsange. Bent havde efter
overvejelser siden generalforsamlingen besluttet at blive på posten som formand. På sidste møde blev det ikke klarlagt
hvem der kunne inviteres til vores jubilæums festligheder. Efter en ny diskussion blev det besluttet at alle kunne
deltage uanset om de var medlemmer eller ej. Jens fortalte lidt om hvad der var sket siden sidst angående jubilæet. Til
mødet var der fremmødt 23 naver og 3 gæster. Harry havde bragt Hans Abill, Niels Bartholdy havde bragt Jørgen
Østergaard og Torben havde bragt Lars Larsen. Der blev herefter sunget sang # 28. Vores 50/50 lotteri blev vundet af
en af aftenens gæster, Lars Larsen med $ 54.-. Lars var så gavmild at forære gevinsten til klubben, hvilket vi er meget
taknemmelige for. Der blev skålet for Niels B., Knud Boom samt Ole som havde bragt snaps. Der blev yderligere
skålet for Lars Larsen.
Næste møde den 5. juni 2008 i DCC.
Med naverhilsen, Ole
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FREDERICIA
Hulemøde onsdag den 7/5. Der var mødt 14 medlemmer op og 2 gæster det var Johan og Jytte på deres motorcykel, de
kom fra Kolding og tak for besøget og en omgang øl, tak. Så bød formanden Jens CH velkommen og vi sang no.28.
Som noget nyt spiste vi hulemors dejlige mad før mødet begyndte, det var en god ting at gøre det på den måde. Bliv
ved med dette. 1. maj har vi fået en garage i Kongensstræde som vi vil bruge til oplagring af overskuds ting. Så efter¬
lyste Jens CH oplæg, til delegeret møde ved pinsestævnet, som normalt kan drøftes på hulemødet. På bestyrelsesmødet
der bliver afholdt sidste lørdag inden hulemødet, blev man enige om at suppleanten deltager, samt også ved hulemødet
om onsdagen. Husk vores sommerudflugt den 31. maj, som blev omtalt i svenden i majnummeret. Vel mødt.
Tak til dem som spillede på klokken.
Med kno i bord Philip.

FREDERIKSSUND
Huleaften i CUK-Frederikssund.

Fredag d. 2-maj 2008 var der igen huleaften. Det var Per Vejen & Simon som skulle have hulevagten denne aften,
men stakkels lille Simon, var gået hen og blevet syg det lille puds, så hulefar måtte springe til og hjælpe Per. Dette
klarede de til et stort UG+, da de lavede en dejlig Skipperlabskovs til os. Det var rigtigt godt. Der var også rigtig
gang i klokken denne aften, da Torben slog på klokken i anledning af hans søn Andreas konfirmation. Jan gav
kom til at give alle omkring sig cola brusebad efter, at han var skyld i at Per Jensen brat blev vækket af den store
klokke, da han var på det lille hus. Gunner Henriksen kom til at gå ind i klokken, og det viste sig, at Gunner har
haft fødselsdag. Vi siger tillykke til Gunner. Efter et par hyggelige timer, var det på tide, at synge minderne. Og
tage hjem.
Fødselsdage i Juni 2008
Poul Berg 71 år 25-05-2008
Per Nyberg 70 år 29-05-2008
Vi ønsker dem tillykke med dagen.
Næste hulemøde er fredag d. 06-juni 2008 og det er Arne & Jan der har hulevagten.
Med knoen i bordet Gumminaveren

HERNING
Referat fra hulemøde d. 16/4. 7 medlemmer var mødt op. Formanden fortalte at Gunnar Nilsen var indlagt og at han
efter omstændighederne havde det godt. Vi manglede Gunnar rigtig meget - hvem skulle synge for og være med til at
give god sparring til vores emner denne aften. Jeg kan orientere om at jeg for nylig mødte Anni og Gunnar i hovedga¬
den i Herning, hvor vi udtalte at det gik nogenlunde med helbredet. Vi har haft besøg i hulen af gode naver kammera¬
ter fra Vejle, de dukkede op til søndagsmøde vist nok d. 13/4 - straks blev der sat gang i festlighederne, det siges at
der blev drukket indtil flere øl, gammel dansk og doktor Nielsen. Vi takker for besøget. I skal være velkommen en
anden gang. Så blev der selvfølgelig snakket Langstedt tur. Flemming vidste nu at vi ville blive 26 personer i bussen
og at der kom folk fra Randers der også ønskede at deltage. Vi skulle køre torsdag d. 14/4 kl. 8.00 fra Herning bane¬
gård - og at vi ville komme hjem søndag eftermiddag hvis alt gik vel. På turen til ville vi optage 3 nye naver venner -
Mai Brit, Leif (Haldurs datter og svigersøn, ja vel også Mettes, undskyld Mette!) og Jørgen Jørgensen. Kassereren
lover at gøre klar til optagelsen. Vores sparebøsse blev til vores generalforsamling ødelagt vist nok af nogle stærke
smede - låsen ville ikke som de ville - ja så må man jo gå til yderligheder, altså bryde låsen op med magt for der
skulle jo tælles penge på en generalforsamling. Det blev meddelt at låsen nu er lavet og alt er ved det gamle, så bare
kom med de overskydende kroner så vi kan få os en udflugt. Tak til Per for din indsats. Vi snakkede om vores udflugt
(sparebøssen) i år måske skulle gå til mjød fabrikken i Billund. Herefter en lang snak om hvad mjød kunne bruges til
- det viste sig selvfølgelig at vi nu var på hjemmebane for straks blev der udvekslet erfaringer omkring denne driks
anvendelse. Tro mig der kom mange gode ideer - så henvend jer trygt til en Herning naver, hvis I mangler inspiration
til anvendelse afMjød. Vores sponsor City cafeen altså Helle fylder 60 år - vi var enige om at vi måtte ryste op med en
erkendtlighed for rigtig mange at os havde udbredt kendskab til dette etablissement. Under vejs lærte jeg igen noget
nyt - hvad er "SNOT" øl - ja det ved alle måske på nær mig, med altså der er slatter som tjeneren hælder sammen og
sælger igen. Igen en dejlig aften i venners lag. Håber alle medlemmer i Herning Naver har modtaget vores nye møde¬
kalender - skulle nogen ønske et eksemplar kan de henvende sig til undertegnede.
NVH naverhilsen Jonna.
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HILLERØD
Som tidligere meddelt i Den farende Svend havde vi d. 6.
april et velbesøgt besøg på H.C. Ørstedsværket, for at se
den månedlige opstart af de store dieselmotorer og med
efterfølgende frokost på restauranten Frem i Svanemølle¬
bugten. God mad og fin betjening - restauranten kan
absolut anbefales. Den 26. april holdt vi vores lørdags-
messe, som formanden
benyttede til at holde "åbent hus" for at fejre sin 80 års
fødselsdag. Med få undtagelser var alle medlemmer mødt
op, samt Henning fra Nakskov, og alle bidrog til at løfte
den gode stemning til nye højder og nyde Knuds lækre
kalvekød i champignonsauce og efterfølgende æblekage.
Vi kunne samtidig glæde os over de pæne ord som både
Henning, Erland og Karl fandt frem i deres taler til for¬
manden - og som han takkede rørt for ved festen - og nu
her i "Svenden" - både for talerne og de mange gaver. Et
langt liv har lært formanden at sætte pris på indholdet af
de mange fine flasker. Fredag 13. juni holder vi hule¬
aften, denne gang med en beretning af Anders Gjerløv,
der vil fortælle om sit halve års studieophold i Beijing i
Kina. Det er ikke hver dag man hører et øjenvidne be¬
rette om forholdene i "riget i midten", så vi håber på
stort fremmøde. Tilmelding til Peder Hellerup på tlf.: 48
17 07 12 mellem 15 og 19. Lørdagsmessen 28. juni hol¬
der vi som grillfest i Blovstrød hos Hanne og Peder Hel¬
lerup, og det er jo nu en god tradition. Karl er som sæd¬
vanlig grillmester, hvilket borger for kvaliteten - og
Hanne serverer forhåbentlig sin pragtfulde jordbærgrød.
Tilmelding til Peder Hellerup på tlf. # 4817 0712, mel¬
lem 15 og 19, er jo obligatorisk. Vi ønsker alle en glæde¬
lig og solskinsrig ferie. Grundet sekretæren Per's uhel¬
dige cykelridt, der bragte ham på Hillerød Sygehus med
en brækket lårben, er denne beretning redigeret og skre¬
vet med naverhilsen og kno i bordet af Preben formand.
PS: Per er opereret, han har det godt og han kommer
hjem efter Pinse.

KOLDING
Generalforsamlingen var hurtig overstået, da der kun var
mødt 5 op, men en stor skuffelse da der ikke var flere der
var mødt op. Regnskab og Protokol var i orden, men med
besvær fik vi en ny næstfonnand, da Bent Skomager
meldte sig, da vi jo ikke kan vælge nogen som ikke er
der. Forslag om at få lidt bedre udluftning, så de stakler
som ikke ryger kan trække vejret. Og et af vore medlem¬
mer har lovet at renovere lidt i hulen. Så der er ingen
hulemøde i Juli.
Naverhilsen Karen.

KØBENHAVN
Mødeprocenten til Svende-Hulemødet den 15.4., var nede
på sit „sædvanlige" leje, men som altid hyggeligt.
Vi var lidt over 25 til Schweizeraften den 26.4., hvor
intet manglede, og dog. Desserten var denne gang æn¬
dret. Den var go', men mange var nok om ikke skuffede,
aå ærgerlige. Ka' man nu forstå det? JA! Vi havde dejlig
besøg af Inge & Karsten fra Fr.sund, Pigen fra Fyn og
(naturligvis) Pastoren. Men hvor blev Ole og frue af fra
Hillerød?
Det kan da ikke være kålpølserne fra Sønderjysk Awten
der har fået gjort kål på dem? I skrivende stund, kan man
ikke komme uden om at forsmagen - forhåbentlig - på
sommeren er kommet. Skønt, skønt. Eneste møde i
Hulen inden ferien er derfor Ferie-Hulemødet torsdag
den 12. juni kl. 19.00, hvor 2. halvår af Københavner
Naven udkommer.
Bodekassen skal igen tømmes, og tør man atter håbe på
en overraskelse? Håber, at I kommer talrig, og får en
hyggelig sommeraften der godt nok er inden døre. Det er
jo også altid spændende at høre om andres ferieplaner,
'ik? ANNONCE! Ifald guderne og Ilse & Sven
Aages forpligtelser vil, afholder de (Ilse & Sven Aage,
ikke guderne) - efter 1 års pause - igen Havemesse i
Strøby Egede. Nemlig lørdag den 21. juni kl. 13.00. En
KÆMPE succes, der også skal opleves. Nemt at komme
til (og fra når timerne bliver små), og som regel følges vi
ad. Check lige undertegnede 26738865 (mobil) eller Ilse
& Sven Aage: 56266328. Jer, der mod forventning IKKE
dukker op den 12.6. ønskes en rigtig god sommer. Det
gælder naturligvis også alle andre ude omkring i lille
Danmark eller det store udland.

Arrangementer:
12.6. kl. 19.00 Ferie-Hulemøde
21.6. kl. 13.00 Planlagt Havemesse

- se ovenfor.

Sommerlig naverhilsen fra Niels „2m"
LOS ANGELES
Hulemødet i Maj måned blev holdt uden tilstedeværelse af formanden og kassereren. Begge var på Danmarks besøg.
Formanden var også til Pinsestævne i Stockholm. Men næst formand Ken Olsen klarede sagen og tre naveretter: Con¬
nie Hanson, Grethe Petersen og Louise Duus stod for madlavningen. Middagen bestod af salat med rejer, krebinetter
med grønsager og vandbakkelser med flødeskum, så der var ingen der led nød. Dette lille indslag er forfattet af
Naverette Bodil

HOLBÆK
Hulemøde d. 18-04-08 (St. Bededag) Der var mødt 8 der
nød Annies gule ærter, der efter jeg har hørt gik mætte
derfra, formanden var ikke til stede men de klarer det jo
godt alligevel. Tuse-næs forening var også mødt op, så
sommeren er startet. Efter hvad jeg har hørt var der gang
i Norges snak da Tage- Ebert og Mogens alle har arbejdet
deroppe.
Med Kno Ole P.
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NAKSKOV
April hulemødet var flyttet til den 11/4 grundet, at vi
først skulle komme hjem fra Spanien og et sølvbryllup.
Erik var hjemme fra Nordsøen, og selv Kurt var mødt op.
Vi blev enige om at starte hulemøderne lidt før, så Kurt
kunne deltage. Sommerfesten afholdes d.9/8 kl. 1300 hos
Ole, gæster betaler 100 kr. husk tilmelding. Efter mødet
gik vi til et godt måltid og de våde vare, og det skæppede
godt i fluekassen. Om Erik kom godt hjem står lidt i det
uvisse, men det husker han måske?????. Ekstraordinær
hulemøde blev holdt d.25/4, der var en der var meget
interesseret i naverne og skulle komme, men ak, folk der
er på arbejde, og især uden for landets grænser, kan man
ikke regne med, men vi havde en god aften alligevel.
Fredag d.2/5 havde vi så det fremskudte hulemøde, men
hvem så vi ikke ??? vedkommende har måske fået ar¬

bejde son "civilbetjent" men han er ikke den eneste der
var glemsom, men mad fik vi alligevel. D. 3/5 havde vi
fælles spisning med gæster, skipperlabskovs men øl og
snaps, pris 100 kr., det gav ca. 500 kr. i overskud. Lørdag
d. 31/5 gentager vi spisning med gæster, har vi 3 slags
sild, 3 lune retter og ost plus øl og snaps, 120 kr. pr næse
uanset hvor stor den er. Fredag d.9/5 går turen til pinse¬
stævne i Stockholm.
Med kno i bord Henning

NYSTED
Hulemøde den. 05-05-2008
Ved sidste hulemøde inden sommerferien var 7 svende
mødt + ny medlem til optagelse i foreningen.
Mødet startede med optagelse af nyt medlem som hedder
Birger Skou og er 63 år gammel. Birger er født i Mårslet
ved Århus og er uddannet radiomekaniker, velkommen
til Birger. Turen til Dieselhouse søndag den 4. Maj var
en skøn tur og bagefter en dejlig frokost i Bjælkehytten
inden turen atter gik sydpå, 7 svende + chauffør som alle
havde en dejlig dag - turen startede kl. 08:00 ved vores
hule og vi var hjemme igen kl. 18:30, så det var en god
dag var alle enige om.
Sommerfesten er den. 14. Juni kl. 13:00 og holdes i Ib
Foss Hansens festlokaler, alle har fået besked på hvad
hver især skal medbringe af forplejning. Sejlturen med
Ole Wibergs 37 fods sejlbåd blev fastsat til søndag den. 8.
Juni hvis vejret er godt, i tilfælde af dårligt vejr udsættes
turen, men ellers mødes vi ved Oles båd kl. 08:00 hvor
der vil være en lille morgendram at starte turen på -
husk at inviterer frue/kæreste og hver især at medbringe
en funktionel redningsvest (også til konen) Ulf vil være
gastronom på denne tur og truer med at lave spagetti
med kødsovs / spagettigryde eller noget derhenad. Næste
hulemøde er den. 1. September kl. 19:00 Aftenens kok
var Ib Thøfner som havde været i det kreative hjørne, og
serverede Svensk Pølseret som var en udmærket ret og
smagte fortræffeligt. Minderne blev sunget for fuld skrue

- og det er dejligt med nye medlemmer som er musikal¬
ske, så nu har vi ikke nødt at lukke vinduet mere - når
der synges i hulen.
Med kno Oldermanden.

NÆSTVED
Vi har ikke haft de store aktiviteter det sidste stykke tid,
på grund af mange helligdage, hvor hulen har været luk¬
ket. På sidste hulemøde vedtog vi at ansøge om pinse¬
stævnet 2010. På et ekstraordinært bestyrelsesmøde ved¬
tog man at Ove som delegeret skulle ansøge om dette ved
pinsestævnet i Stockholm. På pinsestævnet ansøgte både
Næstved og Fredericia om 2010. Fredericia valgtes. Husk
at hulen har lukket i hele juli måned.
Med naverhilsen, Ove

ODENSE
D 3. maj var 6 naver og venner som tog på vores årlige
udflugt til Slagelse. Vi blev alle hentet på banegården.
Der blev serveret en dejlig middag, til små penge. Så var
der arrangeret banko spil. Der var så mange præmier at
det tog over 3 timer før vi var færdige. Der var både bil¬
vask, sommerhus ophold(som Jørgen og Bodil vandt).
Middag på flere restauranter, rødvin, whisky, masser af
sidegevinster. Det var helt over vældende. Vi siger tak for
en god eftermiddag. Det blev lidt sent inden vi kom hjem
da vi skulle have et pitstop, hvor vi mødte Luffe, som
blev meget glad for at hilse på os. Undertegnede har også
været til Schweizeraften i KBH. Det var som sædvanligt
godt, blot manglede den dejlige kirschtorte, men bageren
som laver dem, var blevet syg. Husk hulemøde det nye
sted. Spejder hytten på Øksnebjerg d 6-6 kl 19-30. Jeg
laver som sædvanlig smørrebrød.
De bedste hilsener pigen fra fim

RANDERS
09/05-2008. Der var igen hulemøde, som var en ekstra gene¬
ralforsamling, så vi fik vores regler ordnet. Vi var 10 frem¬
mødte og Hans lavede en god kartoffel suppe, så han behol¬
der pladsen. Så er der Sankt hans fest d. 21/6-08 og det fore¬
går i Tånum forsamlingshus, sidste tilmelding er d. 17/6-08.
Der bliver sat en tilmelding op i hulen. Vi havde vores årlige
travetur Kristi Himmelfarsdag, og det var meget hyggeligt.
Vi holdt en pølsepause ude ved Julie i hans kolonihavehus
(vasen), vi var 9 der var ude og gå, det var flot. Det var så 58.
gang i år.
Kno i bordet, Peter.

ROSKILDE
Ved april måneds hulemøde var der 16 naver og naver¬
venner som lagde vejen forbi hulen til en hyggelig aften,
vi havde besøg af Ebert fra Holbæk. Per skilt havde flø¬
deboller med til os alle, uhm. dejligt. Atter en dejlig aften
i gode venners lag. aftenen sluttede ved 22 tiden. Siden
sidst har vi været på besøg hos " naver drengene "og set
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det utrolig flotte arbejde de fremstiller til Domkirken.
Program for Juli !!! Junimødet er aflyst p.g.a. Festival !!!
Næste hulemøde 25. Juli, det er Grill aften.
Hulevagt er Gitte og Poul.
Med ønsket om en god sommer til alle.
Hilsen fra naverne i Roskilde, Gitte

forsøg tog ilden og det blev et fint bål, og vi blev varme
på den side som vende mod bålet, og vi fik røde pølser
med kartoffelsallad. D. 20-21 juni har vi midsommerfest
med Kenneth store buffe og Annas femkamp. En rigtig
god sommer ønskes alle Naver og Navervenner.
Onkel Anders.

SILKEBORG
De første linjer af sang nr.89 i den blå Naver sang bog
"Når foråret kommer og længslen mod sommer bliver
tændt i vort hjerte på ny, så ranker vi ryggen."
Jeg har et lille ordsprog der siger "Se frem - se op" hvis
vi ikke gør dette ret jævnlig så kommer vi ikke til og se
ned, og så gå vores verden let i sort. Og det føre aldrig
noget godt med sig, så her vil vi se frem til nogle af
denne sommers herlige gøremål. Se så nu er der også
indkaldt til et pige møde som bliver lørdag den 31. maj
2008. Hyggeligt samvær for naver koner/veninder hvor
der vil være brunch til en pris af 50 kr. i kan tilmelde jer
på tlf. 28 41 44 11 eller 27 35 12 58 så ud af kuben med
jer. Navernes årlige fiske tur er i år forlagt til Skellerup i
det der heder Singelsbjerg Fiske Sø som findes på adres¬
sen Skellerupvej 42 og det er mellem Resenbro og Linå.
Vagn "Rør" vil tage sig af det praktiske med salg af drik¬
kevare. Skysser vil tilse at grillen bliver passet på bedste
vis, Boje vil sørge for at varerne liver transporteret på
betrykkende vis. På denne plads er der bedre forhold
hvad angår ophold toilet forhold samt opholds plads med
et stort telt som vi må bruge. Så nu er det bare jer der
skal indfinde jer den 14. juni med børn og børnebørn så
tror jeg at det hele går op i en højre enhed husk ligejeres
gode humør. Sanke Hans Sanke Hans vi elsker vort land,
men ved midsommer mest. Derfor skal der igen i år være
midsommer fest denne gang ude ved Ulla & Mads i deres
kolonihave som er ude ved gammel Skovridergård vej 3
have nr. 85. Den 28. juni kl. 18 Ja selve forløbet bliver
som det plejer. I melder jer til så vil Boje med co. Sørge
for at der er kød til grillen med salat og flutes til den
beskedne pris af 80 pr. snude samt væske i skabet til en
stk. pris af 12 kr. Til mdr's mødet i maj skal vi havde
taget fat på Store Bade Dag dvs. arbejdes fordelingen
hvad gør du og hvad gør jeg, så mød op til denne
fordelings opgave, samt alm. Mdrs. Møde.
Ka i holde jer fugtige så længe. Skriverkarlen.

STOCKHOLM
1 april måned har vi kun haft 3 træffer på Ingarø,
månedsmødet hvor delegeretmødet blev diskuteret og
pinsestævnet, som ikke var helt klar, men det er det nu i
skrivende stund, så vi håber at alle skal blive tilfreds.
Svendefesten i april gik stille af, vi prøvsmekade noget af
menyn, som skal serveres på pinsemandagen på Torpet.
Valborgsaften d. 30 april blev lidt kold, men efter flere

SLAGELSE
Hulemødet i maj var flyttet til lørdag d. 3. maj, og det var
ikke nogen dårlig ide for der var mødt 6 svende og 5 NV.
Måske fordi der både var mad til favorabel pris og deref¬
ter banko. Det er da også muligt at vi bare så gerne ville
hilse på de herlige mennesker fra Odense Naverforening,
som denne dag satte et flot præg i hulen. Hulemødet blev
startet med sang nr. 28 hvorefter vi, med stor glæde,
kunne optage Peder Galsgård. Det var dog med lidt
bange anelser idet "sandhedens lys", for det første ikke
sådan lige lod sig tænde og for det andet, da det endelig
var blevet tændt, blev Peder kun lige færdig med sin be¬
retning om sit rejseliv, før lyset gik ud. Derudover var der
ikke nogen som kunne huske melodien til velkomst¬
sangen, men det blev der rådet bod for da Odensenaverne
kom. Hvorom alt er, så er Peder hjertelig velkommen i
Slagelse Naverforening. Ejner havde været i Sorø
Klosterkirke for evt. besøg/rundvisning af denne. En
rundvisning koster 2o, - kr. pr. person, dog mindst 500,-
kr. Ejner finder en dato for dette. Jørgen bad om referat
fra generalforsamlingen, men efter forklaring af dette
referat, var det ikke længere aktuelt. Vores nye "mad¬
mor" havde gjort et sort og flot arbejde med at lave en
dejlig gang spagetti med kødsovs til en meget rimelig
pris. Banko er kommet til Slagelse Naverforening for at
blive. Boye havde endnu engang overgået sig selv med
hensyn til sponsorgevinster. Jørgen og undertegnede bi¬
drog i noget mindre omfang til denne indsamling af ge¬
vinster. Jeg vil gerne have den færdige liste nogle dage
før for at kunne tilrettelægge afviklingen af bankospillet
på en fair måde. Når der kommer uanmeldte sponsorater
fa øjeblikke for start, er det næsten umuligt at få det til at
passe sammen og det er jo ikke fair mod sponsorerne
hvis vi udelader nogen af dem. Minderne blev sunget ca.
kl. 1800 hvorefter der var almindelig affolkning af hulen.
Husk!!! Hulemødet i juni er aflyst.
Med kno i bordet: Erik H. Andersen

SØNDERBORG
Hulemøde. Formanden..." inden „ bød velkommen og en
lystig sang. Der var ikke noget særligt at berette og det
de fleste havde ventet var et regnskab „ som lovet „ men
desværre kom det ikke denne Maj måned. Vi fik jo også
en ny næstformand som hedder Ib og hans veninde havde
lavet det fineste landgangsbrød man kunne tænke sig (det
var en stor mundfuld) lækkert. Jeg skulle gøre opmærk¬
som på at nye adresse lister kan hentes i Hulen
Kno i bordet og Møjn Martha
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VEJLE
Hulemøde d. 25.4.08. Mødet startede med sangen, "Jeg sidder i Hulen med øl og naversang". Efter sangen bød næstfor¬
manden Keld Christensen velkommen til mødet da formanden var forhindret i at komme. Næstformanden meddelte møde¬

deltagerne om at 2 personer pludselig havde forladt vores Hule i Vejle, Ame Frylund der i over 25 år var en flittig nav i
Hulen og Helge Gjerdings kone, Annelise som altid satte sit præg for en hyggelig huleaften hos os. Man mindedes dem
begge i stilhed og respekt. Næstformanden nævnte de ting der var sket siden sidste møde og orienterede om sommer¬

åbningen afHulen der vil ske fra Pinsemorgen d. 11-5-08 kl. 10.00. Gåturen fra Danmarksgade d. 21 -6-08 kl. 13.30. Parkering
afbiler ved Hytten vil ikke blive tilladt som skal forbeholdes hestevognskuskens vogn med heste og aflæsning af grill¬
mad m.m. Kom lad os mødes og bevar den lille skønne plet vi har, selvom tiden forandres med mange ting, så er det kun
dig og alle vi andre der skal vise at stedet lever, lad os kæmpe for stedet og vise de mennesker der nu ikke er her mere at
stedet lever i god naverånd hos os. Der blev ved mødet vedtaget at man skulle have et nyt tæppe i vores 2 stuer da det
gamle var ved at være slidt ned. Lida severede en dejlig hollendsk ret. Tak for mad. Mødet sluttede i god ro og orden.
Arrangementer i Juni mdr.
D.06-6-08 kl. 18.30. Hulemøde
D.21-6-08 kl. 13.30. Gåtur fra Danmarksgade, tilmelding til maden skal ske til Hans Emborg på tlf. 75830901 ellermobil
40929705 og er bindende. Gåturen er nr. 25 i År og stifteren af denne var vores "lille Arne", lad os møde op denne dag og
nyde denne dag.
Med naverhilsen. Jens K. Ibsgaard.

ÅLBORG
Huleaften onsdag den 7. maj 2008. Der varmødt 10
svende. Formanden bød velkommen.
Senere serverede Poul Erik „snysk" Ingen anede hvad det
var, men vi blev behageligt overraskede.
Alle kender sikkert „ruskomsnusk" - så vi troede rent fak¬
tisk, at der var tale om en slags variation af denne ret. Det
viste sig at være lækkert mørt kalvekød med grøntsager og
stegte kartofler samt dyppelse. Herligt. UG til Poul Erik.
Sommerudflugten den 17. maj går til Fregatten Jylland
(med omegn) - og der er tilmeldt 16 personer indtil videre. 5
personer smutter til Pinsestævne i Stockholm. Vi har tænkt
os at prøve en noget anderledes form for transport og
overnatning. Iraker-Kurt har på alles vegne lejet en
autocamper, hvor der er plads til 6 personer. Så det er vi
meget spændte på. I vil høre nærmere ha ha. Hulen lukkes i
juli og august som sædvanlig. Den 1. juni afholdes „Histo¬
riens dag" ved Aalborg Slot. Naverne har en stand ved
dette arrangement, hvor også „Shakespeare-gruppen" -

cigarrullere, Det hem'lige Teater og De danske Privatbaner
med flere deltager. Vi håber på, at vores altid festlige Ivar
vil møde op i sit flotte tøj. Ellers må vi tage „Herman" med.
Han er en dukke i legemsstørrelse og tilsvarende iført vo¬
res flotte dragt.
Med sommerkno i bordet.
Hulemor Lis

^/EVEF/W% Øéns Værtshus W

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

ÅRHUS
Ved generalforsamlingen den 11 - 4, mødtes vi I hulen og
spiste en dejlig kyllingeret „ a la Kaj", kokkereret afsamme
nævnte nav ! Derefter havde vi GF, og det foregik i god ro
og orden. Bestyrelsen fortsætter uændret. Vi havde den
høje hat fremme 2 gange og sang blæresangen for Holger
Tjerrild og Stephan Vestergård, Holger havde haft fødsels¬
dag og Stephan var blevet bedstefar ! Vi siger tak for
skænken ! St. bededag er der pr. tradition for servering af
varme hveder i hulen, der var rigeligt af hveder, for der var
ikke så mange svende i hulen. Hans Christensen slog på
klokken, han havde haft fødselsdag. Vi siger mange tak !
Fredag den 25 - 4, var dagen for årets skiveskydning ! Der
blev virkelig kamp til stregen, svendene i mellem, inden der
kunne kåres en vinder. Dette års vinder blev Otto

Westergaard med 102 p. Otto er dermed vinder afpokalen !
I præmie gik til Ole Johansen med 98 p. - 2 præmie gik til
Ole B. Hansen med 93 p. Tillykke til jer alle 3. Det var en
rigtig god naveraften, hvor snakken gik på langfart - vi
hørte om Rom - jagt på opaler i Australien - ametyster i
Brasilien, jo sandelig er svendene berejste !
Hulemøde den 13-6
Hilsenfra smilets by. Lis

GLARMESTEREN
cj Hians 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 1 6 1 3
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HOVEDBESTYRELSEN:
EMNER TIT, 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: 5495 5665 Mobil: 2449 6474
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.: 8692 2901, 2160 6792

FORSENDELSE AF CCFG.BLADET.
Vagner Sørensen, Egevænget 1, 8382 Hinnerup
Tlf. 4094 2610 - 4093 1963 e-mail: vagner@egevaengetl-29.dk
Udstillingsvognen: Udstillingsvognen står i Holbæk, og
spørgsmål angående udlån af vognen bedes rettes til:
Ole Puggaard Ladegaardsparken 67, Ith
DK-4300 Holbæk tlf.: 5927 4264
E-mail: o.puggaard@hotmail.com

Produktion: imprint grafisk • 5572 6692

Hos os er

du altid
velkommen!

Lad os se på
din privatøkonomi
med friske øjne Arbejdernes Landsbank

Filialen i Silkeborg • Tværgade 7 • 8600 Silkeborg • E-mail5347@al-bank.dk
Telefon 38483047 • Direkte 38483588 • Telefax 38483147

Dit lobcale øl c±&F>ot

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

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 svommepol.

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

Imprint Grafisk
Thurøvej 8 • 4700 Næstved ■ Tlf. 5572 6692
www.imprint.dk ■ imprint@imprint.dk

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 modes.

Bodega
GADESPEJLET

Østergade 18 HERNING 97 12 30 08

i§>telke'ö (iastljaus
Hotelrestaurant

Bollingstedter Strasse 2
24852 Langstedt, Tyskland
Vi taler dansk.

Kulinarisk Buffet, se www.stelkes-gasthaus.de
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AFSENDER: Hovedkassen Rustrupvej 26 B, DK-8653 Them

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

Byggefirmaet
Johansen

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

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

^erkondjf^.
Set. J«ri»cns Park V*Set. Jorsiens Park ^2*

55 72 il 95

M
Åbningstider:
Hverdage fra kl. 6-18
Fredage dog til kl. 19

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
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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
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FØDSELSDAGE

D.22.06.2008 Ejner Nielsen
70 år Skovparken 40 B.

6000 Kolding

D.25.06.2008 Karen M. Korsgård
50 år Højmosevej 24

8380 Trige

D.05.07.2008 Hans Peter Pedersen
75 år

Kolding

Kolding

Århus
Fuglebakkevej 132, 6 th.
8210 Århus V

D.09.07.2008 Sandra Fernaeus Stockholm
40 år Arkadvägen 16

S- 12147 Johanneshov

D.12.07.2008 Anny Hansen
60 år Ved Hegnet 12, Høll

7080 Børkop

D. 17.07.2008 Ronny Rehnstrøm

Fredericia

Holbæk
50 år Paracelvej 7

4450 Jyderup

JUBILÆUM

D.01.07.2008 Carl Otto Enevoldsen Frederikssund
40 år Hedevænget 8, 1 tv.

4000 Roskilde

D.01.07.2008 Jan Boye Petersen København
40 år Martensens Alle 11,2

1828 Frederiksberg C.

D.01.07.2008 Søren Bisgaard Frederikssund
25 år Hovedvejen 2 B

3330 Gørløse

D.01.08.2008 Poul Berg Frederikssund
25 år Gartnerstien 10

3300 Frederiksværk

TAK - TAK - TAK - TAK
D.27.07.2008 Karl Sørensen Roskilde
75 år Skovbovængets Sidealle 25

4000 Roskilde

D.27.07.2008 Steen Klockmann København
65 år Rosenborg Centret

Rosenborggade 1.1 lejl. 233
1309 København

D.29.07.2008 Flemming Andersen Stockholm
60 år Nyvang 35

6052 Viuf

Tak for opmærksomheden til min 85 års fødselsdag, også
til Stockholm.

Mogens Andersen, Hillerød.

D.31.07.2008 Jens Lange Jensen Herning
75 år Thyrasvej 30, st. th.

7400 Herning

D.06.08.2008 Peter Neis Randers

60 år GI. Jennumvej 9. 1.0015
8900 Randers

"Tusinde mange tak for alle de smukke Gaver, hilsener,
blomster (også fra Glarmesteren) og hans svende,
samt alle de telegrammer der alt sammen gjorde min dag
så specielt tusind tak
Kærlige hilsener, Solvejg Vejle "

Kære Esther.
ET FORSINKET TILLYKKE
Du ønskes hjertelig tillykke med de 75 år den 2. juni.
Hilsen

Sønderborg forening..

GULDBRYLLUP
Lørdag den 19.7.2008 har Gitte og Poul Rzenno,

Smøgen 2, Darup guldbryllup.
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Formandens Spalte.
Et vellykket Pinsestævne er overstået, og jeg vil her igennem endnu en gang sige Stockholm tak for et veltilrettelagt
stævne. Desværre var tilslutningen ikke helt optimalt, men forhåbentlig holder I "Skindet" på næsen, og er klar til
jeres Jubilæumsstævne om nogle få år. Jeg har aftalt med Formanden for Naverne i Kolding, at når sommerferien er
overstået, vil han arrangere et møde på Teknisk Skole i Kolding, hvor vi vil oplyse kommende Tømrer og Snedker om
Naverbevægelsen, samt de muligheder vi har, for at hjælpe dem ud i verden. Der er ikke noget nyt fra Anne Lutzhøft
ang. bogen hun vil skrive om Naverne. Som I måske allerede har erfaret, så rejser jeg til Calgary den 2. Juli for at
deltage i deres 50 års jubilæum, og er tilbage den 16. Juli. Hvis der er noget, som I gerne vil have, at HB kan hjælpe
jer med, så ret jeres henvendelse til Næstformand Henning Brogaard i det nævnte tidsrum.
Med kno

Kaj Jepsen
Formand CUK.

Indlæg til Svenden fra Torben Lundegaard, Holbæk
"Kunne det tænkes at delegeretmødet kunne flyttes til et andet tidspunkt under pinsestævnet, som Stockholm tidligere
har foreslået. Da mange jo kommer i god tid til et stævne, så kunne delegeretmødet holdes lørdag eftermiddag, for så
var der mulighed for, at vi der altid kommer til delegeretmødet også kunne deltage i udflugten om søndagen. Det vil
selvfølgelig betyde flere deltagere både til møde og udflugt. Delegeretmødet er vores bestemmende organ og i
Stockhom var vi 24 deltagere tilstede. Der var afgivet flere fuldmagter og heraf fra nogle personer, som var taget på
udflugt i stedet for selv, at deltage i mødet. Vi er overbevist om at de fleste af dem, som deltager i sådan et møde, me¬
get gerne ville have mulighed for at tage på sådan en udflugt."
TL.

Pinseturen til Stockholm med Flemmings bus.
Turen til pinsestævnet startede i Herning klokken 6 fredag morgen med opsamling i Silkeborg, Århus og Randers.
Tiden var knap da der var nogen der kom lidt senere til Silkeborg end beregnet, men vi nåede færgen i Frederikshavn.
Sejlturen gik fint og vi var i Göteborg ca. kl. 15.15. Herfra gik turen til Nyköbing hvor vi havde den første overnat¬
ning. Den var tiltrængt, jeg tror nok at vi alle var trætte og gik tidlig til ro. Lørdag morgen var der afgang kl. 10.00
for vi skulle være på Djurnæsset omkring middagstid, vi kom for tidlig så vi måtte køre ned til et lille fiskeleje et par
timer, men det var fint at se. Herefter blev vi indkvarteret på Djurnæsset og havde et godt stævne. Mandag morgen kl.
10.00 var der afgang til Torpet på Ingarø, hvor Naverne i Stokholm diskede op med en god frokost, efter kaffen var
der afgang til en rundtur i Stockholm med Poul Olsen og så gik turen tilbage til Nyköbing for den sidste overnatning.
Tirsdag morgen gik turen hjemad. Jeg tror bussen var i Herning ca. kl. 24.00 så havde Flemming også arbejdet i de
tilladte 15 timer. Vi siger tak til Flemming og Grethe fordi de altid er parate med en bus til at køre, når naverne gerne
vil ud at køre og selvom det kniber med tilslutning, så finder de en pris som vi kan acceptere og samtidig på denne tur
finder Flemming ud af, at det kan gives et tilskud, ved at køre for udflugten på stævnet, selv om han skulle have været
på delegeretmøde. Så alt i alt hænger turen sammen iflg. Flemming.
Så vi siger alle fra bussen tak for en god bustur samt et godt pinsestævne.

En formand fylder 60 år.
På grund af mange snart holder ferie, er jeg nodt til at komme med nyheder lidt for.
Det er (far) og (søn), der holder fødselsdag sammen.
Den ene er formand fra Randers foreningen og den anden er Hr. Von Bittenburg (Freddy) fra Holbæk.
Der bliver lidt til den tørre gane, flere oplysninger kan fås af Peter Neis.

Festen bliver holdt d. 09/08-2008 kl. 14.00.
Adressen er: D.U.I. - Leg og Virke
Fælledvej nr. 36
8585 Fjellerup

P.S. Der er plads til campingvogne

Hilsen fra Peter Neis, Randers
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LAM & OKSE PÅ SPID.
Foreningen i Frederikssund vil gerne have fornøjelsen at invitere til fest ÆSXZl

på Græse GL Skole.
Festen bliver afholdt lørdag d.06. 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. AUGUST 2008

Til Kurt på tlf.: 48248881, kkbr@c.dk eller Poul på tlf.: 47721777, poulbente@privat.dk

Med kammeratlig naverhilsen CUK. i Frederikssund.
Kurt Rasmussen

Naverne i Silkeborg.
Hulen er åben hver onsdag og søndag fra

kl. 10 til 12. tlf. 8682 2615.

Store Badedag
På Silkeborg Bad Gjessøvej 40. 8600 Silkeborg

Gode Naver i Inviteres til Silkeborg Bad på Søvilla,
lørdag den 2. august kl. 14.

Hvor vi vil bestræbe os påen 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.

Hans Peter Pedersen " Bager 99
Fylder 75 år

Hans Peter Pedersen fylder 75 år den 5. juli. ! Hans Peter
sejlede i sine unge år Verdenshavene tynde, han er bager og
sørgede for at mandskabet fik sine rundstykker. Vi her i hu¬
len har også nydt godt af hans kunnen gennem årene!
"Bager" har taget sin tørn i hulen, bl.a. som
skramleriforvalter! Han har en meget stor forkærlighed for
sang nr. 28 - den bliver så flittigt sunget at sangbogen åbner
sig pr. Automatik ved nr. 28! Hans Peters bentøj er ikke læn¬
gere så godt - men vi håber snart at se dig i Hulen, så vi kan
gratulere dig med de 75 år! Et hjertelig tillykke med fødsels¬
dagen ønskes du af Århus foreningen. Lis
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Ring til Vera på Tlf.28 96 94 60.
Håbervi ses til nogle hyggelige

timer.
Med knoJensChrA/era

Så er det igen tid til vores årlige Grillfest
i Madsbyparken i Fredericia.

Lørdag 5-7-2008.

Voksne75.00 Kr.
Børn fra 4-12År40.00 Kr.
Børn fra0^ÅrGratis.
Tilmelding er bindene.

FREDRICIA
Hulemøde onsdag den 4/6-08. 14 navere og navervenner var mødt op. Formanden bød velkommen til sidste hulemøde
inden ferien. Sang nr. 73 blev sunget før vi gik over til hulemors mad, som var rigtig god. Tak for mad. Så startet
hulemødet med optagelse af 2 nye medlemmer, det var Jytte og Johan, fra Kolding. Vi byder jer rigtig hjertelig vel¬
kommen. Så blev de drukket til på naver vis, skål. Derefter omtalte formanden pinsestævnet der var nu ikke meget at
tale om, da der ikke var nogen indkommende forslag fra foreningerne. (Læs referat i svenden.) Så skal jeg gøre vores
medlemmer opmærksom på at vi fik tildelt pinsestævnet i år 2010, samme år bliver vi også 90år. Så har vi haft vores
årlige udflugt, som i år gik til Århus hvor vi blev beværtet med Kajs dejlige chilliconcarne, stærk men dejlig. Tak, for
nogle hyggelige timer, hvor Karin fra Sønderborg, nåede at fa sine hvide bukser vasket, alt imens hun sad i bare trus¬
ser, godt gået. Derfra gik turen til Silkeborg med en dejlig sejltur på søerne i er par timer. Efter vi gik i land, gik turen
hjem til hulen i Fredericia, hvor vi ankom kl. 21:00. Tak til de 5 fra Sønderborg, 2 fra Kolding, 2 fra Odense, samt de
16 fra Fredericia. Tak for en god dag. Så efterlyste formanden oplæg til vores løvfaldstur, så hvis der er nogle af vores
medlemmer der sidder med en god ide, så ring til Jens C.H. Dam. Mødet sluttede med sang nr. 15. Tak til dem som
spillede på klokken. Nu må alle navere og navervenner udover det ganske land samt USA, Canada, og Sverige have en
rigtig god sommer. Vi skrives ved til August.
Kno i bord. Philip.



6.

FREDERIKSSUND
Først og fremmest vil vi alle fra CUK-Frederikssund sige tak til vores venner i
Stockholm for et dejligt pinsestævne. Det er jo altid dejligt, at komme op til jer
på det smukke Ingarø. Det var et par dejlige dage, hvor alt jo kunne ske, og det
måtte man jo sande, da vi jo uanmeldt kom til bryllup mellem Freddy fra Holbæk
og Bitten fra Randers. Nu er de jo blevet Hr. og Fru. Bittenborg.
Hulemøde i CUK-Frederikssund d. 06. juni 2008. I den dejlige sommeraften, var
det igen tid til at holde hulemøde. Det var Hulefar & Jan, som havde hulevagten
denne aften, og vi var godt nok i tvivl om hvor mange der kom i det gode vejr,
men det skulle vise sig, at vores bange anelser blev gjort til skamme, da der kom
19 svende og venner til hulemødet. (Det var flot). Formanden bød velkommen og
kom med et referat fra delegeret mødet i Stockholm.

Så var det tid til, at Klaus Helsøe fra Glarmesteren og hans svende skulle op til
det runde bord for at blive optaget som naverven i CUK-Frederikssund. Efter at
Klaus var færdig med at berette om sit liv, som en lille uskyldig dreng, var det
på tide at byde ham velkomne i vores forening. Det var ikke den eneste store

'' begivenhed der skete denne aften. Vi skulle også fejre, at Aksel Gustavsen skulle
slå sit 25 års mærke i det runde bord. Vi siger tillykke til Aksel med de 25 år i
CUK. Efter et par dejlige timer, var det på tide at synge minderne og sige tak for
denne gang. CUK-Frederikssund ønsker tillykke til:
Eugen Uhl. 01.07.2008

19.07.2008
25.07.2008

HERNING
Hulemøde d. 21/5. 8 medlemmer var mødt op. Vi fik ikke
sunget - for vi havde desværre stadig ikke vores forsan¬
ger helt rask - men vi håber snart han kommer igen.
Erling gav dejlig franskbrød med ost og rullepølse og
mente, det måtte skylles ned med en lille en så vi fik en
hyggelig aften. Tak til Erling og tillykke med fødselsda¬
gen. Vores formand fortalt lidt om pinsestævnet i Stock¬
holm - men der kommer et samlet referat i bladet. For¬
manden kunne dog ikke lade være med at fortælle at en
øl kostede 56.- de må være store de øl. Endvidere var der

iflg. det oplyste forlydender om man under stævnet havde
afviklet 2 bryllupper - men der er ingen meldinger om
hvor lang tid disse ægteskaber har holdt. Vi havde som
sædvanligt mange emner oppe på mødet feks. Blody
Mary - hvordan det ser ud hvis det kommer op igen.
Hvordan man finder ud af hvilken vej et bedetæppe skal
vende og hvordan det går til at en Burka kan forvandles
til en vestlig klædedragt i et fly. Ja, nogle vidste også
hvordan man koger TE i flyveren. Erling påstår at det er
nytår i april i Thailand - men husk lige på at vi fik en
lille en den aften. Ja så har vi selvfølgelig også en me¬
ning om det kommende sygehus placering. Så alt i alt fik
vi som sædvanlig vendt hele verdens situationen. Jeg ved
ikke rigtig men jeg tror Hulefar var kommet lidt på afveje
eller rettere holdt han måske hule på city Cafeen 2/6, idet
han havde fået melding om besøg fra Vejle naver ved
navn Poul. Han havde taget sin borgmester med og jeg
kom helt tilfældig forbi og fik "møvet" ind i forsamlin¬
gen. Vi havde nogle rigtig gode timer - tak til Poul for
besøget, håber snart at se dig igen.
Jonna Burgdorf

Med kno i bordet Jan Johansen

HILLERØD
Maj blev en stille måneder hos Hillerød Naverne. Den 9.
maj holdt vi huleaften. Men i planlægningen havde vi
ikke taget højde for at det var dagen før pinse, og flere af
stamgæsterne var taget til pinsestævne i Stockholm. Fem
deltagere blev det til, men de havde en hyggelig aften, og
det blev sent inden Peder kunne slukke og lukke. Anders'
foredrag flyttede vi til junis huleaften den 13. juni, hvor
vi håber på det sædvanlige gode fremmøde. Som sagt
havde vi en stor delegation i Stockholm. Flere af vore
medlemmer har jo et helt specielt forhold til Stockholms
foreningen, og der var hjertelige gensyn. Et højdepunkt
var da det blev meddelt at Erland er udnævnt til æres¬

medlem af C.U.K., og han blev behørigt hyldet af for¬
samlingen for denne velfortjente hædersbevisning. Er¬
land har jo haft 60 års jubilæum som nav, og i alle disse
år har han udført et særdeles aktivt arbejde for naver¬
sagen og for Hillerød foreningen. Et stort til lykke til
Erland fra vennerne i Hillerød. Den 31. maj blev vi des¬
værre tvunget til en aflysning af messen, på grund af for



ringe tilslutning. Nu er det jo sommerferie. Vi har ingen
møder i juli og august, men vi arbejder på efterårs-
programmet, der kommer til at følge traditionerne, hule¬
aften anden fredag og messe sidste lørdag i hver måned.
Tænk over hvem der har krøniker at fortælle på hule¬
aftenerne. Notér dog allerede nu, at messen i oktober bli¬
ver allerede den 18. oktober i stedet for den 25. oktober.
Med naverhilsen Per.

HOLBÆK
Den 16-5 var vi 14 til hulemøde, på en rigtig forårsdag.
Ham den skaldede der var på besøg, var ikke en gæst, men
derimod vores trofaste Freddy, som var bange for at blive
gråhåret. Formanden skældte os ud, fordi der ikke var
nogle som havde skrevet sig på madlisten for resten af
året. Poul og Jørgen havde fundet vej fra Nykøbing og de
blev begge lykønsket med deres fornyelige runde fødsels¬
dage. Torben fortalte om sin tur til pinsestævnet i Stock¬
holm, som havde været en stor oplevelse for familien. Tak
Stockholm, for et godt pinsestævne. Vi afholder udflugt til
Bukkerup Landsbymuseum, Tølløse søndag d. 10. august
kl. 10 og nærmere oplysninger vil fremkomme i næste
nummer af Svenden. Ronny ønskes tillykke med de første
50 år d. 17.juli.
TL
D.31-05-08 Deltog 14 i vores årlige Ø-TUR. Vi mødes
Kunstnergården i Skellebjerg hvor den kendte billedhug¬
ger og maler Saltofte Larsen havde sit galleri og hjemsted,
der var rundvisning ved en guide der havde en historie om
alle skulpturer og malerier, hvorfor Saltoftede udført dem
sådan. Derefter kørte vi til Hedeboryde hvor Mogens
Kræmer har Pottemagerværksted, der var et stort udvalg
afbrændt ler. Vi nænnede os frokosten som vi indtog i
Birkegårdens Haver det er et haveanlæg på 30000m2 og
må nok sige at der var noget at se på. En stor tak til 0-
udvalget Peter og Bjarne for en god dag, de havde som

sædvanlig sørget for godt vejr.
OleP.

HØRNING
Fugleskydning 7/6. Dagen var en dejlig vann dag, med
solen hamrende ned fra en skyfri himmel, ligesom de fore¬
gående 30 dage! 11 Navere samledes om flaghejsningen
kl. 09,00 hos Vase, hvor også fugledronningen 2007 bor.
Der var lagt op til det helt store overdådige morgenbord,
rundstykker med pålæg, morgenæg, ost og drammer, samt
lidt kaffe. Vores årlige fugleskydning begyndte præcis
kl. 10,00 (eller lidt derefter.) Det gik forrygende med at
skyde ved siden af, og alligevel må vi jo have ramt noget,
idét Kirsten til slut løb med fugledronningeværdigheden.
Stort tillykke Kirsten. Nu har du så titlen for tredje gang
indenfor 10 år. Til frokost havde halvdelen af Hule¬
mødrene, nemlig Bente, tryllet nogle lækre grillkotelleter

frem, samt salat og hvad dertil hører. MUMS! Den anden
halvdel af Hulemødrene var netop taget på ønskerejsen til
Bornholm, og Jens kunne da heller ikke nære sig for at
ringe ved 19,00-tiden for at høre hvordan dagen var forlø¬
bet UDEN ham? Da var vi alle i gang med resterne fra
middagsbordet. Vores vegetar var grillmester såvel for
grøntsagerne som for kødet og grillpølserne. Det skulle jo
grilles ordentligt! Rigtigt trætte efter en god og festlig
fugleskydning, gik vi hver til sit kl. 20,00. Nåja, gik og
gik, men ingen kom til at køre hjem med en halv- eller
helfuld chauffør, og Taxa havde en god aften. Søndag kom
så hjælpeholdet tilbage, og pakkede telte og skyde-
opstillingen ned. Alt blev pakket og puttet på plads såle¬
des vi kan gentage succesen til år 2009 hvor Kirsten sæt¬
tes i højsædet. Vi afholder det næste "Hulemøde" som
week-end-camping-træf. d. 8-9-10. august på formandind-
ens "lystejendom" Lykkevej 8, Øster Højst, 6240 Løgum
Kloster. Tilmelding til formandinden senest d. 2. august af
hensyn til madindkøb, men ellers er der plads nok! God
sommer til alle ønskes I alle og med kno i bordet.
"Formandinden "

KOLDING
Hulemøde d. 30-5. En lille trofast skare var mødt op. I
andre gik glip af Ejners fortræffelige bagekunst. Han kom
med en lagkage, en himmerigs mundfuld, plus roulade og
kvskager. som han jo er ekspert i, ikke nogen der bare
smulder når man næsten rører ved dem. Mange tak til
Ejner, men det behøver du da ikke for at komme til vores
møder, men du må da gerne, vi nyder dit bagværk. Så vil
jeg sige Stockholm tak for et dejligt tilrettelagt stævne fra
os to som var med, vi havde et par dejlige dage over hos
jer. Vi opnåede både forlovelse og bryllup, hvor Anton jo
var præst på Ingarø, det kan være han skulle søge et ekstra
job der, det kan jo være der måske kommer flere af den
slags. Et meget skønt sted hvor I har hule, og I har det jo
nemt. I kan jo trille derned da de fleste bor i nærheden, det
er værre når I skal hjem, med der findes jo overnatning.
En stor tak til Flemming som kørte for os, så vi kom både
ud og behageligt og helskindet hjem. Og tak til jer begge
for overnatning. Verner og Lars takker Fredericia naverne
for turen til Silkeborg og Århus, det var stærke sager de
fik at spise, så det var godt at der var sluknings mulighe¬
der.

Ingen møde i Juli.
Naverhilsen Karen.

KØBENHAVN
Grundet pinsestævnet (som vi jo endnu engang beklage¬
ligvis ikke deltog i), havde vi kun et Svende-Hulemøde
sidst i måneden. Da forsommeren jo var i fuld gang, var
der derfor ikke mange der troppede op den 29.5. ØV!
Men snakken gik alligevel blandt os, og så var det jo til at
overse. Juli og august måned holder vi - som så mange
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andre - velfortjent sommerferie og denned lukket. Første
arrangement bliver da Søndagsmesse den 7.9., hvor vi
gerne skulle blive mange der kan/vil give nogle ferie¬
beretninger. Lørdag den 13.9. er det så tid til
NAVERVENNERNES SKOVTUR. Det er ikke for at

springe over hvor gærdet er lavest, men turen går nok
atter til Fr. sund og deres pragtfulde Lam på Spid. Har du
aldrig været med før, bør du absolut ikke snydes denne
gang! Sidste tilmelding den 31.8. til Sven Aage:
56266328 eller undertegnede på mobil: 26738865. Vi
følges ad og det er MEGET nemt! Fortsat god sommer
ønskes alle hjemme som i udlandet.
Med kno i bordet Niels „2m"

LOS ANGELES
Rapport fra Maj måneds møde:
29 navere og gæster kom og næst formand Ken Olsen tog
sig af at styre mødet. Naver Gari Medförd passede baren
og Naveretter Connie, Louise og Grethe tilberedte en

pragtfuld middag for de sultne medlemmer. Formand
Arne Olsen og kassere John Kristensen var ikke tilstede
de var begge i Danmark. Jeg - Arne Olsen var til Pinse
stævne i Stockholm og nåede også til Hule mødet i Næst¬
ved og jeg takker både Stockholm og Næstved naverne
for god behandling. Desuden vil jeg lige berette om vores
74 års fødselsdags fest i April måned. Cirka 50 medlem¬
mer, hustruer og gæster deltog og Naver Max Christen¬
sen stod for madlavningen: Salat/Oksesteg/Laks/gemyse
og desserten var rigtige danske lagkager. Naverette He¬
lene Kristensen klippede alle hendes flotte roser af i hen¬
des have og dekorerede alle bordene. Jeg havde lavet en
lille sangbog med sing a long sange fra Johny Reimers
tid og naver Albert Jakobsen havde kassette bånd der
passede dertil, så det blev en rigtig dejlig sang aften alle
var glade for. Vi takker alle for deltagelsen og hjælpen
med at gøre dette til en rigtig god dag med godt kamme¬
ratskab, god musik, god mad, hvad mere kan vi forlange?
I April havde vi også vores forårs oprydnings, alt blev
vasket og gjort rent i Hulen/køkken/toiletter og udendørs
blev der revet blade og trukket ukrudt og malet hist og
pist, så alt var klart til vores fødselsdags fest. 1 Juni må¬
ned bliver der holdt grundlovsfest i La Habra og det er
Den Danske National Kommitee, der står for dette arran¬

gement. Naver Jørn Hansen står for madlavningen i Juni
måned. I Juli måned er der 5 Los Angeles navere plus 3
navertter der drager af sted til Calgary Navernes 50 års
fødselsdags festligheder.
Med Kno Arne O.

NAKSKOV
Et stort tillykke med et vellykket pinsestævne til Stock¬
holm. det eneste der manglede var fanemarchen, men vi
ved jo ikke hvordan elgene ville arte sig over for fanerne.

I stedet for drak vi en ekstra øl, og elgene fik fred, og de
gad vel heller ikke stå og se på os i det gode varme vejr.
en rigtig god generalprøve til jeres 100 års stiftelsesfest.
Lørdag d.30/5 var der koldt/varmt bord med drikkevare
til 100 kr. pr næse. Hulemødet blev aflyst grundet flere
afbud. Næste hulemøde er d 4/7. og d. 1/8. husk sommer¬
festen d. 9/8 kl. 13.00 hos Ole. Husk tilmelding da vi
køre i taxa tur retur.

Alle ønskes en god sommerferie uanset hvor den holdes.
Med kno i bord Henning

NYSTED
Hulemøde den. 05-05-2008
Ved sidste hulemøde inden sommerferien var 7 svende
mødt + ny medlem til optagelse i foreningen.
Mødet startede med optagelse af nyt medlem som hedder
Birger Skou og er 63 år gammel. Birger er født i Mårslet
ved Århus og er uddannet radiomekaniker, velkommen
til Birger. Turen til Dieselhouse søndag den 4. Maj var
en skøn tur og bagefter en dejlig frokost i Bjælkehytten
inden turen atter gik sydpå, 7 svende + chauffør som alle
havde en dejlig dag - turen startede kl. 08:00 ved vores
hule og vj var hjemme igen kl. 18:30, så det var en god
dag var alle enige om.
Sommerfesten er den. 14. Juni kl. 13:00 og holdes i Ib
Foss Hansens festlokaler, alle har fået besked på hvad
hver især skal medbringe af forplejning. Sejlturen med
Ole Wibergs 37 fods sejlbåd blev fastsat til søndag den. 8.
Juni hvis vejret er godt, i tilfælde af dårligt vejr udsættes
turen, men ellers mødes vi ved Oles båd kl. 08:00 hvor
der vil være en lille morgendram at starte turen på -
husk at inviterer frue/kæreste og hver især at medbringe
en funktionel redningsvest (også til konen) Ulf vil være

gastronom på denne tur og truer med at lave spagetti
med kødsovs / spagettigryde eller noget derhenad. Næste
hulemøde er den. 1. September kl. 19:00. Aftenens kok
var Ib Thøfner som havde været i det kreative hjørne, og
serverede Svensk Pølseret som var en udmærket ret og
smagte fortræffeligt. Minderne blev sunget for fuld skrue
- og det er dejligt med nye medlemmer som er musikal¬
ske, så nu har vi ikke nødt at lukke vinduet mere - når
der synges i hulen.
Med kno Oldermanden.

ODENSE
Der var 8 medl. til „hulemødet". Ole fortalte lidt om
pinse stævnet, som han synes havde været godt. Vi havde
forinden spist lidt smørrebrød, da alle var sultne. Ole
fortsatte med at fortælle om de misforståelser der var
omkring C.C.E.G. Ellers var det ren hygge aften, hvor
der også gled et par kolde ned. Åturen d 5. juli står Mari¬
anne for, da jeg skal med til Canada. Vi har fået et andet
sted at være og adr. er Øksnebjegvej 15 a, 5230 Odense.
Alle ønskes en god sommer.
De bedste hilsner, pigen fra Fyn
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RANDERS
Der var hulemøde d. 06/06-2008 kl. 19.00, der mødte 12
personer op. Inge Haugesen tog desværre på sin sidste
rejse, hun blev bisat i Plholm kirke i Valby, formanden og
konen, fra Randers forening, gav hende den sidste hilsen
med på rejsen. Freddy fra Holbæk var også med.
D. 02/08 tilbagevender grillfesten i Silkeborg bad, så i år
er der biler nok til at vi selv kører hin und zurück.
Kno i bordet, Peter

ROSKILDE
Så har der været Majmøde i Hulen, det var som altid en

rigtig hyggelig aften med sange og hyggesnak. Der var
13 medlemmer og en gæst som Per Skilt havde med.
Formand Inger kunne desværre ikke være med denne
aften, så vores næstformand Poul Jørgensen bød velkom¬
men. Siden sidst har 14 af os været på en herlig heste-
vognstur i Ledreborgskovene, Kristian Sørensen var som
flere gange før vores dygtige kusk, og han fortalte bered¬
villigt om skoven og landskabet vi kørte igennem, turen
var på 21 km. Den 24. maj var der hovedrengøring i hu¬
len der var 6 par raske hænder der tog fat, og på 4 timer
var hulen fin, og duftede rent og dejligt. Mogens og
Annalise tilbød igen i år at arrangere fisketur, det bliver
den 30. august.
Program for august.
Hulemøde den 29. august
Hulevagt Lillian og Poul.
Med glad sommerhilsen,
Naverne i Roskilde.

SAMSØ
Hulemøde den 6/6-08. 10 naver og en ven var mødt op.
Vi optog H.P. Sørensen som ny naver.
Han har været kranfører i Kristiansand i 7 år, så det med
1 'år og én dag er opfyldt. Vi havde den glæde at Maiya
Mygen er blevet overflyttet til Samsø. Det er en god ting.
Kristian Mygen var gæst, Maiya på arbejde. Vi havde
også en gæst Keld Murer. Det var lykken for han var i
stand til at kravle over toilettet for at hente en kasse øl på
depotet. Keld vil gerne være medlem senere. Der blev
ringet mange gange på klokken en god afslutning på
sidste Hulemøde inden sommerferien.
Med kno Jørn.

SILKEBORG
Sommeren er over os i al sin kraft og varme. Vi sad i
Hulen og talte sammen om alle de store begivenheder d{
foregår rundt om på vores klode, + alle de lokale begi¬
venheder, og pludselig står der en mand i døren som vi
ikke kendte og han præsenterede sig, Georg Nymand fra
Canada, ja så gik der ca.l minutter så var han faldet ind
snakken, han var opvokset i Them området, savskæren i
Rodelund er hans lokale base når han i Danmark, hans
læremester Søren smed i Salten kendte jeg da også +
mange, så i kan nok forstå at så bliver der hurtig noget i
tale om, selv om det er mange år siden han flyttede til
Canada, så faldt han sådan ind i snakken, ja det var sim
pelthen fantastisk som det kan lade sig gøre. Fisketuren
er vel overstået mere derom næste gang, ligeså med
Sankt Hans eller midsommer festen. Det betyder at nu e
det tiden til store bade dag på Silkeborg Bad ved Søvilla
lørdag den 2. august kl. 14. Som det fremgår andet sted:
i bladet så vil vi gentage de senere års Store Bade dag
igen, dette forudsætter at du møder op med dit gode hu¬
mør, så vi vil alle se frem til igen i år at møde dig sam¬
men med din ledsager og dit gode humør, vi ses.
Holdjer fugtige så længe
Skriverkarlen i Silkeborg.

STOCKHOLM
Nu er Pinsestævnet slut for denne gang, og vi i Stock¬
holm siger tak for at så mange Naver tog sig her op, og
håber at de fik nogle fine dage og minner med hjem.
Vejret var vi heldig med, måske lidt køligt på mandag
aften i tältet på Ingarø. Under busturen fik vi se en fant;
stisk natur og et besøg på et nyåbnet porsläsmuseum,
hvor blev vist rundt af chefen og fik set noget af det bes
Sverige har gjort i den branch. På busturen visede det s:
at to personer under samtalet hade været inkaldet samti
dig i kaserne og hade haft samme overordnede og kam¬
rater. På mandagen var vi i tältet på Ingarø, og vi var
glade for at maden räkte til ved smørrebrødsbordet til 8
personer, for de fleste var godt sultne, og vi takker Ken¬
neth (han med kilten) for det store arbejde. Om aftenen
var vi kun 41 til 3 rätters middag og en god stämning.
Nu er alt på Ingarø, som det plejer og man kan ikke se
marken, at så mange har været der eller camperet.
Med naverhilsen Onkel Anders.

SØNDERBORG
Hulemøde. Ja vi var ikke så mange men vi startede med en lille god en ,,"nr. 73 og så blev vi budt velkommen af
formanden fru Karin som meget gerne vil takke for turen til Fredericia, altså 5 af vores medlemmer har været på en
fin tur ... via TOG, altså fut., tog og jeg skulle takke for en dejlig oplevelse med hygge og alt hvad der hører til en go

tur, så hermed givet videre til jer alle ( de kom jo langt omkring) fra Sønderborg, Horsens, Århus „ja tag en tur mec
D.S.B, vores medlemmer havde en rigtig fin tur. Så kom en opgørelse med regnskab af vores Kasserer men absolut
ikke en nem opgave., vi var 9 mødt, så der var ikke mange kommentarer. Nyt er at fra 2009 vil der blive fremlagt



10.

regnskab hvert halve år, Så fik vi serveret UTE 's hjemme¬
lavede frikadeller og kartoffelsalat, ja det var ikke., sagde
de som spiste at det var „lækkert" tak for det. Vi vil gerne
ønske alle en rigtig god sommer.
Med kno i bordet MØJN Martha

VEJLE
Hulemøde d. 6-6-08. Formanden startede mødet og bød
velkommen til de fremmødte naver hvor 11 var mødt op,
derefter blev der på opfordring sunget "Langt fra hjem¬
met" i sangbogen. Formanden oplyste om at der var kom¬
met 1 stk. indbydelse fra Silkeborg naverne til deres Årlige
Fisketur d. 14-6-08, pris kr. 50, så er du lystfisker såmeld
dig til turen. Der blev orienteret om vores årlige gåtur d.
21-6-08 som jo snart bliver afviklet. Formanden ønskede
alle en god dag på turen. Pinsestævnet År 2008 blev
nævnt og en tak til Stockholm for et godt stævne fra for¬
eningen Vejle med alt godt fremover. Flyttens Åbningsdag,
Pinsemorgen d. 11 -5-08 blev en hyggelig dag med mange
deltagere, en god start på sommeren hvor vi selvfølgelig
snart ses igen. Ak ja vores skønne hytte trænger nu snart
til en lille skønhedstur og man ville prøve om nogen ville
være behjælpelig med dette, altså udvendig, med nyt ma¬
ling o.s.v. det er jo et sted som vi alle elsker så kom d. 30
og 31. august i År og gi en hånd med, Tak. Vores sekretær
var ikke til stede ved mødet "så han tog lige en tur med
ned til Lundeborg" så det klingede på klokken derfra, tak
til dig Kaj for de våde genstande og selvfølgelig også en
stor tak til i andre der jo også var flittige til at slå på klok¬
ken ved mødet. Mødet sluttede i god ro og orden.
Arrangementer i Juli Mdr.D. 4-7-08 kl. 18.30 Hulemøde.
Med naver hilsen. Jens K. Ibsgaard.

ÅLBORG
Huleaften onsdag den 4. juni 2008. Skramleriforvalter
Bjarne bød velkommen til en hyggelig aften. Formanden
kunne først deltage senere på aftenen. Derfor vil jeg tillade
mig at sige, at der var mødt l/i svende. Keld og Bjarne
havde lavet en lækker ribbensteg med sprød svær, så vi
guffede rigtig i os. Herligt. Bjarne havde 60 fotos med fra
Pinsestævnet i Stockholm, og snakken gik lystigt. Masser
afpudsige og sjove oplevelser fik latteren frem mange
gange. Bl.a. om dengang vi kun havde en tandstikker - til
deling! Eller dengang Gunnar landede med begge

(bare) fødder på en isbelagt græsplæne - uvidende om at
det havde frosset i nattens løb - for at „vande en busk".
Det hyl sidder stadig brændt fast i vores trommehinder!
Turen til Stockholm var en stor succes. Vi havde nogle
dejlige dage i smukke omgivelser. Det var rigtig hyggeligt
at møde alle de andre deltagere - samt vore herlige værter.
Vi 5 i autocamperen kom sikkert frem og tilbage takket
være vores rutinerede chauffør Iraker-Kurt og Bjarne
(skramleriforvalter) som „kortlæser". (En lille intern joke: Vi
lavede en hel del hasarderede U-vendinger på den tur - så
behøver jeg vist ikke sige mere!) Den 1. juni var „Histori¬
ens dag" på Aalborg Slot, hvor vi havde en stand. Der var
stor interesse for at høre om Naverne, og børnene skulle
gætte hvad en høvl og et stemmejern kunne bruges til. Vi
fik sør'me mange sjove besvarelser på den opgave. Næste
hulemøde bliver herefter den første onsdag i september.
Ha' en god sommer alle sammen.
Hilsen fra hulemor i Aalborg Lis

ÅRHUS
Det var ikke mange svende der havde fundet vej til hule¬
mødet den 31-5. Men vi der var der havde en god aften
med hyggeligt samvær! Det er snart Valdemarsdag, men
om vi kommer ud at lufte Fanen igen i år, er endnu uvist! 2
farende ungersvende havde kontaktet formanden, de ville
meget gerne se vor hule, det fik de naturligvis lov til, de
var enige om at hulen var helt fin. Århus senior tv, vil i maj
måned optage en film i hulen om naverne, så nu venter vi
spændt på at se den blive vist, den bliver sendt den 15-6,
kl. 11,-11,30! Lørdag den 31 -5, var der 26 navere fra Fre¬
dericia - Odense - Sønderborg og Kolding på besøg i
hulen, de kom til hulen ved 12 tiden,
Kaj stod klar med en dejlig chili con carne ret til dem, inden
de skulle videre for at sejle en tur på Gudenåen! Flemming
fra Herning var i Århus i anden anledning, men han fik tid
til at komme i hulen for at hilse på!
Hulemøde den 11-7
Hilsen fra smilets by. Lis

o/EVE/y1 Øens Værtshus w

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

GLARMESTEREN
oj /tans 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 1 3
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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

Tlf. 86 82 56 20
Silkeborg
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Set. Jörgens Park

55 72 11 95
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Åbningstider:
Hverdage fra kl. 6-18
Fredage dog til kl. 19

Byggefirmaet
Johansen

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

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

Lisets
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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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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Alle naverne i Calgary ønsker vi at sende denne hilsen,
med tak for alt i forbindelse medjeres jubilæum, som
var med til at give os „danske" en god og meget speciel
oplevelse.

ENSTOR ENMEGETSPECIEL TAK SKAL LYDE TIL
SAMTLIGE VÆRTSFAMILIER, SOM HAR GJORT
TUREN OG OPHOLDET I CALGARY TIL DENNE
MEGETSTORE OG SPECIELLE OPLEVELSE.

På de tilrejsende danskeres vegne/ Otto.

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

på Græse GI. Skole.
Festen bliver afholdt lørdag d.06. 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. AUGUST 2008

Til Kurt på tlf.: 48248881, kkbr@c.dk eller Poul på tlf.: 47721777, poulbente@privat.dk

Med kammeratlig naverhilsen CUK. i Frederikssund.
Kurt Rasmussen *

Fanemarch

til
C.C.E.G

Europatræf
26.07.2008
Odense
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FØDSELSDAGE JUBILÆUM

D.06.08.2008
60 år

D.09.08.2008
65 år

D.28.09.2008
80 år

D.29.08.2008
60 år

Peter Neis Randers
GI. Jennumvej 9. 1.0015
8900 Randers

Tommy Christiansen
Ømkulevej 28
7100 Vejle

Vejle

Svend B. Nielsen Stockholm
Flintbacken 6, 1 tr
S- 118 42 Stockholm

Sverige

Peter L. Jensen

Nørregade 4
7600 Struer

Herning

IN MEMORIAM
Dorthe Pedersen der var gift med Egon "Maler" er død
nu her op til midsommeren. Dorthe var en glad pige der
også forstod at tage livet som det nu var på dagen. Hun
var vores gode hulemor gennem mange år. Men efterhån¬
den tog bekymringen over og dagene blev mere grå, hun
og Egon er/var på Remstruplund hvor de har boet de
senere år. Hendes aske skal spredes over Svendborg Sund
som var hendes barndomsby. Det altid med vemod at tage
afsked med en af vores gamle støtter, som har gjort en
stor indsats for naverne.
Ære være Dorthes minde.

Skriverkarlen , Silkeborg

Mindeord:
Inge Haugesen er kommet ud på sin sidste rejse.
Hun var medlem af Randers foreningen. Hun har været
meget berejst i sine yngre dage. Jeg kan desværre ikke
skrive så meget om hende,jeg kendte kun lidt til hende.
Æret være Inge Haugesen.

D.01.08.2008 Poul Berg Frederikssund
25 år Gartnerstien 10

3300 Frederiksværk

D.05.08.2008 Karin B. Hjelm Aalborg
25 år Storkekæret 29, Kaas

9490 Pandrup

D.07.08.2008 Laila Didriksen Randers
10 år GI. Viborgvej 216

8900 Randers

TAK - TAK - TAK - TAK

Jeg siger tak til H.B. og Naverhulen i Roskilde for
opmærksomheden ved min fødselsdag.
Estrid Mortensen, Roskilde

Tak for opmærksomheden til min 75 års fødselsdag ,

Tak for alle telegrammer og hilsener
Hans Peter Pedersen . Århus

I Anledning af vores guldbryllup den
16.August, er der morgenkaffe kl. 08.00 på

Reventlovsvej 31, Viby.
Med naverhilsen Leifog Birgit Jensen, Århus

Peter Neis, formand.
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Den 17. august 2008 Den 27. juli 2008 Den 27• -iuli 2008
kan Wilki Kristensen, Calgary, lejrede Karl Pedersen, Calgary, fe.irede Kris Andersen, Calgary,
fejre sin 65 års fødselsdag sin 70 års fødselsdag sm 7^ ars fødselsdag.
Tillykke fra foreningen. Tillykke fra foreningen Tillykke fra foreningen

Græse GL Skole fylder 100 år.
Derfor er der åbent hus hos Naverne Søndag den. 14. september 2008
Da det er en forenings-skole, vil alle bidrage med underholdning i løbet af dagen, der vil være masser afmusik,
optrædning, m.m.
Naverne skal stå for salg af grill- pølser, og måske en lille bøfmed tilbehør.
Glarmesteren og hans svende skal også underholde.
Skriv datoen i kalenderen. Der kommer et mere præcis program i næste nummer af Svenden

Med god sommerhilsen
Formanden FR. sund.
Kurl

Ålespisning.
Lørdag den 13-9-2008 spiser vi ål i hulen. Prangervej 2 Fredericia.
Det er Kl. 14.00 vi starter og prisen bliver så billig som 150 Kr. incl. 1 øl og 1 snaps.
Tilmelding sker på Tlf. 28969460 senest den 3-9-2008.

Løvfaldstur den 11-10-2008.
Nærmere herom i Sep. nr.
N.B. disse to datoer har vi desværre været nødt til at rykke en uge i forhold til det udsendte Årsprogram.

Festudvalget Viola/ Vera og Jens Chr. -

Holbæk forening afholder Sommerudflugt til Bukkerup Landsbymuseum
søndag d.lO.august 2008
Dette er et særarrangement kun for os, da museet lukker ned pr. 1.august og derefter bliver alle ting delt ud til omeg¬
nens museer. Efter at have set os mætte på alle de spændende ting, spiser vi i den store have på stedet. Vi mødes kl.
10 på museet med vores medbragte mad og drikkelse
og adressen er: Bukkerupvej 98, 4340 Tølløse.
Evt. tilmelding til Torben tlf.59186067 eller Kirsten tlf. 59200023.

b
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HB-Mødet den 19. juli 2008 kl. 11:00 - Naverhulen i Nakskov
1. Formandens beretning.
Først vil jeg byde velkommen til de fremmødte til dette HB-møde. Siden sidste møde, har nogle af os deltaget i Pinse¬
stævnet i Stockholm, hvor der trods de lidt højere priser end i Danmark, var pænt fremmøde. Siden sidste møde har
jeg været en tur Udenlands, hvor jeg repræsenterede CUK ved Calgary Naverforening's 50 års Jubilæum. Jeg vil her
igennem rette en stor tak til Naverne i Calgary for den modtagelse vi fik, og ikke mindst det de gjorde, for at vores
ophold skulle blive så godt som muligt. Jeg vil håbe, at vi her i Danmark kan gøre gengæld på den gæstfrihed som vi
mødte. Der er 2 Naverforeninger, der gerne vil være værter for de kommende HB-møde'r, hvilket vi i HB vil efter¬
komme, og give de respektive foreninger besked om, hvornår møderne vil blive afholdt.
Som tidligere oplyst, forsøger vi at dele sol og vind lige, så møderne bliver spredt over landsdelene.
Kaj Jepsen. Formand CUK.

2. Redaktøren Redaktøren er godt tilfreds med trykkerens arbejde og bladet kommer til tiden. Trykkeren beklager
at han har fået lavet juni nummeret lidt mindre, han vil derfor levere 50 stk. i den rigtige størrelse lidt senere. (Til
indbinding).HB betaler for at der kommer farvebilleder 2 gange om året. Hvis andre foreninger vil have farvebilleder
i bladet ud over de 2 nævnte, må foreningerne selv betale. Pris 700 kr. pr sideopslag. Redaktøren mangler stadigvæk
adresser, så husk at adresselister skal være redaktøren i hænde 10. juni 2009 for at komme i bladet iht. Hoved¬
vedtægterne.

3. Hovedkasseren

Frode har fået lavet C.U.K, æresemblemer til damerne, der kan bruges som halssmykke. Pris oplyses hos den lokale
kasserer. Der er stadig et par foreninger der mangler at betale kontingent for første halvår 2008.

4. Arkivet. Har fået tildelt en PC, som skal afhentes hos redaktøren.

5. Lokalvedtægter
HB har gennemgået Frederikssunds lokalvedtægter og har godkendt dem. Hørning har indsendt, der skal laves få
rettelser, som skal være færdige til næste HB møde.

6. Domænenavn v. Henrik Berg. Afgøres ved næste HB møde i september.

7. Ny folder - kun CUK. Formanden kontakter Østersøhøjskolen om at lave noget i samarbejde med CUK.

8. Eventuelt. Intet

9. Nyt møde. I Fredericia den 27. september, i Sønderborg den 15. november

Referat Ove Graa.

Formandens Spalte.
Jeg vil her igennem endnu en gang sige Naverne i Calgary mange tak for den modtagelse jeg fik, under mit ophold
der, i anledning afmit repræsentantskab ved deres 50 Års jubilæum. Samtidig en stor tak til Jens Kaack og hans Hu¬
stru for deres gæstfrihed, da jeg logerede hos dem. HB er atter i arbejdstøjet, og vil fortsætte med at holde vores møder
rundt i Foreningerne. Jeg vil her komme med en lidt "Kedelig" hændelse, som relaterer sig til Calgary. En af de perso¬
ner "Gerner" Frank Larsen, som vår rejst til Calgary sammen med det selskab, som Ole Lindborg Johansen - Formand
i Århus havde arrangeret. Under hele opholdet i Calgary, gav Gerner udtryk for, at han var Nav, medlem i Sønderborg
men sandheden er, at han er slettet p.g.a. restance. Det er kedeligt, at personer "Misbruger" CUK-Naverne på denne
måde. Dette fremmer ikke forståelsen bland fremtidige medlemmer om, at Naverne er til at stole på, og at deres opfør¬
sel - fremfærd er, så man kan være bekendt og "Stolt" af at være Nav, samt at man kan komme igen. Med denne op¬

lysning ang. Ovennævnte person, er det måske en god ide, at man for fremtiden sikrer sig, at personer der tilmelder
sig arrangementer af den art, også er hvad de udgiver sig for.
Med kno

Kaj Jepsen, Formand CUK.



5.

Ohoy Landkrabber
Kapten Svartskæggs skepp har siktats vid Landsort.
Enligt hemlig underrættelse, har han før avsigt att
landstiga på Ingarø den 2 augusti.
Vi behøver dærfør din hjælp med att infiltrera hans
Manskap och således förhindra att dom intager
"Næset" (Navertorpet). Dærførær piratkostym ett
måste! Kaptan Chriss ber alla vapenföre och
dryckesaktiva anmælda sig snarastførtjænstgørning.
Samling till tjænstgørning sker vid 8 glas på
eftermiddagen (16.00) 2 augusti i det herrans år
2008.

Enligt uppgift, har Kapten Morgan lovad oss sitt Fulla
stød och support.
Koja før övernattning kan anvisas på værdshuset,
"Rosa Ølifanten".

Eget flytande krut och sprængmedel får medhavas.

Med kno! Stockholm Naverne.

Delegeretmødet.
Vi/jeg læste Torben Lundegaards indlæg i Svenden angående delegeretmøde, nye tanker er jo altid velkommen, dog kan
vi ikke kan støtte denne i den nuværende form. Hvad så hvis vi holder delegeret møde om lørdagen hvad skal vores med¬
bragte koner - kærester så bedrive ???????????? en lille udflugt måske !!!!
Delegeretmødet er io det primære ved pinsestævnet, alt det andet en biting hvis vi bortviger fra dette, ja så er der vist
mange ting der skal revideres. Først og fremmest skal der lægges en dag mere på til dem som kommer langvejs fra. Jeg /
vi tror at hvis vi holder delegeretmøde om lørdagen, så er der mange der kun kommer til delegeretmødet og måske tager
hulemødet med og så lader den bedre halvdel blive hjemme og tager hjem igen lørdag.
Hvornår skal der være fanemarchen ? Denne udflugt er jo tiltænkt vores bedre halvdel så er de er beskæftiget medes vi
er til delegeretmøde.
En sådan udflugt med ca. 100 deltagere hvor mange steder kan og vil huse så mange gæster til en frokost jeg kan f.eks.
her i Silkeborg området kun finde et til to steder. Hvad så med festmiddagen som jo er festens højdepunkt med talere og
udeling afæresbevisninger årets nav og æresmedlemmer osv. Bliver den ikke udvandet til ingen ting ?
Hvis så.
Så skal vi tilbage til at Navernes gamle vedtægter om at der kun er beslutnings dygtige forsamling altså delegeretmøde er
hver femte år. Så skulle der afholdes formands og kasserere møde hvert år, dette blev ændret for den del år siden, til det
nuværende. Hvor der ikke kan ændres på vedtægterne dette kan kun ske på delegeretmøderne Dette var jo en tanke vær
om at vedtægterne skal om skrives igen.

Naverne i Silkeborg v. Frode. & Søren

Vi håber at der er flere som har kommentarer..
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CALGARY
Campout og jubilæum 2008.
Den sidste tid har været meget travl for naverne i Calgary. Med
planlæggelse af vores jubilæums fest, vores årlige campout ved
Hoggs samt bygning af flåden til den årlige parade ved Calgary
Stampede, er tiden gået meget hurtig. Den 20, 21 og 22. juni
havde vi vores årlige campout ved Hoggs Campground, en uge
senere end vi plejer, men hvilket betød at vi havde det perfekte
vejr. Ca. 70 personer havde fundet vej og tid til hyggeligt sam¬
vær. Da der stadig var sne i bjergene, havde vi den perfekte
vandstand i floden for rafting med en del white water. Desværre
var jeg personlig den eneste der ikke kunne holde ordentlig fast
og måtte ud at svømme i floden. Vi havde en meget behagelig temperatur med lidt vind, hvilket holdt myggene væk.
Lørdag blev hele gruppen budt på middag af Bent Thomsen og Karl Pedersen i anledning af deres 140 års fødselsdag.
Der blev serveret roast med tilbehør, samt vin og øl. En tak til de herrer. Vores juli hulemøde var på grund af de
mange gæster fra Danmark og Los Angeles henlagt til Tivoli Room i stedet for vores hule, der ikke kan rumme så
mange. Der var fremmødt 29 naver samt 30 gæster som havde en meget hyggelig aften. Mødet blev som sædvanlig
åbnet af formanden med ti to nationalsange. Efter en buffet med danske retter, blev der hygget, sunget og ikke mindst
skålet i en hel del snaps. Fredag var parade dag. Gæster med værter var opstillet ved parade ruten for at betragte den
niere end to timer lange parade, med bl.a. "Vejen Garden" og, men ikke mindst, flåden fra DCC (Danish Canadian
Club). Flåden dette år drejede sig alt om naverne. Gæster fra Danmark havde medbragt deres naver uniform og var
med på flåden. Flåden fik tildelt en 2 plads. Efter paraden var der frokost i DCC, "Valhalla Hall" hvor vi bl.a. blev
underholdt af "Vejen Garden". Lørdag var fridag i dagtimerne. Mange af gæsterne benyttede lejligheden til at besøge

Stampede festpladsen, der bl.a. byder på verdens største udendørs
rodeo. Kl. 17.00 åbnede dørene for de 133 tilmeldte gæster til en
fantastisk aften i "Valhalla Hall" Festen blev åbnet afMC (Master
ofCeremonies) Teddy Juliussen, der overlod mikrofonen til forman¬
den for naverne i Calgary, Bent Thomsen, til den officielle velkomst
med de to national sange. Menuen var buffet bestående af salat,
laks, pålæg, Prime Rib, ost etc.. Efter velkomsten blev der sagt
bordbøn af tidligere præst (pensioneret) i Calgary, Lars Basboll.
(Hans kone, Liselotte er nuværende dansk præst men var forhin¬
dret). Efter middagen blev der holdt taler og overrakt gaver til for¬
eningen. Stor var overraskelsen for George Hansen. Han fik af
hovedformand Kaj Jepsen overrakt jubilæums banner i anledning af
hans 50 års jubilæum. Den musikalske underholdning blev leveret

af "Jana & Danny". For de udenlandske gæster (LA & DK) var
der arrangeret "White Hat Ceromony". De fik efter at have
sværget cd til Calgary, overrakt diplom og en hvid cowboy hat til
megen fornøjelse. Kort efter fik vi besøg af 10 medlemmer af
"VejenGarden" der underholdt os for en times tid med deres
inspirerende musik. De fik virkelig folk op af stolene og ud på
dansegulvet. Søndag var tidlig op. Som afslutning på vores jubi¬
læum havde vi hvad der kaldes "Stampede Breakfast". Det er
morgenmad der bliver lavet og serveret udendørs (Hvis vejret
tillader det) Det består som regel af pandekager (amerikanske)
med sirup, æg (kan enten være spejlæg eller røræg), bacon og/
eller pølser og hashbrown potatoes. Jeg vil på foreningens, fest
komiteens og bestyrelsens vegne udtrykke vor taknemmelighed
for den støtte og opbakning vi har faet til at fejre vores jubilæum.
Ole
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HERNING
Referat fra hulemøde d. 18/6 2008. 10 naver og naver
venner var mødt op. VI startede med at synge ved hjælp af
vores sædvanlige forsanger - dejligt at se dig igen.
Vores formand havde modtaget et billede fra pinsestævne i
Sverige - det gav anledning til at mindes denne tur - der
blev bl.a. fortalt lidt om udflugten til Gustavsberg som
skulle være en porcelæns fabrik med mange andre fabrika¬
tioner end bare toiletter.
D.l/7 er der igen udflugt på kalenderen nogle af vore
medlemmer rejser jo som bekendt OVER THERE - så vi
skulle prøve om vi kunne linde på en gave ide som kunne
medbringes. Men det var ikke helt enkelt - vi fik derimod
repetere vores viden om, hvor mange kilo (altså bagage)
der må medbringes på diverse rejser. Så var der lige noget
jeg glemte at fortælle under pinsestævner nemlig at
Vagner udtaler at han havde nær kontakt med en elg ved et
tidligere pinsestævne - hvad mon han havde faet at
drikke. Det er jo altid spændende at mødes med naver
kammerater f.eks. er der en i vores forsamling der uden
videre kan opnå overtræk på vist nok ca. 200.000 uden at
spørge nogen - det kunne være man kunne lære noget!
Ja, ikke nok med det der var også en kammerat der havde
rejst verden rundt på første klasse - de kan de naver.
Skulle nogen mangle billige ure forlyder det også at de
kan skaffes billigt på helt lovlig vis.
Vi har hørt "en lille fugl synge om" at vi måske far besøg
fra Tyskland omkring d. 27/6 - L1LLO og KLAUS (vores
guider fra Langsted) påtænker at komme forbi i hulen.
Hulefar var straks med på ideen så de skal være velkomne.
Det fortælles at Mosel turen er ved at være fyldt op så nu
venter vi bare på afgang.
MVH Jonna. Herning naverne

HILLERØD
I juni havde vi vores hulemøde den 13. juni.
De ti fremmødte hørte Anders" foredrag om et halvt års
studier i Beijing, unægtelig en fremmedartet kultur.
Studieperioden er en del af uddannelsen i kinesisk ved
Københavns Universitet, og der er i vore dage god grund
til at lære kinesisk, og lære meget om den kinesiske kultur.
Unge mennesker rejser jo stadig ud i den store verden for
at lære og tage deres kundskaber med hjem. En rigtig hyg¬
gelig aften. Og den 28. juni havde vi vores traditionelle
årlige grillfest. Hanne og Peder var som i de senere år
værter for arrangementet, der blev indendørs, da vejret så
tvivlsomt ud. De 31 fremmødte fyldte godt op i Hanne og
Peders stue, men hvor der er hjerterum, er der også hus¬
rum, og det blev igen en dejlig fest. Vor uovertrufne grill¬
mester Karl stegte røget svin, og med Hannes fløde¬
kartofler og salater, og ikke at forglemme jordbærgrøden
behøvede ingen at gå sultne fra bordet. Nu har vi sommer¬
ferie. Vi lægger ud igen til september, som sædvanlig med
huleaften den anden fredag i måneden og messe den sidste
lørdag.

Se efterårsprogranimet på www.naverne.com, og noter
allerede nu datoerne.

Dog må vi flytte messen i oktober til den 23. Vi regner
med at have en fortælling til huleaftenerne som sædvanlig,
så vi håber på godt fremmøde til den første huleaften den
12. september.
Med naverhilsen Per.

HOLBÆK
Til det sidste møde inden sommerferien, var der 16 med¬
lemmer tilstede, som fik nydt godt af, at Jørgen havde
været alene på indkøb. Altså hvis man er til stærk ost.
Ronny som fylder 50 år i juli, gjorde sit til, at vi fik skyllet
eftertrykkeligt efter, for der skulle altså noget til efter den
ost. Efter sidste møde har samme Ronny måtte føle at al¬
deren trykker, da han på en trappe skrabede skinnebenet
og brækkede en ann. God bedring herfra. Efter at havde
levet på polsk i 23 år, er Ole (formand) og Teresa blevet
gift. D. 14. juni var der mødt mange op fra familien, ven¬
ner, Den polske forening og navere, for at se om alt gik
rigtigt til og det gjorde det. Derefter var de fleste mødt op
til reception, hvor vi fik nogle hyggelige timer sammen.
Til sidst fik Oles strømper, saksen at føle. Vi håber I far
mange gode år sammen.
TL

KØBENHAVN
Den 12.6. var det så atter tid til at lukke ned for sommer¬
ferien. Vi var som altid når der halvårligt er bødekasse-
tømning forholdsvis vældig mange i Hulen. Snakken og
omgangene gik bravt, hvilket desværre ikke kan skrives
om sangene. For der var ikke nogen så det MÅ vi gøre
noget ved. Bødekassen slog på et halvt år endnu engang
rekord med kr. 4.121,00 + en 10-øre. Tage kom pudsigt
nok tættest. Flot, flot (indholdet). TUSINDE tak til alle.
Men jeg tvivler på at I alle har sunget så meget forkert,
talt under sangene (når de har været der), svovlet eller
omtalt I ved nok hvad. Det er virkelig rørende, snøft!
Efter 2 års venten, var det atter tid til en pragtfuld Have¬
messe hos Ilse & Sven Aage.



Vi skulle have været 13 til bords, men Ludvig den
fjortende kunne vi heldigvis skifte ud med Meier (Er¬
ling), der glædeligt uventet dukkede op. Det er ikke hver
dag man ser ham andre steder end i Hulen (når han
kommer). Jeg mangler som sædvanlig ord om beværtnin¬
gen, for ihhh hvor vi mæskede os. Og der BLEV sunget.
Endnu engang tak til de 2, og klokken blev jo atter
mange. I august er der summertime (læs lukket), så her
lidt om starten af september: I sidste Svend reklamerede
jeg flot at vores årlige Navervensskovtur atter gik til
Fr.sund's unikke lam på spid, da de passende afholdte det
samme dag som vi skulle ud i det blå. Men min - trode
jeg - fortrolige kilde have desværre forvekslet datoerne,
så det er IKKE den 13.9. ØV! Men da vi helst ikke vil gå
glip af grillmad, vil vi forsøge at tilpasse os (!). Så
hermed opfordres til at I hurtigst, muligt tilmelder jer,
med håb om at I også kan deltage en uge før, nemlig
den 6.9. Ring til Sven Aage på tlf. 56266328 eller for¬
manden på mobil 26738865. Og husk: Det er nemt meget
at komme til ti og fra GI. Kregme (når vi følges), så der
er absolut ingen undskyldning.
Fortsat god sommerfra

LOS ANGELES
Juni måned navermøde blev så holdt den 13. Juni og vi
havde 33 naver og gæster. Naver Jørn Hansen stod for
madlavningen der bestod af Sild, Mørbrad og dejlig des¬
sert, og han gjorde et godt job. Naver Bill Nørgård holdt
så hans 106 års fødselsdag med 11 navere og hans fami¬
lie. Hans datter Thora havde arrangeret en lille
bellydance gruppe til at danse for Bill og Thora var
blandt danserne. Naver Arne Olsen serverede et lille glas
portvin til halsen for at skåle og ønske tillykke, men det
kunne Bill ikke vente på, han snuppede det lille glas og
den blev drukket i et snuptag. Jeg spurgte Thora om
endnu et glas ville være OK, men Thora mente at et glas
var nok for Bill. Festligheden blev holdt ude i gårdhaven
på plejehjemmet. Desværre har vi lidt dårlige nyheder
angående Bill, han har problemer med benene og får nu
ekstra hjælp. Vi har hørt at naver Bill Knudsen er taget
på en 2 måneders ferie tur til Danmark og omliggende
lande for at besøge familien og venner. Grundlovsfesten
var gået udmærket og var godt besøgt. Vi har fået tilsagn
om at naver Steen Englyng vil sørge for at vores klima
anlæg vil blive sat i funktion inden vores Juli møde i
naverdalen. August mødet vil blive afholdt hos naver
Andy Andersen i Artesia. 5 navere og 3 naveretter er på
vej til Calgary for at deltage i deres 50 års fødselsdag.
Med Kno
Arne O.

LOS ANGELES
Denne rapport kommer via Calgary. Fem navere og tre
naveretter deltog i festlighederne ved Calgary's 50 års
fødselsdag og mange andre festligheder fra den 3. juli til
den 7. juli. Det var alle tiders fornøjelse at deltage og vi
takker mange gange Calgary naverne for deres gæstfri¬
hed. De forstår rigtigt at feste og har god naverspirit. Der
manglede ikke på de våde varer. Min kone og jeg har nu
kort rundt i Canada i 10 dage og har oplevet de smukke
bjerge i Banf og de mange floder og marker med forskel¬
lige arter korn og en masse kvægbrug. Vi boede hos na¬
ver Hans og Wanda Bohl og takker dem mange gange for
deres utrolig dejlige gæstfrihed. I otte dage fulgtes vi
med naver Peter Hansen og hans kone Joan, de korte i
fuld luksus i deres flotte motorhome, vi toffede bagefter i
vores 25 års gamle VW camper, som var på
„sølvbryllupsrejse". Vi oplevede at besøge naver Wagner
Laerkes store landbrug udenfor Calgary. Det er på cirka
3700 acre land og han har cirka 240 køer på græs. Hans
landbrugsmaskiner og traktorer var meget imponerende
at se. Vores tur går nu videre mod vest til Vancouver og
Peter og Joan tager sydpå mod Yosemite i Californien.
Jeg slutter denne rapport med en sørgelig meddelelse.
Vor ældste Naver Bill Nørgaard er taget på hans sidste
rejse. Han blev 106 år gammel
Æret være hans minde.
Med Kno Arne O.

NAKSKOV
Så er sommeren over os, og alle har så meget de skal nå,
så hulemøderne har ikke altid første prioritet. Hulemødet
d.6/6 var vi kun 4 der var mødt op, men det var alligevel
en god aften. Lørdag d. 19/7 holder HB møde i Nakskov,
hvor vi nok skal tage ordentlig imod dem (det er afviklet
når bladet udkommer) Husk d, 1/8 har vi hulemøde, hvor
vi vil oplyse om transport og tid fra Nakskov og ud til
Ole. Sommerfesten er som sagt Lørdag d.9/8 kl. 13,00 i
Gurreby. Husk tilmelding. Vi håber at alle har haft en
god sommerferie og er frisk til en ny sæson
Med kno i bord Henning.

NÆSTVED
Trods sommerferie og et pragtfuldt vejr kunne formanden
byde velkommen til 12 medlemmer på hulemødet d. 04.
07. Der bliver ingen gæstekok i august, da Hulen er luk¬
ket i juli måned, og man derfor ikke kan tilmelde sig
spisning. Kassereren oplæste regnskabet, som ser positivt
ud. Marianne orienterede om skovturen, der bliver d. 24.
08. Vi kører fra Hulen kl. 08:30 til Klintholm Havn, hvor
vi skal ud at sejle med Discovery. Efter sejlturen er der
frokost på Røgeriet og efterfølgende skal vi ud og opleve
Geocenteret. Efter en forhåbentlig hyggelig og spæn¬
dende dag kører vi tilbage til Næstved. Vi håber, at vejr¬
guderne er med os. Sæt kryds i kalenderen.
Med sommerhilsen Marianne
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RANDERS
Hulemøde d. 4/6-2008 havde samlet 11 naver og naver¬
venner. Vi havde fået en god nyhed fra kommunen. Vi
har fået en ny hule, nærmere nyhed far I efter sommerfe¬
rien. Nu skal I huske på, at Silkeborg har sin årlige store
badedag d. 2/8-2008. Husk at melde jer til Amerikaner
hytten i Lystrup, det er den 5. til 7. september, der holder
vi så hulemøde. Klubben betaler opholdet.
Kno i bordet Peter

festen eller Sankt Hans var i år ved Ulla og Mads i deres
dejlige have. Tak for en dejlig aften til vort værtspar. Der
er optaget et nyt medlem Henning Andersen, som har
sejlet i mange år på de syv have som skibsfører under
flag fra Liberia og Bahamas. Velkommen til Henning i
vor midte. Og vi husker alle STORE BADE DAG på
Silkeborg bad den 2. august kl. 14 har i et par venner så
tag bare dem med men husk at tilmelde jer i hulen eller
på tlf. 8682 2615.

PS. Hvis der er nogen der har billeder af Inge Haugesen,
men af nyere dato, så vil søsteren Dorit Haugesen gerne
have nogle af dem.
Dorit Haugesen, Bøgelundsvej 56, Askildrup
Tlf.: 86447274

Der var også en konkurrence for børn Nr. 1 Jonas med
1,250 kg. Nr. 2 Alex 0,900 kg. Nr. 3 Julia 0,800 kg og
så var der alle de andre fisk den mindste der blev halet i
land var på 50 gr. Alt i alt en dejlig dag. Midsommer

Dernæst var der optagelse af undertegnedes søster, Bodil
Rasmussen, som ønsker at støtte Slagelse Naverforening
ved at blive naverven. Bodil blev optaget, fik nål,
medlemskontingent bog og blev behørigt budt velkom¬
men.

SLAGELSE
Ved Hulemødet 4 ti- 08 var 6 svende, 1 Naverven og 2
gæster tilstede. Mødet startede med sang nr. 73, hvorefter
formanden bød velkommen, specielt til Søren Atløkke
som var kommet fra Dragør med en kasse gode naver¬
minder fra hans morfars, Drejer Holger Zinglersens rejse
ned igennem Europa i 1905- 1906. Holger Zinglersens
far havde drejerforretning i smedegade i Slagelse. Søren
fortalte om og oplæste uddrag fra Morfar Drejer Holger
Zinglersen rejsebog, en meget spændende historie, Søren
var i besiddelse af rigtig rigtig mange postkort sendt fra
Sydeuropa og hjem til hans forlovede (Sørens Mormor)
med sirlig skrift, tynd pen og blæk, små beretninger og
hilsner fra mange naver til familier i Slagelse og omegn

på samme kort. Søren Atløkke har overdraget Slagelse
Naverforening en kopi af hans Morfars rejsebog, hvilket
vi med stor glæde har modtaget. Tak for en meget god
oplevelse.

Søren Atløkke

overdrager kopi af
rejsebog m.m.
til Erik.

SILKEBORG
Sommeren 2008. Græsplænen og blomsterne har mærket
sommerens indtog, ja vi nød det vel den første uges tid,
nu er det jo med varme og sol, først varmer det, så bræn¬
der det, og så er det tid til at finde sin gode plads i skyg¬
gen, i den forbindelse sad jeg og så i nogle gamle papirer
for at finde ud af hvad 11,2 m/m var i tommer 7/16 del,
jeg fandt også nogle lidt pudsige navne under "Rummål"
1 oksehoved = 6 anke = 226 liter. 1 tønde sild =112 pot¬
ter = 108,2 liter. Ja hvem vidste det, ikke jeg. Ja så møj
et fint Pinsestævne i Stockholm siges der, jeg mangler
rapport om Elghegnsynskoen og dens følge, der var må¬
ske ingen elgko eller hvad? Flemming kørte da rundt for
at se efter i hele Stockholm området med lokal rundviser.
Men gifte lystne kvinder var der da med. Vi havde vores
årlig fiske tur lørdag den 14. juni, vi havde skiftet fiskesø
og var draget til Skellerup dette viste sig at være en god
og rigtig beslutning, og hvilken dag der blev fanget fisk
som aldrig før 36 stk. Skysser og Vagn sørgede for at vi
hverken led sult elle tørst så der var gang i forretningen
til stor glæde og gavn for os alle. Selve fiske konkurren¬
cen blev vundet af Bjarne Jensen med en fisk på 2,04 kg.
Anden pladsen blev indtaget af Jørgen Friis og John
Klein.
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Bodilfår Nålen !

Derefter drøftedes ændret dato for fisketur som er blevet
udsat til den 27. juli 2008. Ejner forsøger at stable et kirke¬
besøg i Sorø flotte klosterkirke på benene i sept. Slagelse
Naverhule har 50 års jubilæum den 9. August 2008, og i
den forbindelse er der Åbent Hus fra kl. 10.00 til 13.00.
Man vedtog at holde åbent i hulen på Set. Michaels nat -
sidste fredag i september. Derefter gik vi over til det kuli¬
nariske og hygge, vi sluttede med minderne og forlod hu¬
len i god ro og orden ved 22,00 tiden.
Kommende arrangementer: Grillparty 3/8-08 kl. 13.00.
Jubilæum (Åbent Hus9 d. 9/8-08 kl. 10.00 -13.00.
Set. Michaels Nat d. 26/9-08 kl. 19.00.
Med kno i bordet: Erik H. Andersen

STOCKHOLM
Vi var bare 25 personer ved midsommerfesten 21 -22. juni,
så vi kunne være i "De gamles hjem", og vi slap at montere
op vores store telt. Vi fik først Kenneths sildebord og
derefter var det ud og prøve at svare på alle Annas
spørgsmål, som var sat op på en tur rundt Ingarø. Siden
skulle finne ud ad vilken fem øl, som vi fik smage på.. Det
blev Kim, Chriss, Johnny og Karin som vandt. Avslutning
på foråret den 30. juni var vi 13 personer til bords men det
gik godt trots antalet. Alle som har haft mulighed at mødes
på Torpet under fredag, lørdag og søndag i juni måned har
været der og haft nogle fine veckender, for solen skinner
altid over Ingarø.
D. 02. August Surprise med maskerade Crissca. kl. 15.
D. 08. August Velkomstsurprise for Nicklas og Mary fre¬
dag kl.????
D. 15. August Hulemøde fredag kl. 19.
D. 23. August Familjefest lørdag kl. 13.
D. 30. August 95 Årsfest lørdag kl. 18.
Hilsenfra Onkel Anders.

VEJLE
Hulemøde den 4. juli 2008.
Der var en ansøgning om medlemskab, Kaj Møller Hansen,
som har været frisør i Norge i tre til fire år. Vi vil godt lige
se Kaj så vi ikke forveksler ham med en anden. Fin klager
over at man bruger køkkenet og glemmer at gøre rent efter
sig. Det bliver nok enden af det hele at vi må have nye låse
i dørene så vi ved hvem der har nøgler. Åbning af hytten
om lørdagen er en trist affære en til to gæster er jo ikke
meget at bruge hytteværten eller hans tid på, så måske
skal vi helt lukke eller have åben 1 gang om måneden eller
måske åbne efter aftale. Husk at møde op den 30. og 31
august kl. 9,00 til arbejdsweekend, foreningen giver kaffe
og rundstykker, så for indkøbets skyld kunne man lige
ringe til 75830901 eller40929705 og fortælle atman kommer.
Med naverhilsen Helge
Det var ikke mig, der „ Ringede „ med klokken på sidste
møde. Det var Lis, der sagde tak for opmærksomheden på
hendes fødselsdag.
Med kno

Kaj.

ÅRHUS
Hulemødet den 13-6 var godt besøgt. Vi sang velkomst¬
sangen for Poul Erik Rasmussen, der er tømrer, han kom¬
mer fra Lading, men har i mange år været bosat i Canada -
Poul Erik har tidligere været i hulen for at holde foredrag !
Holger Carlsen slog på klokken, han havde fødselsdag.
Tak for det Holger ! Der var en rigtig hyggelig stemning i
hulen, vi fik sunget en del, og fik også en god snak om os
og om samfundet i særdeleshed ! Her er et forslag til en ny
talemåde, måske ideen kan bruges af Dansk sprognævn !
Formanden talte i begejstrede vendinger om den skønne
varme maj måned - han syntes at der var så varmt at man
kunne gå i „ kortærmede bukser ",
Herlig vending - ikke !!!
Hulemøde d. 8 - 8

Fugleskydning d. 23 - 8 i Hinnerup
Hilsenfra smilels by. Lis

Øéns Værtshus

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

GLARMESTEREN
oy /tans 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 1 6 1 3



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
TI f.: 7586 9335 - 3070 5576 E-mail: liskaj-d-j@mail.dk

NÆSTFORMAND:
Henning Brogaard, Rødbyvej 113, 4900 Nakskov.
Tlf: 5495 5665 Mobil: 2449 6474
E-mail: hebro@vip.cybercity.dk

TILMELDING OG IJDMELDNING 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

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

REDAKTØR
Richard Schmidt, Skanderborgvej 13A.1, 8362 Hørning
E-mail: naverne@gmail.com, Tlf.: 8692 2901, 2160 6792

FORSENDELSE AF CCEG.BLADET.

Vagner Sørensen, Egevænget 1, 8382 Hinnerup
Tlf. 4094 2610 - 4093 1963 e-mail: vagner@egevaengetl-29.dk
Udstillingsvognen: Udstillingsvognen står i Holbæk, og
spørgsmål angående udlån af vognen bedes rettes til:
Ole Puggaard Ladegaardsparken 67, Ith
DK-4300 Holbæk tlf.: 5927 4264
E-mail: o.puggaard@hotmail.com
Produktion: Imprint Grafisk • 5572 6692

Hos os er
du altid
velkommen!

Lad os se på
din privatøkonomi
med friske øjne Arbejdernes Landsbank

Filialen i Silkeborg • Tværgade 7 • 8600 Silkeborg • E-mail5347@al-bank.dk
Telefon 38483047 • Direkte 38483588 • Telefax 38483147

Dit Lohzal& øl clef?'*t

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

Ü>telke'ö (^aötljaus
Hotelrestaurant

Bollingstedter Strasse 2
24852 Langstedt, Tyskland
Vi taler dansk.

Kulinarisk Buffet, se www.stelkes-gasthaus.de

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 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

Imprint Grafisk
Thurøvej 8 ■ 4700 Næstved • Tlf. 5572 6692
www.imprint.dk ■ imprint@imprint.dk

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

(4) 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

»«kondtø
Set. Jorgen* Park

55 72 11 95

SIL

TLF. &2.05U5

Åbningstider:
Hverdage fra kl. 6-18
Fredage dog til kl. 19

Byggefirmaet
Johansen

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

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

LlseJs
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@bojoster.dk
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luropatreffen 2008
24-27 juli i Odense

I et strålende sommervejr blev træffet afviklet i Skt. Jørgen Hallen i Odense. Allerede onsdag ankom
de første deltagere. Der var lejet 100 madrasser til de vandrende svende i de to gymnastiksale til hal¬
len. Kongressen startede fredag og der blev valgt ny præsident, Klaus Buchard. For dem der ikke
deltog i kongressen var der bustur til Egeskov Slot med spisning. Fredag aften var der spidstegt pat¬
tegris og selv om der var bestilt mad til 100 gik flere forgæves derfra med en tom mave. Der var op¬
tog med faner lørdag med Odense Pigegarde i spidsen for 250 svende til Odense Rådhushal hvor de
blev modtaget af 1. viceborgmesterAlex Ahrendtsen, der holdt tale på tysk. Deltagerne blev beværtet
med kolde drikkevarer. I Klosterhaven var der herefter fotografering, desværre kom fotografen for
sent, vi havde heldigvis selv en fotografmed som trådte i stedet. Ved fest middagen lørdag aften talte
Sten Jensen fra forbundet Træ-Industri-Byg Odense, talen blev oversat til tysk og fransk.
Treffet sluttede med den traditionelle kædedans klokken 24. Referent Vagner Sørensen
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FØDSELSDAGE
D. 02.09.2008
70 år

Poul E. Jensen Fredericia
Nordre Kobbelvej 42
7000 Fredericia

D.08.09.2008
85 år

Yrsa Larsen København

Klerkegade 5, st. th.
1308 København K.

JUBILÆUM

D. 14.08.2008 Kirsten Rasmussen Odense
35 år Brummersplads 3 st.

5000 Odense C.

D. 14.08.2008 Inge Franc Odense
35 år Bodilnergårdsvænget 7

5493 Søhus

D. 11.09.2008
75 år

D. 11.09.2008
80 år

Ruth M. Rasmussen Stockholm
Parton Pehrs våg 31, 1 tr
S - 141 35 Huddinge
Sverige

Poul Mark Olsen Stockholm

Diligensvägen 34, 3 tr
S - 131 48 Nacka

Sverige

D. 26.08.2008 Carl Thomsen Sønderborg
80 år Vissingsgade 17

6400 Sønderborg

D. 28.09.2008 Flemming A. Thomasen København
65 år Bellahøj vej 102, st th

2720 Vanløse

D. 30.09.2008
25 år

Per M. Jakobsen Roskilde

Fælledvej 20C, 1 tv.
4000 Roskilde

D. 01.10.2008 Vagn S. Christensen Silkeborg
25 år Søndervang 4

8600 Silkeborg

D. 01.10.2008

25 år

D. 02.10.2008
10 år

Richard L. Rowse Los Angeles
9856 E Lemon Ave
Arcadia CA 91007
USA

Ove Graae
Runestenen 52
4700 Næstved

Næstved

Rettelse: Svend B. Nielsen fylder ikke 80 år i
år, men bliver 90 år i 2011. Vi beklager meget.
H.B.

TAK - TAK - TAK - TAK

Hermed siger jeg Tak, for alle de fremsendte telegram¬
mer, jeg modtog i anledning af min 65 årig fødselsdag.
Med kno i bordet,
Steen Klockmann, CUK København.

Tak tak: I anledning afmin 60 år's fødselsdag
den. 12/7-08 vil jeg gerne takke naverne i Vejle
og Fredericia, for opmærksomhed på dagen.
Hilsen Anny i Høll

Mindeord.

Åge Andersen, Sønderborg foreningen, er taget
på sin sidste rejse. Åge blev 84 år, og har været
medlem afnaverforeningen siden 1971.
I de 37 år Åge var medlem, har han haft forskel¬
lige poster, både sommenigt bestyrelsesmedlem,
kasserer men også som formand for foreningen i
Sønderborg. Åge tilbragte sin sidste tid på pleje¬
hjem i Nordborg.
Æret være hans minde.
Naverne i Sønderborg.
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In memoriam.

(til minde om)
Johnny Møller blev afhentet afFærgemanden
den 27. juni og tog ud på sin sidste rejse kurs
mod det ukendte, men jeg er ret overbevist om
at der hvor han nu er kommet til, vil der være en

god stor fiske sø med mange store sprælske ør¬
reder, som han kan side og fange, samtidig med
at der er cigaretter og en kold inden for række¬
vidde. Johnny var noget af en kunster, tænk bare
på alle de kuverter som han malede til os, samt
hans nissemænd som han fabrikerede til jul hvert
år, det var brugskunst når det var bedst, Johnny
var på Grønland i to omgange det først i 50erne
det resulterede i han omgikkes grønlænderne og
flere år efter hans hjemkomst kom der et brev til
Silkeborg kun med denne adresse "DEN
LANGE MALER I SILKEBORG" og han fik
brevet, det var den gang vi havde et rigtig post¬
væsen der kendte byens indbyggere og de satte
en ære i at finde frem til rette person. De fleste
har set på den store Globus som har fungerede
som gas beholder. Den har Johnny været med at
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male Verdenskortet på to gange nok en opgave
som er en maler værdigt. God rejse Johnny.
Skriverkarlen.

Er det fru. Møller der lufter barnevognen?
For at betragte værket?

Stilladset er stadigvæk på og ved Globen.

Græse GL Skole 100 år.
Græse Skolevej 21. 3600 Frederikssund.

Høst og kulturmarked i Græse i anledning af 100- året
for Græse gi. skole.

Program for søndag den 14. september 2008 kl. 11- 17.
Høstgudstjenste i Græse kirke kl. 10.

Græse gi. Skole kl. 11- 17: Græse Gospelkor synger.
Opvisning af Græse- Sigerslewester Gymnastikforening.

Sildebord.

Juletræsforeningen afholder fiskedam.
Stort kagebord med sønderjysk kagebord.

Fjordkoret underholder.
Åbent hus i Naverhulen.

Glarmesteren og hans svende underholder.
Ballonopstigning. (Hvis vejret tillader det)
Folkedanserne optræder og har udstilling.
Græse vandværk med gratis smagsprøver.

Naverne vil stå for salg af pølser
og grill- bøf med tilbehør.

Løbende vil der være forskellige indslag
med underholdning,

Opvisning og indslag fra de forskellige foreninger.
Håber at i vil besøge os på dagen

og fa nogle dejlige timer.

Hilsen Naverne Frederikssund

Frederikssund og Holbæk Naverne
Er igen i år til stede på Mørkøv Heste og Kræmmer¬

marked. D.26-27 og 28. September.
Men om vognen bliver færdig er et problem der er et

stort arbejde endnu. Men vi er der
under alle omstændigheder.

I år vil Kjeld smed komme med sin Felt-esse
og demonstrerer gamle smede traditioner.

På Gensyn
Frederikssund og Holbæk Naverne

Løvfaldstur d. 11-10-2008.
Hvis alt går vel skal vi besøge Phykiatrisk samling på

Middelfart museum, hvis ikke det falder i hak,
skal vi besøge museet ved Børkop Vandmølle.

Vi mødes ved hulen på Prangervej 2 Fredericia Kl.
13.30. Herfra vil der være bus til videre befordring.

Når vi kommer tilbage til hulen bliver der serveret kogt
torsk med tilbehør.

Prisen for hele herligheden bliver 150 Kr..
Tilmelding senest 4-10-2008 på Tlf. 28969460

eller på listen i hulen.
N.B Husk ålespisning Lørdag d. 13-9-2008,

se i øvrigt sidste nr af Svenden.
Festudvalget.

L
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CUK. NAVERNE ADRESSELISTE
AALBORG (01-01-1919)
FORMAND: Gunnar Danielsen Peter Skramsgade 3 .tv

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

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

HULE: Kattesundet 20, 9000 Aalborg
MØDE: 1. onsdag i måneden kl. 19, Lørdag kl. 11. til 13.
MEDL: 33

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: BadcesensAlle 5,3 sal., 6700 Esbjerg
MØDE: 1.søndag 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: Jens Christian Dam, Jens J. Ravnsvej 39.

DK-7000Fredericia. tlf. 40596654
Mail.: veradam@profibennail.dk

KASSERER: John Andersen, Ved Hegnet 12, Høll
DK-7080 Børkop, tlf.: 22799923.

HULE: Prangervej 2, 7000 Fredericia
MØDE: 1. onsdag i måneden kl. 19.00. +

Lørdag kl. 12.00 til?
Ferielukket Juni - Juli.

MEDL: 22 N. - 8 NV.

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

DK-3400 Hillerød,
tlf.: 4824 8881 mobil: 4071 4244
email adr.: kkbr@c.dk

KASSERER: Poul Berg, Gartnerstien 10
DK-3300 Frederiksværk. Tlf. :47721777
Email: poulbente@privat.dk

HULE: Græse GI. skole, Græse skolevej 21
MØDE: 1. fredag i måneden. Kl. 19.30.
MEDL: N.28. NV.3

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,Hillerød Kommune
Christiansgade 3, 3400 Hillerød
2. fredag i måneden kl. 19,30.
Lørdagsmesse sidste lørdag i måneden kl. 13.00.
23 .N, 7 NV.

SEPTEMBER 2008

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

DK-7400 Herning, tlf. 9722 2588
email adr.: goflaugesen@mail.dk

KASSERER: Kaj Helmut Kristensen, Nis Petersenvej 20
DK-7500 Holstebro, tlf. 9742 0939
E-mail: eskimo-neger@mail.tele.dk

HULE: Ole Rømersvej 7, kælderen, tlf. 4084 8347
MØDE: 3.onsdagimånedenkl.l9.30samt l.og3.Søndag

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

MEDL: 23.

HOLBÆK (31-08-1920)
FORMAND: Ole Puggaard Ladegaardsparken 67, 1 th.

DK-4300 Holbæk tlf.: 5927 4264
email: o.puggaard@hotmail.com

KASSERER: Kirsten Dreyer, Bøgevej 13, Havnsø
DK-4591 Føllenslev, tlf.: 5920 0023

e-mail: vk@netdrever.dk

HULE: Holbæk Foreningshuset, Jernbanevej 16
MØDE: 3. fredag i måneden kl. 19.30 (ingen møde i juli)

Seniormøde: 1ste torsdag i hver mdr. kl. 13.30
MEDL: N.23.NV.5

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.

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

DK-6000 Kolding, tlf.:7552 9840, 28297712
Emailads.: verner4@stofanet.dk

KASSERER: Lars B. Henriksen, Hestehaven 32,
DK-6000 Kolding, tlf. 22513949

HULE: Agtrupvej 109, kælderen, 6000 Kolding
MØDE: Sidste fredag i måneden kl. 19.00
MEDL. N 12. NV.6

rå
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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
Email: hebro@vip.cybercity.dk

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

HULE: Rasnæs bådhavn
MØDE: 1 fredag i måned, møde kl. 18.00
MEDL: 5 N. + 2 NV

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.

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

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

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

HULE: Kompagnistræde 1, tlf. 5577 0967
MØDE: 1. fredag i måneden, Hulen 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. 6590 4416
Mobil.: 40363816. Emailads.: Naver@galnet.dk

KASSERER: Marianne Bøwig, Brandsøvænget 4
DK-5000 Odense C. tlf. 6590 4416

HULE: Øksnebjergvej 15 C, 5230 Odense M.
MØDE: 1. fredag i måneden kl. 19.30
MEDL: 12

RANDERS (17-06-1945)
FORMAND: PeterNeis, 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, RønøsAlle 1

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

SAMSØ (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.l
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

SØNDERR0RG (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.: emborg@grejsdalen.dk

KASSERER: Jørgen Lauridsen, Vejlevej 25
DK-7300 Jelling
Emailads.:jljelling@privat.dk

HULE:
, Naverhytten Navervej 3, DK-7100 Vejle

tlf.: 2174 8352

MØDE: i.fredag i måneden kl. 18.30.
MEDL: N.40.
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ÅRHUS
FORMAND:

KASSERER:

HULE:

MØDE:
MEDL:

FÆROERNE

THORSHAVN
FORMAND:

KASSERER:

(13-11-1913)
Ole L. Johansen Hovedgaden 72 B
DK-8355 Solbjerg
tlf. 8692 6122 Mobil: 3095 0665
Emailads.: bj@byggefirmaet-johansen.dk
Børge HolmAndersen, Sonnesgade 14, 1 .8
DK-8000 Århus C, tlf. 8625 3399, 6133 9990
Emailads.: babha@stofanet.dk
Orla Lehmanns Allé 7, 8000 Århus C.
E-mail: post@aarhusnaverne.dk
2 fredag i hver måned. December 1. og 3 fredag.
N.45

MØDE:

MEDL:

CflNflPfl

CAIGARY
FORMAND:

KASSERER:

SEKRETÆR:

HULE:

MØDE:

SCHWEIZ

RERN
KONTAKT:

(01-10-1974)
Chr. Reinart Petersen, Eirargardur 8-08
Fo. - 100 Thorshavn, Færøerne
Jørgen Christiansen
FO-187 Hvitanes
Færøerne

3-4 gange årligt.
4

(01-01-1958)
Benr Thomsen, #904, 101 l-12th. AVE SW
Calgary Alberta T2R 0J5, Canada
Tlf.: (403)244 9381 Mobil:(403)620 7762
E-mail. :blt65@telus.net
Niels Bartholdy, 107 Douglas View Road SE
Calgary, Alberta T2Z 2S8
Tlf.:(403)238 7610 Mobil:(403)8361284
E-mail.: ulla_niels@hotmail.com
Ole Krog. Email: okrog@shaw.ca
Mobil.: (403) 710 3692
Naverklubben co/ The Danish Canadian Club 727
1 Ith Ave SW. Calgary,Alberta T2R OE3
Canada.
1. torsdag i måneden kl.20.00

Geert Stage, Lauterbachstrasse 7
CH. 4665 Oftringen SCHWEIZ
tlf. 0041 62 7979167

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

CH-8820Wädenswil, Schweiz
tlf. +44 7804771
Email adr.: pedernielsench@hotmail.com

KASSERER: Frank Petersen, Aesch bei Neftenbach.
Tlf.: 052 315 5760

HULE: Beim Frank Petersen,
Aesch bei Neftenbach.

MØDE: 1. X Monatlich nach Bedarf.
MEDL: 20.

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

STOCKHOLM (29-08-1913, Ingerö 1947)
FORMAND: Anton M Poulsen, Torpvägen 6

S-134 64 Ingarö tlf. 08 570 286 04,
070 580 60 45
E-mail: anton.paulsen@telia.com

KASSERER: Christian Olsen Borevågen 3,
S-132 37 Saltsö-Boo, tlf.+46 8 747 9776
E-mail: strangemark@punkt.se

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

MØDE: SeNaverne.se
MEDL: 38 + 1

U.S.A.

LOS ANGELES (05-04-1934)
FORMAND: Arne H. Olsen, 25482 Charro Drive

San Juan Capistrano, 92675 Californien
tlf.: 1 949 493 1963
email: ahoboo@aol.com

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

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

Monrovia 91016 Californien
tlf. 626 358 6433

MØDE: 2nd Fredag i måneden kl. 17.00.

PS.
Redaktionen har kun modtaget oplysninger til adresselisten fra 15 foreninger, selv om i vel alle
ved, at i skal sende adresselisten til redaktøren, selv om der ikke skulle være nogen ændringer,
for at være sikker på, at den er så korrekt som muligt, da mange bruger denne liste når de skal
have fat i nogen, og så vidt jeg kan se, er der mange fejl i den. Så vi påtager os ikke ansvaret for
de forkerte adresser eller tlf.nr.
Med kno i bordet Redaktøren.
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Formandens spalte.
Som tidligere nævnt, er der aftalt besøg på Kolding Teknisk Skole, og den 5. September er det fastlagt, at Verner - For¬
manden i Kolding og Jeg besøger de kommende Tømrer og Snedker i Kolding, for at berette om Naverbevægelsen, samt
de muligheder CUK har, for at hjælpe dem ud i Verden for at lære andre måder at udøve deres håndværk på, samt vække
deres interesse for Naverbevægelsen. Vi må jo nok erkende, at tilgangen afUnge Naver til vores Foreninger ikke er
overvældende. På HB-mødet i Nakskov blev det besluttet, at vi dvs. samtlige Foreninger i fællesskab skulle prøve at
finde ud af en Ny Folder, der kun omhandlede CUK. som sammen med den nuværende Folder, skal bruges ved besøg på
Tekniske Skoler, for at skabe mere kendskab til Naverbevægelsen. Derfor vil jeg opfordre samtlige Foreninger til på de
kommende møder, at drøfte hvad der skal være af indhold i en Ny Folder.
Med kno Kaj Jepsen
Formand CUK.

CALGARY
Jubilæet i Calgary
Her er så min beretning fra naver jubilæet i Calgary.
Jeg blev modtaget i lufthavnen afHarry Skov. Et par dage efter var vi til den store parade, den tog 3-4 timer. Vi var fire
navere på en vogn sammen med en murer og en skorstensfejer. På vognen var navernes logo og et lille hus, hvor der kom
røg op gennem skorstenen. I spidsen for paraden gik Vejen garden med Dannebrog, og et andet sted i paraden gik Glad¬
sakse pigegarde, så Danmark var rigtig synlig i paraden. Den danske vogn blev kåret som nr., 2. Om eftermiddagen var
der middag i den danske forening, der jo blev 75 år, og her spillede Vejen garden også. Om lørdagen var der fest i for¬
eningen, som har meget store lokaler. Her har naverne også deres hule, hvor der var hulemøde om fredagen. Der over¬
rakte vi de gaver, jeg havde med. Jeg havde også en gave til Los Angeles fra Poul Olsson, som Arne modtog. Til fest¬
aftenen var vi ca. 150 personer. Alle fik en hvid stetson, som vi måtte love at gå med hver dag. (Det må jo også gælde
huleaften i Hillerød, sekretærens kommentar). Søndag var vi til morgenmad i den skandinaviske forening - pandekager
og sirup, røræg, hamburger og pølse. Så var jubilæet ovre, det var et rigtigt gilde.
Med hilsen Karl Jensen, Hillerød.

FREDERICIA
Hulemøde D 6/8 2008.
Så er ferien forbi, og hulen igen åben. Formanden bød
velkommen til 13 navere og navervenner, vi sang nr. 73,
efter det gav Jens Chr. øl, han havde haft fødselsdag i
ferien.(Tak for det!). Vi fik en beretning fra Johan, og
Jytte's tur til Canada, nærmere Calgary. De havde været
med i et optog, der sluttede med at naverne i Calgary blev
nr. 2. Det lød som en god tur ud fra deres beretning. Så
spiste vi inden mødet fortsatte, efter spisningen viste for¬
manden vores nye telegram, samt kuvert og brevpapir,
med logo af Landsoldaten, frem. Formanden oplyste også
at lokalerne til pinsestævnet i 2010, er på plads, til 400
personer. Så husk pinsen i 2010! Den 27. september får vi
besøg afHB, som ligger deres vej forbi navere og naver¬
venner på en tur rundt i landet. Hulemor efterlyser stadig
tilmelding til spisning ved hulemøderne. Husk det nu!
Husk at vi spiser dejlige ål i hulen den 13. september kl.
14:00. Husk at melde jer til på tlf. 28 96 94 60 senest 3.
september. Slut for denne gang.
Med kno i bord

Philip

FREDRIKSSUND
Hulemøde. Så var det igen tid til at samle i hulen i Frede¬
rikssund efter en lang sommerferie. Først og fremmest har
jeg meget røde øre, da jeg kom i tanke om, at jeg i
sommervarmen hely har glemt, at skrive et indlæg til Den
farende svend i juli måned om vores årlige grillaften i
hulen. Men jeg berolige alle, at det var en dejlig aften med
grillpølser og Bentes dejlige lagkager (Um-Um, de var
gode). Jeg beklager mange gange, men håber at i kan
tilgive mig. Det skal ikke ske igen? September måned
bliver en travl måned for CUK-Frederikssund, da vi har
hele 3 angagementer i denne måned.
Lørdag d. 06.september er der lam på spyd.
Søndag d. 14 september er der 100 års jubilæum på Græse
GI. Skole.

Fredag d. 29. september er der igen kræmmermarked i
Mørkov.
Men som sagt, var der igen huleaften fredag d. 1 august,
hvor det var Poul & Bente der havde hulevagten. Vi var
13 der var mødt op, så vi måtte have Ludvig til Bords. Og
i fravær af formanden og næstformanden, måtte jeg byde
velkommen til huleaften, men det fik vi overstået i en fart.
Og efter en lille sang fra sangbogen, var det tid til at sætte
tænderne i den dejlige mad, som Bente & Poul kom med
og til kaffen Annas dejlige lagkager.
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Midt i det hele var Leif oppe og slå en gang på klokken,
og vi fejrede at han igen var blevet et år ældre. Så var det
undertegner, der måtte gå den tunge gang op til klokken
fordi, at jeg fik mit 5 års mærke slået i det runde bord.
Efter et hyggelige timer, var det på tide, at gå hjem.
CUK-Frederikssund ønsker tillykke med dagen til.
Per Jensen D.07-09.2008

Birger Svendsen D. 16-09.2008
Carl O. Enevoldsen D.29-09.2008 j
Keld Nielsen D.30-09.2008
Med kno i bordet Jan Johansen

sædvanlig den sidste lørdag, den 27. september kl. 13, så
nogle vil møde i hulen i to dage lige efter hinanden.
Husk som sædvanlig tilmelding til huleaften og messe til
Peder Hellerup. Vi vil jo gerne have forplejning til de
fremmødte. Vi vil meget gerne planlægge en lille historie
til hver huleaften, så giv sekretæren besked hvis der skal
noget i programmet. Som tidligere meddelt må vi flytte
messen i oktober til den 18. oktober. Det minder jeg igen
om i næste nummer.

Med naverhilsen Per.

HOLBÆK
D. 10-08-08 var vi 20 naver ude at se Bukkerup Landsby¬
museum, vi havde en hyggelig dag og der var meget at se
på, men måske også en vemodig dag for Ester da vi luk¬
kede og slukkede, vi var de sidste gæster. Nu overgår alt
til museer omkring Holbæk. Vi havde besøg af Jens Chr.
og Vera fra Fredericia, de var på de kanter og vil gerne se
museet og vi var nogle der sluttede af i hulen hvor Jens
og Vera gav en omgang, tak for det.
Med Kno Ole P.

HILLERØD
Så lakker sommeren mod enden. Det var en dejlig dansk
sommer, med sol og byger, helt som vi gerne vil have det.
Og med efteråret starter vi igen vores aktiviteter i for¬
eningen, mødeplanen er slået op i hulen og kan ses på
internet, på adressen www.naverne.com. Vi starter med
huleaften den 12. september som sædvanlig kl. 19.30.1
1989 rejste sekretæren over Atlanten som gast på en 30
fods sejlbåd, og ved huleaftenen fortæller han om denne
tur. Ikke en helt almindelig sommerferie. Og vi har en
ekstra aktivitet i september. Fredag, den 26. september er
der kulturnat i Hillerød, og som vi har gjort det i de se¬
nere år holder vi hulen åben og serverer en kop kaffe for
de fremmødte gæster. Det plejer at være rigtig hyggeligt,
og vi håber at flere afmedlemmerne vil møde op og
træffe vore gæster. Det er jo en god lejlighed til at hverve
nye medlemmer. Vi serverer et enkelt måltid fra kultur¬
nattens udbud kl. 18 på klubbens regning. Tilmelding til
Peder Hellerup på telefon 48 17 07 12, bedst mellem 15
og 19, og senest den 20. september. Det er ikke nødven¬
digt at være der i hele tiden fra kl. 18 - 23, nogle vil
gerne komme tidligt og fa et måltid mad med, og nogle
kan komme lidt senere. Og der kan jo være en god grund
til at besøge nogle af de mange andre spændende aktivi¬
teter i Hillerød denne aften. Messen i september er som

KØBENHAVN
Juli og august er jo ferietid, også i klubregi så intet at
melde fra de 2 måneder. MEN i september starter vi igen
i fuld fart (sådan da). Navervennernes Skovtur kommer
desværre ikke til at gå til Frederikssund da der er gået
koks i datoerne. Så det bliver som fra starten lørdag den
13.9. kl. 13.00 og går til Krøger's familiehave på Frede¬
riksberg. Vi skal have en dejlig platte til kr. 168,00 og
rygterne siger utroligt nok, at der var overskud fra Have¬
messen hos Ilse & Sven Aage som vil gå til en „lille"
en....Ellers er de våde varer for egen regning. Der skulle
være musik efter kl. 14.00. Tilmelding senest den 7.9. -
men meget gerne før - til Sven Aage: 56266328 eller
undertegnede på mobil 26738865. Vel mødt i en hyggelig
have med stemning. Torsdag den 25.9. er efterårets første
Svende-Hulemøde. Mon vi må lukke dørene grundet for
lidt plads? OBS! Der er INGEN Søndagsmesse den 7.9.
Beklager. REKLAME: Lørdag den 4.10. kl. 13.00 afhol¬
des kombineret Surpriceparty og Jubilardag. Surpricen er
naturligvis en overraskelse, men jubilarerne er Jan Boye
med flotte 40 år i CUK (1.7.) og Per Nordahl med ligeså
fornemme 25 år (7.10.07), og det skal selvfølgelig fejres.
Kom og sørg for at de (og du/vi) far en skøn minderig
dag/aften. Sidste tilmelding den 28.9. til mig eller Anny:
32979590. Det var ordene for denne gang. Godt efterår
til alle!

Arrangementer:
13.9. kl. 13.00 Navervennernes Skovtur
25.9. kl. 19.00 Svende-Hulemøde
4.10. kl. 13.00 Surpriceparty & Jubilardag
Med kno i bordet Niels „ 2m "
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Program for september.
Hulemøde den 26.september.
Festudvalget står for madlavningen
Tilmelding senest mandag den 15. september.
Ring til Lillian på tlf.55388847 eller
Lars Peter på tlf.46364204.
Hulevagt Festudvalget
Med naverhilsen fra Roskilde. Gitte.

LOS ANGELES
August mødet blev afholdt hos naver Andy Andersen i
Artesia. 21 navere og 4 gæster kom til en dejlig sommer
middag, som blev tilberedt af naver Jim Wiegandt and
hans hustru Ardythe. Baren blev betjent af naver Jørn
Hansen og de kolde øl gjorde lykke på denne varme som¬
merdag. Jeg tror temperaturen ligger omkring C 25-30
og sommertider sniger den sig op på de 35 og mere. Så
skal der mange kolde øl til. Vi skal have vores September
rengøringsdag i Hulen inden næste møde og vi håber på
mange hjælpende hænder. I September holder vi også
vores årlige picnic dag, dette bliver den 21/9. Vi har som
regel godt vejr og vi har besluttet at have gang i grillen,
så vi håber mange vil kommer og deltage. Også blev det
bestemt at afholde generalforsamling i September. Vi vil
være taknemmelige for at høre hvor mange navere der
kunne tænke sig at deltage til vores 75 års jubilæum den
10-11-12 April i 2009. Husk at tilmelde jer eller begynd
at tænk over det. Der er selvfølgelig lidt tid endnu at løbe
an på. Vi er ikke begyndt at lave maden endnu. Haha.
Tak for hjælpen til August mødet nu er vi så tilbage i
Hulen igen til September.
Med Kno Arne O.

NÆSTVED
Siden sidst. På sidste møde deltog vi 12 medlemmer. I
formands og næstformands fravær var Bøgild Hansen
mødeleder, hvilket han klarede ganske godt. Vi har købt
ny opvaskemaskine til hulen, da den gamle ikke kunne
mere. Flemming fylder 65 og vi ønsker ham et stort til¬
lykke med den ny titel. Der er foreslået at lave en ar¬
bejdsdag i hulen lørdag den 6. september. Mød op så vi
kan få lavet nogle af de ting, der mangler.
Med naverhilsen Ove

ROSKILDE
Den 25.juli havde vi grillaften. Vores næstformand Poul
Jørgensen bød velkommen. Gitte og Poul takkede for
opmærksomheden ved deres guldbryllup, og Poul slog på
klokken. Der kom en gæst ind for at se hvad Naverne er
for nogen, han syntes det så hyggeligt ud, så han slog på
klokken gav en omgang og gik så igen. Det var som altid
i juli måned grillaften, så Poul Rzenno var igen i år grill¬
mester. Der var 12 glade navere og en lille gæst, Gitte og
Pouls barnebarn samlet. Sommeraftenen var fin så vi nød
alle aftenen udendørs. Vi sang et par sange. Aftenen slut¬
tede kl. 21,45.

SILKEBORG
Sommerferien er ovre og arbejdstøjet skal findes frem
igen. På sidste månedsmøde kom der nogle tanker frem
om hvordan vi får rundspredt meddelelser omkring døds¬
fald og andre uopsættelige meddelelser til jer, der er flere
muligheder den mest nærligne er Graham Bells opfin¬
delse fra 1854 altså telefonen, men det kræver at der er
en som har alle relevante nummer, nogle skifter fra fast¬
net til mobilnummer uden at meddele dette til bestyrel¬
sen. En anden mulighed er at bestyrelsen får E-mail
adresser på dem som har en e-mail og dette kunne gøres
til næste generalforsamling som er den 27september.
Med morgen kaffe kl. 9 og generalforsamlingen kl. 10,
som vil blive afviklet ifølge vedtægterne for Naverne i
Silkeborg. Vi måtte desværre aflyse Store Bade dag på
Silkeborg bad den 2. august 2008 dette skyldtes forringe
tilslutning 11 stk. var tilmeldt og vi skal være over 30 -
40 stk. for at det køre økonomisk. Denne bade dag har
nok overlevet sig selv, men det er der jo ikke noget at
gøre ved.
Vores tidligere medlem Jørgen "Kran" altså Nils Jørgen
Jensen er død den 2/8 fred være med ham.

Fødselsdag Ove og Niels havde en stor trang til at slå på
klokken, tillykke med fødselsdagen. Niels mente at nu
var tiden snart inde til at opstarte en ungdoms afd. Med
stor sponsorstøtte fra positive foreninger, men lad os nu
se tiden lidt an nu er du jo bleven adskillige dage ældre
siden da! Ja hele 14dage. Christian Mygen er flyttet til
Samsø adr. er Langgade 17 Itv. 8305 Samsø. Vagn "Rør"
har 25 års jubilæum den 1. oktober 2008. Vi vil alle
ønske dig tillykke med dit jubilæum, adr. er Vagn
Christensen Søndervang 4 8600 Silkeborg.
Hold jer Fugtige svende. Skriverkarlen

SLAGELSE
Fisketur d. 26.07.2008: Det blev alle tiders tur med mas¬

ser af fisk (både makrel og fladfisk), højt humør og vid¬
underligt vejr. Jeg håber at Jørgen arrangerer tur en an¬
den gang hvor, også jeg, kan deltage. Hulemøde d.
01.08.2008: Vi var mødt 5 svende og 2 NV op denne
trykkende, varme dag. Tre af de fraværende, Flemming,
Boye og Peder, var des
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værre pga. sygdom. Håber, når de læser Svenden, at de er
blevet friske igen. Ejner og Hans har det hele på plads til
grillpartyet søndag d. 03.08.2008 og til åbent hus d.
09.08.2008. Vi har modtaget forskellige sangbøger og
vejledninger m.m. for unge håndværkere og farende
svende, fra Slagelse Museum. Mødet sluttede kl. 2000,
hvorefter vi spiste vores medbragte "klemmer".
Undertegnede forlod hulen ca. kl. 2100, så resten af
aftenen er uden for referat. Grillparty d.
03.08.2008: Vi blev 17 glade og festlige til en herlig
eftermiddag hvor Hans og Ejner havde sørget for alt til
grillen. Undertegnede var, samen med Ejner, grillmester
på dagen. Grethe havde frembragt en dejlig kartoffelsalat
og Karen havde lavet kringle til kaffen. Så alt blev bare én
stor succes hvor, selv vejret, var med os.
Husk Set. Michaels Nat d. 26.09.2008
Med kno i bordet: Erik H. Andersen

STOCKHOLM
Mange skud blev aflosset ved fugleskydningen den 19 juli
på Ingarø. Inden fuglen kom afmed hoved, vinger og alle
de andre deler, men efter 500 skud stod den med bare
kroppen bar. Efter at dommer Anton hade gjort alle
udregninger klar, blev jeg udnævnt til kattekonge. Nu er vi
i fuld gang med efterårets mange aktiviteter.
D. 05. sept. Månedsmøde fredag kl. 19.
D. 12. sept. Rese til Bornholm. Kontakte Anton Paulsen.
D. 20. sept. Whist lørdag kl. 10.
D. 26. sept. Svendefest fredag kl. 19.
RETTELSE: Svend Bech-Nielsen fylder ikke 80 år men
87 år.
Med naverhilsen Onkel Anders.

VEJLE
Til mødet den 1-8, havde 11 Svende fundet vej til Hytten,
og mødet blev indledt med nr. 28 „ Når samlet er vor
Naverflok". Herefter bød Formanden velkommen til de
fremmødte, samt til Søren og Sonja fra Silkeborg, der
havde taget turen til Hytten. Formanden oplyste, at på
sidste møde havde Kaj Møller Hansen søgt om optagelse,
og derfor var han til stede under mødet. Kaj vil nu blive
optaget på mødet i September. Formanden mindede endnu
en gang om, at der er arbejdsweekend den 30 og 31.
August, så mød op, så vi kan fa Hytten „ Frisket „ op.
Jørgen er nu færdig med at renovere det ene værelse

ovenpå i Hytten, så det fremstår som „ Gammelt nyt „ en
tak til Jørgen. Ligeledes en tak til Jens Ibsgaard for hans
arbejde med at holde haven og området omkring Hytten.
Der har været besøg i Hytten afPensioneret Faglærer den
6. August, og efter forlydende, havde de hygget sig i nogle
timer. Søren ville lige høre, om Klokken stadig havde
samme sprøde klang, hvilket andre også kunne konstate¬
rer, efterhånden som aftenen skred frem.
Inger havde taget lidt mundgodt med, til at afslutte
Augustmødet med. Tak for det Inger. Vores Naverbror
Erik Hauschild indgår sammen med Tina den 9. August i
den hellige ægtestand. Et stort og forsinket tillykke.
Ligeledes et forsinket tillykke til Vejleforeningen's
tidligere Næstformand Tommy Christiansen, der runder de
65 den 9. August.
Med kno Kaj.

ÅRHUS
Til hulemødet den 11-7, var det næstformand Holger
Carlsen, der bød velkommen, da formand Ole var på rejse
I Canada ! Vi sang velkomstsangen for vore to gæster, Det
var Lis og Preben Clausen, der er fra Århus! Hans Peter
(Bager), der for nylig fyldte 75 år, fik overrakt en gave fra
foreningen. Bager takkede og slog omgående på klokken,
det takkede vi for ved at synge bagers favorit fra sangbo¬
gen nr. 28 ! Bager havde købt" Stjerneskud " til os i hulen
- det var de lækreste stykker smørebrød, og der var rige¬
ligt af det - ikke nok med det, Bager slog igen på klokken
- mange tak for det fine traktement Bager ! Vi sang blære¬
sangen for Lis Clausen, der slog på klokken. Tak for det!
HerlufFiiergård var en tur i hulen denne aften, det var rart
at se dig, det er ikke så ofte mere ar Herluf lægger vejen
forbi !

Rettelse til kalenderen - den 12 - 9, har vi hulemøde med
ledsager, samt foredrag ved Marie Finne, der har sejlet på
langfart, hun er en fantastisk fortæller, samt har megen
humor!
12 - 9 - hulemøde m. Ledsager
26 - 9 - hulemøde
Hilsenfra smilets by. Lis

» Øém Veortj.Hu» W

Billard Dart
Kirketofte 1, Samso
Tlf: 86 59 OO 27

/I JUS

GLARMESTEREN
©y Kane 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 1 3
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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: 5495 5665 Mobil: 2449 6474
E-mail: hebro@vip.cybercity.dk

TILMELDING OG IJDMELDNING 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

REDAKTØR
Richard Schmidt, Skanderborgvej 13A.1, 8362 Hørning
E-mail: naverne@gmail.com, Tlf.: 8692 2901, 2160 6792

FORSENDELSE AF CCEG.BLADET.
Vagner Sørensen, Egevænget 1, 8382 Hinnerup
Tlf. 4094 2610 - 4093 1963 e-mail: vagner@egevaengetl-29.dk
Udstillingsvognen: Udstillingsvognen står i Holbæk, og
spørgsmål angående udlån af vognen bedes rettes til:
Ole Puggaard Ladegaardsparken 67, Ith
DK-4300 Holbæk tlf.: 5927 4264
E-mail: o.puggaard@hotmail.com
Produktion: Imprint Grafisk • 5572 6692

Hos os er
du altid
velkommen!

Lad os se på
din privatøkonomi
med friske øjne

Filialen i Silkeborg • Tværgade 7

2 Arbejdernes Landsbank
8600 Silkeborg • E-mail5347@al-bank.dk

Telefon 38483047 • Direkte 38483588 • Telefax 38483147

Dit lofccxle øl c±&p>ot

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

g>telke'ö fåaötfmuö
Hotelrestaurant

Bollingstedter Strasse 2
24852 Langstedt, Tyskland
Vi taler dansk.
Kulinarisk Buffet, se www.stelkes-gasthaus.de

O
s/

<
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 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

Imprint Grafisk
Thurøvej 8 • 4700 Næstved • Tlf. 5572 6692
www.imprint.dk ■ imprint@imprint.dk

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.

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

N§) 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

* E>ART * -&IL-LARIS TUF. SÉ> 83. 05~3J5

Ä: ®
ÆEk Byggefirmaet

Johansen

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

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

»etkond/fe^
Set. Jürgens Park

**72 11 95
. Åbningstider: i S)\ /

lllli Fredasedo9,"kl-19 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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Vinterfest i Fredericia.
Så er det igen tid til at tænke på vores årlige vinterfest.
Lørdag d. 1-11-2008 Kl. 18.00 afholdes vores årlige vinterfest i Erritsø Forsamlings¬
hus. Vores menu er denne gang: Tarteletter m/ høns i asparges
Helstegt Kalvefilet m/Blomkål. Ærter. Karotter. Bearnaisesovs og Asier.
Citronfromage. Natmad: Aspargessuppe m/ kødboller og Flutes.
Musikken er den samme som sidste år, og kokken er også den samme som vi havde
sidste år. Pris 175,00 Kr. Sidste tilmelding den 26-10-2008.
Tilmelding er bindene. Henvendelse til Vera på Tlf. 28 96 94 60.
Med kno /Festudvalget.

Hilsen Kurtformandfor Fr. sundforening.

60 års Jubilæum i C.U.K.
D. 26. Oktober kan vores medlem
Poul Mark Olsen fejre at han har
været 60 år i Naverforeningen. Han
kom til Stockholm, efter han hade
rejst genom Europa. Siden har han
været trogen Stockholm og haft flere
tillidserhverv som sekretær og næst¬
formand. Som Gartner har han også
hjælpt til med sit arbejde på Torpet.
Samtidig vil vi også ønske tillykke
med din 80 årsdag den 11. septem¬
ber. Bestyrelsen Stockholm.

Der var alt hvad maven og

gane kunne tåle og lidt til
grinemusklerne.

Så jeg vil håbe, at i må få et langt og godt liv, så vi igen kan få lejlighed til at fejre sammen, for det var en god fest.
Med knoen i bordet
En afde tre musketer.

Lørdag D.09-08-2008 Far & Søn s fødselsdag i Fjellerup.
Det var jo her far & søn havde
bestemt sig, for at fejre sine
fødselsdage sammen, og jeg
vil hermed gerne takke Peter
Neis og Freddy Christensen
for en dejlig dag i DUI-Huset
Fjellerup.

Åbent Hus. En formand fylder 50.
I anledning af min
50 års fødselsdag,
holder jeg åbent
hus Tirsdag den
21. oktober fra kl.
14.00 til kl. 20.00
i hulen, på Græse

gi. Skole,
Græse skolevej

21,
Frederikssund.
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FØDSELSDAGE
D. 03.10.2008 Helge Gjerding Vejle
75 år Den Hvide Facet 13 B

7100 Vejle

D. 10.10.2008 Henning B. Phil Sønderborg
70 år Ertebjergvej 23

6470 Sydals

D. 11.10.2008 Flemming S. Jensen Samsø
60 år Teglværksgade 15, 2 th.

8000 Århus C

D. 12.10.2008 Preben Jensen Kolding
70 år Borthigsgade 16

6000 Kolding

D. 21.10.2008 Kurt Rasmussen Frederikssund
50 år

D. 28.10.2008
60 år

D. 30.10.2008
70 år

D. 30.10.2008

65 år

Teglværksgade 13
3400 Hillerød

Thor Mardon Olsen Samsø

Søndergade 1, Onsbjerg
8305 Samsø

Karl Jensen Hillerød

Bygmarken 5
3540 Lynge

Menno Kleen
Østerled 28, 3 th.
7100 Vejle

Vejle

D. 30.10.2008 Arno Franck Sønderborg
75 år Bodil Neergårdvænget 7, Søhus

5270 Odense N

D. 08.11.2008
60 år

Jens S. Fabricius Roskilde

Fenrisvej 2
4600 Køge

Mindeord.

Vores naverkammerat Erik Katberg, Lyngholmsvej 1,
9200 Aalborg, drog den 13.6.2008 pludselig ud på sin
sidste rejse, 75 år gammel. Erik var medlem af C.U.K,
siden 1986,og var et meget engageret medlem. Han var
uddannet smed og var i flere år formand for foreningen i
Aalborg. Erik gik meget ind for at holde forbindelsen til
andre foreninger, han besøgte tit sammen med hans kone
Elly foreningerne i Randers, Herning og Odense og del¬
tog flere gange i Moseltræffet i Mesenich.
Æret være hans minde, Irene Andersen

«1
JUBILÆUM

D. 01.10.2008
25 år

D. 01.10.2008

25 år

D. 02.10.2008
10 år

D. 26.10.2008
60 år

Vagn S. Christensen
Søndervang 4
8600 Silkeborg

Richard L. Rowse
9856 E Lemon Ave
Arcadia CA 91007
USA

Silkeborg

Los Angeles

Ove Graae
Runestenen 52
4700 Næstved

Næstved

Poul M. Olsen Stockholm

Diligensvægen 34, 3 tr
S - 131 48 Nacka

Sverige

D. 01.11.2008 Arno Franck Sønderborg
30 år Bodil Neergårdvænget 7, Søhus

5270 Odense N

D. 03.11.2008 Erwin B. Jacobsen Kolding
25 år Ødisvej 146

6070 Christiansfeld

TAK - TAK - TAK - TAK

Tusind tak for jeres opmærksomhed i forbindelse med
vores dejlige Bryllup den 09.August.
En stor tak til Poul Bonde København-Jørgen Lauritsen
Vejle. Endnu en gang: Tusind Tak.
Men kno Tina og Erik Hauschild.

Hjertelig tak for opmærksomheden ved mit 25 års jubi¬
læum i CUK. Tak for telegrammer fra HB.- Stockholm og
Vejle foreninger.
Poul Berg, Frederikssund.

Tak for opmærksomheden ved min 65 års fødselsdag fra
HB og Vejle.
Med naverhilsen Kaj Knudsen, Herning

Hermed siger jeg tak for alle de fremsendte telegrammer,
jeg modtog i anledning af min 60 års fødselsdag.
Med kno i bordet, formand i Randers, Peter
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70 års fødselsdag i Hillerød
Karl Jensen fylder 70 den 30. oktober.
Karl startede sit naverliv med en tur til Schweiz. Vandrestøvlerne var byttet ud med en Velosolex, der bragte Karl og alt
hans grej til Schweiz over alperne. Her var han i et år, og drog videre til Syditalien og Sydfrankrig. Disse ture gav
mange oplevelser, vi har ikke hørt det hele, heller ikke hvorfor han lige pludselig fandt sig selv i brummen i Paris. Karl
malede sig videre gennem verden og tilbragte tre år på Thulebasen i Grønland. For snart 40 år siden meldte han sig ind
hos naverne. Han har siden været med i alle de huler Hillerød naverne har haft, og hver gang været aktiv med
malerarbejdet og indretningen. Karl har været med i bestyrelsen for Hillerød naverne i mange år. Han bærer vores fane
når foreningen skal repræsenteres, han er en uforlignelig grillmester ved vore grillfester og altid en rutineret auktiona¬
rius ved vores årlige auktion. Karl har rejsefeberen i blodet og har været på mange rejser siden Thuletiden. Han har
været i Afrika, i Kina og tilbage til Grønland. Sidst har han i juli i år været med til Navernes jubilæum i Calgary.
Karl er altid parat med en god historie fra sine rejser ved hulemøderne, og mange af dem er sikkert sande.
Karl er også en kendt person i lokalsamfundet, og han inviterer til åbent hus i Lyngehallen, Idrætsvej 14, 3540 Lynge,
lørdag, den 25. oktober kl. 9 - 12. Naverne er meget velkomne

Ruth Rasmussen fylde 75 år den 11. september, og er
uddannet som kokerske, og vi har på Torpet set adskillige
prøver på hendes gode mad og hendes fantastiske opsæt¬
ning af servietter. Hon har været en stor hjælp for Høv¬
dingen og alle gæster som har været på Ingarø. Vi takker
dig for alt det arbejde du har lagt ned for foreningen.
Bestyrelsen Stockholm.

Hermed vil vi gerne sige mange tak for telegrammer og
det store fremmøde ved vores Guldbryllup d. 16/8 2008.
Venlig hilsen Leifog Birgit

Invasion af Naver Torpet.
Den 2. august gav Naverne sig afsted, da Torpet blev
invaderet af sjørøvere, som kom fra alle hold omkring kl. 4
på eftermiddagen. De hejsede sit sjørøvereflag i vores flag¬
stang og en storsegel. De ældre tog sig til Hønsehuset og de
yngre under seglet. Kaptain Krok gik rund og serverede
rom fra et stort anker, og så tog de mad fra en åben ild.
Under aftenen blev det så livligt at nogle personer fik
komme i gapstokken. De yngre gjorde siden angreb mod de
ældre sjørøvere og stjal deres drikke og under stridsrop, tog
de også en af de ældre som gidsel. Nogle skud blev også
aflosset, men ingen blev skadet. Næste dag hade sjørøverne
forsvundet, og Naverne kunne spise sin frokost og drikke
sin Nielsen som de plejer.
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MOSELTUR 2008

Onsdag middag d. 27/8 tog Freddy og jeg af sted fra Randers mod Mesenich i Poloen. Vi glædede os til at komme til
Moseltræf i Mesenich. Hele vejen gennem Danmark var det øsende regnvejr, men gennem Tyskland blev vejret heldig¬
vis bedre og bedre, for til sidst at blive rigtig godt. Da vi nåede Cochem indlogerede vi os her for en nat. Inden sengetid
sad vi på terrassen og nød udsigten ved Moselfloden og samtidig havde vi dejlig musik i baggrunden. Naturligvis nød
vi da også en dejlig kold Bitburgøl. Efter et godt morgenmåltid fortsatte vi til Mesenich, hvor vi blev godt modtaget af
Margit og Werner, samt de øvrige allerede ankomne deltagere, hvorefter vi hyggede os, indtil vi kunne byde
busgæsterne fra Danmark velkommen. Bussen ankom ved 21 tiden, så det blev noget sent inden de blev anvist værelser
og fik et måltid mad. Herefter skulle der jo også lige fortælles lidt om hist og pist. Om fredagen var der udflugt til
bryggeriet Bitburg. Her blev først vist en film om bryggeriets historie, hvorefter der var rundvisning. Det fik vi nu ikke
så meget ud af, da fredagen blev brugt til reparationer afmaskinerne samt til rengøring, så alle bryggeriarbejderne
havde fri. Vi havde fået udleveret 5 kuponer til prøvesmagning af produkterne, men tiden var knap og med kun an til at
servere for os, nåede vi kun et par stykker af "Bitte ein Bit". På tilbagevejen gjorde vi ophold hen på eftermiddagen for
at få lidt føde, hvorefter vi måtte tilbage til Mesenich for at gøre os klar til grillaftenen. Gert og Werner svedte som

sædvanlig over grillen, for at vi alle kunne blive mætte af det udmærkede kød med dejligt tilbehør. Aftenen gik som
vanlig med sang og godt humør. Haldur som altid var på "mærkerne" spillede og underholdt. Odense forening havde
fået lavt et sanghæfte med naversange og lystige viser, som vi kunne købe, så der var ingen undskyldninger for ikke at
synge med. Søndag efter morgenmaden var der velkomst og indmarch af fanerne, hvorefter nationalsangen blev sunget.
Herefter kørte vi med 4 prærievogne på bjergtur i vinmarkerne. Det var en smuk og festlig tur med dejlig udsigt over
Mosel. Masser af smukt vejr, godt med Moselvin, lystige sange og sjove historier. Frokost bestod afWerners velsma¬
gende kartoffelsuppe med pølser. Det var ikke med vores gode vilje, vi måtte bryde op herfra, men vi skulle jo tilbage
for at gøre os klar til festaftenen, hvor vi efter at have indtaget Margits dejlige festmiddag hyggede os med sang og
musik til Haldurs harmonika. Vi sluttede med afmed minderne. Om søndagen var der efter morgenmaden den
traditionelle vinsmagning i Werners kælder. Her spillede Haldur også. Kl. 12. var der middag og afslutning, hvor
fanerne blev ført ud. Nationalsangen blev herefter sunget. Traditionen tro skulle vi besøge Zenthauskeller i Beilstein.
Her blev der sunget og spillet til dejlig kold hvidvin. Det er bare "råhygge". Nogle af os gik turen fra Mesenich til
Beilstein, men vi fik lov at køre med bussen tilbage, så vi kunne nå at komme med på sejlturen til vinfest i Cochem. Det
var som altid en skøn oplevelse med sejlturen på Mosel. På båden var der god dansemusik, så os der havde lyst fik en

svingom. Da vi nåede Cochem forlod nogle af os båden for at nyde den gode stemning i byen, inden turens højdepunkt
fandt sted. Det imponerende festfyrværkeri kan ikke beskrives. Det er bare så fantastisk flot hvert år. Det skal
simpelthen bare opleves. Sejlturen tilbage til Mesenich var lige så festlig som udturen. Vi var jo også heldige med
vejret, som var rigtig dejlig under hele Moseltreffen, så naturen kunne rigtig nydes. Mandag efter morgenkaffen måtte
vi tage afsked med busdeltagerne. Det er jo altid lidt vemodigt. De få dage vi har sammen går også ufattelig hurtigt,
selv om der i år var en ekstra dag at nyde det i. Efter bussen var kørt mod Danmark var vi stadig 12 tilbage, som blev et
døgn længere i Mesenich. Det blev en dejlig hyggedag, hvor vi om aftenen havde det hyggeligt sammen med Margit og
Werner, som blev lidt besoffen. Tirsdag måtte vi sidste også tage af sted med hinanden, inden vi skulle hver til sit. Lige
et par rosende ord fra vores værtspar. Vi har faet ros for at holde badeværelserne rene og pæne. Bliv ved med det, så vi
er velkomne igen. Da Freddy og jeg kørte hjemad var vejret fint lige indtil syd for den Danske grænse. Her begyndte
det at regne, og det gjorde det resten af vejen til Randers. Ja, velkommen til Danmark igen. En stor tak til arrangørerne
og hjælperne, der er skyld i, at vi alle har nogle dejlige minder at tage med os hjem fra Moseltræffen. Vi glæder os til
næste år, hvor der er 40 års jubilæum. Er der nogle der kunne tænke sig at komme med til Polen og fejre nytår ? Hvis
der er interesse for det, kan der ringes til rejseselskabet på tlf. 86 32 58 13. Fax. 86 32 40 12. Her kan i få mere at vide,
hvis I oplyser, at det er sammen med Randers Naverne.
Med kno i bonlet, Billen (von Bitburg), Randers forening

Efterlysning.
Hvem skal med til 75 års jubilæum i Los Angeles???
Det er ca. i april 09 Hvem vil lave turen?? Jeg er usikker med sproget, men vil gerne deltage i rejsen. Har lige deltaget i
turen til Canada uden problemer.
Med venlig hilsen pigen fra Fyn, Kirsten.

Formandinden i Roskilde undskylder mange gange for ikke at have indsendt rettelser til
Adresselisten i Sepembernummer, så her rettelserne.
Ny Kasserer er :
Mogens Jensen, Søvænget 1, 4621 Glostrup. Tlf.. 46 19 11 36
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Formandens Spalte.
Som nævnt i sidste nr. af Svenden, så har Formanden for Naverne i Kolding Verner og jeg været på besøg på Teknisk
Skole i Kolding, hos de Tømrerlærlinge, der starter deres Svendeprøve den 8. September. Vi var der i en lille times tid,
og der var stor interesse for Naverne, og flere spurgte, om Naverforeningerne i Ind- og Udland kunne og ville være
behjælpelig med råd og vejledning ang. Arbejde i Udlandet. Dette svarede vi bekræftende på. Da Verner og Jeg be¬
gyndte at fortalte om vores oplevelser forskellige steder i Verden, blev interessen ikke mindre. Vi håber, at vi på den
måde kan få de Yngre til at fatte interesse for Naverbevægelsen. 1 sidste nr. af Svenden oplyste jeg, at der fra HB's side
er besluttet, at en ny CUK-Folder er nødvendigt. Har I drøftet dette i Foreningerne?? HB vil gerne have så mange input
som muligt ang. Folderens udformning. Så send jeres meninger og forslag til HB.
Med kno, Kaj Jepsen , Formand CUK.

FREDERIKSSUND
Lam på spyd 2008. Lørdag d. 6. september var det igen tid til det årlige lam på spyd i Frederikssund og igen i år holdte
vejrguderne hånden over os med godt vejr, så vi kunne grille lammet, kamstegen og bøffer i solskin. Så alt var klar til
vores gæster ankom til hulen og der kom mange sågar helt fra Jylland - Holbæk og Hillerød, det vil vi fra CUK-Frede-
rikssund takke mange gange fordi, i ville komme og være med til, at det blev en hyggelig aften med god mad og dans
med vores hus orkester "Glarmesteren og hans svende". Der skal også igen i år lyde en stor tak til Bente, som igen i år

ikke var til at få ud af køkkenet før, at det sidste glas var
vasket op og sat i skabet. Ligeledes skal der også lyde en
tak til mor og datter, der igen var med til at fa det hele til
at glide galt, også selv om moder Kisser var på en dårlig
pote og humpede hun rundt og hjalp til.
Efter et par hyggelige timer, var det tid til at synge min¬
derne og sige tak for denne gang, og vi håber, at vi ser jer
igen til næste år?
CUK-Frederikssund ønsket tillykke til Kurt Rasmussen
med sin 50 års fødselsdag D. 21. oktober 2008. Der skal
også lyde et tillykke med fødselsdagen til.
Simon Sylvest 18.10.2008
Anita Bondy 31.10.2008
Med knoen i bordet
Jan Johansen.

FREDERICIA
Hulemøde Den. 3/9 2008. Så har der igen væres hule-
møde. Vi startede med sang nr. 69, derefter spiste vi god
mad fra hulemors køkken, tak til Vera. Mødet begyndte
med at formanden bød velkommen til 13 navere og naver¬
venner. Efter velkomsten fortalte formanden en beretning
om en dejlig tur til Holbæk som han og fruen havde haft.
Der skal også siges tak til Holbæk, for at åbne hulen i
nogle hyggelige timer. Mødet sluttede med sang nr. 15/ et
vinhus. Formanden takkede for god ro og orden under
mødet. Vi er klar til at modtage mange gæster til vores
Løvfaldstur, som i år går til Middelfarts psykiatriske ho¬
spitals museum. Se omtalen i september nummeret af
bladet på side 3. Husk generalforsamlingen den 1.
oktober, klokken. 19:00. Mød nu op, og husk at ringe til
Vera mht. mad, tlf.28 969 460. Husk det nu! Så vil jeg
minde jer om at hulen har åben hver lørdag fra kl. 12:00 til
kl.15:00?
Samt at der er lidt at spise og drikke til en rimelig pris.
Kom nu ud af starthullerne og vær med!
Med kno i bord Phillip

HERNING
Referat fra hulemøde d.20/8. Formanden bød velkommen

tilbage fra ferien. Vi fik sunget og gik ellers i gang med at
opfriske alle ferie oplevelserne - man må sige at vi udvi¬
ser mangfoldighed når det gælder aktiviteter i ferien. Der
kunne fortælles om kano tur, spejderhytte ophold med
hele familien, campingtur og så selvfølgelig Canada tur
som vi jo ved nogle af vores naverkammerater deltog i.
Så har vi jo også været til en meget stor og vellykket fest
hos vores naver kammerat Jens - vi havde en herlig fest
med dejlig mad og vin samt panorama udsigt over
Herning by. Vi har hørt at Jens er rigtig god til at tage
initiativ til fest så vi glæder os allerede til næste gang -

håber han gentager denne succes. Tak til Jens og hans
familie som stod for dette fine arrangement. Formanden
havde en hilsen
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med til Jens f fra Chris i Canada - kom ikke og sig at vor
naverkammerat ikke er kendt viden om. Det fremgik af
historien at „parret" havde arbejdet sammen for 35 år
siden. Ifl. vores formand var det som om noget var „fejet
ind under gulvtæppet" med hensyn til hvad der var sket i
fritiden.(så Jens vi venter med spænding på en lille histo¬
rie fra dig). Vores formand gav et referat fra Canada turen
og han (vores IT tekniske formand) har lovet os at vise en
billedserie fra Canada - han hævder han kan finde ud af at
lave en forestilling for os i hulen - måske skulle han over¬
veje at invitere Grethe med som IT sagkyndig! Ikke nok
med at vi skal til forestilling vi skal også have Canadisk
Whisky, så sæt kryds i kalenderen. Ja alt det elektroniske
førte til visse erfaringer for en af vores naverkammerater -
han skulle bo på hotel og straks får han lille mor til at tage
ALLE øllerne ud fra mini baren, så han kan placere sin
egen lagerbeholdning, MEN pas på med det straks en øl
bliver løftet ud af mini baren bliver det registreret i recep¬
tionen - så alt øl der er løftet ud skal betales ved kasse 1 til

restaurationspris. Nu ved jeg godt at det er meget sjældent
at en naver har brug for en kold øl, men alligevel.
Peter Lys fik en lys ide og gav en øl - tak Og så kom Kaj
Helmuth heldigvis på den samme tanke så også tak til
ham. Vi var mødt 9 naver op til dette hulemøde.
Naver hilsen Jonna

HILLERØD
Vi er nu godt i gang med efterårets aktiviteter. Møde¬
planen er slået op i hulen og kan ses på internet, på adres¬
sen . Oktobers første møde bliver hule¬
aftenen den 10. oktober kl. 19.30. Formanden har lovet at
fortsætte med historier fra de varme lande. Vores messe i
oktober bliver som allerede meddelt den 18. oktober kl.
13. Bemærk at det ikke som ellers er den sidste lørdag i
måneden. Grunden til at vi har flyttet messen er at Karl
Jensen med anledning af sin 70 års fødselsdag inviterer til
åbent hus i Lyngehallen den 25. oktober kl. 9 - 12, og der
er sikkert mange navere, der vil benytte lejligheden til at
hilse på Karl. Husk som sædvanlig tilmelding til
huleaften og messe til Peder Hellerup på telefon 48 17 07
12, bedst mellem 15 og 19, og gerne en uge i forvejen.. Vi
vil jo gerne have forplejning til de fremmødte. Vi vil
meget gerne planlægge en lille historie til hver huleaften,
så giv sekretæren besked hvis der skal noget i
programmet.

HOLBÆK
Hulemøde 15-08-08. Ved det første møde efter sommerfe¬

rien, havde vi besøg af Jens, som havde hørt om os på
Roskilde festivalen. Jens har rejst meget som turist-even¬
tyrer i Asien. Derudover fik vi besøg af Christian, som er
naver på valsen. Christian kom fra Australien over Ålborg
og skulle lige have lidt mad og et sted at sove, inden han
skulle til bryllup i Jyderup næste dag. Så vi hørte mange

historier fra den store verden. Det var spændende at høre
på. Vi har stadig lidt problemer med, at få nogle at melde
sig til hulemaden, men den bliver jo ikke lavet af sig selv.
Husk at skrive dig på næste gang. Der var igen blevet
gjort pænt rent på alle hylder og i alle kroge og det kan vi
godt lide. Nu mangler vi så, at der bliver gjort rent i
Foreningshuset d. 13. september. Det er svært at samle
medlemmer til den ene dag om året, men håber at der er
nogle der møder op. Så er der igen Heste og Kræmmer¬
marked i Mørkøv, hvor vi er til stede sammen med Frede¬
rikssund afd. Vi håber at se mange af jer, om ikke for
andet, så for at kigge på. Det er d. 26-27-28. september.
Vel mødt. Husk også x i kalenderen d.29-11-08 hvor jule¬
frokosten afholdes.
TL/OP

HØRNING
En længe ventet begivenhed fandt sted d. 22. juni, hvor
Nimbusklubben havde arrangeret tur til Bindeballe. Disse
herlige gamle m/k med deres herlige gamle maskiner var
inviteret til morgenmad i Hulen. Derefter blev alle der
havde lyst, fordelt i sidevognene, og hele optoget kørte af
en smuk tilrettelagt rute fra Hørning til Bindeballe gi.
Købmandsgård. (Ikke motorveje!!!) Der spiste vi vores
medbragte madpakker, og svælgede derpå i NOSTALGI.
Bindeballe er bestemt et besøg værd, da købmanden hol¬
der de gamle købmandstraditioner i hævd, og ellers har
indrettet butikken som delvist museum, men også med
salg af fx gammel ost i kilovis. (Tag lugttæt emballage
med selv!) Klokken tre sprang man på nakken af Nim¬
busserne, og andre igen blev stuvet i "konecontainererne"
(Av, min røv, her måtte formandinden hoppe på én af
følgevognene, der heldigvis havde indlagt væskedepot.)
Det var en herlig dag med både regn og solskin, og hele
optoget vakte behørig opsigt, (og endda kødannelse på
turen ud.) Vores hyggelige samvær munder nok ud i at vi
byder Nimbusfolkene på aftenvisit hos os i Møllen. En af
de gæve gutter arbejdede i Møllen under krigen, og
kendte til et hemmeligt rum under bakken.
Med kno i bordet "formandinden "
Vi er ikke gået helt i opløsning, trods den varme sommer.
Der har været kørsel med „NIMBUS", og sener
CAMPINGTRÆF i det sønderjyske. Vi var 8 pers. her fra
Hørning der stævnede sammen en weekend i Øster Højst.
Hulemødet her den 5 bød på en overraskelse. Lille Claus
og fru Kirsten var kommet på besøg, Claus er udlært tøm¬
rer/snedker fra det nordtyskland. Den stejle grusbakke til
hulen var også blevet jævnet ud, så nu kan selv en

trillebør komme op. Der blev fortalt ferieminder, lige fra
Bornholm og op til Grønland. Mundtøjet stod ikke stille
og tiden løb fra os, så hulemor og hjælper bad os drikke
ud, Nu skal vi hjem. Endnu en hyggelig aften i venners
kreds var slut med MINDERNE.
HUSK 13 DEC. Jul i Møllen og åben hule.
Jens Hansen
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KOLDING
Så er ferien vist forbi, og vi håber at se flere afjer til
nogle hyggelige timer. Det var kun bestyrelsen som var
mødt op den aften, men vi havde det nu også ganske rart.
Vi har fået renoveret vores lokale, Preben og Lars har
knoklet i et par uger derovre. Og jeg må sige, at de har
været flittige med resultatet, der er blevet så lyst og rart.
Og vi vil sige jer tusind tak for at I turde binde an med
det. Vi andre har hjulpet så godt som vi kunne, også tak til
jer. Så et forsinket tillykke til de to Piger, Inge og Kirsten
fra Fyn med jeres jubilæum. Vi fik svenden for sent så vi
nåede ikke at lykønske jer, håber I tilgiver os. Angående
jubilæum har vi også et i november måned, da det er 25 år
siden, at vi fik vores hule og i den anledning vil vi holde
åbent hus, og alle er velkommen, men derom senere. Det
var alt for denne gang.
Naverhilsen Karen.

KØBENHAVN
August var jo stadig ferietid, så intet at melde. Lørdag den
4.10. afholder vi som nævnt i den sidste Svend kombine¬
ret Surprice-Party og Jubilardag. Se omtalen der. Men når
du læsser disse linjer, er tilmeldingsfristen for længst
overstået. Har du ikke fået det gjort, kan du jo spørge
Hulemor Anny på tlf. 32 97 95 90, om der er et „hul". Der
er endelig atter Søndagsmesse den 19.10. og vi runder
måneden afmed efterårets andet Svende-Hulemøde

torsdag den 23. Vel mødt begge gange! FIIISK ER
GODT, og skal vi spise meget af, siger de kloge. Så der er
derfor ingen undskyldning for ikke at troppe op til vort
Sildebord lørdag den 1.11. hvor næsten alt godt fra havet
forekommer i stimer på det runde bord, der i dagens
anledning er (fiske)nettet op noget så overdådigt. Der er
ingen ben i at deltage, og det er nok af det våde til at
skylle den dejlige smag ned med. Så tag med ud at fisk'
på den nemme måde. Du må meget gerne bidrage med en

„sælfangst", der naturligvis bliver refunderet. Tal med
Anny inden den 26.10. hvor der er deadline for tilmel¬
ding. Alle mand om bord! „Almindelig" tilmelding, kan
naturligvis også ske til mig på mobil 26 73 88 65. Sidst
vil jeg varsko, at vi i anledning af vor 110 års fødselsdag
næste år, pønser med/på at afholde en fest lørdag den 10.
januar. Så reserver dagen, og læs mere herom i næste
nummer. Jeg hører jo ofte, at I taler om 100 årsdagen og
presser på, så jeg tror at opbakningen fra jer er der, eller
hvad? Men vi er som det kan ses, jo ikke nogen årsunger
længere.
Arrangementer:
4.10. kl. 13.00 Surprice-party & Jubilardag
19.10. kl. 10.30 Søndagsmesse
23.10. kl. 19.00 Svende-Hulemøde
1.11. kl. 13.00 Sildebord
Med km I burdet Ntets „2m"
Rettelse til Adresseliste for Los Angeles
Sekreær : Albert Jakobsen

LOS ANGELES
September modet har vi endnu ikke haft, så der er ikke
meget at berette af nyheder, andet end at vi har indlagt
lidt tekst på navernes webside, som I kan se på. Deres
webside hedder NAVERNE.COM Jeg vil forsøge at
skrive lidt om Los Angeles Navernes historie på et senere
tidspunkt på denne webside.
Med Kno Arne O.

NAKSKOV
Så er sommeren forbi, og vi kan tage fat igen med forny¬
ede kræfter. Fredag d. 29/8 fik vi besøg fra Sønderborg,
det var Jørgen og Ester der ville have en aften med os, så
jeg måtte finde ud af hvilken medlemmer der var hjemme,
det blev en rigtig hyggelig aften, som vi holdt hjemme
hos os selv på Rødbyvej, selvom vi kun blev 6 var det en
god aften, tak for besøget Jørgen og Ester. Hulemødet
fredagen efter, blev ikke til noget, om man havde glemt
det, eller man troede at det var annulleret grundet
Sønderborg besøget ved jeg ikke ???????? Hulemødet d.
3/10 kl. 18.00 giver hulen mad og en enkelt til halsen, og
derefter viser der film fra Amazonas som jeg optog på en
fotosafari sammen med Maria. P.S. Husk at ringe afbud
hvis man ikke kan komme til huleaftnerne.
Med kno i bord Henning

NÆSTVED
Siden sidst. Der er afholdt skovtur. Vi startede fra Hulen,
hvor bussen hentede os. Der var 20 personer, som deltog.
Vi kørte til Klintholm Havn, hvor vi gik om bord på
skibet Discovery, der sejlede ud, så vi fik set Møns Klint
fra søsiden. Et fantastisk syn, trods megen søgang på
turen ud. Turen tog knapt 2 timer. Efter sejlturen gik vi
hen til Røgeriet, hvor der var bestilt frokost med sild og
fisk, hvor alt er hjemmelavet. Maden var rigtig god, så vi
blev mætte. Efter frokosten var indtaget, gik turen til
Geocenteret, hvor vi fik set en interessant udstilling samt
en fantastisk film om Klinteskoven. Mætte og trætte på
oplevelser, kørte vi tilbage til Hulen. Jeg tror, alle havde
fået nok for den dag. Tak til festudvalget for et dejligt
arrangement. På sidste hulemøde blev det vedtaget at lave
en aktivitetskalender for 2009. Den vil blive udsendt. Der
var arbejdsdag i Hulen d. 06.09 med rengøring og opryd¬
ning. Der mødte 10 personer op, så vi fik givet den en
ordentlig omgang. Lamperne blev ordnet, vinduerne skin¬
ner, så det er en fryd. Jeg tror, at vi kommer til at spare på
lyset. Skuret fik også en omgang, så nu kan vi holde
møde i det. Det var et godt stykke arbejde, der blev
udført. Husk at der er ølsmagning den 24. oktober kl. 19.
Efter ølsmagningen bliver der serveret pølsebord. Begge
dele til en pris på 150 kr. Der er plads til 30 personer, og
tilmelding er først til mølle.
Med naverhilsen Ove.
NB. Åbningstiderne i Hulen:
Torsdag og fredag fra 14:00-18:00
Når der er hulemøde åbnes først kl. 16:00.
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NYSTED Første hulemøde blev holdt mandag den. 01-09-2008 kl. 19:00
og 7 naver var mødt til aftenens møde, Kaj Truelsen meldte afbud og Ole Wiberg er stadigvæk ude og sejle. Mødet
blev indledt med en sang, og da det var længe siden vi havde rørt stemmebåndet var der en del hosten, men blev
sangen dog gennemført selvom takten var noget langsom. Ib Thøfner fylder 70 år den. 05-09-2008 og Jens Kristensen
fylder 70 år den 15-09-2008 så der er 2 fødselsdage i September måned. Sommerens fest løb fint af stablen den. 14.
Juni i lånte lokaler hos Ib Foss og alle hyggede sig med mad og drikke samt hinandens selskab, fremmødet var stort og
20 personer havde fundet vej, og en enkelt måtte dog have instrukser for at finde lokalet, hvor festen blev holdt.
Sejlturen i Ole Wiberg 36 fods Ketch var en dejlig tur med sol - vindstille og havblik og første del af turen gik til Nysted
Hav Vindmølle Park hvor vi kikke på de enorme møller, herefter gik turen mod Gedser hvor frokosten blev indtaget,
der blev også tid til at aflægge det lokale Bådelaug et besøg og de var selvfølgelig glade for at få besøg fra Nysted og så
særligt af Navere, så vi benyttede straks chancen for at fortælle om Navernes virke, om det giver nye medlemmer er
tvivlsomt. Turen gik nu til Nysted og Ole udførte havne manøvre med stort mandsmod og med helt ny besætning, men
efter et par kraftige ordre faldt tingene alligevel i hak og båden blev fortøjet efter anvisninger fra Ole. Tak for turen
Ole, vi glæder os til næste tur hvor vi forhåbentlig skal bruge sejlene som ikke blev benyttet på denne tur. Frank Bred
kunne berette om hans sommerferie i Skotland og besøg på Whisky Destillerierne rundt omkring, men han huskede
ikke mærkerne han smagte, det kan man have en mening om og som blev til stor morskab for de fremmødte svende.
Planlægning af næste udflugt var også på programmet, dette skal dog drøftes nærmere på de næste møder i efteråret
og vinteren. Gule ærter spises i Stoppestedet den. 5. November kl. 19:00 og vi håber igen at se svendene fra Nakskov.
Tilmelding ved Oldermanden på 21 66 68 39. Næste hulemøde bliver mandag den. 6. Oktober og denne gang bliver
der inviteret en gæst som er et muligt nyt medlem, et Project vi måtte indstille inden sommerferien. Frank havde lavet
en udmærket Baccalau til svendene som spiste med stor appetit, dog ikke så meget at gryden kunne tømmes. Næste
måneds nav som får lov til at udfolde sin gastronomiske egenskaber bliver Birger Skou, som er forholdsvis nyt medlem
og allerede nu får et meget stort ansvar for mødets traktement. (Vi håber på det bedste, for han ville ikke fortælle om

menuen) Minderne blev sunget med lidt større gejst end den første sang, og til fælles glæde for alle - gik det ganske
pænt. Med kno Oldermanden

RANDERS
Så var der hulemøde igen, men denne gang blev det holdt ude i et sommerhus på Lystrupstrand (ved Fjellerup). Det
var dejligt at være derude i det gode vejr. Vi var ti medlemmer, der var mødt op. Grethe, Jørn, Helle og Jan beholder
pladsen, en stor tak til dem for det store arbejde og tak til Stoffer for, at vi måtte leje sommerhuset den weekend, en
stor tak til dem alle. Vi har generalforsamling d.03.10-2008, håber der møder nogle op. Hvis alt går godt, skulle vi
gerne flytte til den nye hule i oktober. Der er julefrokost d. 28.11-2008, men tidspunktet har jeg ikke sat på plads
endnu. Kno i bordet, Peter.

ROSKILDE
Den 29. august havde vi hulemøde, hvor vi var 14 med¬
lemmer, og som sædvanlig en rigtig hyggelig og dejlig
aften i gode venners lag. Formand Inger bød velkommen
hvorefter vi sang jeg er den glade vandringsmand. Så var
aftenen godt i gang og vi drog alle ind til de medbragte
madpakker. Karl Sørensen der var fyldt 75 år slog på klok¬
ken og gav en lille én. Alt i alt en hyggelig og glad aften,
der sluttede ved 21,30 tiden.
Program for Oktober. Hulemøde 31. Oktober.
Hulevagt Annalise og Mogens.
Med naverhilsen Gitte.

SAMSØ
Fredag den 5/9 første hulemøde efter sommerferien. Vi
var mødt 7 naver op, og havde besøg af kommende nav
Kristian fra Silkeborg. Det blev et lille møde, da vi ikke
rigtig er kommet i gang endnu.
MØDER:
21/9 Søndagsmøde
3/10 Hulemøde Gule ærter.
19/10 Søndagsmøde
Med kno Jørn.

SILKEBORG
Der er en sang der begynder sådan "Septembers himmel
er så blå, dens skyer lyser hvide" det kan da ikke være

mere passene for dagen i dag. Sommeren er gået på held
og efteråret er kommet og det betyder samtidigt at vi
flytter inden dørs igen. Jeg skal hilse jer alle fra Georg
Nymand i Calgary ovre i Canada han besøgt os i Hulen
her i sommer, og var meget glad for at kommer her, og vil
aflægge os et besøg igen til næste år når han kommer til
Danmark.
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Den først oktober har Vagn "Rør" 25 års jubilæum, besty¬
relsen har besluttet at vi vil fejre Vagn søndag den 5.
oktober i Hulen. Han har godt nok jubilæumsdag den
første, men da det er en onsdag så udskyder vi det til
søndag, hvor alle Navere er velkomne sammen med Rør¬
familien. Så vi vil se frem til denne dag. Inden den tid har
vi jo generalforsamling den 27. september 2008 kl.10
dagsorden efter vedtægterne. Så må vi se hvad om det
giver nogle forskydninger i bestyrelsen. Vi savner vores
kasserere som er flyttet til Samsø, det er måske ikke så
praktisk med kassereren siddende på Samsø.I næste mdr.
bliver der SANGEFTERMIDDAG den 1. november kl. 14 i

Hulen, vi forventer at Haldur kommer og spiller samen
med Farmand og Edderkoppen. Altså en eftermiddag
med stor glæde og så når du kommer og synger med
sammen din bedre halvdel så bliver det festligt. Så vi ses i
Hulen til Generalforsamling - Vagns jubilæum og Sang¬
eftermiddag.
Hold jer fugtige så længe. Skriverkarlen

SØNDERBORG
Hulemøde i Sønderborg 5. Sept. Da undertegnede ikke
var til stede har jeg modtaget dette fra formanden. 7
naver var mødt til det første hulemøde efter sommerfe¬
rie, vi startede med at holde et minuts stilhed for Åge
som taget på sin sidste rejse, vi vil takke fanebærer som
var mødt op til Åges bisættelse Aarhus, Herning, Ran¬
ders, vi synes det var fint, Ester og Jørgen havde været en
tur på Lolland og besøgt Hulen og var blevet godt bevær¬
tet. Regnar havde været en tur til Mosel og fortalte om
sin tur, så det var en rigtig god aften.
Med kno i bordet og Møjn, Martha

SLAGELSE
Hulemode d. 05.09.2008: Vi var samlet 3 svende og 3
NV, så det er jo ikke noget at skrive hjem om. Men vi
startede med sang nr. 42 og fik snakket lidt om Set. Mi¬
chaels Nat d. 26. sept., hvor jeg håber at fremmødet bliver
lidt bedre. Vi har desværre været nød til at skifte lås til

hulen, fordi her har været gæster, som har låst sig både
ind og ud igen og da det ikke er nogen i foreningen, kan
jeg kun konkludere at der er mindst én nøgle i omløb,
som jeg ikke har kendskab til. Derfor er låsen pr. d.d.
skiftet. Vi har lagt en foreløbig dato, ang. besøg i Sorø
kirke, til d. 11.10.2008. Ca. kl. 19^ gik vi over til de
kulinariske anretninger og minderne blev sunget ca. kl.
2222. Med

kno i bordet: Erik H. Andersen

STOCKHOLM
Den 2. august hade vi Chriss surprise, som blev en noget
anderledes fest med meget fantasi og mange minder, og
den 15. august var vi et mindre antal til hulemøde. Den
23. hade vi vår årlige familjefest, hvor vores børn og bør¬
nebørn fik samlets, og vi fik høre en del om sager de
hade gjord, som vi ikke vidste om. Den 30. august fejrede
vi foreningens 95. årsdag, vi var ikke så mange samlet,
men vi kommer sikkert at være mange fler når
foreningen bliver 100 år.
D. 03. okt. Manedsmøde fredag kl. 19.
D. 11. okt. Whist lørdag kl. 10.
D. 17. okt. Teaterbesøg fredag kl. ???? Ring Aage.
D. 31. okt. Svendefest fredag kl. 19.
Med naverhilsen Onkel Anders.

VEJLE
Til Hulemødet den 5.September var 18 Naver og Navinder mødt op i Hytten, og mødet blev indledt med Nr.: 29 " Når
somren er til ende" hvorefter Formanden bød velkommen. Kaj Møller Hansen havde søgt om optagelse for 2 møder
siden. Siden er hans optagelseskriterier blevet forelagt bestyrelsen samt de medlemmer, der har været til stede på de
foregående møder. Med "Papirerne" i orden, blev Kaj kaldt til det runde bord, hvor Formanden informerede ham om

Naverbevægelsen, samt de traditioner og pligter der er som Nav. Kaj sagde ja til at efterleve dette, hvorefter han blev
optaget, og budt velkommen med "Velkomstsangen". Formanden oplyste, at der er kommet et henvendelse fra en af de
andre beboer på Navervej ang. Oprettelse af et Vejlaug, så Navervej kan blive repareret, da den efterhånden er "Hullet"
pga. den megen regn. Dette Vejlaug vil i nær fremtid afholde møde ang. Materialevalg, samt arbejdsgang. Et af Vejle
Naverforening's medlemmer siden 1988 Erik Ole Hansen har Doneret et anseligt beløb til udskiftning at taget, samt
tilbageførelse af taget til det oprindelige udseende. Desuden skal donationen bruges til reparationer og maling af
Hytten. En stor tak til Ole fra Foreningen, der som en " Ringe tak " for donationen udnævnte Ole til Æresmedlem af
Vejle Naverforening. Til at fa sat styr på dette arbejde, vil der blive nedsat en "Styregruppe" der vil tage hånd om

bestilling af de forskellige materialer, der skal bruges. Efter at Formanden var færdig med sin beretning, afprøvede Kaj
lyden af 2 knoslag i det Runde bord, hvilket fik Erik Ole til at starte "Klokkespillet" En stor tak til de ædle givere, der
selvfølgelig fik "Blæren" HUSK GENERALFORSAMLING DEN 3. OKTOBER. FORSLAG TIL GENERALFOR¬
SAMLINGEN SKAL VÆRE FORMANDEN I HÆNDE SENEST 8 DAGE FØR GENERALFORSAMLINGEN. DER

ER " GULE ÆRTER " I HYTTEN LØRDAG DEN 15. NOVEMBER. TILMELDING TIL HANS EMBORG TLF: 75

83 09 01 ELLER MOBIL:40 92 97 05. Tidsfristen for tilmelding til GULE ÆRTER i næste nr. af Svenden.
Med kno Kaj.
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ÅLBORG
Huleaften onsdag den 3. september 2008 kl. 19,00 i Aal¬
borg Foreningen. 13 svende var mødt op til den første
huleaften efter sommerferien i juli og august. Kassereren
bød velkommen, da formanden var en lille smule
forsinket. Der var en dejlig stemning - det virkede som
om, at alle var glade for gensynet efter ferien. Desværre
mistede vi vor mangeårige gode naverbror, Erik Katberg,
sidst i juni måned. Han vil blive dybt savnet. Snakken gik
- lige fra planer om efterårsprogrammet og til julelotteriet.
Og ikke at forglemme: Hvad skal vi ha' at spise
fremover! Hulemor/sekretæren noterede i rasende fart,
men må desværre bryde sammen og tilstå, at det var
ganske umuligt at nedskrive alle forslagene i samme
tempo, som de blev fremsat Men vi finder nok ud af
det. Gule ærter, Stegte ål, Nytårstorsk, Flæskesteg, „And
a'la Bagdad" osv. osv. var i hvert fald på top-ti-listen
så det har vi skrevet os bag øret! For uindviede skal det
lige berettes, at And a' la Bagdad er Iraker-Kurts
opfindelse. Dengang han var gidsel i Irak (jeg husker ikke
årstallet, men Anker J. var inde i billedet m.h.t. at få dem
hjem ...) Historien går på, at der i hele Bagdad by kun
fandtes en eneste anorektisk and til Mortensaften, som de
danske gidsler jo gerne ville fejre midt i al elendigheden.
Den and købte Kurt. Derefter spænede Kurt rundt for at
skaffe lidt „fyld" til kræet, således at ca. alle 24 danskere
kunne blive mætte - både med hensyn til kød - men ikke
mindst med hensyn til SOVS så Kurt fandt alle mulige
slagtede, udhungrede og selvdøde kadavere og „mosede"
dem til en stor gang miskmask - dette blev stoppet ind i
den anorektiske and og det hele blev stegt. Færdigt
arbejde !!!!! Det smagte ganske fortræffeligt iflg.
pålidelige kilder Det gør retten stadigvæk her hos os
Navere i Aalborg hver eneste Mortensaften i Hulen. Se
det var en rigtig skrøne og så er' et ikk' engang løwn
!!!! Aalborg har fået et nyt og flot „monument" - kaldet
„UtzonCenteret" et prestigebyggeri, som er faldet i
god jord hos befolkningen til trods for en lidt kedelig grå
facade (hulemors mening, sorry) men der foregår
spændende ting indenfor murene, så vi har tænkt os at
lave en lille udflugt dertil her i efteråret engang.
Blærerøwshatten gik nærmest på omgang, så vi havde alt
i alt en skøn aften.
Hilsen ti! alle herfra Aalborg.
Hulemor.

ÅRHUS
Til hulemødet den 8-8, fortalte formanden om turen til
Canada. Det havde været en rigtig skøn tur, med mange
gode oplevelser, såsom en tur gennem Calgary i vogn,
Hvor der stod ca.: 250,000 mennesker, rundt på ruten som
vinkede og fotograferede dem ! I en lille by uden for
Vancouver måtte Ole med familie sande at verden er lille,
De gik på en cafe', for at drikke en kop kaffe - ved bordet
ved siden af, satte en familie fra Randers sig, i samme
ærinde !!! Leif Jensen slog på klokken i anledning af sit
forestående guldbryllup !
Fugleskydning den 23 - 8. Der var 11 navere mødt frem
til skydning, men først satte de sig til et veldækket mor¬
genbord, med alt til ganen af både vådt og tørt, værten for
dette var sidste års fuglekonge Kaj Lindskjold. Så gik
fugleskydningen i gang , kun afbrudt et par timer senere
af en dejlig frokost. Den mange gange vindene fugle¬
konge Frank Ibsen, lagde hårdt ud, han skød halsen ned -
højre vinge og ligeså godt gøre det færdigt så skød han
også venstre vinge ned. Richard Schmidt skød halen ned.

Tonny Clemmensen skød biystet ned, og overtager nu
værdigheden som fuglekonge ! Tillykke med det Tonny !
Kaj "kom" til at skyde næbbet ned, og det koster en om¬
gang.
Hulemøde den 10-9

Bowling den 24 - 9, i Echersbergsgade kl. 19,-
Tilmelding er nødvendigt, da der skal bestilles baner !
Ring til Kaj på tlf.. 86244351
Hilsen fra smilets by. Lis

\ ^ Øéns Værtshus W

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

GLARMESTEREN
oj /tans 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: 5495 5665 Mobil: 2449 6474
E-mail: hebro@vip.cybercity.dk

TILMELDING OG ITDMELDNING 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

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

REDAKTØR
Richard Schmidt, Skanderborgvej 13A.1. 8362 Hørning
E-mail: naverne@gmail.com, Tlf.: 8692 2901, 2160 6792

FORSENDELSE AF CCEG.BLADET.

Vagner Sørensen, Egevænget 1, 8382 Hinnerup
Tlf. 4094 2619 - 4093 1963 e-mail: vagner@egevaengetl-29.dk
Udstillingsvognen: Udstillingsvognen står i Holbæk, og
spørgsmål angående udlån af vognen bedes rettes til:
Ole Puggaard Ladegaardsparken 67, Ith
DK-4300 Holbæk tlf.: 5927 4264
E-mail: o.puggaard@hotmail.com

Produktion: imprint grafisk • 5572 6692

Hos os er

du altid
velkommen!

Lad os se på
din privatøkonomi
med friske øjne Arbejdernes Landsbank

Filialen i Silkeborg • Tværgade 7 • 8600 Silkeborg • E-mail5347@al-bank.dk
Telefon 38483047 • Direkte 38483588 • Telefax 38483147

Dit lohzctle øl dep°£

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

g>telke'ö #aötfjaué
Hotelrestaurant

Bollingstedter Strasse 2
24852 Langstedt, Tyskland
Vi taler dansk.
Kulinarisk Buffet, se www.stelkes-gasthaus.de

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 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

K RO N E

TAXI 7550 2700

Imprint Grafisk
Thurøvej 8 ■ 4700 Næstved • Tlf. 5572 6692
www.imprint.dk • imprint@imprint.dk

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
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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

I>£N

<qyLONe

^erkond/r^.
Set. Jørgens Park

55 72 11 95
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TUF. SÉ> 82. 05±5

Åbningstider:
Hverdage fra kl. 6-18
Fredage dog til kl. 19

Byggefirmaet
Johansen

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

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

Lise
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
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Byggefirmaet
Johansen

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

Formand for foreningen i Århus
www.byggefirmaet-johansen.dk
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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
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„GAMLE" KØBENHAVN KALDER!
I løbet af de sidste 10 år, er vi ofte blevet opfordret til atter at sfholde en bette fest, derfor har vi tænkt os, af fejre vor
110 års Stiftelsesfest lørdag den 10. januar 2009. Den bliver lidt a' la' sidst med alt inklusive, hvilket forhåbentlig
ikke afskrækker jer i at deltage. Traktementet bliver Thai, hvor alle kan være med. Hele arrangementet be¬
står af mange (8) pragtfulde retter, dessert, kaffe/the/irish coffee/cognac/baileys samt fri bar. Det hele
skal nydes til live musik, Thai Dans og tryl. Det er fra kl. 18.00 - 02.00, og prisen er kun kr. 695,00 P.P. Ring
til undertegnede inden den 7.12. Angående eventuel yderligere information og tilmelding. Jeg håber, at
mange vil deltage.
Mange kraftige naverhilsener fra Niels „2M", Formand

På Jubilardagen i Kbh. 's Hule den
4. oktober, fejrede vi Jan Boye (40
år den 1.7.08) - til venstre,
og Per Nordahl (25 år den 7.10.07).
Per kom i Den Gyldne Bog med
navnetræk,
og Jan med „ våbenskjold".
Ligeledes fik Jan en sølvmønt i det
runde bord.

120 års fødselsdag.
Otto og Else Westergaard kan fejre deres 60 års fødselsdage, henholdsvis den
5 og 27. november. Else er uddannet som klinikassistent i Viborg, men
arbejder i dag på Danfoss! Otto erfra Holstebro, men kom i koloniallære i
Viborg, hvor han trafElse, de blev gift og har to sønner! Efter soldatertiden
kom Otto på militærpolitiskole i København, blev derefter sendt til Cypern
som MP Korporal. Hjemme igen, kom han på politiskolen i København, blev
derefter ansat på station 2. Otto blev fastansat og flyttede i 1974 til Århus
politi. I 1979 flyttede Else og Otto til Grønland, hvor de boede og arbejdede
til 1983 - hvor de flyttede hjem til DK. Otto var i mange år ansat hos
nærpolitiet i Viby, men stationen blev nedlagt. I dag er han ansat på
politigården i Århus! Else og Otto er meget rejselystne og har været mange
steder på Kloden. I år har de både været i Rom og til stævne i Canada! I det
nye årfår de mere tid til deres rejseaktivitet, da de begge går på efterløn,
med udgangen afdette år.
Hjertelig tillykke medfødselsdagen Else og Otto, ønskes i af
Århusforeningen. Lis.
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FØDSELSDAGE
D. 15.10.2008
50 år

D. 05.11.2008
60 år

D. 06.11.2008
50 år

D. 16.11.2008
50 år

D. 27.11.2008

60 år

Jan H. Frederiksen Randers
Gl. Viborgvej 181
8900 Randers

Otto Westergaard
Højgårdsvej 24
8362 Hørning

Tom Christensen

Musvågevej 9, st. th.
2400 København

Århus

København

Bo Stavnsbo

Storegade 2
8305 Samsø

Samsø

Else Westergaard Århus
Højgårdsvej 24
8362 Hørning

D. 04.12.2008 Erling Rasmussen Stockholm
75 år Patron Pehrs Väg 31, ltr.

S - 14135 Huddinge
Sverige

TAK - TAK - TAK - TAK

Mange tak for opmærksomheden til jer alle ved mit 25
års jubilæum. Samt udnævnelse til æresmedlem i Silke¬
borg. En stor tak til alle Navere i Silkeborg.
Vagn "Rør"

Hjertelig tak for telegrammer og hilsner ved mit 10 års
jubilæum. Det er dejligt at så mange tænker på en, det
glædede mig meget.
Med naverhilsen. Ove Graae.

mwr

JUBILÆUM

D. 06.10.2008

30 år

D. 01.11.2008

10 år

D. 03.11.2008
25 år

D. 03.11.2008
30 år

D. 14.11.2008
10 år

Evald Johansen Randers
Nordre Skansen 30
9900 Frederikshavn

Hermand S. Jespersen Aalborg
Gadekærvej 10, Sejlflod
9280 Storevorde

Erwin B. Jacobsen

Ødisvej 146
6070 Christiansfeld

Kolding

Niels G. Vase

Hovedvejen 213
8361 Hasselager

Hørning

Criss Christiansson Stockholm
c/o Naverne Torpvægen 6
134 64 Ingarø
Sverige

D. 19.11.2008 Henry Frølund Stockholm
60 år 81, 77th Street

Brooklyn NY 11209
USA

Mindeord

Tirsdag den 30/09-08 drog naver Louis Jensen pludselig
ud på sin sidste rejse. Louis var født i Nakskov d. 10/01-
41. Louis havde rejst i mange lande, Somalia, Grønland,
Norge, og Tyskland. Efter endt rejsearbejde blev Louis
optaget i C.U.K, Fredericia 01/06-02. Gemmen 4 år var
Louis kasserer i vor forening, som han gik meget op i og
bestred med stor omhu.
Ære være hans minde.
P.F. V. Erik Philipsen

Tak for jeres opmærksomhed fra nær og ijern
ved min 75 års fødselsdag.
Ruth Rasmussen, Stockholm.

Et hjertelig tak til H..B. Silkeborg og Stockholm og
Naverkammarater ijern og när for opmärksomheden ved
min 80 årsdag, med Naverhilsen
Poul Mark Olsen Stockholm

Åbent Hus, Kolding forening.
I anledning at vi har haft vores dejlige hule i 25 år,

og da den er blevet så flot renoveret,
vil vi holde åbent hus Lørdag d. 22-11

fra Kl. 13.00 til 17.00.
Vi vil være vært med en bid brod og en dram.

Naverhilsen Bestyrelsen.
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Mørkøv Heste og Kræmmermarked i Weekenden 26-28. September. 2008.
Så var det igen tid, til at komme på det årlige Heste & Kræmmermarked i Mørkøv. Det var med en stor spænding om vi nåde, at fa
Navervognen klar til kræmmermarked i år, det viste sig nemlig at den var mere medtaget end vi først troede. Men uden Ronny
Rehnstrøm og Freddy Christensen fra Holbæk var dette ikke lykkedes, de har lagt mange timer i den. I skal have en stor tak for
jeres indsats. 1 år var vejret med os, det var et par dejlige dage på marked, og igen i år, var der godt besøgt ved vognen af gæster
der ville høre om Naverne m.m.Og som noget nyt havde vi vores smed Keld Nielsen fra Frederikssund sammen med hans mobile
smedje med på marked i år. Her blev der lavet små hestesko og diverse andre ting, som blev et tilløbsstykke, hvor folk kom og så
på Keld og hans håndværk. Keld blev så glad for, at kunne komme ud og vise sit håndværk, at kan gerne vil komme igen til næste
år. Søndag fik vi besøg af

2 Tyske Naversvende,
som var på valsen her i g
landet. De fik som vi jo
altid plejer en hjertelig
velkomst og de fik også
smagt på Hulefars
murebenzin. Efter et

par dejlige dage i
Mørkøv, var det på tide
at lukke og slukke for i
år, men vi kommer igen
til næste år.

Emne Udstillingsvognen.
Som man kan se andet sted i Svenden har vi igen i år været i Mørkøv. Men vognen var ikke lige i den stand vi kunne
ønske, vi er begyndt en renovering, men den noget mere omfattede en vi regnede med, skimmelsvamp overalt, det
indvendige beklædning skal skiftes. Vi fik det meste af skelettet rejst, så vi kunne kører med den, og fik pyntet lidt på
væggene på nogle nervøse due, samt skilte. Men problemet er vi skal videre og der er noget økonomi i det og der kni¬
ber det, vores foreninger kan ikke klare det alene. Tidligere har vi gjort opmærksom på det og der var der flere for¬
eninger der var villig til at give et tilskud til genoprettelse. Derfor har vi oprettet en konto til drift og vedligehold som
vi håber mange foreninger vil støtte, vognen udvendig er jo fantastik flot, vækker meget opsigt når vi kører med den.
Vi håber også at andre foreninger vil gøre brug af den når den er renoveret.
Kontonr. REG nr. 3208 KONTO nr. 3562476741 Danske Bank Holbæk.
F/Holbæk og Frederikssund Naverne Kurt og Ole

60 års Jubilæum i C.U.K.
Henry Frølund blev medlem i Stockholm
9. november 1948, og har siden været
trofast naverforeningen. I 1954 tog han
arbejde på en båd, som gik på Amerika.
Men efter nogle år blev han syg og kom i
land i New York. Efter det fik han arbejde
på den svenske ambasade og senere har
han i mange år gjort et stort arbejde i den
danske sjømandskirke i New York. Han
har genom alle år kommet fra Amerika
til Stockholm når noget jubileum, nogen
større fest eller en samlet rese f. eks. Til
Mosel eller Schweiz. Han har også taget
vel hånd om, når nogen nav har kommet
til New York. Men desværre tar aldem ut
sin ræt efter over 90 år, og de lange reser
tager slut. Styrelsen gratulerer Henry
Frølund med sit hans 60 års jubileum.
Styrelsen.

Julefrokost
Naverne i Frederikssund

inventerer til dejligt julebord,
med alle julens specialiteter.
01 og vand til Hulepriser.

Hvornår: Den 06 december 2008.
Sted: Hulen, Græse gi. skole,
Græse Skolevej 21. 3600. Fr. sund.

Pris: 135kr.

Tilmelding: Ja.
Hvornår: Senest den 01 december.
Til hvem: Kurt Rasmussen 48 24 88 81

/ kkbr@c.dk
Poul Berg 47 72 17 77/
poulbente@privat.dk

Vi ses i hulen.
God Jul og et godt Nytår.



HB- Møde Fredericia 27. September 2008
1. Formandens beretning. Først vil jeg byde velkommen til de fremmødte til dette HB-møde. Siden sidste møde, har Formanden for
Naverne i Kolding og jeg været på besøg på Teknisk Skole i Kolding, hvor vi mødte Tømrerlærlinge, der ugen efter vores besøg
skulle starte på Svendeprøven. Der var stor interesse for Naverbevægelsen, og flere var opsat på, at efter endt Svendeprøve ville de
kontakte enten Verner eller mig, for at høre nærmere, om vi inden for CUK kunne hjælpe dem med kontakter i Udlandet. Vi har lige¬
ledes faet en invitation til at deltage i "Svendedagen" i Esbjerg, og Næstformand Henning og jeg deltager i arrangementet den 26.
September. Da dette arrangement er dagen før vores HB-møde, vil jeg berette mere om dette i næste nr. af Svenden. En hilsen fra Ole
fra Calgary, der gæstede Fredericia og deltog i deres "Stegte Ål". Hørning har forespurgt om det er muligt, at afholde et HB-møde
der, hvilket jeg har tilkendegivet over for dem, at det først kan blive i det nye år, men de vil høre nærmere.
Kaj Jepsen. Formand CUK.
2. Redaktøren. Richard Schmidt har deltaget i CCEG-træf i Odense. Han gav et lille referat fra mødet. Han er tilfreds med trykke¬
ren af Svenden. De har et godt samarbejde.
3. Hovedkasserer. Kassereren har udestående med flere foreninger, som endnu ikke har betalt for 2008. Disse foreninger bedes
bringe deres mellemværende med kassereren i orden omgående. Kassereren ønsker en ny computer. Den koster kr. 3300. Han ansø¬
ger om et tilskud på Kr. 2000. Differencen betaler kassereren selv, hvilket afstedkommer at computeren tilhører kassereren.
4. Arkivet. Vagner har holdt ferie, så vi håber at han starter med arkivet igen.
5. Vedtægter HB har endnu ikke modtaget noget retur fra Hørning. Vi forventer at få svar omgående, da det er det sidste, vi mang¬
ler til endelig godkendelse.
6. Henrik Berg ang. Kob af Domænenavn
Da Næstved, der er tilbudt domænenavnet, endnu ikke har taget stilling til købet, kan HB ikke behandle dette.
7. Opfølgning af ny folder. Vi er i gang med at udgive en ny folder. Der er kommet flere forslag fra de forskellige foreninger. HB
vil bygge videre på disse, således at vi får en folder, der ser ordentlig ud.
8. Eventuelt Intet.
9. Ny modedato og sted
Næste møde foregår i Sønderborg den 29.11.08 og København den 10.01.09.
Referat Ove Graae

Formandens Spalte.
På det sidste HB-møde skulle vi have godkendt revideret Lokalvedtægter for en Forening, der havde fremsendt dem en
gang til godkendelse, men der var et par små rettelser, som HB fremsendte til Foreningen. For at vi i HB kan være For¬
eningerne behjælpelig, er det nødvendigt, at vi har de gældende godkendte Lokalvedtægter. HB vil ikke nævne navn på
Foreningen, men de er forhåbentlig selv klar over, at vi ikke har modtaget deres Lokalvedtægter. Jeg er blevet ringet op
af flere Foreninger der spørger, hvad jeg har af kommentarer til et „ Åbent brev til Naverne „ hvori der er kritik afmit
indlæg i Den farende Svend fra August, samt en meget personlig kritik afmig personligt. Vedkommende der har rund¬
sendt dette brev til Naverforeningerne, har åbenbart ikke ment, at det var nødvendigt, at jeg fik en kopi. Jeg har fået til¬
sendt en kopi af brevet fra en Forening. Jeg vil ikke tage til genmæle her i Svenden, idet personlig kritik først og frem¬
mest skal rettes til personen selv, og ikke via Foreninger eller vores blad. Hvis personen, der har rundsendt brevet, vil
sende mig en kopi med afsenderadresse på, idet navnet fremgår af skrivelsen, vil jeg svare personligt.
Med kno, Kaj Jepsen, Formand CUK.

FREDERICIA

Generalforsamling 01/10-08. Formanden bød velkommen til 16 medlemmer, og bad om et minuts stilhed for at
mindes Louis Jensen, der var draget på sin sidste rejse. Der blev sunget og spist inden vi gik over til generalforsamlin¬
gen. Mødet startet med at formanden forslog Erik Philipsen som dirigent, han blev enstemmigt valgt. Efter det blev pro¬
tokollen læst op, og godkendt, så fulgte formandens beretning som blev godkendt, med få bemærkninger. Derefter fulgte
kassererens regnskab som blev behandlet og godkendt. Da der ikke var kommet nogen forslag, gik vi over til eventuelt,
hvor der blev diskuteret en del, især om HB mødet lørdag d. 27-09, hvor der var flere medlemmer der synes at det var en
flad oplevelse.
Så derfor denne skrivelse til HB:
HB møde i hulen 27/9 2008 kl. 10:00. Man skal ikke gøre sig klog på noget man ingen forstand harpå, .det viljeg hel¬
ler ikke gøre, men jeg havdeforventet noget andet: HB, holdte møde, og derefter var derfrokost, som sædvanlig om
lørdagen. Mange takfor mad. Derefter tog HB medlemmer afsted lidt efter lidt. Og det var så det! Derefter var vi over¬
ladt til os selv. Hvad havde jeg såforventet?
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1: En sang til indledning.
2: Præsentation afHB medlemmer, jeg kendte i forvejen
3, som jeg kunne få hoveder, og funktioner på.
3: Orientering som anført i oplægget. Intet blev sagt,
men vi havde et hyggeligt samvær.
4: Meninger og spørgsmål den anden vej. Selv kom jeg
for at høre på. men havde intet at fremføre.
5: En hilsen i gæstebogen.
Måske har jeg fuldstændig misforstået situationen. Hvis
det er tilfældet må i meget undskylde. Kun Richard hilste
med håndtiyk. Vi ser dem trods alt ikke hver dag, 2 havde
jeg aldrig set før. Mon jeg var den eneste i den situation?
Da vi måtte komme kl. 12:00 sad de i møde vi kunne

derfor ikke biyde ind og hilse på. Formålet er vel også
at vi får lidt kendskab til "girafferne". Hvornår mon vi
ser dem igen? Med kno i bordet. Roman Pazdecki
Formanden takkede for god ro og orden, under general¬
forsamlingen. Så har der været ålegilde lørdag d. 13/09.
23 medlemmer og gæster var mødt op. De kom fra
Odense, Vejle, Herning, og en fra Calgery, det var Ole
krog. Alle nød de stegte ål med velbehag. Solvejg ringede
med klokken som tak for opmærksomheden, på sin 60års
dag.
En god dag med masser af sang, og godt humør, samt en
del klokkespil. Nu ikke mere denne gang.
Med kno i bord Phillip

FREDERIKSSUND
Så var det igen tid til hulemøde i Frederikssund, og det
gik jo strålende som det jo plejer. Det var Per & Leif,
som var de heldige, at have hulevagten. Leif havde med
til hjemmelavet æblekage og da Frank Ventrup kom,
havde han 2 dejlige lagkager, som Anna havde givet ham
med, så der blev rigtigt smovset denne aften. Da vores
ærede formand var forhindret i at komme, måtte næstfor¬
manden Per Vejen træde til. Selv om vi kun var 12
svende denne aften, blev den hyggelig. Bedst som vi sad
og nød håndmadder med tilbehør (små klare fra Ålborg)
gik snakken lystig om den, glade soldater tid, og hvem
der var de bedste soldater., men da jeg jo er en af de yng¬
ste i forsamlingen og derfor bedst kan huske tilbage, kan
jeg kun sige at det må være Sjællandske Liv i Slagelse.
Men efter en længere diskussion om dette, dukkede vores

Tyske venner fra Mørkøv op, og det satte lidt gang i den.
Thomas, som er en af de Tyske naver, havde dog ikke lyst
til at smage Hulefars murebenzin, (han fik måske nok i
Mørkøv?).
CUK-Frederikssund ønsker tillykke med fødselsdagen til:
Carsten Henriksen med de 60 år lördag D. 08. novem¬
ber 2008.

Erik Sennenwaldt. 05.11.2008
Arne Jakobsen. 09.11.2008
Torben Silving. 15.11.2008
Næste hulemøde er fredag 7.november 2008 kl.19:30.
Med knoen i bordet. Jan Johansen.

HERNING
Vores hule møde d. 17/9 startede på rigtig naver vis, tænk
jer en af vores mandlige navere hævdede hårdnakket at
han havde været indlagt på fødeafdelingen - historien
orienterede ikke om hvad resultatet blev af denne indlæg¬
gelse - men i vore dage kan videnskaben jo meget! Men
uanset hvad, må vi håbe de sociale myndigheder havde
hånd i hanke med tingene - tvangsfjernelse kunne måske
være en mulighed. Vi var 10 navere som kan bevidne at
denne historie blev fortalt og angiveligt var sand. Jeg
(sekretæren) kunne orientere om, at jeg havde været til et
meget dejligt åle gilde hos naverne i Fredericia - skulle
hilse alle. Festen var fyldt med mange spændende ople¬
velser-ja tænk jer vi fik besøg helt fra Calgary - vi sen¬
der hermed en hilsen til Ole fra Calgary håber alt vel
"overthere"! Vi fik lige en lille snak om muligheden for
at lave en fælles tur til et sådan arrangement på et senere
tidspunkt. Men tak til jer i Fredericia for at godt initiativ
- vi ses. Vagner var rigtig i sit "ES" denne aften det var
nemlig ham der kunne berette om indlæggelse på føde¬
afdelingen, men ikke nok med det, så havde han fået ny
udestue hvor glasset var selvrensende, så han havde
forklaret konen at disse vinduer aldrig skulle pudses -
det vides ikke om de to er enige om dette. Vi sang "Når
samlet er vor naverflok godt vi holder fast i vores tra¬
ditioner om en lille sang. (vi er jo privilegerede, at vi har
vores forsanger rask igen) Vores formand havde et for¬
slag til os, at han ville vise billeder fra Calgary til næste
navermøde. Straks meldte Vagner sig som doner af hjem¬
mebagt franskbrød til arrangementet. Formanden havde
lavet en aftale med hustruen om at hun ville sikre det
tekniske ved billede fremvisning - det er nok en god ide!
Vi aftalte, at vi ville invitere naver venner, koner og kæ¬
rester med til denne aften - så vi glæder os. Vedr.
Moseltur 2009, Gert Stage og Ole Bøwig vil stå far plan¬
lægningen i 2009 - 40 års jubilæum for dette arrange¬
ment - husk at være opmærksom på at få meldt til og
betalt for" først til mølle
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osv." - i år var der flere der ikke kom med på grund af for
mange tilmeldte. Der går rygter om at vi måske får brug
for to busser i 2009 - men vi skal nok være hurtige allige¬
vel. Altså - det er vigtigt at huske at melde til og betale
når vi får invitation i naverne til Moseltur, for at man kan
være sikker på at få en plads. På turen hjem fra Mosel
2008 fik vi i øvrigt penge tilbage fra turen. V i fik alle
100,- hver, det vides ikke om vi fik beløbet for at tage
hjem - men på hjemturen kan vi altid bruge lidt mønt til
en ekstra lille EN. Vores bus havde i øvrigt lidt problemer
med at starte - men som vores naver kammerat Peter siger
- fint så fik vi en øl pause. Vi blev af formanden orienteret
om, at vi alle er velkomme igen til næste år på vores sæd¬
vanlige hotel - trods alt. Vi har hørt rygter om at vi mulig¬
vis skal besøge en vulkan næste år i Mosel - det skulle
iflg. nogle naverkammerater være en spændende ople¬
velse. Vulkan og vulkan - heldigvis ikke i udbrud!
Naver tur bussen havde fået nyt LOGO - den fineste NA¬
VER MAND havde taget plads i bagruden - håber han vil
med på mange gode naver ture i fremtiden. Tak til Hal¬
dur familien for både underholdning og logo. Vi sang
til sidst en af vores kendings melodier - med indlagt gym¬
nastik - alle de "voksne" kunne klare opgaven - men, men
den yngre generation med sekretæren i spidsen måtte op¬

give bl.a. på grund af krampe og måske overvægt!
P.g.a. indtrufne omstændigheder må vi flytte vores
Calgary aften til naver mødet d. 17/11, det er fortsat pla¬
nen at der er prøvesmagning på Candisk Whisky og
hjemme bagt franskbrød. Så sæt kryds i kalenderen og vær
opmærksom på, at vi gerne vil invitere koner, kærester,
naver venner og andet godtfolk til denne aften.
Naver hilsen Jonna

tømt, efter det sædvanlige ritual. I år ved vi jo nøjagtig,
hvor nøglen er - gad vist hvordan vi får den ud af bøde¬
kassen! Og den 29. november kl. 13 er det så tid for jule¬
frokosten. Vi sørger for en god julebuffet, hulefar har rige¬
lige forsyninger i snapse skabet, så sørg for at møde op
med god tørst og appetit. Vores klokker vil være pudset og
stemt ekstra godt den aften! Husk som sædvanlig tilmel¬
ding til huleaften og julefrokosten til Peder Hellerup på
telefon 48 17 07 12, bedst mellem 15 og 19, og gerne en

uge i forvejen.. Vi vil jo gerne have forplejning til de
fremmødte. Vi prøver at planlægge en lille historie til hver
huleaften, så giv sekretæren besked hvis der skal noget i
programmet, også allerede nu med mulige emner til for¬
året. Der skal meget gerne være nogle emner at sætte i
programmet.
Med naverhilsen Per.

HOLBÆK
Til hulemødet 19-09-08 var der ikke mange, men vi havde
en hyggelig aften,
Else slog på klokken og gav os en sang(solo). Vi var hel¬
dige at den Polske forening havde møde samme aften og
de havde en fødselsdag hvor der var en del lagkage m.m. i
overskud og det fik vi glæde af, så det var en god dessert
efter hulemad og der var så meget i overskud af hule¬
maden at Ib og Else igen tager hulevagten d. 17-10-08.
Ang. Julefrokost nyt koncept.
JULEFROKOST 29-11-08 kl. 13.00
God gammeldags julemad
Pris 130,00kr. inkl. drikkevarer fra kl. 13.00-17.00.
Tilmelding senest 23-11-08 til Ole P. 59274264.
Med Kno
OleP.

HILLERØD
Nu kommer vinteren, med vores traditionelle aktiviteter i
november og december. I september havde vi huleaften
den 12. september. Sekretæren fortalte om en tur over
Atlanten i en 30 fods sejlbåd. Den 26. september holdt vi
hulen åben på kulturnatten i Hillerød, og vi havde mange
interesserede gæster, der blev budt på en kop kaffe. De
fremmødte navere fik mangen en god snak med gæsterne.
Vi havde god afsætning på vores nye folder med beskri¬
velse af klubben. (Hvis andre klubber vil se folderen sen¬
der vi gerne en. Bestil bedst med en e-mail til sekretæren,
på adressen per@gjerlov.dk). Allerede dagen efter havde
vi lørdagsmesse, hvor vi modtog et nyt medlem, Bent
Buch Pedersen. Bent er elektroinstallatør, og vi glæder os
til at høre mere om hans bedrifter ved passende lejlighed.
I november starter vi med huleaften den 14. november kl.
19.30. Vi har en ny gæst, Ejnar Olsen vil komme og for¬
tælle om sine aktiviteter med bier. Et emne vi ikke har

dyrket så meget i klubben, men det kan være spændende
at høre om fra en specialist. Og vi skal have bødekassen

HØRNING
Vores hulemøde startede med en forsinket hæder til Bente

Fiering for 10 års tro tjeneste, og bestyrelsen måtte ryste
op med en buket blomster som undskyld for forsinkelsen.
Lille Claus blev indviet i hulens mysterier da han blev
optaget. Da alt det var overstået var det aftenens tema vi
tog fat på. Ole sten Larsen var hentet hjem fra vinmarken
for at fortælle om vinens mysterier og dens smag, der var
flasker med prop og nogle med skruelåg. Det var faktisk
dem med skruelåg og hul i bunden der var de bedste vine.
Aftenens forplejning fra køkkenet var fra søens folk, nem¬
lig landgangsbrød med div. pålæg. Når dette læses har
vores naverven Grete Højmose holdt 85 års fødselsdag,
grundet svag helbred var det kun for familien. Vores mønt¬
vender var der ude med en hilsen her fra Hørning. Vi har
igen åben / jul i Hørning Mølle lørdag den 13. december.
Far Magnum møllenissen er begyndt at røre på sig, og vil
komme ned til os naver og børnene med godter og andet
godt.
Med naverhilsen Jens.
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KØBENHAVN
Navernes Skovtur gik i år til Krøger's Have på Frederiks¬
berg. Vi var 12-13 stykker der nød en dejlig frokost. Stem¬
ningen var i top, hvad man desværre ikke kunne sige om

serveringen. De skulle mere eller mindre indfanges, så
det var (desværre) ikke meget de fik solgt af det våde...
Men ellers gik det godt og vejret var med os - selvom vi
sad indendørs. Vi var ikke så mange til Hulemødet den
25.10., men det var måske godt alligevel... Thi Æblekagen
(den fra Ilse) var til stede for en kort bemærkning. Den
var nemlig væk på et splitsekund. Havde kassereren væ¬
ret der, havde der sgu' ikke været nok. Vi kom tidligt
hjem. Skønt! Lørdag den 4.10. havde vi kombineret
Surpriceparty og Jubilaraften. Endelig fik vi hyldet Jan
Boye med de 40 år (1.7.) og Per Nordahl med de 25 år
(7.10.07) i CUK. Vi startede kl. 13.00 (sådan da) og luk¬
kede og slukkede kl. 22.30, så det var atter en dejlig fest.
Vi var alt i alt 20 der absolut ikke manglede noget. Se
billedet af jubilarerne andet sted i bladet. Lørdag den 1.
november står i fiskens tegn. Ikke stjernetegnet men dem
der bogstaveligt kommer fra det våde element. Der er alt
hvad hjertet begærer på det runde ta' sæl' bord, og de
mange arter skal nok få mere at svømme i, så de kommer
værdigt herfra. MEN sidste tilmelding var den 26.10.. Så
når du læser disse linjer - forhåbentligt senest 1.11. og
ikke fået meldt dig til, kan du jo ringe til Hulemor Anny
(32979590) og høre, om du kan nå at klemme dig med/
ned i fiskestimen. Månedens Svende-Hulemøde med/
uden æblek... er onsdag den 19.11. Vel mødt! RAP-TIME!
Rip, Rap og Rup kommer ikke, men det gælder om at
ruppe sig til spillene og lide rapænder når disse serveres
til Andespil- & steg. Der er lørdag den 6.12. kl. hhv. 15.00
og 18.30. Massere af præmier og dejlig mandelgave. Kom
og få mange fornøjelige timer i godt selskab. Det er bare
guf! Sidste tilmelding til spisningen er den 30.11.
Arrangementer:
01.11. kl. 13.00 Sildebord
19.11. kl. 19.00 Svende-Hulemøde
30.11. kl. 10.30 Søndagsmesse
6.12. kl. 15.00 Andespil, kl. 18.30 Andesteg
Med kno i bordet Niels „2m"

LOS ANGELES
Der mødte 28 navere op til vores Oktober møde. Naveret¬
ter Grethe og Conni stod for madlavningen, menuen stod
på salat/hakkebøf med løg og grøntsager/vandbakkelser
med flødeskum. Desserten er Grethes speciale og vi tak¬
ker dem begge for den dejlige middag. Vi havde meget på
vores agenda ved mødet. Først havde vi et minut stilhed
for Naver Niels Andersen, Bellflower, han tog Fredag den
3. Oktober på sin sidste rejse. Han har været medlem i 12
år og blev 82 år gammel. Æret være hans Minde. I næste
uge påbegynder arbejdet med at lægge nyt tag på vores

„portnerbolig". 7 raske navere har lovet at deltage i arbej¬
det så det skal nok gå godt fremad med al den gode ar¬

bejdskraft og vi skal nok sørge for at der er kolde øl til at
slukke tørsten med. Til November har naver Max Chri¬
stensen lovet at tilberede de mange ænder til vor Morten
Aftens møde. Vi har inviteret damerne med igen i år, så vi
regner med stor tilslutning til en god aften. En liste blev
sendt rundt for alle navere der kan give en hånd med til
vores 75 års festligheder til April 2009.1 alt meldte der sig
15 til, så vi skulle også have god hjælp til den tid. Angå¬
ende vores 75 års jubilæum beder vi venligst alle hen¬
vende sig til Sekretær Ove Graa, Runestenen 52, 4700
Næstved. Telefon 55 77 39 31 eller email frgraae@ofir.dk
inden den 1. Januar 2009. Ove har været så venlig at
være mellemmand for alle der kunne tænke sig at deltage
fra Europa. Festlighederne er over tre dage: Fredag April
10,2009 (Hulemøde), Lørdag April 11,2009 (Gallamiddag),
Søndag April 12, 2009 (Brunch). Datoerne er som sagt
fastlagt men menu /tider /priser vil følge senere. Ove
Graa har været hos os i Los Angeles tidligere, så han kan
give tips om forholdene her. Vi håber på god deltagelse
fra alle navere i Canada og Europa.
Med Kno Arne O.

NAKSKOV
Hulemødet d. 3/10 var der mødt 6 naver + venner og to
gæster op, der var ikke de store ting på programmet. Vi
skulle have haft besøg af to gutter, som opfylder alle krav
til at blive optaget som naver, men de var blevet inviteret
til 40 års dag hos en samarbejdspartner i Polen. Vi blev
enig om at holde julefrokost lørdag d. 13/12 kl. 14.00. Vi
regner med en enhedspris på 125 kr. med drikkevarer (øl
+ snaps og kaffe) husk tilmelding senest til december
mødet, da vi stopper ved 16 personer. Efter mødet var
fluekassen vært for mad og drikkevare, i stedet for som¬
merfesten der blev annulleret. Da alle havde spist sig
mætte i Marias gode mad, og ikke kunne rokke med
ørerne, blev der vist film fra en foto safari på Amazone
floden, som Maria og jeg (sagde hunden) havde været på
for nogle år siden. Nysted er igen vært for gule ærter
onsdag d. 5/12 kl. 18.00 . Som vi som sædvanlig deltager
i. En lille fugl har pippet nået om, at Alex og Ole har et
lille mellemværende, men om hvad ???????????
Med kno i bord. Henning

NYSTED
Ved hulemødet den 5. Okt. var 8 svende mødt. Mødet
blev indledt med en sang af Svend Rønne - Nysted san¬
gen som blev skrålet af fuld hals og det gik så godt at vi
næsten ikke kunne få armene ned igen, efter vi klappede
af os selv. Det altid tilbagevendende arrangement med de
gule ærter bliver afholdt onsdag den. 5. November kl.
19:00 i Stoppestedet, tilmelding er nødvendigt ved Older¬
manden på 21 66 68 39 og vi håber at Ole fra Nakskov
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også kommer da han lovede ved sidste arrangement at
give solbærrom til pandekagerne. Willy står igen i år for
gule ærter, som han snart er berømt for (I Nysted og
Nakskov ). På mødet enedes vi om hvad for prominente
personer vi skulle inviterer til de gule ærter, det skulle
helst være personer vi kunne drage nytte af på et senere
tidspunkt, personerne blev da også fundet og nu er det
op til Oldermanden at sende invitationerne ud til gæ¬
sterne. I november fejrede vi flere fødselsdage i forenin¬
gen, Næstformanden Ib Thøfner og Hulefar Jens Kristen¬
sen fyldte begge 70 år som blev fejret med alle tiders
fester, tak for det fra svendene. Bent Christian Kaup
fyldte 75 år, men er i dag bosiddende på Fyn, så det er
ikke den store kontakt vi har til ham mere, men han blev
dog gratuleret på dagen. Julefrokosten er fastsat til den
lørdag den. 13. December kl. 13:00 og afholdes samme
sted som sommerfesten. Aftenens kok Birger Skov måtte
finde afløser p.g.a. ferie i Italien, og det blev så Ulf som
var aftenens kok og havde lavet Hakkebøf med en rigtig
god sovs -lækkert. Næste måneds kok er Ole Wiberg og
han kan kun lave sin livret / Flæskesteg, så hvis ikke han
får hjælp skal vi have flæskesteg. IB gav en hel flaske
brændevin i anledning af hans fødselsdag - tak for det Ib,
minderne blev sunget og det var tid til at forhale til kø¬
jerne. En rigtig god aften var det. Næste hulemøde er
mandag den. 3. november
Med kno Oldermanden.

NÆSTVED
Siden sidst. Den sidste måned har været ret stille. Til
hulemødet d. 03.10 var der mødt 17 medlemmer. Vi drøf¬
tede de problemer, vi har haft med vores nabo. De har bl.
a. lavet en terrasse op af vores mur, så vi ikke har mulig¬
hed for at kalke. Bagdøren kan ikke åbnes samt lignende
tiltag. Vi har derfor aftalt at holde et møde
med kommunen, hvor begge parter deltager. Det må
være den bedste løsning for at få tingene på plads. Efter
mødet gik vi ned til spisning. Flemming Rønne og Jytte
havde lavet æggekage og æblekage.. Vi har i
bestyrelsen vedtaget at købe domænenavnet:
Naverne.dk. Så skulle den sag være ude af verden,
igen en dejlig aften.
Med naverhilsen Ove

ODENSE
Til hulemødet den 5. sep. var der mødt 7 op. Vi havde
bestilt varm mad ude fra. Der er ikke mulighed for at lave
så meget andet end kold mad der hvor vi er. Der er ikke
sket så meget. 1 juli var der den årlige sejltur på Odense
Å, hvor 5 deltog. Vi har sat julefrokosten den 28. nov. og
ikke som i bladet d 29. kl. 18. Vi medbringer alle en lille
pakke, til ca. 25 kr. Er der nogle som vil hjælpe med at
komme med en lille ret, så ring og vi kan aftale hvad. Vi
ses.

De bedste hilsener pigen fra Fyn.

RANDERS
D. 03.10-2008. Så har vi haft generalforsamling igen. Vi er
blevet enige om, at vi kun har generalforsamling en gang
om året, til oktober. Der var 12 medlemmer, der var mødt
op. Formanden blev genvalgt og regnskabet blev også
godkendt. Det trækker lidt ud med den nye hule, men jeg
regner med, at vi kan holde julefrokost derude. Jeg vil lige
påminde jer om, at der er julefrokost d. 28.11-2008, kl.
18.00. Tak til Jørn, der lavede gule ærter igen, han behol¬
der pladsen. P.s. Jeg beklager meget, at Evald og Jan kom¬
mer lidt sent i bladet.
Kno i bordet, Peter

ROSKILDE
26 - 9. Vi havde et dejligt Hulemøde, hvor der var 20
fremmødt, vi fejrede jo "vores" fødselsdag. Formand In¬
ger bød velkommen, vi sang en sang og så var det ind til
fødselsdagsmiddagen, herligt, masser af stegte Ål, kartof¬
ler og persillesovs og der var rigeligt. Bagefter var der ost.
Der blev givet 2 genstande pr. mand. Poul Erik slog på
klokken som tak for fødselsdagsgave og hilsen til ham på
hans 80 års fødselsdag. Per Skilt forærede Hulen en me¬

get flot Naverstok. En festlig aften der sluttede kl. 22,00
med naversangen. Husk Generalforsamling den 28.11. kl.
19,00. Skriftlige forslag skal være formanden i hænde
senest 8 dage før. Tilmelding til spisning til Inger på tlf.
46364204 senest 8 dage før.
Program for November.
28.11. kl. 19 00 Hulemøde med Generalforsamling og

spisning. Hulevagt Inger og Lars Peter
Med naverhilsen Gitte.

SAMSØ
Fredag den 3/10 GuleÆrter lige som vi plejer. 12 naver, 1
naverven og 2 gæster. Hulen fuld. God dag med klokke¬
klang og sang. Der blev talt om Juletræsfest og valgt et
udvalg.
MØDER.
7/11 Hulemøde.
16/11 Søndagsmøde Vildt.
Med kno Jørn

SILKEBORG
Tud hej, hvor det går! Der er fuld gang i tingene for øje¬
blikket, alle har nok at se til, revision optælling m/m, så
alt var klar til generalforsamlingen, som blev afviklet den
27/9 efter dagsorden ifl. Vedtægterne. Günter havde taget
en dejlig gave med til Hulen, en lang pibe ja endda rigtig
lang ca. 115 cm. Det var en fantastisk flot pibe - mange
tak til Günter. Der var mødt 24 svende op til generalfor¬
samlingen denne lørdag, hvor vi fik morgen kaffe og

rundstykker + en lille en til, for så var vi klar i mælet til at
synge nr. to i vores sanghæfte. Peter "Edderkoppen"
Poulsen blev valgt som dirigent, så var det jo lagt i gode
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hænder. Boje aflagde beretning, hvor han kom ind på de
gode tiltag som havde været hen over sommeren, en
dejlig aften til Sankt hans ude ved Ulla og Mads, samt
den årlige fiske tur som i år var i Skellerup med mange
gode fiske oplevelser især børnesøen havde været vellyk¬
ket, vi måtte lide den tort at Store Bade Dag blev aflyst, ja
på grund af for ringe tilslutning med 8 tilmeldte, ja det
var jo for lidt eller har denne sommer fest overlevet sig
selv. ?? Til næste års Pinsestævne er der nedsat et 3
mands udvalg som har gjort de indledende øvelser, nu
mangler et bare detail- planlægningen, rolig - rolig det er
så tæt ved at være på plads alt sammen som det nu kan
være, det kniber jo lidt når den ene af de tre falder fra på
grund af - misbrug! Dette medfører megen svigt. Vi må se
om vi ikke kan blive bedre fat i problemerne i fremtiden,
men det er ikke let at sige til vores kammerater. STOP.
Beretningen enstemmigt vedtaget. Preben Sørensen om¬
delte regnskabet og fremlagde det i kassererens fravær.
Revisionen havde påført det en revisions rapport hvor
det fremgik at denne kassedifference ikke kan accepteres,
så nu var spørgsmålet.? Hvad kan vi gøre på nuværende,
intet absolut intet. Dette blev taget til efterretning af
generalforsamlingen. Så kom vi frem til valg, Som ny kas¬
serere blev valgt Niels Peter med 100 % opbakning, til
bestyrelsen blev valgt Niels Østergaard, samt på supple¬
ant pladsen John Reiche, ligeså var der genvalg til vores
to revisorer Preben og Frode, ja det var vist den general¬
forsamling. Så kom harmonikaen frem og vi sang nogle af
vores gode Naver sange. "Hulefar" Vagn "Rør" havde 25
års jubilæum som blev fejret i Hulen søndag den 5. okto¬
ber en af vores gode Naver broder, som i ved alle sam¬

men passer Vagn på høvlebænken hver onsdag og søndag
ja og det har han gjort i en del år hvordan fejre vi en så¬
dan mand? Bestyrelsen var enig om at dette må vi gøre
noget ved, men hvad? Så kom det! at Vagn jo skulle være
æresmedlem i Silkeborg. Nu glæder vi os til sang¬
eftermiddag lørdag den 1. november med æblekage med
æbler fra Mose Marie have kl.14 vi ses. Peter og Haldur
samt "Farmand kommer også så skal der nok festligt
Så hold jer fugtige så længe. Skriverkarlen.

SLAGELSE
Hulemøde 3. oktober 2008. Formanden bød velkommen

og foreslog at vi sang nr. 29 Der var fremmødt 5 navere

og 3 naver venner, ca. 50 %. Det er da helt fint. Vi ønsker
god bedring til dem som har meldt forfald desangående.
Formanden orienterede om Set.. Michaels nat, hvor vi
havde en rigtig god aften, næsten 50 gæster og 8 naver/
naver venner. Gæster som spurgte interesseret til naver
begrebet, tøjet, hulen. Vi havde fået Ulrich Lindgren til at
komme og spille et par timer, hvilket han gjorde til vores
store fornøjelse, tak til Ulrich. Formanden orienterede om

nye nøgler og omlagt lås og baggrunden (anonyme gæster)
herfor.

Der aftaltes følgende arrangementer:
Søndag den 12. oktober kirkebesøg i Sorø kirke og de
Flauziske samlinger. Fredag den 17. oktober Besøg på
Andersvænge med foredrag af Erling Kristensen. Hans er
hulefar fra og med november mødet. Derefter gik vi over
til bordets glæder, Jens Peter har åbenbart fødselsdag 2
gange om året, vi takker for de livgivende dråber. Mødet
sluttede med minderne ca. kl. 2130 i god ro og orden.
Husk: Søndag d. 12. Dec. kl. 13—: "Jul i Hulen" med
juletræ, gløgg og æbleskiver og Pakkeauktion.
Onsdag d. 31. Dec. Kl. 10—: Nytårstaffel.
Med kno i bordel: Erik H. Andersen

STOCKHOLM
På månedsmødet i september ver det viceformand Criss
Christiansson som fik holde i klubben og klarede det med
glans, for de 12 medlemmer som kom. Under mødet kom
Chriss med forslag om brændet til konfuret skulle in i
skjulet, og den 19. september, og 11 medlemmer kom og
hjalp til, så også køkkenet fik sig en tur. Næsten alt kom i
tørvejr, og vi har minst et år. Whisten er i gang, så det
skal blive spænnende at se hvem som vinner i år. Til
teaterbesøget i oktober har vi lykkedes at få biljetter, så vi
bliver 21 personer som skal se "Det våres for Hitler".
Med naverhilsen Onkel Anders.

SØNDERBORG
Til vores sidste hulemøde, var der desværre kun mødt 7
personer. Forkvinden Karin startede med at byde velkom¬
men, og fortalte, at hovedbestyrelsen holder HB-møde i
vores hule den 5. november. Alle medlemmer er vel¬
komne til at overvære HB-mødet, dog ikke punkter der
vedrøre personsager. Vi diskuterede også vores forsikring,
som vi mener, er meget dyr. Vi vil prøve at arbejde videre
med dette punkt for, at se om vi kan spare nogle penge.
Hvad der er sparet er tjent :o) Karin foreslog, om vi skulle
lave en udflugt til Nausten. Det er der hvor Seppeals høre
hjemme. Det var der bred enighed om, og Karin vil kon¬
takte foreningen i Nausten. I høre nærmere når det hele
er på plads. Dorrit har foræret Åges æresmedlemsbevis til
Hulen, flot indrammet. Åge blev æresmedlem den 9. sep¬
tember 1996. Tak for det smukke billede. Ester og Jørgen
har været på sygehuset for at besøge Dorrit, men hun var
udskrevet. I stedet fandt de Chresten som var indlagt, så
de kom af med blomsterne alligevel. Både Dorrit og Chre¬
sten har det godt, og vi ser frem til et lovet besøg af Dor¬
rit.

HUSK: Der er julefrokost i Hulen fredag den 21. novem¬
ber kl. 19.00. Det koster 150 kr. pr. person hvad enten
man er medlem eller gæst. For de penge får du dejlig
mad, en øl og en snaps. Alle skal medbringe en pakke til
min. 30 kr. som vil komme på auktion. Husk vores åb¬
ningstider i Hulen: Den første fredag i måneden fra kl.
19.00, og den tredje lørdag i måneden kl. 11.00 til 14.00.
Med kno i bordet Jette.
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VEJLE
Til Generalforsamlingen den 03. Oktober havde 16 Naver
og Navinder fundet vej til Hytten. Generalforsamlingen
blev indledt med Nr.: 13 "FraArilds tid" hvorefter Forman¬
den bød velkommen, og bad om oplæg til valg afDirigent.
Jens Ibsgård blev valgt, han takkede for valget, og konsta¬
terede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og op¬
læste herefter dagsorden, der blev godkendt. Herefter
aflagde Formanden sin beretning, og kunne oplyse, at det
havde været et" Rimeligt" godt år for Hytten. Åbningen
til Pinse var godt besøgt, der var 30-40 stykker, der i løbet
af dagen, lagde vejen forbi Hytten. Til den årlige gåtur, der
i år var 25.gang, var der ca.50 deltagere. Der har i somme¬
rens løb været besøg af flere foreninger, bla. NNF-3F
efterlønnere(2 gange) Malernes efterlønnerklub Grejsdal-
ens Historiske Selskab. Til Ålegildet havde der været 25,
hvilket er hvad der er plads til. Formanden efterlyste ligele¬
des større tilslutning til Hyttens lørdagsåben, idet det har
været lidt sløjt i år. Til slut kunne Formanden oplyse, at der
er 2 personer, der har søgt om optagelse, og at disse per¬
soners dokumentation for ophold i udlandet var blevet
godkendt af Bestyrelsen. Beretningen blev enstemmigt
godkendt. Kassereren aflagde regnskab, der efter et par
spørgsmål, ligeledes blev godkendt. Af indkomne forslag
var der 3, som blev oplæst af dirigenten. Det første forslag
var ændring afHyttens åbningsdage, hvor der så ville
være åben 1 gang om måneden, og det var dagen efter
Mødedag. Efter en kort debat, blev forslaget trukket.
Forslag 2: Dette forslag var ang. Kobbertagrender + Ned¬
løb på Hytten. Forslaget blev debatteret, idet det ikke
fremgik af forslaget, at det økonomiske ikke skulle udredes
afForeningen, men at det var en " Ekstra Donation " fra
Erik Ole. Forslaget blev vedtaget, og en stor tak til Erik
Ole. Forslag 3: Indfører Navervenner i Vejle. Forslaget blev
forkastet med 15 stemmer imod, og 1 for. Efterfølgende var
der valg. Valg afKasserer: Jørgen blev genvalgt. Valg af
Næstformand: Keld blev genvalgt.Valg afSkramleri-
forvalter: Lida blev genvalgt. Valg afHytteudvalg.
Edmund Poulsen-Jørgen Lauritsen og Erik Nielsen blev
det nye Hytteudvalg. Valg af Fanebærer: Keld blev valgt.
Valg af Revisor: Jess blev valgt. Næste punkt var Eventu¬
elt, der ikke refereres i Svenden. Erik Ole spurgte, hvomår
arbejdet med at lægge nyt tag ville begynde? Byggeudval¬
get satser på, at Hytten fremstår Nyrenoveret til Åbnings¬
dagen Pinsedag 2009. Herefter takkede dirigenten for god
ro og orden, og de fremmødte kunne gå i gang med Karry¬

gryden m. tilhørende Ris, der blev ledsaget af" Klokke¬
klang ". Med kno Kaj Referent.

ÅRHUS
Hulemøde med ledsager den 12-9. Efter formandens vel¬
komst til svende og ledsagere, samt til foredragsholder
Marie Finne, gik vi til lokalet ved siden afhulen, der er
bedre egnet til at stille kort og tv op I! Marie Finne be¬
gyndte sit foredrag med at fortælle at hun som ung ville
være landmand, men det var der ikke mange penge i,
Derfor valgte hun telegrafist uddannelsen, og som telegra¬
fist har hun været ombord på mange skibe, overalt på Ver¬
denshavene. Marie Finne er en eminent fortæller, hun har
humor og er bramfri, men ikke alt ude i Verden var rosen¬
rødt, hun har set mange umenneskelige ting i diverse hav¬
nebyer. Marie Finne bor i dag på en gård ved Åbenrå ! Vil i
læse mere om hende, står dermeget mere på Google! P.S.
Kaj L. har i de unge år sejlet med Marie Finne ombord på „
Silja Dan Til hulemødet d. 26 - 9, var vi kun 14 svende.
Kaj havde en frisk hilsen fra Claus Lønstrup i Grønland!
Richard havde fået en mail fra USA, afsenderen var Ilse
Ann Pedersen, der bor i Chicago, Ilse har engang været på
besøg i vores hule, for mange år siden, hendes afdøde
stedfar Leonhard Jørgensen, kaldet Boss, var medlem i
Århus. Det var en rigtig hyggeaften med mange historie¬
fortællinger, nogen var vel også sande! Den gode stem¬
ning blev ikke ringere af at Richard Schmidt slog på klok¬
ken p.g.a. hans fødselsdag. Vi sang blæresangen for ham.
Tak fordet Richard! Husk at reservere datoen 15 - 11, da
har vi stiftelsesfest. Menuen er endnu ikke planlagt. Til¬
melding til Kaj på tlf. 86 24 43 51.
Hulemøde d. 7 - 11
Stiftelsesfest i hulen d-15 - 11. Kl. 18,-
Evt. Udflugt d. 29 - 11
Hilsenfra smilets by. Lis
OBS !
Da vi hhv. er/bliver 60 år, vil vi gerne give lidt mad til hule¬
mødet den 7-11., men det ville være rart at vide ca. hvor
mange der kommer til mødet, hvis i ville give Kaj besked,
enten i hulen el. på 86244351 tak.
Mange hilsner Else og Otto.

Billard D ri rt

Kirketofte 1. Samsø
Tlf: 86 59 OO 27

GLARMESTEREN
ojr ftans 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 1 6 1 3



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: 5495 5665 Mobil: 2449 6474
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

REDAKTØR
Richard Schmidt, Skanderborgvej 13A.1, 8362 Hørning
E-mail: naverne@gmail.com, Tlf.: 8692 2901, 2160 6792

FORSENDELSE AF CCEG.BLADET.

Vagner Sørensen, Egevænget 1, 8382 Hinnerup
Tlf. 4094 2619 - 4093 1963 e-mail: vagner@egevaengetl-29.dk
Udstillingsvognen: Udstillingsvognen står i Holbæk, og
spørgsmål angående udlån af vognen bedes rettes til:
Ole Puggaard Ladegaardsparken 67, 1 th
DK-4300 Holbæk tlf.: 5927 4264
E-mail: o.puggaard@hotmail.com

Produktion: imprint grafisk • 5572 6692

Hos os er

du altid
velkommen!

Lad os se på
din privatøkonomi
med friske øjne Arbejdernes Landsbank

Filialen i Silkeborg • Tværgade 7 • 8600 Silkeborg • E-mail5347@al-bank.dk
Telefon 38483047 • Direkte 38483588 • Telefax 38483147

Dit lobcale øl cl&pot

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

O
v

<
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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

Imprint Grafisk
Thurøvej 8 ■ 4700 Næstved ■ Tlf. 5572 6692
www.imprint.dk ■ imprint@imprint.dk

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

ü>telke's #aötl)auö
Hotelrestaurant

Bollingstedter Strasse 2
24852 Langstedt, Tyskland
Vi taler dansk.
Kulinarisk Buffet, se www.stelkes-gasthaus.de



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
liver 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.IULARI» TLF. SO Z3. OS1L5
o

H' ^Æt& Byggefirmaet
Johansen

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

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

^erkondif^.
Set. Jorgens Park 9

55 72 11 95

\ 03- 'j j /.c/Jr
Åbningstider:

- Hverdage fra kl. 6-18
^ Fredage dog til kl. 19

i

Jlllill 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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GLÆDELIG

GODT N
Hovedbestyrelsen ønsker alle medlemmer af C.U.K, og deres familier,
ude i verden, såvel som hjemme, samt navervenner og abonnenter /annoncører
en rigtig glædelig jul samt et godt nytår.
Også en tak for det gode samarbejde i det forløbende år,
og håber på det fortsætter i det nye år.
På hovedbestyrelsens vejne
"Chefredaktør" Richard Schmidt
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FØDSELSDAGE
D. 04.12.2008 Erling Rasmussen Stockholm
75 år Patron Pehrs væg 31, 1 tr.

S-141 35 Huddinge
Sverige

D. 11.12.2008 Eric Jørgensen Calgary
75 år #208, 1509-9th Street SW

Calgary AB
Canada

D. 27.12.2008 Torstein Loftheim København
75 år Skellet 9, 2 mf.

2600 Glostrup

£ TAK - TAK - TAK - TAK

JUBILÆUM

Må jeg sige tusinde tak for opmærksomheden ved min 65
års fødselsdag fra H.B. og København forening.
Med venlig hilsen
Flemming Abildgaard - Thomasen
København

Jeg vil hermed sige mange tak for alle telegrammerne og
hilsnerne jeg fik ved min 50 års fødselsdag.
Det var dejligt at se så mange der kiggede forbi Hulen til
receptionen. Tak til alle.
Med kno i bordet
Kurt Rasmussen.

D. 02.12.2008 Anker Andersen Aalborg
10 år Auravej 34

9210 Aalborg SØ

D. 04.12.2008 Johnny Wimmelmann Vejle
10 år Ørstedgade 27 B, 1 th.

7100 Vejle

D. 31.12.2008 Pia Strange Århus
25 år Saffranvej 7

8800 Viborg

TAK - TAK - TAK - TAK
Tak for opmærksomheden ved min 70 års fødselsdag
fra H. B., Silkeborg og Herning for telegram.
Tak til Sønderborg foreningen og til Karin, Eigil og
Børge, som dukkede på med fanen.
Med naverhilsen, Henning Pihl

Mindeord

Thomas Hartung, 07.09.1947 i Kolding,
afgået ved døden den l.okt. 2008 i Kiel.
Elsket og savnet, på familiens vegne,
Uschi Hartung.

Tusind tak for opmærksomheden ved min 60 års dag.
En stor tak til Samsø forening.
Med Naverhilsen Flemming Skødt.

Med sang nr. 42. vil jeg gerne sige mange tak for de
mange hilsner og gode ønsker til min 75 års fødselsdag
og mit 30 års jubilæum. Tak til Stockholm, Sønderborg,
Hørning, Århus, Kolding, Vejle og Silkeborg. Hovedfor¬
mand, Kirsten og Børge Odense. Ilse og Svendåge Kø¬
benhavn, samt dc mange telefonønsker.
Med kno i bord. Arno Franck

Jeg vil gerne takke for den overvældende opmærksomhed
i anledningen af min 70 års Fødselsdag. Jeg vil takke
Hillerød forening for den store hæder de gav mig ved at
udnævne mig til æresmedlem. Tak til hovedbestyrelsen,
Vejle, Silkeborg, Frederikssund, Stockholm for de flotte
telegrammer.
Med kno i bordet Karl.

En hjertelig tak Til HB. Århus Silkeborg Fredericia
Vejle, Frederikssund og mine Naverkammerater her i
Stockholm for opmærksomheden ved mit 60års jubi¬
læum.
Med naverhilsen Poul Mark Olsen, Stockholm

En stor tak til Silkeborg, Fredericia og Vejle foreninger
for opmærksomheden i anledning afmin 75 års fødsels¬
dag.
Helge Gjerding Vejle forening.
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Den 11. december 2008 kan Eric Jørgensen,
Calgary, fejre sin 75 års fødselsdag.

Tillykke fra foreningen.

Ved Calgarys årlige Mortens Aften fest
den 8. november 2008
blev George Hansen

udnævnt til æresmedlem afC.U.K.

Pia Strange
25 års jubilæum

Pia Strange kan fejre sit 25 års naver jubilæum
den 31 - 12 - 08! Pia har kendt til naverne fra

barnsben, da hendes far Ib Strange var en kendt
Århus nav! Pia Strange fulgte sin fars vej og tog
arbejde i udlandet, hun har arbejdet med syge¬
pleje i London, men der var der ingen naver¬
forening, så hun meldte sig ind hos Otto Krøll i
Düsseldorf, det lå nærmest for hende.
Pia boede i London 1 år, efter hjemkomsten blev
hun medlem i Århus! Pia Strange arbejder stadig
som sygeplejerske i Viborg hvor hun bor.
Vi håber at du snart lægger vejen forbi hulen,
så vi her i Århus kan ønske dig tillykke med dit
jubilæum.
Lis L.
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KØBENHAVN - 110 ÅR - KØBENHAVN

%
den 12. januar 1899 så vidagens lys,

ogdet brænder stadig
det vil vimeget gerne fejre sammenmed såmange sommuligtaf jer.

hjemme som ude.
københavn vil derfor forsøgeatholde en fest istilmed densidste.

ikke nødvendigvis idetstiveste puds,
menhvorarrangementeter medalt inklusive.
detbliver lørdagden 10. januar kl. 18.00 - 02.00.

programmeter thai ogbeståraf 8 pragtfulde retter
hvoralle kan væremed hvad stærkhedangår.

dessert, kaffe, the, irish coffee, cognac, baileysamt fri bar.
dethele skal nydes til livemusik, thaidans og tryl. prisener kr. 695,00 per

personfor denne uforglemmelige fuldendteaften.
semere om restaurantender liggermegetcentralt-

også hvad bus og togangår -
på www.easterncorner.dk.

ring til undertegnede (denne gangmed telefonnumre)
angåendeeventuel yderligere information og tilmelding indenden 7.12.

jeghåber,atiermangeder vildel ta ge.
mange kraftigenaverhilsner niels „2m", formand.

arbejdstel.: 36868865. mobil: 26738865.

3 8Jk-
Naverne i Frederikssund inventerer til dejligt julebord, med alle julens specialiteter.
01 og vand til Hulepriser.

Julefrokost

Hvornår: Den 06 december 2008.
KL. 13.00

Sted:
Pris:

Hulen, Græse gi. skole, Græse Skolevej 21. 3600. Fr. sund.
135kr.

Tilmelding:
Hvornår:
Husk:
Til hvem: Kurt Rasmussen 48 24 88 81/ kkbr@c.dk

Ja.

Senest den 01 december.
Gave til 25- 30 kr.

Poul Berg 47 72 17 77/poulbente@privat.dk
Vi ses i hulen.
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F.B.S.H. møde i København 1. nov. 2008
Formanden Thomas Bech kunne oplyse i beretningen, at Europatreffen i
København var afviklet planmæssigt og man havde ved hjælp at
sponsorerne kunnet fremvise et lille overskud. Regnskabet vil blive afslut¬
tet til forårsmødet i F.B.S.H. På kongressen blev der valgt en ny bestyrelse
med Burkhard Klonz som præsident fra de retskaffende tømrer. Der vil nu
blive afholdt kongres hvert år på skift mellem de forskellige Schächte. Der
var stadig et problem med det afsluttende regnskab fra Ole Bøwig og Lars
Schønnings trods løfter. Det blev besluttet at Ole skal tage kontakt til Lars
for at bringe sagen i orden. Der blev valgt ny kasser Poul Erik Saaby Jensen i F.B.S.H. fra Berejste
Håndværkere i Helsingør. Man takkede den afgående kasserer Ragnar Benediktson for hans mange¬
årige arbejde i F.B.S.H. med applaus. Det blev besluttet at forhøje beløbet til mad til møderne frem¬
over til 1500 kr. og rejseudgifter beregnes efter den billigste rejseform. Møderne vil fra år 2010 kun
blive afholdt engang om året i efteråret ca. en uge før C.C.E.G. årsmødet.
Håndværkernes Rejsefond
Som tidligere omtalt har C.U.K.s hovedbestyrelse valgt en ny repræsentant til F.B.S.H. Kaj Jepsen
vil fremover repræsentere C.U.K, sammen med Vagner Sørensen og Ole Bøwig udtræder hermed af
F.B.S.H. og Håndværkernes Rejsefond fra 31. dec. 2008. Der blev valgt en ny forretningsfører, R.
fremd. Zim. Henrik Skriver som meldte sig og han vil arbejde for at opløse fonden, fordi der er
brugt for megen tid at administrere den, også fordi den ikke har givet noget videre udbytte de se¬
nere år. Der var bemærkninger til det dårlige resultat de sidste år og den fremlagte regnskabs over¬
sigt, regnskabet for 2007 blev derefter ikke underskrevet af alle medlemmerne i protest. Det blev
igen påtalt at underskiverne på regnskabet ikke reelt er dem som repræsenter de respektive forenin¬
ger. Der vil blive udarbejdet en revideret navne og adresseliste som sendes til udvalgsmedlemmerne.
Vagner

SIKKE EN MELDING
Den gang Jeg samepigen blev optaget som Naver i Samsø forening, aflagde jeg ed på at vi taler ikke
om andre naverbrødre. Slet ikke i DFS, som der blev gjort i novemberudgaven. Jeg-vi er ked og
rystet af det. Personlig angribelse skal man tage til rette vedkommende.
Hilsen fra Samepigen Samsø.

Formandens Spalte.
Efter at have læst Svenden, kan vi i HB se, at der er ting, vi kan gøre bedre, når vi kommer rundt til
Foreningerne og holder HB-møder. Her tænker jeg på det indlæg fra Fredericia. Ved tidligere HB-
møder i Foreningerne, har medlemmerne fået oplyst, at mødet starter kl. 10.00, hvilket også var til¬
fældet i Fredericia, men ved en beklagelig fejltagelse, havde Formanden for Fredericia-Naverne op¬
lyst medlemmerne om, at de skulle komme kl. 1200. Derfor dette måske lidt „ Mærkeligt „ møde.
Dette skal ikke være nogen undskyldning fra HB's side. Vi er kun glade for, at få medlemmernes til¬
kendegivelser. Vi i HB har taget den Positive kritik fra Fredericia til efterretning, og vil i fremtiden
bestræbe os på, at gøre det så godt som muligt. Samtidig vil jeg på Hovedbestyrelsens vegne, her
benytte lejligheden til at ønske alle Naver og Navinder i Ind- og Udlandet en rigtig glædelig jul, samt
et godt og lykkebringende nytår, med tak for samarbejdet i det forgangne år.
Med kno

Kaj Jepsen
Formand CUK



FREDERIKSSUND
Til november måneds hulemøde var der godt fremmøde
med 21 deltagere, det varAnita og Arne der havde hule¬
vagten og trakterede med dejlige hakkebøffer med spejlæg
på rugbrød og derefter en rigtig god ost, Karsten havde i
anledningen af sin 60 års dag lørdag, fået Inge til at lave 3
pragtfulde lagkager, tak for dem. I den anledning gik hat¬
ten rundt så der kunne blive en lille hilsen til Karsten på
hans fødselsdag. Vi fik også optaget Poul Erik som naver¬
ven, han har kommet på besøg igennem flere år da han
arbejdede for TIB, så nu mente han det var på tide at blive
optaget som medlem, velkommen til Poul Erik. Poul har
for et par måneder siden haft 25 års jubilæum, så det var
på tide at få slået hans plade i bordet, det klarede han fint
uden at slå sig over fingrene. Så der var rigeligt anledning
til at ringe på klokken, da der også havde været en del
fødselsdage, så vi siger tak til Kurt -Anita - Torben -
Karsten - Poul Erik - Poul og Kisser for klokkeklang.
Minderne blev sunget kl. 22.30. Husk der er Julefrokost
den 6/12 kl. 13.00 og husk tilmelding til Poul eller Kurt.
Der skal medbringes en gave til en værdi af ca. 25-30 kr.
Husk også kogesild den 9/1.
Tillykke til fødselarerne i december
Inge Henriksen 12/12, Frank Ventrup 21/12, Inga Jensen
22/12, Erik Sennewald 27/12
God Jill og godt nytår til alle.
Kisser

FREDERICIA
Hulemøde 05/11-08. Aftenen startede med at vi sang nr.
28, så bød formanden velkommen til 12 fremmødte med¬
lemmer. Derefter blev der spist dejlig flæskesteg med
tilbehør. Tak til Vera. Så gik mødet i gang, formanden
oplyste at man måtte aflyse vinterfesten pga. manglende
tilmeldinger. (Hvorfor?) til vores medlemmer skal der
siges, kom nu ud af hullerne og deltag i de forskellige
arrangementer, så vi igen kan få nogle gode fester. (Kom
nu forh !) Så oplyste hulemor at man desværre måtte
hæve prisen på mad i hulen, fra 20 til 25kr, pr. 01/01-09.
Det er stadig billigt. Formanden efterlyste forslag til
sommerudflugten næste år, så hvis du har en god ide, så
kom med den. Klokkespil var der også da både Kim og

Philip havde haft fødselsdag i oktober, tillykke med det.
Kl. 22:00 takkede formanden, for et godt og roligt møde.
En rigtig hyggelig aften med megen snak og morskab.
Alle navere i ind og udland ønskes en glædelig jul og et
godt nytår, fra naverne i Fredericia.
Med kno i bord

Philip

HERNING
Referat fra hulemøde d. 15/10. Vores møde blev indledt
med sang nr. 29 „Når somren er til ende - kling, kling,
klang" en dejlig start forslået af vores alle sammens Hule¬
far. 8 medlemmer var mødt op - det forlød at vores for¬
mand nok ikke kom i aften - han var i drikkelag andet¬
steds. Gunnar fortalte os om oplevelser fra Rumænien -

landet var selvforsynende og meget gæstfrit - men han
husker endnu den særlige duft der var i gaderne, idet der
ikke fandtes noget kloak system. Montagen kunne følge
op med beretninger fra Jugoslavien i gamle dage - han
siger at man havde en stats virksomhed når blot man
havde 4 ansatte - jeg ved egentlig ikke lige hvad det havde
af konsekvenser at være registreret som stats virksomhed -

så det må vi have en forklaring på til næste hulemøde. Ja,
så blev vi også orienteret om at hvis man boede i Rumæ¬
nien før i tiden (går jeg ud fra) var det ikke godt at få brug
for ambulance transport hvis du var over 50 år - for så var
du for gammel og var ikke mere værd, så ambulancen kom
slet IKKE. Og så var der Bukarest - tænk jer en overnat¬
ning kostede 2100,- + natklub - det var det man kunne
kalde turist priser.
Vi talte selvfølgelig også lidt om vores kommende fød¬
selsdag d. 5/12, vi er så heldige at vores fødselsdag giver
anledning til at holde en kæmpe julefrokost, som jo kræ¬
ver meget planlægning, så det er vi godt i gang med.
VI må desværre undvære vores naver kammerat Peter i en
periode, han vil ud og arbejde ude i den store verden -

denne gang er det Indien han vil virke i - det bliver spæn¬
dende at høre, hvad han har oplevet når han dukker op
igen til hulemøde. Montagen havde lidt mere at fortælle
denne aften - han påstår nemlig hårdnakket, at han kan
lave HESTESKO af kobber - og forsamlingen var enige
om at han godt måtte hænge et eksemplar op i hulen, men
kun HVIS han forsyner hesteskoen med et billede af sig
SELV. Så var der også lige lidt historie fra dengang na¬
verne i Herning holdt pinsestævne, det siges nemlig at der
blev drukket 45 kasser øl af 120 deltagere. Endvidere
siges det at Jens Langkniv drak sig FULD i danskvand.
TRO det eller lad være. Hulefar har ekstra ordinært ind¬
kaldt sekretæren til møde, idet han til sidste SØNDAGS
møde har oplevet vores formand i det stiveste PUDS, han
havde til mødet iført sig sygekassebriller, høj hat og svale
hale tøj - det siges at han så nogenlunde ud - det tror vi så
på! Fint skal det være!
Jeg gentager lige: JULEFROKOST I HULEN d.5/12 KL
16.00

Naver hilsen Jonna.



7.

HILLERØD
Oktober var ikke helt traditionel. Vi havde vores huleaften
den 10. oktober, hvor Preben fortalte hvordan han kom
til at starte en fabrik for cementsække i Kenya. Bestemt
en aktivitet, der kræver megen opfindsomhed, det var
meget fremmedartede forhold, og selvfølgelig med
mange forhindringer, ikke mindst med maskiner, der ru¬
stede i det barske klima. Men det lykkedes, og der kom
en god produktion i gang. Opholdet kom til at vare fire år.
Oktober var også den måned, hvor Karl Jensen fejrede sin
70 års fødselsdag, med gæstfrit åbent hus i Lyngehallen,
og senere med en middag for venner og familie. Også
mange navere var indbudt, og lejligheden blev udnyttet
til at udnævne Karl til æresmedlem af Hillerød naverne.

Karl har jo været et meget aktivt medlem i mange år, og
har arbejdet meget med indretning af flere huler. Karl har
været medlem af bestyrelsen i mange år, og har været
vores trofaste fanebærer. Til gengæld var vi så nødt til at
aflyse vores messe, naverne havde jo alligevel mødt hin¬
anden til fødselsdagen. I december har vi kun ét møde,
huleaften den 12. december kl. 19.30. Traditionen tro

serverer vi gløgg og æbleskiver, og vi har vores pakke-
auktion, der plejer at være en livlig begivenhed. Husk
som sædvanlig tilmelding til huleaften til Peder Hellerup
på telefon 48 17 07 12, bedst mellem 15 og 19, og gerne
en uge i forvejen. Vi skal jo have bestilt smørrebrød. Og
husk at tage en gave med - værdi mindst 25 kr. Og som
allerede nævnt, husk at fortælle sekretæren hvis der er
en historie at fortælle til en af forårets huleaftener. Vi skal

gerne have meddelt historierne i programmet.
Med naverhilsen Per.

HOLBÆK
Den 17-10 var vi til hulemøde og det var en aften, hvor vi
hørte klokken flere gange. Det var vi 16 fremmødte som

nød godt af. Inden Tuse Næs afdelingen lukkede ned for i
år, fik vi lykønsket Yrsa med fødselsdagen, her for nylig.
Samme Yrsa med Tage gjorde opmærksom på, at de nu
har holdt sammen i 20 år. I ønskes tillykke begge to og vi
glæder os til, at se jer igen næste år. Som tiden dog går,
se nu bare Connie og Bjarne. De er blevet bedsteforældre
og helt uden nogen form for anstrengelse. Efter sigende
har alle det godt. I ønskes tillykke med det første barne¬
barn. Der er endnu engang blevet holdt foredrag om os
her i hulen og som så mange gange før, var det Ebert, der
stod for det. Huset (Foreningshuset) som vi holder til i,
sammen med en del andre foreninger, har i december 25
års jubilæum som Foreningshus. Det vil blive fejret med
åbent hus den 14. december fra kl. 12.00 - 15.00. Vores

forening er selvfølgelig til stede. Alle er velkomne.
TL

HØRNING
Igen blev der brug for en ekstra stol omkring bordet, Ca¬
milla den vordende naver kom på uventet besøg med en
masse at fortælle, så det varede lidt længe inden forman-
inden fik ringet med klokken og vi sang igen nr. 28. Der
var meget der skulle ordnes, bl. andet optagelse af en
naverven og de ritualer som der hører til. Efter sammen¬
lægning med Skanderborg storkommune er der kommet
gang i besøgene i Møllen, det berettede Jens en hel del
om, hvad gør man ikke for byen og hulen. Flemming
havde en hilsen med fra Vera, mange tak for det. Lille
Claus havde en del værktøj med og fortalte om dets brug,
så nu har skramleri jens noget at se til, hellere i dag end i
morgen, nu er det loftet og bjælkerne der skal bruges.
Niels klarede kryddersnapse foredraget, ala vikinge¬
dramme, det var stærke vare. Der skete meget den aften,
men spalte pladsen skal overholdes. P.S. igen god mad fra
køkkenet. Nytårstaffel i hulen 17. januar kl.? ?
Med stor naverhilsen og glædelig jul, godt nytår fra JENS

Hulemødet d. 31/10 var der mødt 6 medl. op til en hygge¬
lig aften. Havde besøg af en gæst fra Vojens, han hed
Finn og havde en masse ting fra hans Far som havde væ¬
ret i naverne, så det skal vi til at have sorteret. Så fik vi
også hyldet Erwin med hans 25 års jubilæum. Vi har be¬
stemt at holde vores Nytårsfrokost d. 31/1 2009 men
derom senere. Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul og et
godt nytår.
Naverhilsen Karen.

KØBENHAVN
Efterårets første Søndagsmesse var den 19.10. Mange var
vidst allerede på vej i hi (inkl. undertegnede), for der var
desværre ikke mange der dukkede op og nød Leif Oves
som altid fantastiske kulinariske side. Det månedlige
Svende-Hulemøde var den 23.11., hvor deltagelsen ligele¬
des kunne have været møj bedre. Der var vidst også fod¬
bold, og så var der noget med et kirkebesøg MEN:
Foruden Hulemor & far, Yrsa & Tage samt undertegnede,
var Pastoren (Arthur) atter i landet. Et dejligt gensyn. Ihh
hvor er han dog trofast. Denne gang var det vidst noget
med bidrag til kollekten (?).. Vi kom tidligt hjem, men det
er jo heller ikke så tosset endda. Sildebordet gik som
ventet helt i fisk. På den positive måde altså. Vi var 41 der
havde en pragtfuld dag/aften, og jeg skal love for at hals¬
ene blev flittigt brugt. Ikke bare til føde, men absolut
også til det våde, samt mange sange. Stort lotteri blev det
også til. December måned byder jo på vort traditionsrige



8.

Andespil- og steg der som altid er den første lørdag i de¬
cember. I år er det den 6.12., hvor vi ligger ud med det
STORE bankopil med de mange overdådige præmier. Det
er svært IKKE at vinde. Om ikke andet en sidegevinst.
Efter at have været rap på fingrene (ALLE kan være med),
er det tid til en gang tallerkenrap. Mums siger jeg bare.
Du kan faktisk ikke være andet (!) bekendt end at dukke
op denne dag. Der er (kun) tilmelding til spisningen, hvor
deadline er den 30.11. Læser du først dette lige efter, kan
du jo spørge Hulemor Anny på tlf. 32979590, om der
alligevel skulle være mere plads. Torsdag den 18.12. er så
årets sidste arrangement, nemlig Jule-Hulemøde, hvor
Hulen er vært ved gratis æbleskiver og gløgg. Den nye
Københavnernav udkommer, og bødekassen skal tøm¬
mes. Mon ikke atter med stooor spænding?? Jeg vil slutte
af med at minde om vor - forhåbentlige -110 års-fest den
10. januar (se andet sted i bladet) samt ønske alle ude
som hjemme en glædelig jul
Arrangementer:
30.11. kl. 10.30 Søndagsmesse
6.12. kl. 15.00 Andespil kl. 18.30 Andesteg
18.12. kl. 19.00 Jule-Hulemøde
10.1.09 kl. 18.00 110 års stiftelsesfest
Med kno i bordet

NYSTED
Hulemøde den 03-11-2008 kl. 19:00. Det første hulemøde
hvor Oldermanden måtte melde afbud p.g.a. sygdom og
Næstformand IB Thøfner overtog hulemødet for denne
aften, referat herfra. Menuen var lavet af Ole Wiberg-
Gomba's Toka'ny som smagte aldeles fortræffeligt siges
der, retten er af kalvekød med flødesovs, Basmati ris ser¬
veret til og som tilbehør serveres - Uborka Sala'ta (agur¬
kesalat). Muligt nyt medlem var inviteret denne aften
som hedder Niels Skaaning og som fortalte vidt og bredt
om sin tid i Canada og Alaska som murer, den kommer op
på næste hulemøde igen. Gule ærter i Stoppestedet blev
afholdt den. 05-11-2008 og var en rigtig god aften med
31 personer som havde fundet vej til Navernes Gule Ær¬
ter, lavet efter tradition afWilly og pandekager af
Oldermandens kone - Anne Lise, Nakskov Naverforening
var repræsenteret på denne dejlige aften med 4 perso¬
ner, og som aftalt havde Ole fra Nakskov taget solbærrom
med som han lovede ved de gule ærter sidste år - tak for
det Ole. ( Og godt husket) Næste arrangement er jule¬
frokost lørdag den. 13. December kl. 13:00 i Nysteds
gamle elværk, hvor også sommerfesten blev holdt. Hule¬
mødet næste gang bliver mandag den. 1. December og
der skal vi have 2'dags gule ærter.
Med kno Oldermanden.

NÆSTVED
Siden sidst. Vi har haft ølsmagning i Hulen, hvor 32
personer deltog. Det var en rigtig hyggelig aften. Stem¬
ningen blev bedre jo flere forskellige øl, vi smagte på. Vi
har allerede nu fastsat datoen til næste år. Som sædvan¬

lig har vi igen haft andesteg efter vores hulemøde d. 07.
11. Der deltog 25, som jeg tror alle blev mætte. Ellers var
det deres egen skyld, for der var nok af både and og ris a
la mande. Vores julefrokost vil blive afholdt den 13. de¬
cember kl. 13. Prisen er 165 kr. inkl. drikkevarer. Der er

tilmelding på liste i Hulen samt liste over, hvad man vil
bidrage med af madlavning, borddækning eller lignende.
Husk at alle medbringer en pakke til en værdi af ca. 25 kr.
Disse bliver solgt på auktion under spisningen. Der vil
ikke blive åbnet i Hulen før spisning. Som sædvanlig vil
der være gløgg og æbleskiver sidste fredag inden jul,
d.v.s. d. 19. december kl. 16. Prisen er 35 kr. Så kom

og få et par hyggelige timer. Til sidst vil vi her fra
Næstved ønske alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.
NB. Se opslag om nytårsaften, som vil blive afholdt
i Hulen, hvis der er tilmelding nok.
Med naverhilsen Ove.

ROSKILDE
31.10. Ved vores Hulemøde den sidste dag i Oktober var
der 14 Naver der havde fundet vejen til Hulen. Vores
Formand Inger bød velkommen, og Poul Reznno gav Rus¬
siske mønter til at lægge i Naverbordet, samt en meget
lille fin Guldsmedehammer. Så var det til bords til de
medbragte madpakker. En hyggelig og dejlig aften der
sluttede kl. 22.

Program for December. Bemærk !!! Hulemøde denl9.
December. Hulen giver Kaffe ogÆbleskiver.
Hulevagten i december hos os i Roskilde er Karin og Poul
Erik.

Med naverhilsen Gitte,

SAMSØ
Til Hulemødet den 7/11 var 9 Naver mødt op. 2 Naver¬
venner og en gæst. Åse havde lavet god suppe i anled¬
ning af Flemmings 60 års dag. En god aften med hygge og

klokkeklang.
Med kno Jørn
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SILKEBORG
En glædelig Jul til alle, samt godt nytår det vil vi ønske
alle foreninger og Hovedbestyrelsen. Den 5. oktober
fejrede Vagn "Rør" sit 25 års jubilæum og der var fult hus
i Hulen, der blev holdt en kort tale om og til Vagn. Deref¬
ter blev han hyldet som voresÆresmedlem. Der har også
været det jeg kalder en "Pigedag" i Hulen, med deltagelse
af 13 piger efter sigende en dejlig dag, kun med pige snak
og pige hygge, dette vil de gøre om inden så lang tid
derom senere. Der hænger en seddel i Hulen hvor på du
kan skrive hvad du kunne tænke dig at være med til af
arbejde til pinsestævnet, for hvor alle skal være behjæl¬
pelig, med hvad du nu kan! Der blev optaget et nyt med¬
lem, Kenneth Koch, ja et nyt medlem til ungdomsafdelin¬
gen. Det er altid dejligt at få unge mennesker optaget.
Kenneth er fra 73 og han har rejst i Syd Amerika som El¬
installatør. Sangeftermiddag var igen i år en dejlig ople¬
velse for samtlige 36 sangere og med tre musikanter,
nemlig Børge "Farmand" og Peter "Edderkop" samt Hal¬
dur, der blev sunget fortalt historier. Ja det er sådan en

eftermiddag man syndes alt er dejligt. Dette skyldes jo
også Æblekagen som var tilvirket af "Mose Marie" og
Sonja, til slut var der brunkål, som Jens "Kok" var for¬
mand for, sammen med Ole og Boje. Kalenderen til 2009
er også klar, hvor det vil fremgå hvem og hvornår. Julefro¬
kosten vil i år være 6/12 kl. 13 alt som vanligt du kommer
med noget, jeg kommer med noget der vil lægge en
koordinations seddel i hulen så vi ikke alle kommer med

Flæskesteg og rødkål, vi ses. Der er julekomsammen den
21dec. Kl.10.
Kan i holde jer fugtige Svende.

SLAGELSE
D. 12.10.2008 var vi 15 svende/NV som tog på udflugt til
Sorø, hvor Ejner havde arrangeret besøg i Sorø Kloster¬
kirke og til Hauch's samlinger. Der blev nogle rigtig dejlige
oplevelser. Det var bare for kort tid i kirken hvis man inte¬
resserer sig blot en lille smule for danmarkshistorien.
Men det er jo ikke forbudt at man selv besøger kirken.
Hauch's samlinger var absolut også et besøg værd for os
der har en lille "Georg Gearløs" gemt i lommen. Men
hvem har ikke det? En dejlig dag blev afsluttet men en til
halsen på Flemming og Ejners stamværtshus.
17.10.2008 var vi et lille sluttet selskab der besøgte
Andersvænge, hvor Erling Kristensen holdt et foredrag
om stedets opståen ca. 1938, dets virke og dets personale
og beboerne. Erling er en utrolig ildsjæl og en gudbenået
fortæller. Han har samlet et helt museum, så det er bare
med at få sat det i gang. Hulemøde d. 7.11.2008: Vi var
denne aften 6 svende og 3 NV som indledte med sang nr.

73, hvorefter formanden måtte beklage at have opgivet
forkert dato m.h.t. "Jul i Hulen". (Se nedenfor). Forman¬
den og kassereren var gæster i studiet hos Radio Solskin
(Skælskør Nærradio) for at fortælle om naverne i almin¬

delighed, men også om Slagelse Naverforening. Vi har
lavet en CD med denne udsendelse. Hans, som p.t. ikke er
helt fortrolig med opgaven som hulefar, mindede forman¬
den om, hvem der skal sørge for gløgg og æbleskiver med
tilbehør til "Jul i Hulen". Tak for hjælpen! Ejner fik "skra¬
bet" så mange kontingentpenge ind at han tager fruen
med på ferie om 14 dage??? Ca. kl. 19.45 kunne vi gå
over til det kulinariske afsnit på denne dejlige aften som
vi sluttede, vanen tro, med minderne kl. 22.00.
Slagelse Naverforening ønsker alle en rigtig glædelig jul
samt et godt nytår.
"Jul i Hulen" afholdes søndag d. 14.12.2008 kl. 13.00.

(ikked. 12.12.2008).
Nytårstaffel er onsdag d. 31.12.2008 kl. 10.00 - 12.00.

Med kno i bordet: Erik.

STOCKHOLM
Ved månedsmødet den 3. oktober var vi 13 medlemmer
til bords, men trots antalet blev det ikke til nogen større
diskusion. Der var hilsen fra Karin som lå på sygehuset,
Formanden i frederikssund og Henry Frølund i New York.
Erling berættede at elmålare var sat up på Torpet, og var
klare så at vi kan se, hvor strømmen tager vejen. Besøget
på Chinateater var virkeligt godt og værd at se "Det våres
for Hitler". Vi mødtes på "Tegners Gømstælle", Kennets og
Frederiks restaurang og fik os et måltid mad, innen vi gik
på teater. Whistturneringen er slut, og Else Madsen gik af
med segern, Svend-Erik tog andre platsen og Erling trea,
og på svendefesten fik de sine priser.
D. 06.dec. Månedsmøde lørdag kl. 13.
D. 13.dec. Lucia o julbord lørdag kl. 13.
God jul og et godt nytår ønsker vi alle naver med familijer.
Hilsen fra Onkel Anders.

SØNDERBORG
Til hulemødet var der mødt 9 medlemmer. Karin, Eigil og
Regnar har været i Odense og besøge Arno på hans 75
års fødselsdag. Arno kvitterede ved at gi en omgang i
hulen, men var ikke selv til stede. Også Henning havde
spenderbukserne på. Han gav nemlig svensk pølseret, og
samtidig fodrede han også Sputnik. Tak til både Arno og

Henning. Ellers skete der ikke det stor på hulemødet,
bortset fra hygge og snak. HUSK - HUSK - HUSK Julebingo
i hulen fredag den 12. december. Ud over bingo kan du
også nyde Karins hjemmelavede æbleskiver og hulefars
julegløgg. Det er selvfølgelig et arrangement hvor du har
mulighed for at tage gæster med.
Med kno i bordet
Jette.
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ÅLBORG
1. oktober 2008: 14 svende varmødt til Poul Eriks dejlige
hakkebøffer medbløde løg og andet lækkert. Der var enig¬
hed om at prøve noget nyt i stedet for julelotteriet, da flere
medlemmer udtrykte ønske om at slippe for at sælge
lodderne. Formanden foreslog at vi prøvede med skrabe¬
lodder i stedet for, og forslaget faldt i god jord. Efterårs-
programmet blev udleveret og gennemgået. Den varme
mad på huleaftenerne bibeholdes, der havde været tvivl
om interessen for dette. Men tvivlen blev gjort til skamme.
Vores altid glade Bjarne Olsen havde fået ekstra julelys i
øjnene. Han er blevet gift ude i Thailand med en meget
smuk kvinde, som på dansk kaldes Rita (det andet navn er
lidt for svært at udtale, især for folk med gebis!). Rita Ol¬
sen er ca. 50 år - og Bjarne understreger derfor kraftigt, at
han ikke har været ude på „kuvøseguf' ! Fruen forventes
til Danmark omkring 6. november, og vi er alle meget
spændte på at træffe hende (og måske hendes koge¬
kunst?) Stort tillykke til Hr. og Fru Olsen. 5. november
2008: 10 svende var mødt... plus en kær gæst. Dette var
„årets absolutte tilløbsstykke" vedr. mad.
Iraker-Kurts berømte „and a la Bagdad" lå fristende og

dejligt duftende på vores ydmyge stålfade - og suppleret
med en dejlig rødvin kunne det bestemt ikke blive meget
bedre. Vi talte lidt om rengøringsdagen den 1. november,
hvor kun 4 tapre svende var mødt op for at komme nuller¬
mænd og spindelvæv til livs. Vi håber at se lidt flere til
forårsrengøringen!! Efter spisningen havde vi lige nøjag¬
tig luft nok tilbage til en enkelt sang det skæppede lidt i
bødekassen, da Kurt altid synger forkert - med vilje -!
Desværre glippede aftalen med vores foredragsholder, så
vi håber på at få chancen senere.
Glade efterårshilsener herfra.
Hulemor Lis

VEJLE
Hulemøde den 7. November. En forsinket efterårsferie

gjorde at vi ikke var særlig mange, 8 deltagere i mødet.
Fremmødt var også Kirsten Hansen og Carsten Nielsen
som begge kan optages på mødet den 5. December. Birgit
Christiansen har søgt optagelse, og fandt nåde for mødet
og kan derfor deltage i mødet den 5. december og optages
på mødet den 2. Januar. Det var en hyggelig aften som
startede med at vi sang nr. 22, formandens beretning var
kort, for der har jo ikke været nogen aktiviteter siden sidst.
Ved årets sidste møde vil foreningen være vært ved en bid
brød, så mød frem. Vejle foreningen ønsker alle naver og
deres pårørende i ind og udland en glædelig jul og et godt
nytår. Referent Hans Emborg

ÅRHUS
Til hulemødet den 10-10, var der ikke mange svende I
hulen! Axel T. og Else W. slog på klokken, for at skabe lidt
liv i hulen. Det virkede!! Tak for det. Vi var 20 pers. til bow¬
ling d. 24 - 10. Der blev dystet bravt i en time! Derefter gik
vi i hulen for at drikke en kop kaffe, samt spise en
franskbrødsmad. Bowlingkonge i år blev Richard Schmidt
- førstepræmien gik til Ole J. På ledsagersiden, var det mor
og datter der var skrappest. Birgit Jensen fik Dronninge¬
værdigheden - Lisbeth J. vandt førstepræmie. Tillykke til
alle! Til hulemødet den 7- 11, var alle pladser i hulen be¬
sat, vi var 29 svende, samt gæster i hulen, der alle ville
ønske OttoWestergaard tillykke med de 60 år, der kom
gæster langvejs fra, det var Vera og Jens C. Dam fra
Frederecia, samt Bente og Frank fra Randers! Gæsterne fik
velkomstsangen! Otto fik en gave fra foreningen, den tak¬
kede han for ved at slå på klokken, han var også vært for
en dejlig Pariserbøf, som Kaj tilberedte. Vi sagde tak til
Otto med blæresangen. Vi sang i det hele taget meget den
aften, der var en dejlig stemning i hulen.
Julefrokost i hulen d. 5-12. Kl. 19,-
Julehulemøde d. 19 -12

Glædelig Jul
Hilsenfra smilets by. Lis

^/EVfr/ty» Øens Værtshus w

Billard Dart
Kirketofte 1. Samsø

T»f: 86 59 OO 27

GLARMESTEREN
oj /tans svende
Håndværker- og naversange

Gårdsange
Sømanssange
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 1 6 1 3
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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
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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

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.

CAFE PAR
Chr. 8's vej 1 - Silkeborg

Tlf. 86 82 56 20

*MR.T /* BILLARD

Set. Jorgens Park
55 72 11 95

\ ^ j /£&
EL

SIL.K6BOTZjq
TUF. 2&20.05U5

Åbningstider:
Hverdage fra kl. 6-18
Fredage dog til kl. 19

Byggefirmaet
Johansen

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

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

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

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


