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Formanden bliver 70 år 

Randers Naverforening 

TRAVETUR 

Torsdag den 29. maj kl. 10 

(Kristi Himmelfartsdag) 

Vi starter fra Randers Bro 

 
Turen går langs Gudenå og ender i Fladbro. Der er forfriskninger 

undervejs, og frokosten er gedigne frankfurtere. 

Efter traveturen er der spisning i Hulen på Høvejen 17 i Vorup. 

Pris inkl. frokost og aftensmad: 75 kr. 

Alle foreninger er velkomne. 

Tilmelding til spisning til Peter  

tlf: 22 35 15 82 senest 22. maj. 

            Hvor skal vi hen du??  

Til Åbent Hus i Naverhytten i Vejle. 

I anledning af, at jeg den 28. maj runder  de 

3½ snese, er der ”Åbent hus” i Naverhytten, 

Navervej 3 i Vejle lørdag den 31. maj fra kl: 

1300. Der vil være lidt til at stille sult og tørst. 

Af hensyn til maden er det nødvendigt med 

tilmelding til enten Lis tlf: 29634486 eller Kaj 

tlf: 30705576 senest den 17. maj. 

Med kno Kaj Jepsen  

Vi er på 

vej til  

Randers 



D. 22.03.2014 Peder  Engelbrektsen     Herning 

60 år   Kingosvej 18  

   7400 Herning 

 

D. 03.05.2014 Kirsten Jessen       Hørning 
65 år   Føniksvej 8 

NV   8260 Højbjerg 

 

D. 03.05.2014 Vagner Sørensen      Herning 

80 år   Egevænget 1 

   8382 Hinnerup 

 

D. 08.05.2014 Søren Stokholm      Herning 

65 år   Hovedvejen 48, Flovlev 

   7790 Thyholm 

 

D. 10.05.2014 Maria Thorpe      Nakskov 
75 år   Rødbyvej 113 

   4900 Nakskov 

 

D. 10.05.2014 Ole Krog        Calgary 

60 år   78 Niven Place NV 

   Calgary, AB T2K 5Y1 

   Canada 

 

D. 12.05.2014 Claes Ohlin     Zürich 

65 år   Adetswilerstr. 12A 

   CH-8344 Bäretswill 
   Schweiz 

 

D. 13.05.2014 Jytte Graee     Næstved 

75 år   Runestenen 52 

NV   4700 Næstved 

 

D. 18.05.2014 Else Marie Lassen    Hovedkassen 

60 år   Ewalds Alle 23, 1 th. 

   6700 Esbjerg 

 

D. 19.05.2014 Markus Sikker Hansen     Holbæk 

85 år   Rylevænget 22 
   4180 Sorø 

 

D. 20.05.2014 Keld Hansen     Calgary 

60 år   39 Rundlemere Place NE 

   Calgary, AB T1Y 3K4 

   Canada 

 

D. 21.05.2014 Irene Andersen     Ålborg     

75 år   St. Tingbakke 8 

   9310 Vodskov 

 
D. 28.05.2014 Kaj V. Jepsen     Vejle 

70 år   Bøgevang 16, Brejning 

   7080 Børkop 

Tak  Tak  Tak 
Mange tak for telegrammer og hilsner på min 60 års dag. 

Vejle, HB, og Hørning skal fremhæves for deres tele-

grammer. Tak, det varmer. Herlig dag, med megen sol-

skin. 

Med kno og hilsen 

Preben Adriansen, Aalborg 

Tak for opmærksomhed i anledning af min 75 års fød-

selsdag 

Med Naverhilsen, Borgmesteren fra Herning 

Gunnar O. Hansen 

En stor TAK for alle naverhilsener på min 75-års dag fra 

H.B., Vejle, København, Hørning og Hillerød. 

Med kno, 
Bodensøgartneren 

 

Tonny Nielsen - TOT - vil gerne sige tak til alle der var 

med til at fejre ham i anledning af hans 70 års fødselsdag. 

Tak for gaver og telegrammer. 

 

Jeg vil gerne sige TAK for alle de mange telegrammer, e-

mails, sms, og telefoner, jeg fik i anledningen af mit 40 

års Jubilæum  
Med kno.Geert Stage 

Tak for opmærksomheden i anledning af min 50 års fød-

selsdag. Tak for alle telegrammer og øvrige hilsner.   

Med kno. 

Christian Olsen, Stockholm  

 
Jeg siger mange tak for kortet fra Vejle, de mange hilsen-

er fra Københavns navere og navervenner. Og msnge 

taktil dem, der kom hjem til mig til hyggelige timer på 

min 80 års dag. 

Mange venlige hilsener fra 

Anny Tholstrup 

Jubilæum 

D. 05.05.2014 Henning B. Pihl      Sønderborg 

25 år   Ertebjergvej 23 

   6470 Sydals 

 

D. 05.05.2014 Niels Mortensen      Fredericia  
10 år   Devantiersvej 15, st. tv. 

   7000 Fredericia 

Mindeord 

Desværre er vores gode naver kammerat  Kaj Ove Knud-

sen d. 26/3 2014 afgået ved døden. Vi vil komme til at 

savne "bus Kaj" rigtig meget, han var altid klar med en 

rigtig god historie - altid dejligt at være i selskab med 
Vibeke og Kaj." Et lys er slukket, en stjerne er tændt, du 

vil altid være i vores tanker" 

Æret være Kaj Ove Knudsens minde. 



HB. Møde Odense 22. marts 2014. 

1. Formandens beretning. 

HB-mødet den 22. marts 2014 i Odense. Velkommen til dette HB-møde her i Odense, der er det første i år. Nu hvor 

pinsestævnet nærmer sig, bliver der en del at tænke og huske på, men mon ikke det lykkes igen i år, at få samlet brikker-

ne, så vi kan få et godt og sagligt delegeretmøde. En tak til Ungarsk Vinstue for at lægge lokaler og tid til. Ligeledes 
velkommen til HB-suppleant Laila Dideriksen samt redaktørsuppleant Hans Emborg. Endnu en gang velkommen. 

2. Hovedkasserer.  

Vi gennemgik budgettet for 2014, som ser meget fornuftigt ud, så der var ingen bemærkninger til dette. 

3. Beretning ved chefredaktøren.  

Har I nogen sinde følt at blive sendt tilbage til sidste år hundrede. Det skete da min mail boks blev hacket. Ikke sjovt. 

Mistede alle mine mails fra jeg startede i jobbet. Jeg var heldig at have sendt alle mail til det næste blad til Hans E. så 

han kunne øve sig. Ellers havde det været et problem at få lavet bladet.  

Det er altid et puslespil at få lavet et blad. Kunne godt tænke mig lidt mere fyldstof til bladet en gang imellem, da der 

ikke altid er nok, andre gange lidt for meget. Bladet kommer som regel til tiden, på nær når trykkeren glemmer at afle-

vere bladet hos postvæsenet. Næste måned er det Hans, der skal lave bladet mens jeg er i L.A. håber det lykkes for ham. 

Skal nok hjælpe ham i gang. Jeg kan se at Ole Michael er begyndt at lægge de første tre sider af Svenden på den nye 

hjemmeside. Sender fremover den færdige ”Farende Svend” til ham i PDF. 
4. Hjemmeside ved Ole Strange. 

Ole er nu ved at få hjemmesiden til at fungere. Det har taget ham lang tid, da han har, måttet starte forfra, så det har 

været et stort arbejde, men nu er der håb forude for, at den bliver færdig inden maj måned, så det ser vi frem til.  

5. Indkommende forslag. Vi gennemgik de forslag, som er indkommet, og de vil blive udsendt til foreningerne. 

6. Arkivet v/ Kaj Jepsen.   Her var der ikke noget at berette om. 

7. Eventuelt.   Her var der ikke noget. 

8. Næste møde.   Bliver i Herning lørdag 7. juni kl. 11.00. 

Referent.  

Ove Graae  

Navn 

Adresse 

Postnr. By 

C.U.K. forening 

Tlf. nr. E-mail 

  Pris Lørdag antal Søndag antal Pris i alt 

Stævnemærke + navneskilt 100   XXXXXXX   

Huleaften 100   XXXXXXX   

Delegeret frokost 125 XXXXXXX     

Udflugt m. frokost 270 XXXXXXX     

Frokost uden udflugt 125 XXXXXXX     

Festaften 300 XXXXXXX     

Natmad festaften kl. 24 40 XXXXXXX     

I alt.   XXXXX XXXXXXX XXXXXXX   

Tilmeldingen skal ske senest den 2. maj 2014 til CUK kasserer i Her-

ning ved Kaj Helmuth Kristensen, Nis Petersens Vej 20, 7500 Holstebro 

Tlf. 97 42 09 39 eller helst på E-mail eskimo-neger@mail.tele.dk  Ved 

tilmeldingen betales mindst halvdelen af deltager prisen til bemærk nyt 

kontonummer reg 5383 – 0241977 Husk tydelig navn, forening og tlf. 

nr.  Du kan også tilmelde dig på computeren ved at sende en mail til 

Kaj Helmuth Kristensen, eskimo-neger@mail.tele.dk der sender dig en 

tilmeldingsseddel, som du udfylder og tilbagesender som en vedhæftet 

fil. Sidste mulighed kan være at tage en fotokopi af blanketten fra 

”Svenden” og udfylde den og afsende den med posten og så blot overfø-

rer beløbet til bankkontoen med dit navn. 
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 Navernes hjemmeside - naverne-cuk.dk 
Naverne har fået en ny hjemmesideadresse: Naverne-CUK.dk 

Som det blev nævnt ved Pinsestævnet i 2013, var Navernes gamle hjemmeside godt håndværk – som vi jo netop i Na-

verne sætter pris på! Men for alle håndværk sker der en udvikling, og der kommer nye teknikker til. Nye teknikker, 

som giver nye muligheder, men beklageligvis også at tidligere færdigheder uddør. Den gamle hjemmeside var som en 

specialbygget bil - og desværre derfor også afhængig af et specialværksted. Derfor begyndte vi i 2013 at lægge hjem-

mesiden over på 'Typo3', der er en 'standardløsning', så det fremover vil være lettere at finde et værksted. 
Desværre har udviklingen betydet, at webhotellet i efteråret 2013 slukkede for ASP (det ’sprog’, den gamle hjemme-

side var skrevet i), hvilket gjorde, at hele den gamle hjemmeside ikke længere virkede. 

Heldigvis var vi allerede startet på at lægge hjemmesiden over på den nye webadresse ’naverne-CUK.dk’, så den del 

af hjemmesiden, der var flyttet, blev ikke ramt. Vi er nu også flyttet til et andet webhotel, der virker bedre med den 

nye hjemmeside, og når det gamle webhotel har overført ’naverne.com’ vil den gamle webadresse også føre frem til 

den nye hjemmeside. 

Det letteste er fremover at bruge adressen: naverne-cuk.dk 

Da det gamle webhotel slukkede for ASP, havde vi forudset, at det ville ramme vores medlemsregistrering, så i efter-

året 2013 har vi brugt en del tid på at finde en anden løsning på dette. Men vi havde ikke forudset, at det ville nedlæg-

ge hele vores gamle hjemmeside på naverne.com . Så det betyder at medlemslisten nu også skal flyttes til den nye we-

badresse - og at alle oplysningerne på den gamle hjemmeside ikke længere kan ses. 

Vi har backup af alle data, men det vil tage tid at genskabe informationerne - og som udgangspunkt findes funktioner-
ne ikke længere, da de som nævnt var skrevet i ASP. 

Enkelte foreninger har benyttet sig af tilbuddet om, at jeg som webmaster kan hjælpe med at lægge informationer på 

hjemmesiden. Et tilbud, der naturligvis gælder for alle. 

Alle foreninger er nu blevet oprettet, så der kan redigeres på foreningernes del af hjemmesiden - Klik på Forening 

Login. Hvis der er behov for hjælp/problemer, så kontakt undertegnede. 

Brugernavn og kodeord er samme som tidligere (med meget få undtagelser). Kontakt webmaster, hvis der er proble-

mer med at logge ind. 

Da medlemslisten på hjemmesiden ikke længere virkede, har vi konverteret den, så vi kan opdatere den manuelt - og 

er i den anledning også gået i gang med at få rettet nogle af de fejl, der over tid er opstået. Opdatering af medlemsregi-

streringen har derfor været et prioriteret område, men har beklageligvis taget tid, der ellers kunne have været brugt på 

hjemmesiden. 
Der findes færdige hjemmesideløsninger, der kunne hjælpe os til en hjemmeside, men pga. bl.a. vores medlemsregi-

strering er 'Typo3' et godt valg. Navernes medlemsliste indeholder f.eks. mange specialfelter - og hvor mange færdige 

løsninger ikke kan hjælpe, når det bliver specielt, så kan 'Typo3'. Vi skal bare bruge tid på at finde ud af hvordan! Ad-

gang til medlemslisten på hjemmesiden er derfor ikke en mulighed endnu, men vil komme, når det er muligt. Forenin-

gerne skal derfor, som tidligere, altid kontakte hovedkassereren (se side 11), når der er ændringer. Gennem hovedkas-

sereren bliver medlemslisten opdateret. 

Foreninger med egen hjemmeside, der har link til naverne.com, bedes ændre dette til naverne-cuk.dk 

Hvis der er spørgsmål eller brug for hjælp så kontakt: 

Ole Michael Strange, webmaster og medlem i Århus 

olemita@hotmail.com   

SMS: 50 71 08 00 

Torsdag d. 15. maj 2014  kl. 19:30Store Bededagsaften på Borreby Herreborg 

 

 

 

 

Kom og oplev en tur på voldene (gerne i Kluf-

ten). 

Dette års program er p.t. hemmeligt, men fra 

tidligere år kan nævnes arrangementer med 

Garderhussarerne, folk i gamle dragter, sejltur 

på voldgraven, Vægterne synger, underholdning 

med Vindebro-koret o.m.a.  

Der er Bar og salg af varme hveder i parken. 

Med kno i bordet: Erik/Slagelse Naverforening 

http://naverne-cuk.dk
http://naverne.com
http://naverne-cuk.dk
http://naverne.com
http://naverne.com
http://naverne-cuk.dk
mailto:olemita@hotmail.com


Den nye udstillingsvogn 

Jeg kommer til Pinsestævnet i Herning. 

Carl Otto Enevoldsen har sponseret en ny udstillingsvogn. 

 

 

 

HERNING 
D.15/1 havde vi et velbesøgt naver møde med 13 deltagere. Vi fik kinesermad med chutney og nødder - tænk jer det 

blev spist med velbehag - en mente at det var til 4 kokke huer. Det overrasker mig, hvad naverne går med til at spise!! 

(Det var dog ikke hund men kylling). Vi har i øvrigt travlt i vores lille forening; vi er jo i gang med planlægning af pin-

sestævne. Festlokaler - overnatning - musik - udflugt osv. er ved at tage form. Vi er helt overbeviste om, at vi har det 

hele klar til PINSE - så kom endelig med til stævnet, vi vil tage godt imod jer. Harald og Lilly var vendt "helskindet" 

hjem fra "over there". De havde haft en god tur med masser af oplevelser, som de gerne delte med os. Så gik snakken 

lidt omkring formandens el og varme regning fra "hønse huset",. Han fortalte, at regningen var meget lille - og straks 

måtte vi orientere om, at det nok skyldtes manglende arrangement i sommer. Vi vil godt komme næste år og hjælpe 

med at holde omkostningerne oppe. Vi husker tydeligt vores sidste møde i "hønse huset" - det gik bare rigtig godt. For-

manden havde fået 5 nye skjorter - men hvad hjælper det, når kun de 2 kan nå om !!! Nå, nå skidt nu med det, vi er da 

heldigvis nogle, der ser godt ud 
endnu. 

Lidt snak om vand - pas på med 

det - det skal kun bruges til at 

bade i og vande blomster. Hold 

jer fra at drikke det, var konklu-

sionen. Endelig blev det mandag 

d.3/2 - dagen hvor Montagen 

fyldte 80 år. Vi var nogle styk-

ker, som invaderede ham i hans 

hjem. Jenny stod klar med 

"udvidet" morgenbord og efter 
følgende diverse drikkevarer 

både til det ene og det andet 

ben. Montagen klarede dagen 

rigtig fint, men han havde også 

sørget for at ønske sig en masse 

BRØNDUM snaps. Tak for en 

rigtig dejlig dag til Montagen og 

Jenny. 

Naver hilsen 

Jonna… 



Frederikssund 

Generalforsamling den 4. april 2014. 

Til dette års generalforsamling var der mødt 18 personer 

op. Det blev en meget hyggelig aften, hvor generalforsam-

lingen var overstået på godt en lille times tid.  

Formanden bød os alle velkommen, og efter den traditio-

nelle nr.28 i sangbogen begyndte vi at tage fat i dagsorden. 
Her blev Frank Ventrup som sædvanlig valgt som dirigent, 

og han takkede for valget. Som stemmetæller blev Inger & 

Kisser valgt.  

Formandens beretning og oplæsning af protokollen blev 

hurtigt overstået, og Poul Bergs fremlæggelse af regnska-

bet var ligeledes hurtigt over-

stået til trods for Poul Bergs 

kraftige næseblod. (han så nu 

yndig ud med sine små papirs 

totter i næsen).  

Valget var hurtigt overstået, 

og følgende blev enstemmigt 
valgt.   

Per Vejen modtog genvalg 

som formand  

Jan Johansen modtog genvalg 

som sekretær  

Arne Jakobsen modtog gen-

valg som hulefar 

Frank Ventrup modtog genvalg som bilagskontrollant 

Per Bager modtog genvalg som fanebærer & skramlerifor-

valter Jan Johansen som delegeret til Pinsestævnet i Her-

ning.  Besættelserne af hulevagter og Eventuelt, var hurtigt 
ovre, og så kunne dirigenten takke for en god og rolig ge-

neralforsamling. Herefter var det på tide, at nyde Anna 

Ventrup’s dejlige mad og Inges citronfromage. Nu skulle 

vi fejre en yndig piges 40 års jubilæum. Det kan jo kun 

være Inge Henriksen, som kunne fejre sit 40 år jubilæum i 

CUK den 28.marts 2014. 

Lige som Karsten Henriksen og Frank Ventrup skulle hun 

også have sin 40´års plade i det runde bord.  

Selv om lyset drillede med at se de små søm (Det kan 

umuligt være synet der er dårligt), lykkedes det, at få slået 

dem i. Da det var lykkedes, fortalte jubilaren en lille histo-
rie om sin tid i Schweiz. Og om hvordan hun måtte tage 

ned til Karsten, for når bjerget ikke ville komme til Moses, 

måtte Moses komme 

til bjerget.  

Efter et par hyggelige 

timer, var det på tide, 
at synge minderne og 

takke af for denne 

gang. 

 

CUK-Frederikssund 

ønsker tillykke til. 

Poul Berg den 25.maj 

2014. 

Med kno i bordet 

Jan Johansen. 

Hulemøde i Roskilde: 
En sidste gang, havde vi fundet vej til vores hyggelige 

hule her i Roskilde. Elleve fremmødte var vi samlet om 

bordet fredag d.28 marts 2014, da vores formand Gitte 

Rezno tog ordet og bød velkommen til dette vores sidste 

møde. Roskilde naverforening må lukke ned. Vi har øko-

nomiske problemer, og det mærkes også tydeligt, at vi i de 
forgangne år har mistet en del meget aktive medlemmer. 

Derfor har vi nu med stort vemod besluttet at dreje nøglen 

om. Enkelte af os flytter over til Holbæk afdeling, men for 

de fleste af os betyder lukningen afslutningen på en epoke. 

Per "Skilt" Jacobsen har for eksempel været medlem siden 

september 1983. Ved dette sidste hulemøde mindedes vi, 

hvordan Karl og Erna i tidenes morgen, sammen med Per 

Rosen genåbnede hulen. Vi kiggede rundt på alle de ting, 

der fylder vores hule, ting der gør den hyggelig og fortæl-

ler historier. Som fakkelholderen fra de olympiske lege i 

Canada, der på forunderlig vis er endt i vores hule :) 

Da vi, som altid, sluttede med sangen "minderne", tror jeg, 
ingen af os kunne undsige sig en virkelig sorgfuld fornem-

melse. Og dog fik vi også grinet sammen. Nok ikke mindst 

fordi vi mente, snapsen ikke skulle gå til spilde. Så dem af 

os, der ikke selv skulle køre, gjorde et ihærdigt forsøg på 

at tømme flaskerne. For mig personligt, vil jeg savne sam-

været med mennesker, som jeg i de snart 25 år, jeg har 

været medlem, er kommet til at kende og holde af. Jeg vil 

savne Inger Willumsens gode gule ærter, Kristian Søren-

sens hestevognsture, Gitte Reznos evne til at kende alle 

melodierne til samtlige snapseviser, Erik Reholts charme 

og alle de gode historier som Jens Fabricius, Poul Jørgen-
sen, Lilian Sørensen, Sonja Sørensen, Annelise Jensen og 

Annelise Johnsen, Henrik Degel og Poul Rezno har fortalt, 

når vi har været samlet. På vores allesammens vegne tak-

ker jeg jer alle for den gode naverånd, I vedligeholder, og 

ønsker samtlige afdelinger i  Danmark og udlandet mange 

gode år og oplevelser. 

Med kno i bordet 

Billedskærer 

Sanne Marie Seipelt  

 

Samsø 
16/3  Søndagsmøde. 8 naver og 2 navervenner.  

          Ren hygge. 
6/4    Hulemøde. Stort møde . Hele 12 pers. Fremgang . 

Dejligt. Planlægger tur til TUNØ sammen med Marinefor-

eningen. 

Med kno Jørn   

Møder.: 20/4  Påskedag  Aflyst. 4/5    Hulemøde 

 

Fredericia 
Til generalforsamlingen var 14 medlemmer mødt for at 

deltage i valgene og fælles spisning. Mødet startede med 

at formanden bød velkommen, og ifølge dagsordnen ind-

stillede han Niels Mortensen til dirigent, hvilket blev god-

kendt med flertal. Herefter aflagde formanden beretning, 

som Herefter aflagde formanden beretning, som blev en-

stemmigt godkendt. Kassererens beretning blev godkendt 



med stort bifald. Valg af ny formand blev Solvejg Weitling 

med alle 14 stemmer og stående bifald. John Andersen blev 

genvalgt til bestyrelsen, ny revisor blev Bent Stræde. Det 

var så tid til at tælle bødekassen, der indeholdt kr. 1042,00. 

Lars var tættest på med et gæt på kr.1041,00. Mødet slutte-
de med, at dirigenten takkede for god ro og orden under 

mødet. Der var sket en ændring i årsprogrammet - grillda-

gen er flyttet fra den 24 maj til den 14 juni kl.13.00, sidste 

åbningsdag inden ferien. 

Med kno  

Philip   

hulemøde 1/5 Anny 

lørdag 10/5 Viola 

lørdag 24/5 Niels 

 

Hørning Navernes Generalforsamling.  
Mødet startede kl. 19,00 med Når samlet. Formanden var 

blevet beordret af hulemødrene til at ændre planen for ræk-

kefølgen på mødets punkter. Det var den varme mad, så 

den skulle fortæres mens den var varm. Flødebagte kartof-
ler og glaseret hamburgerryg med salat, MUMS. Tænk hvis 

den skulle have ventet 2 timer. Derefter startede mødet med 

det officielle hulemøde. Der var forskel mellem hjemmesi-

dens og formandens kalender UPS. Efter en kort drøftelse 

faldt det ud til fordel for formandens, da den faldt bedst 

sammen med, hvad medlemmerne kunne. Så det bliver 

fugleskydning d. 29-5 til d. 1-6 i Øster Højst. Jens og Kalle 

havde været ude for at fortælle om Naverne for Ældresagen 

i Saksild (vi er åbenbart ikke unge mere). De havde med-

bragt det runde bord og lidt værktøj samt sandhedens lys; 

til tider havde lyset lidt svært ved at brænde. Der blev slut-

tet af med minderne, og så var der ikke et øje tørt. Dette var 
til stor fornøjelse for de fremmødte. Efter dette startede den 

ordinære generalforsamling .Kalle blev dirigent, og så star-

tede det med formandens beretning, regnskaber, budgetter 

samt indkomne forslag,, der blev drøftet, og endevendt. 

Claus’ indlæg var spændende; det tager vi op igen senere, 

når han er til stede. Kalles forslag angående telegrammer 

blev vedtaget. Bestyrelsesmedlemmer skulle vælges. Niels 

fik lov til endnu to år på formandsposten. Jens Hansen blev 

valgt, Christian Riedel nyvalgt. Kalle havde valgt at trække 

sig fra bestyrelsen, og vi takker ham for nogle gode år med 

aktiv indsats TAK. Herbert Busse blev genvalgt som Fane-
bærer. Revisor blev ham formanden. Hulemødrene valgte 

at træde tilbage efter mange år på posten. Maden har ellers 

været god. De fik en lille erkendtlighed, et ravsmykke ud-

ført af Niels og Anne. Nye hulefædre blev Herbert og Kal-

le. Så hvad vi nu får at spise fremover, det bliver spænden-

de. Nye tider nye skikke. Bødemanden blev optalt, og nu 

kan vi allerede se et mønster. Herbert og Kalle vandt gevin-

sten om bedste gæt på indholdet, sammenspist mafia allere-

de, eller er det X33 & X33a  (Dupont & Dupont). De kom 

også til at slå på klokken for denne opførsel. Under eventu-

elt blev snakket lidt om, hvor udflugten d. 30-5 dagen før 

fugleskydningen skulle gå hen. Evt. Schackenborg og Mø-
geltønder, og derefter gril aften i Øster Højst, blev foreslå-

et. Det snakkes der mere om ved næste møde i maj. Gene-

ralforsamlingen sluttede meget muntert, efter 2 timer. Utro-

ligt det kan tage så lang tid om så lidt, men det var muntert 

og meget givende. Så var ordet frit, så hyggen bredte sig, 

og kaffen blev drukket. Super hyggelig aften; dem skal vi 

have flere af. Klokken var nær midnat før vi takkede af 
med Minderne. 

Niels Vase 

København. 
Svende-Hulemødet den 11.3. blev i tallenes tegn. Der var 

et par afbud, og det var ved at blive sidste frist for at  revi-

dere regnskabet for 2013. Så der blev kontrolleret på livet 

løs, selvom det mere eller mindre var lige ud ad landevejen. 

Vi har jo en god kasserer og Hulefar. De kan bare det der. 

Men der blev trods tørre men pæne tal, hygget. Sønderjysk 

daw  den 22.4. blev atter en succes. Da Erling Meier længe 
har været i rejsehumør (og hvem er ikke det ? ), var 

det Merethe der denne gang var manden eeehhh kvinden 

bag mesterværkerne. Frit efter Daloon reklamen: det lå 

godt i maven. Jeg kan roligt skrive, at der var ingen af de 

19 deltagere, der gik skuffet hjem. Der blev virkelig gjort 

kål på retten og ikke mindst desserten. Tørsten fejlede na-

turligvis heller ikke noget. Tirsdag den 8. april havde vi 

årets generalforsamling, der denne gang blev afholdt en 

hverdags-aftenstund. 5 naver og 5 navervenner var dukket 

op, ligeså mange som gennem de senere år, hvor det var en 

søndag formiddag. Flot med 60 % af medlemmerne. For-
mandens beretning blev trods nogle enkelte smuttere god-

kendt. Ligeså alle 3 regnskaber, der efter forholdende var 

yderst tilfredsstillende. Det løber rundt, men skyldes ikke 

mindst medlemmernes fantastiske bidrag til bødekassen. 

Ingen kontingentforhøjelse, og alle blev genvalgt til besty-

relsen o.a. :-) Endnu engang en stor tak til jer alle! Foråret 

og forsommeren er i fuld gang i maj, så eneste arrangement 

bliver Svende-Hulemøde onsdag den 7. maj kl. 18.00 (!). 

Kom og få en kølig (drik) i Hulen og en god snak. Det ris-

ler  så dejligt i halsen - og pengekassen.   

Arrangementer: 7.5.  kl. 18.00  Svende-Hulemøde  

Med kno   

Niels "2 m" 

Holbæk 
Ved vores generalforsamling fortalte formanden, at det går 

helt godt hos os for tiden, og kassereren kunne vise et over-

skud i vores regnskab denne gang. Vi sætter alligevel kon-

tingentet op med 5 kr. pr. måned fra 1. januar 2015. Der 

var genvalg på alle pladser. Arne vandt på tætteste gæt på 

indholdet i vores bødekasse. 

Næstved afd. besøgte os på en flot solskinsdag. Da vi bor i 
det gamle kaserneområde, var det oplagt, at rundturen star-

tede på kasernen, hvor en tidligere ansat holdt et lille fore-

drag ,og derefter tog vi ned til Holbæk havn, hvor Ebert 

kunne fortælle en masse fra gamle dage. Derefter var der 

spisning i hulen, og der hørte vi en masse historier, og ikke 

alle var vist helt sande.;  En rigtig god dag og tak for besø-

get Næstved; vi håber, det bliver gentaget. Vores årlige Ø-

tur går i år til Nakskov d. 23.-25. maj. Hvis man er interes-

seret i at deltage, så kontakt Peter på tlf.28 74 57 97 for 



nærmere information. D. 30. maj har Andelslandsbyen i 

Holbæk håndværkerdage, hvor vi sammen med Frederiks-

sund afd. vil vise vores kunnen. Markus ønskes tillykke 

med sin 85 års fødselsdag d. 19. maj. 

TL 

Kolding 
Marts hulemøde den 28, hvor vi var 3 naver fremmødt. 

Aflysning af ålespisning fredag den 23/5. Vi kan ikke fange 

så mange ål, som skal til, for at de mange gæster kan få 

”satt ål”. Verner var rejst til Schweiz. Han havde fået en 

togbillet for at være legeonkel for sine venners 4-årige søn, 

da hans mor skulle på besøg hos sin familie i Thailand. 

Ordinær generalforsamling den 23/5 2014, kl. 20.00. Til-

melding til hulefar Ervin 40428988.  

Med kno i bord Arne Brogaard 

 

Forår 1957 tog rutebåden ”Jens Bang” mig ud af Vendsys-
sel, og færgen Øresund tog mig til Malmø, hvor jeg kom i 

arbejde hos Skånska Cementgjuteriet; startløn 3,80 kr. pr. 

time. Man følte sig rig efter at have levet hele sin tidlige 

ungdom på kost og logi og lommepenge. Dagens ret på va-

rehuscafeteria en halv timeløn. 

Med naverhilsen Arne 

 

Nysted 
Hulemøde den. 3. april 2014 

7 svende var mødt til dette hulemøde som er det næstsidste 

inden sommerferien. Optagelse af støtte medlemmer blev 

behandlet, og diverse krav for kontingent blev fastlagt. Fire 

personer blev indstillet til optagelse, krav for optagelse bli-

ver endeligt behandlet på næste hulemøde den. 1. maj 2014 

Vi blev enige om, at der endnu engang skulle rykkes for 
etablering af den lovede hule af Guldborgsund Kommune. 

Det ser ud til, at beslutning herfor er strandet, og uvis hvor-

når der tages en beslutning om genhusning i det gamle Råd-

hus .Birger fik udleveret en flaske brændevin for gætteriet 

af sparebøssen. Ændring af øl og priser blev behandlet og 

en stigning til kr. 10.00 kan man nu erhverve sig andet øl 

end det lokale bryg, som ikke er så lokalt mere, idet brygge-

riet blev solgt for en del år siden og har kun navnet tilfælles 

med vores egn. Den resterende kontingent blev indbetalt og 

vi er nu 8 fuldgyldige medlemmer i Nysted Naverforening. 

Havnefogeden Sven Erik´s kone Hanne havde lavet midda-

gen, der bestod af en fiskesuppe som stammer fra området 
omkring Marseille i Provence – Bouillabaisse denne yderst 

velsmagende ret blev spist, til gryden var tom,. Stor ros til 

Hanne. Ved næste hulemøde den 1. maj er det Ole Wiberg 

som har tjansen med forplejningen. Ole får nok hjælp af sin 

kone til dette, idet vi er blevet lovet en ret med fasan; det 

glæder vi os til at smage. Minderne blev sunget, og det var 

på tide at gå hver til sit efter en rigtig hyggelig aften. 

Med kno 

Oldermanden 

 

Odense. 
Torsdag den 27 marts holdt vor gode naverven, Ib Heilbøl, 

sin 80 års fødselsdag på ”Ungarsk Vinstue”. Der var høj 
stemning og Ibs søn, der er musiker, spillede for os. Vi må 

sige, at det er et held, at vinstuen ikke har åbent til den lyse 

morgen, for ellers var vi aldrig kommet hjem. 

Hulemødet, i april, blev aflyst, da der var nogle, som skulle 

deltage i jubilæet i Los Angeles. 

Referent Ole Bøwig. 
 

Næstved 
Den 21.03.14 havde vi vores årlige generalforsamling. Det 

foregik stille og roligt. Største ændring er, at generalforsam-

lingen i 2015 vil være 1. fredag i måneden sammen med 

hulemødet.  

Den 29.03 var vi 13, der besøgte naverne i Holbæk. Vi blev 

budt velkommen med kaffe og franskbrød, mens vi fik info 

om den gamle kaserne af Frede, der er pensioneret major. 

Efter kaffen blev vi guidet rundt på kaserneområdet. Vi var 

også inde og se nogle af lokalerne, som i dag bliver brugt af 

soldaterforeninger. En meget spændende fortælling og rund-

visning. Derefter kørte vi efter Ebert ned til den gamle 

havn, hvor vi fik historien om havnen, færgefarten til Orø, 
de gamle bygninger m.m. På vej tilbage til Hulen, kørte vi 

forbi den nye havn. Tilbage i Hulen blev der serveret lækker 

og veltillavet mad. Det blev sidst på eftermiddagen, inden 

turen gik tilbage til Næstved. Alle havde haft en dejlig dag. 

Tusind tak til Holbæk for et godt initiativ. 

Den 04.04 havde vi hulemøde med 13 medlemmer. Vi er 

måske ved at få 13 som vores lykketal! Vi nød den dejlige 

varme i Hulen. Vi fik efter mødet en alternativ menu, da 

vores gæstekok desværre var blevet forhindret.                       

OBS  OBS: Der blev informeret om, at hulemødet i au-

gust bliver d. 08.08. 
Med hilsen      Marianne     

 

Stockholm. 
Desværre har vi blandt vore medlemmer flere, som har haft 

problemer med helbredet, så vi har ikke kunnet samle så 

mange til vore aktiviteter. Men nu kommer foråret, så vi 

håber, at alle bliver friske, så vi kan samles i maj. Skor-

stensfejeren har gjort ren i skorstenen, så nu kan vi igen 

tænde komfuret på Torpet. 

Onkel Anders 

D. 02,05,14 Månedsmøde kl. 1900  

D. 16,05,14 Hulemøde kl. 1900  

D. 30,05,14 Gesällaften 
 

Silkeborg 
D. 29. marts var 12 svende mødt frem til generalforsam-

ling,. Alt foregik i god ro og orden, med Niels Østergård 

som dirigent.. Boje havde i sin beretning en hilsen med fra 

vores sekretær ”Dirty”, som er blevet ramt af svær sygdom 

og derfor ønskede orlov,. Vores suppleant Bendia indtræder 

midlertidig på hans plads. Et forslag fra bestyrelsen, om en 

forhøjelse af kontingent på kr. 5,- til dækning af portoforhø-

jelsen for udsendelsen af Den farende Svend, blev vedtaget. 

Et medlem havde en kommentar om, at det jo også var mu-

ligt at fremsende Svenden digitalt, men der var enighed om 

at den bedste løsning er bladformen, som når ud til alle  

medlemmer .Ole tager fanen med til pinsestævne,. Boje og 
N. Peter deltager i delegeretmødet 

Med kno   Boje / N. Peter 

 



Slagelse Naverforening. 
Alle valg på Generalforsamlingen d. 28. februar 2014 

blev vedtaget, og referat herfra er ført til protokols og kan 

læses i hulen. Hans havde en flok kommende Navere i 

form af en børnehave fra Reerslev på besøg i hulen tors-

dag d. 6. marts. Iflg. udsagn hyggede man sig gevaldigt. 

Hulemøde d. 7. marts 2014: Vi startede med at synge nr. 
70, og der er jo desværre lidt fejl i denne udgave. Der var 

mødt 7 medlemmer op, og en var med som gæst for at se, 

om dette kunne være noget for ham at deltage i. Da han 

ytrede ønske om at blive medlem, havde vi åbenbart ikke 

skræmt ham tilstrækkeligt. Der blev læst op fra protokol-

len, og hulefar oplyste, at han er fraværende i april og maj. 

Der skal lyde et stort tillykke til ”Skoma´rn” som blev 

valgt til årets nav ved Generalforsamlingen. Formanden 

vil desuden takke, fordi medlemmerne gjorde det muligt at 

deltage ved Delegeretmødet i Herning, og kassereren udle-

verede et beløb hertil. Der blev vedtaget, at vi skulle ind-

købe et spil, og det vil Grethe gerne stå for. Bankospillet 
bliver højst sandsynligt afløst af en auktion, fordi vi har 

lidt svært ved at indhente de nødvendige sponsorgevinster. 

Herefter var det tid for det kulinariske islæt, og Erik havde 

denne aften leveret ost, og Hans leverede brød og smør. 

Ca. kl. 21:30 blev hulen forladt i god ro og orden. 

Med kno i bordet: Erik 

Kommende arrangementer: 

2. maj kl. 18:30: Hulemøde 

15. maj kl. 19:00: Storebededags aften på Borreby Herre-

borg .   

18. maj kl. 13:00: Frokost/Banko  

6. juni kl. 18:30: Hulemøde 

4. juli kl. 18:30: Hulemøde 

 

Vejle. 
Vejle forening ønsker vores næstformand, og HB for-

mand Kaj Jepsen tillykke med de 70 år. God ferie i det 

sydlige. 

Til vort marts møde var mødt 11 personer. Efter en sang,, 

nr.25 orienterede formanden om, hvad der måtte være at 

drøfte i forbindelse med Pinsestævnet i Herning. Og efter 

utallige afbrydelser fra Jens Kristian Ibsgaard, som prokla-

merede, at han blev 75, - (onde tunger mellem de frem-

mødte mente, at det nok var 17 han blev, for han var da 

ikke klogere) - kom vi gennem mødet på fornuftig vis, og 

gik over til Ingers sildemadder, ( uden snaps - den måtte vi 
selv købe). Desserten var flæskesteg, så menuen var der 

ingen, der turde kritisere. Efter en ellers fredelig aften 

kunne vi takke af i god tid før midnat og komme hjem 

under dynerne - undtagen Jens; han skulle på Sømærket. 

Undskyld både skriften og den manglende tegnsætning, 

men vores sædvanlige sekretær ferierer under sydligere 

himmelstrøg , så derfor må i tage til takke med mig. 

Med kno 

Hans  

 

 

Randers 9/4 2014. 
Vi har med sorg modtaget besked om, at vores gode na-

verven, Vibeke har mistet sin Kaj, som er taget ud på sin 

sidste rejse. Vibeke, vore tanker går til dig.  

Den 4/4 var vi en lille, sluttet flok til hulemøde. Det var en 

kold fornøjelse, for en eller anden havde – måske inspire-

ret af sommertiden – lukket for varmen brrrr. 
Hanne havde lavet flotte opslag omkring de næste to ar-

rangementer: Varme hveder den 15/5 kl. 19 og Travetur 

Kr. Himmelfartsdag den 29/5 kl. 10.  

Næste hulemøde den 2/5 bliver samtidigt ekstraordinær 

generalforsamling, så vi kan få endeligt styr på de nye 

vedtægter. Jan står for maden, så det bliver ”mandemad 

uden bønner” 

Den 28/6 er der grillaften hos Hanne og Hans. Der er 

plads til gæster, og man må gerne medbringe sin camping-

vogn. Vi aftalte en fast pris incl. drikkevarer. Tilmelding 

kommer senere. 

Efter mødet ringede Frank med klokken. Han ville give en 
snaps, fordi han har været naver i 35 år, og en øl, fordi det 

snart var hans fødselsdag – vi fandt ikke helt ud af, om 

han fyldte 18 eller 81, men det var en af delene. 

Fluks derefter gav Grethe en omgang, fordi hun er blevet 

oldemor, og Jan ringede med klokken for at fejre en god 

eksamen. Tillykke og tak for skænken, alle tre. 

Vi rundede af med lækker mad, som Peter helt selv… hav-

de taget op af fryseren og uddelegeret til Hanne – Tak for 

mad. Du/I beholder pladsen. 

Husk hulemøde og generalforsamling 2/5 kl. 19  

Med kno 
Helle 

 

Sønderborg 
En vel overstået generalforsamling, hvor Regnar blev 

valgt som ny formand. Vi vil gerne sige tak til den afgåen-

de formand Børge for din indsats i foreningen. John blev 

ny bestyrelsesmedlem og næstformand. Også Hans vendte 

tilbage til bestyrelsen. Martha er stoppet, også en tak til 

dig for din indsats. Inga forlod også bestyrelsen, men fort-

sætter heldigvis som Hulemor. Også en tak til dig for din 

indsats i bestyrelsen. Ved sidste hulemøde var der mødt 8 

medlemmer, som alle kunne glæde sig over Ingas hjem-

melavede kødrand med grønsager. Et lille beskedent hule-
møde men rigtig hyggeligt. Den 5. maj har Henning Phil 

25 års jubilæum i Naverforeningen. STORT tillykke med 

dit jubilæum. Vi håber selvfølgelig at se dig til hulemødet 

den 2. maj, hvor du skal slå en plade i det rund bord. Ved 

næste hulemøde vil den nye årsplan være klar. Bestyrelsen 

har jo besluttet, at vi ikke længere skal have sommerferie-

lukket. I stedet vil 

der være nogle nye aktiviteter på tapetet. Vel mødt den 2. 

maj hvor vi skal lykønske Henning. 

 Med kno 

Jette.  



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

GLARMESTEREN 
og hans svende 

Håndværker– og naversange 
Gårdsange, Sømandssange 

Giro 413 klassikere 
Salg af 2 CD´er ”En rastløs sjæl” 

og ”Foran masten”. 
 

Århus 
Til hulemødet den 14 – 3 var det næstformand Holger, der 

bød svendene velkommen. Der var ikke mange svende i 

hulen, men stemningen var god, ikke mindst da Kaj og 

Erik E. Slog på klokken – de havde haft fødselsdag. De 

blev takket på naverfacon med en blæresang. Else og Otto 

havde en gave med til hulen, fra de navere, der boede på 
campingplads til pinsestævnet ! Det er en Underberg lastbil 

med anhænger, i anhængeren var der Underberg. Vi siger 

rigtig mange tak til campisterne. Til hulemødet med ledsa-

ger den 28 – 3 var vi mange i hulen. Efter formandens vel-

komst blev ordet givet til foredragsholderen Kurt Carlsson, 

som i en årrække har været præst på Djursland! Han har 

prøvet mange ting af, siden han forlod sit barndomshjem 

på Bornholm, hvor han voksede op med sine fire søskende. 

Han fortalte levende om sin opvækst, med en far, der arbej-

dede i et stenbrud, et barsk arbejde! Senere fik Kurt Carls-

son job som friskoleleder, og har undervist sent udviklede 

og bogligt svage unge! Han fik embede som præst i 1977, 
og virkede som sognepræst de næste 30 år. Han har ikke 

helt opgivet præstegerningen; han bliver stadigvæk bedt 

om at forrette kirkelige handlinger, som han gerne tager 

imod. Formanden overrakte Kurt Carlsson en gave efter 

det interessante og humoristiske foredrag!  

Hulemøde d. 9 – 5 

Varme hveder d. 15 – 5 

Hilsen fra smilets by. Lis 

Frederikssund 
Vi var 17 – rigtig flot fremmøde !! - glade navere, som var 

mødt op til månedens Hulemøde, og snakken gik livligt, 

indtil Arne tændte ”lyset”. Han indledte med lykønsknin-

ger til Preben for 60-års fødselsdag, Ebert for 80-års fød-

selsdag og Irene for sit 25-års jubilæum i CUK. Naturlig-

vis var vi oppe at stå for at hylde alle tre med klapsalver. I 

omvendt rækkefølge gik disse til ”klokken” og bød på hen-

holdsvis øl eller snaps efter Arnes overture. Arne tog over 
og glædede sig over traditionen for aftenens forestående 

menu: skidne æg med hamburgryg a´la Kurt, og henviste 

herefter til dagen, som er officiel flagdag i anledning af 

slaget på Reden i år 1801, hvor datidens regent måske hav-

de rigelig travlt med Støvlet-Cathrine, hvilket så gav visse 

muligheder for en vis hr. Struense til at ”underholde” dron-

ningen !   - Som historien viser: vi skal alle sammen passe 
godt på hver vores ægtemage. Med henvisning til at stor-

ken er set på en eng ved Nibe, kunne han konstatere, at 

foråret er over os, og så blev ”lyset” slukket, som indled-

ning til en god aften i godt selskab. Vi indledte med at syn-

ge nr 32/”Naver kæk …”, hvorefter vi afventede jubi- og 

fødselarenes nærvær, idet disse tog del i at pille de kogte 

æg til aftenens menu; så blev det endelig tid til at hædre 

disse og takke for både øl og brændevin og med 3 x ritualet 

til følge. Midt i spisningen gik Kai til ”klokken” og vi an-

dre takkede på vanlig og behørig vis, hvorefter snakken – 

uvist af hvilken grund ? – faldt på noget med alder ! Så 

blev bordet ryddet og Kurt efterlyste svende, som ville 
tage del i Husets og Hulens stand på forårsudstilling i efter-

følgende week-end, ligesom det blev oplyst, at bestyrelsen 

gik med tanker om anskaffelse af nye borde til Hulen, hvil-

ket kunne medføre, at vi kunne ”bænke” op til 40 personer 

i hulen. Herefter går Preben igen til ”klokken” og takkes 

på vanlig vis; efterfølgende blev det oplyst, at der planlæg-

ges en sommerudflugt med tog til Skagen den 21. juni – 

flere detaljer om et par uger. Og så skulle Ivar have luft 

for sin utilfredshed omkring en eksklusion af et medlem 

for en del år siden, ligesom han efterlyst initiativ vedr. de 

lovede sølvplader i det runde bord; ligeledes var han ikke 
tilfreds med, at vores generalforsamling blev refereret i 

”Den farende Svend”. Ivar fik luft men ikke ret, men blev 

lovet at arbejdet med ilægning af sølvpladerne bliver frem-

skyndet. Nu var tiden inde til at Poul B og Leif G kunne 

underholde med ølsmagning; der blev budt på 5 ret så for-

skellige danske øl med dertil hørende historik og skænket i 

dertil egnede prøveglas af passende størrelse fra Danske 

Ølentusiaster. Vi var nu nået til at skulle synge nr 

35”Svende, vårsolen vinker …”, og så kom der gang i hi-

storierne om bl.a. en husmoderforening fra Tylstrup og 

andre historier med et indhold ”lidt syd for navlen”..Så 

sang vi nr 15/”I et vinhus … ”; så gik Ivar til kokken med 

vanligt ritual til følge, og vi kunne slutte en herlig aften 

med ”Åh, disse minder”.        

Med kno 

Leif 



Hos os er 
du altid 
velkommen!

Lad os se på
din privatøkonomi
med friske øjne

Imprint Grafisk
Thurøvej 8 · 4700 Næstved · Tlf. 5572 6692

www.imprint.dk · imprint@imprint.dk

 

Jesper tlf. 40824283
Jens tlf. 86667694

Lucia BlomsterLucia BlomsterLucia BlomsterLucia BlomsterLucia Blomster

Hanne Gade Nygaard

Tlf. 76 63 71 71      www.lucia-blomster.dk

 Gaveartikler              Borgergade 6 - Brejning - 7080 Brkop

www.naverne-CUK.dk
HOVEDBESTYRELSEN:

Emner til behandling i HB, skal være formanden i hænde
senest den 25. i måneden. Adresseændring indland.

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 · DK-4900 Nakskov. Tlf. 5495 5665
Mobil 2449 6474 · E-mail: hebro43@yahoo.dk

Tilmelding og udmelding af medlemmer,
bladforsendelse i indland til Formand eller Hovedkasserer

Hovedkasserer: Frode Zachariassen
Præstemarken 10A · DK-8653 Them.
Tlf. 8684 9268 · E-mail: hovedkasserer@gmail.com
Bank: Arbejdernes Landsbank i Danmark,
konto: 53470388708
Arbejdernes Landsbank fra udlandet, konto:
DK4353470000388708 · Swift: ALBADKKK

Bladforsendelse til udlandet og sekretær:
Ove Graae, Runestenen 52, DK-4700 Næstved
Tlf. 2086 3931 · E-mail: ovegraae@naverne.dk

Chefredaktør: Richard Schmidt
Skanderborgvej 13A1, DK-8362 Hørning
E-mail: naverne@gmail.com. Tlf. 8692 2901
Mobil: 2160 6792. Deadline 10. i måneden.

Hjælperedaktør: Hans Emborg
Højtoft 8, Grejsdalen, 7100 Vejle.
E-mail: h.emborg8@gmail.com. Tlf. 7583 0901 · 4092 9705

Udstillingsvogn: Udstillingsvognen står i Roskilde.
Henv.:
Carl Otto Enevoldsen, Hedevænget 8, 1tv., 4000 Roskilde
Mobil: 40 35 50 56. Email: carl-otto@live.dk

Arkiv: Henvendelse til: Vagner Sørensen,
Egevænget 1, DK-8382 Hinnerup.
Tlf. 4094 2619 - 4093 1963 - E-mail: vagner8382@gmail.com

Produktion: imprint grafisk: 5572 6692

Her er plads til din annonce....



AFSENDER:
Hovedkassen
Rustrupvej 26 B,
DK-8653 Themx

  Byggefirmaet
 Lundbjergvang Aps

Solbjerg

www.byggefirmaet-johansen.dk

bj@byggefirmaet-johansen.dk

Om- og tilbygninger
    Nye vinduer - tag og k¯kkener

Tlf. 86 92 61 22    mobil 30 95 06 65

Byggefirmaet
LUNDBJERGVANG ApS

SOLBJERG
Om- og tilbygninger

Nye vinduer - tag og køkkener
Tlf. 8692 6122 · Mobil 3095 0665
www.byggefirmaet-johansen.dk
bj@byggefirmaet-johansen.dk

Formand i Århus Naverne


	DFS maj pdf_Part1
	DFS maj pdf_Part2
	DFS maj pdf_Part3
	DFS maj pdf_Part4
	DFS maj pdf_Part5
	DFS maj pdf_Part6
	DFS maj pdf_Part7
	DFS maj pdf_Part8
	DFS maj pdf_Part9
	DFS maj pdf_Part10
	Ny side 11.
	Side 12  2012_Part2


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /KOR <FEFFace0d488c9c8c7580020d504b9acd504b808c2a40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e0020c7740020c124c815c7440020c801c6a9d558b824ba740020ae00af340020d3ecd5680020ae30b2a5c7440020c0acc6a9d574c57c0020d569b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice




