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Den 1. November 2015 kan
Ebbe Lehmann
551 Eaglecrest Dr.
Qualicum Beach
British Columbia, V9K 1E3
fejre 50 års jubilæum som medlem
af CUK naverne I Calgary.
Tillykke fra foreningen I Calgary.

Holbæk Navernes Jule Frokost 28/11 2015 KL13
Kasernevej 2 4380 Holbæk.

Kom og være vores gæst. Maden er helt efter alle trationer.

Pris 80kr. Drikkevarer til normale hule priser

og som noget nyt medbringer alle en lille gave til ca. 20kr.

Som skal indgå i et rafle spil.

Tilmelding til Peter. tlf. 28745797.

eller peterdanskov@gmail.com
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50 års jubilæum
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FØDSELSDAGE TAK - TAK - TAK - TAK

JUBILÆUM
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Rigtig mange tak for de flotte navertelegrammer fra

foreningen i Vejle, samt H.B. i anledning af min 75 års

fødselsdag.

John Piil, Holbæk
(Hilsenen nåede desværre ikke med i oktober, da brevet aldrig nåede

frem til redaktionen. Beklager)

Jeg vil hermed takke for alle de telegrammer og telefoner

og mail, som jeg modtog på min 70 årsdag

og en særlig tak til Niels 2m fra København for den med-

sendte vin og fra en Cand. Mal i Randers.

Med kno i Bordet allesammen. 

Flemming Vilhelmsen,  Zürich.

Jeg vil gerne takke for de mange lykønskninger
på min 60. års fødselsdag den 1.oktober 2015
Det var en begivenhedsrig dag med mange navere og ven-

ner, der lagde vejen forbi Borreby Gods ved Skælskør i et

par timer for at fejre mig.

*En stor tak til HB, Vejle Naverne, Frederikssund
Naverne & Slagelse Naverne *
for de mange personlige hilsner, og ikke mindst de
mange flotte gaver.
Fanen fra Slagelse deltog også på dagen, fremført af Erik

H. Andersen.

Med Kno i bordet.

Sten Sjøgren.

CUK-Slagelse

D. 05.11.2015 Kirsten Boeskov Rasmussen   Frederikssund

50 år Teglvej 13

NV 3400 Hillerød

D. 08.11.2015 Jørn Spring     Vejle

75 år Mimersgade 6B, st. tv.

8700 Horsens

D. 09.11.2015 Niels Erik Boje    Silkeborg

65 år Lindeparken 44, st. tv.

8600 Silkeborg

D. 25.11.2015 Anne Gudme-Knudsen   Hørning

65 år Lykkevej 8, Øster højst

6240 Løgumkloster

D. 26.11.2015 Carsten Jessen Christiansen   Vejle

75 år Chr. Wintersvej 40 B

7100 Vejle

D. 01.11.2015 Ebbe Lehmann    Calgary

50 år 551 Eaglecrest Dr.

Qualicum Beach

British Columbia, V9K 1E3

Canada

D. 01.11.2015 Kaj Hansen    Frederikssund

40 år Gormsvej 7, Kregme

3300 Frederiksværk

D. 02.11.2015 Ib Hougaard    Ålborg

10 år Poul Paghs Gade 35

9000 Ålborg

D. 07.11.2015 Jens Kjeld Sørensen   Kolding

50 år Kæmpes Ager 22

6580 Vamdrup

D. 12.11.2015 Bjørn Lyngvik    Stockholm

10 år Høgbyvægen 57

S-175 54 Jærfælla

Sverige

Mange tak til HB – Vejle – København og Slagelse for al

opmærksomheden ved min 70 års fødselsdag. Det varmer

og glæder mig som Naverven i Slagelse.

Grethe Hjorth Andersen
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Andelsbyen Nyvang d.12-9-2015.

Jeg vil gerne rette en tak til Naverne fra Frederikssund og Holbæk for et storslået arrangement i Andelsbyen Nyvang d.

12-9-2015. Vi var tre fra Slagelse forening der havde anmeldt vores ankomst. Det var Søren (lillebror) Kirkeby, Sten

Sjøgren med ledsager. Vi drog fra Skælskør kl.9. med fanen, og blev modtaget med højt humør af de raske svende fra

begge foreninger. Velankommet og efter en „sluk efter velkomst“ ledsaget af spejlæg med bacon gik vi mod opstillingen

til fanemarchen.

Det var Jan fra Frederikssund og Sten fra Slagelse der var med i fanemarchen, desværre havde Holbæk glemt deres fane

hjemme. (Den har sikkert fået et ildebefindende over at skulle være blandt så mange andre faner.)

Det var en pragtfuld dag i gode svendes lag, det er en dag jeg altid vil huske fremover.

Det var en dag uden sidestykke, og vi blev oveni trakteret med frokost. Dette bestod af hamburgerryg med hvide kartof-

ler og dertil stuvet spinat.

Desværre ved den sidste servering satte mad elevatoren sig fast, grydelåget var hoppet af og sat sig i klemme. Det var

kartoflerne der var på vej op, AK ja hvad gør man....?

Sten var hurtig (man er vel Nav) og fik løsnet grydelåget fra elevatoren, og VUPTI - så kom kartoflerne op på første sal.

De havde ellers forsøgt at køre op og ned med gryden, men uden held.

Sten kom dog med en vaks kommentar: De er sikkert skiveskåret når vi får dem i hænderne.

Dette udløste en rungende latter i spisestuen, desværre var de hele da vi endelig fik dem ud - dog til trods for at de havde

siddet fast i en halv time, var de stadig meget varme.

Tak for et dejligt arrangement.

Med Kno i Bordet

Sten (Slagelse)

Tur til Hjerl Hede
Jeg var den sidste lørdag af træffet på Hjeld Hede, taget dertil for at se og snakke med nogen af de

håndværkere der var kommet fra nær og fjern for at vise deres kunne på håndværker træffet på Hjerl

Hede for berejste håndværkere. Jeg var rundt og se hvad de havde lavet, der var nogen bjælker i

nogle af husene som de havde skiftet. Der var lavet noget smedearbejde og en rejsende bager lavede

brød hver dag i perioden. Jeg mødte også Christian Riedel som var ved at forme en stamme til et

stykke firkantet tømmer, et arbejde som blev lavet med værktøj som vi har på væggen i hulen, det

var økse og bredbil som blev brug, et arbejde der tager noget længere tid, en den metode vi bruger i

dag, men arbejdskraften har nok ikke været så dyrt dengang. Men det er dejlig at se at man et sted

som Hjerl Hede frilandsmuseum gør så meget for at holde det gamle håndværk i hævd, og at alt på

museet skal være lavet efter de

gamle metoder.

I indgang hvor man køber billet

havde man prøvet at lave en ty-

pisk naverhule, der var et rundt

bord men nogle mønter i, og

nogle andre effekter fra en naver-

hule, og i et andet rum kørte der

en film hele tiden med samtaler

med nogle berejste håndværkede,

her var der billeder på væggene

af gamle naver og nogle beretnin-

ger fra gammel tid om hvad man

havde udrettet på den tid. Alt i alt

var det en interessant udstilling.

Ole Lindeborg
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To dejlige dage på Hjerl Hedes Navercamp.
Efter et familiebesøg i Århus lø. sø d. 20. sep. kørte Niels og jeg videre til Hjerl Hede hvor der blev afholdt Navercamp

fra 13. sep. til d. 27. sep. Vi mødte op til aftenspizzatid og en kold øl. En Wandergesellen havde ikke styr på hundelege,

han provokerede vores hund, og så røg hans Dekkel af. Dette sendte jeg langt væk, velvidende at Wupsig apporterede

det igen. Så ku han lære det! Ellers en god snak med de tyske og franske Fremmedskrevne, men da solen gik ned, gik vi

to gamle tilbage til trillekassen. (Campingvognen.) Vi er trods alt over tredive begge to.

Næste morgen mødte vi så Suzi Apelgren, lederen af Navercampen. Vi enedes hurtigt om at hjælpe Linda, en guldsmed,

som havde slået et lånt bord med værktøj op i forhallen. Hun var i gang med en kopi af en hårnål i sølv, en pil, der sym-

boliserede den grundtvigianske tanke, og som var blevet brugt af stedets præstefrue før år 1900. En gæv teaterkostume-

skrædder (men ikke nav) sad ligeledes i forhallen og syede på en kjole i den fineste, dyreste silke, også en kopi af

præstefruens dragt. Han havde en selvsyet vest på som var almindelig brugt af skræddere og skomagere i 1820érne her i

Danmark, fortalte han. Den lignede vesten som bruges af de tyske håndværkere i dag, men alligevel med tydelig for-

skelle og flere knapper i sort. Han var hidkaldt til navercampen, da den tyske skrædderinde (på valsen) ikke selv turde

klippe i det kostbare stof. Sød pige i øvrigt, men noget genert. Hendes kluft er mørkerød, og med en nålepude i reversen.

Linda guldsmeds kluft er blå. Niels og Linda enedes om at fortsætte med hårnålen, der indeholder nogle vanskelige de-

taljer, som hun ikke lige havde lært under sin uddannelse. I Tyskland er det svært at komme i mesterlære, så derfor havde

hun taget skoleuddannelsen. Nu, som færdiguddannet, vil hun „på valsen“ for at lære forskellige guldsmedeværksteder at

kende, og i dermed udvikle sit håndværk, og suge nye teknikker til sig. Hun er blevet tilbudt en kort besøg på Andreas

Exners værksted, en uge eller deromkring. Bagefter regner vi med at se hende her på vores guldsmedeværksted et par

uger eller tre. Christian Riedel havde travlt med at lægge lægter på en lade, som derefter skulle stråtækkes. En gammel

herre på over firs havde håndhøstet alle sivene der skulle bruges til taget. Christian hjalp desuden med møllevingerne, og

blev brugt som guide for skoleklasserne der var „naver for en dag: tre halve timer og ét minut“. De fik udleveret en

vandrebog, fik stempler i bogen efterånden som de besøgte de forskellige fag, og fik til slut en „Charly“ i lille format fra

Hjerl Hede. De rigtige svende fik efter endt ophold en rigtig Charly. Den skulle gerne blive et samlerobjekt, sagde Suzi

Apelgren. Jo; Christian havde travlt, men han hyggede sig. Ingen tvivl om dét.

Der blev repareret på mange af stedets bygninger, og på savværket lå de store stammer der skal bruges til møllevingerne.

En gammel savemaskine blev brugt, selv i disse moderne tider. Der var osse en gammel slæde til at føre træstammerne

frem med. Den var til gengæld ikke længere i brug. De moderne maskiner blev også brugt. Det er jo ikke fortid al sam-

men, vel? Denne navercamp skulle gerne være en smagsprøve på hvad der venter de unge, når de som udlærte svende vil

gå på valsen. Den gamle kro, Restaurant Skyttegården opvartede os alle til frokosten. Mandag med flæskesteg med

sprød svær, rødkål og SOVS og kartofler. Tirsdag var der fisk. Ikke kedelige fiskefileter, men noen gode gammeldaws

noen, frisk fra panden. Særforplejning var aftalt mellem kokken og vegetarerne og veganerne. Fint.

Der var lidt forvirring om en ung mand, som ville på vandring i Tyskland og længere ned i Europa. Han ankom i helt ny

kluft, med mange spåsyede mærker. Straks blev han beordret til at klippe disse af, og fik en kommentar om; vær du glad

for du ikke nåede til Tyskland i dén mundering. Så var det nok gået hårdere for sig, og han havde fået kluften ødelagt.

Igen var Christian på banen. Fik talt med ungersvenden, så han kunne få sig et overblik om dannelse inden for skik og

brug af kluften, før han kan ta´ på valsen. Det endte med at han rejser som vi i CUK altid har gjort, i alm. tøj og så kan

han bruge kluften som arbejdstøj og ikke som rejsetøj. Om tirsda-

gen, efter endt arbejdstid, kom en hestevogn og hentede os. Der

blev læsset madder, vanner og øller om bord. Så gik det ud over

Hjerl Hede i hjulsporet. Op ad bakke ned igen, men hestene måtte

have hjælp af de raske svende flere gange. Det var simpelthen for

tung en belastning, og vi måtte alle ud for at lette vognen. Mad-

der, vanner og øller blev dog stående i vognen! Ved Flynder Sø

gjorde vi holdt og gik ombord i de medbragte herlige sager. Der

var en flot udsigt over søen, og vi kunne se mange forskellige

fuglearter. 

Det var rart at se sammenholdet mellem svendene. Alle kunne

forstå hinanden på kryds og tværs. Dvs. danskerne er bedre til

tysk end tyskerne er til dansk. Onsdag morgen kaldte vores eget

værksted i Øster Højst på os. Efter en del afskedssnak, vendte vi

bil med „trillekassen“ hjemad, en spændende oplevelse rigere.

Hyggelige hilsner

Anne & Niels

Hørningnaverne.
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HERNING
Jeg må desværre indrømme, at jeg ikke selv var i stand til

at være tilstede til hulemødet d.16/9, idet jeg vandrede

rundt nede i Spanien, men heldigvis har jeg fra pålidelig

kilde fået information om hvad der er sket. Der var 10

fremmødte svende, som hyggede sig med forloren hare -

produceret i Hinnerup, altså har Lis sikkert været på ba-

nen, ikke nok med hun kan bage, hun kan også kokkerere.

Der blev orienteret om at 7 svende fra Herning med på-

hæng havde været til stævne på Hjerl Hede - maden og

vejrret havde været godt, så det forlyder at alle havde haft

en god dag. Det var alt for denne gang. I hører snart mere

fra os i Herning igen.

Naver hilsen

Jonna

FREDERIKSSUND
Frederikssund 2.oktober 2015. Det var en historisk aften i CUK-Frederikssund, da vi skulle indvie vores nye lade.

Dette forgik på traditionel vis, ved, at vi gik 3 gange rundt om hulen med fanen først, og derefter fulgte 4 svende, som

bar laden medens, at der blev sunget lystigt. CUK-Frederikssund takker Carl-Otto Enevoldsen for den gestus, at han har

skænket vores forening i laden. Og samme aften fik vi ligeledes hængt vores to Årets Naver op på væggen, Kurt Ras-

mussen i 2013 og Carl-Otto Enevoldsen i 2015. Vi havde også besøg af Halfdan Runge, som havde været en tur på Hjerl

Hede, for at besøge udstillingen om Naverne. Halfdan har et brændende ønske om,

at komme på valsen og blive optaget i vores forening. Så det må vi i gang med at

få arrangeret, så han kan komme afsted. Vi fik ligeledes denne aften lykkeønsket

Kaar Hansen med sit 5 års jubilæum i foreningen, meden,

at vi nød Inge & Karsten Henriksens dejlige mad. Vi siger også tak

til Kurt – Poul-Erik & Carl-Otto for skænken, som de bød os idet,

at de alle tre er gået hænd og blevet et år ældre, men det kan man jo ikke se på dem?

HILLERØD
Smukke september kom. Mange havde glædet sig til den

længe planlagte tur helt over i det nordlige midtjyske,

nærmere bestemt vi skulle til ”Internationalt arbejds-

stævne for farende håndværkere” på Hjerl Hede fra 17. til

19. september. Vi havde sat forventningerne op til at

skulle fylde en stor bus med deltagere fra vore egne plus

fra Frederikssund- og Holbæk-naverne. Men med en væ-

sentlig reduktion var vi 10, der var 9, der var 8, der var 7,

der var 6, ja hvem skulle tro det, til sidst var vi 3 til

udflugtstur. Nå, vi hankede op i konerne, dampede af sted,

og torsdag samledes vi på den navnkundige Sevel Kro ved

Vinderup (revy-kro og filmoptagelser til ”Jesper Lang-

kniv” med Poul Richard). Herlig middag, beroligende

madrasser. Og næste morgen var vi efter bjesken og kro-

fatter Kurts anbefaling klar til en forfriskende 1,7 km slen-

tretur rundt på Mosestien ved Stubbergård Sø – storslået

tur som varmt kan anbefales, i al naturskønheden kunne vi

bl.a. i det fjerne hen over sø og moser se over til den re-

sterende bygning af Stubbergård Kloster (nævnt 1. gang i

CUK-Frederikssund ønsker Kaj Hansen et stort tillykke

med sit 40 års jubilæum i CUK den 1.november 2015.

Vi vil fra foreningen ligeledes ønske (Kisser) Rasmussen

et stort tillykke med sin 50 års fødselsdag den 5-11-2015.

Nu den hærlige juletid nærmer sig, er det jo igen tid til,

at vi skal holde julefrokost i hulen igen.

Dette er lørdag den 5-12-2015 kl 13:00 i hulen.

Tilmeldingen er bindende og skal ske til

 Jan Johansen senest den 22-11-2015.

Tlf. 71 78 07 59 eller på mail: janj898@gmail.com

Pris. 125 kr. + gave til ca. 30 kr. ved min. 10 personer.

(Se mere på vores hjemmeside)

CUK-Frederikssund ønsker tillykke med fødselsdagen til

(Kisser) Rasmussen 05-11-2015

Karsten Henriksen 08-11-2015

Arne Jakobsen  09-11-2015

Torben Silving 15-11-2015

Næste hulemøde er fredag den 6.11-2015

Og hulevagten har Alex & Vibeke

Med kno i bordet

Gumminaveren
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KOLDING
Hulemøde den 25/9 2015 med 4 fremmødte til en hyggelig

aften. Der indkaldes til Generalforsamling fredag den 27/11

kl. 19.30. Dagsorden ifølge lovene.

Med kno i bord, Arne.

HØRNING
Hulemødet den 2. oktober havde ikke mange deltager, for-

manden og hans hustru havde meldt fra, 2 af vore piger

havde meldt fra på grund af sygdom, og da Kirsten var

den eneste pige tilbage, syntes hun vi skulle have en

mande aften. Karen og Jens samt Claus havde også meldt

fra, Paul og Sanne har vi ikke hørt noget til længe, så til-

stede var Herbert, Kalle, Christian og Flemming, 2 gæster

havde meddelt deres ankomst, men mødte ikke op. Efter at

have gennemgået det officielle, hvor af der ikke var ret

meget, fik Christian ordet, og gav os en beretning om hvad

der var foregået på Hjerl Hede, han havde også en del

billeder der oppe fra, som vi fik at se på vores TV, han har

HOLBÆK
Så er vores hule ved det gode gamle, da vores runde bord

nu er tilbage på sin vanlige plads. Igen i år var vi til høst-

marked i Andelslandsbyen, sammen med Frederikssund.

Lørdag var en rigtig god dag med solskin og en masse

mennesker, som besøgte vores stand, men søndag bød på

regn og blæst og derfor ingen besøgende.

Tak til Slagelse for besøget.

TL

KØBENHAVN
Vi var bare en håndfuld (5) til Svende-Hulemødet den 16.9.

men blev naturligvis hyggeligt i de også 5 timer vi var

sammen. Desværre måtte vi aflyse både Søndagsmessen

den 4.10. og Jubilardagen den 10.10. Sidstnævnte, da 40

års-jubilaren Bengt desværre måtte melde fra grundet bøvl

med den ene arm. Men han slipper ikke, gør han ikke!

Som reklameret i sidste Svend, afholder vi lørdag den 7.

november kl. 13.00 Sildebord, hvor en pæn

repræsentation af havets glæder vil gøre sig til à la de

lækre sild der er på det runde fiskebord. Nok en af de få

gange næsten alt gerne må gå i fisk. Og der er ingen

(fiske)ben i at deltage, gerne med egen kreation. På dagen

vil vi forsøge at sætte en krog i Bengt, så han endelig kan

blive hyldet for sine 40 år (og 38 dage) som nav. Forventer

at han bider på. Sidste tilmelding er den 1.11. til underteg-

nede på tlf. 33150985/29851699 eller Hulemor Anni der

fanges på tlf. 32979590. Skulle du være sent ude med snø-

ren med tilmeldingen, finder vi et hul i

nettet. HUSK: Fiiiiiisk er gooooodt!
Anni har bestemt, at vi også skal have

en Søndagsmesse den 15.11. hvor Anni vil prøve at gøre

Leif Ove kunsten efter. Så det må vi opleve, men bare rolig,

hun har prøvet det før! Månedens Svende-Hulemøde er

onsdag den 19. november.

Man behøver ikke at være rap på/med fingrene for at følge

med, når vi afholder vort fantastiske Andespil &

lovet at vise dem igen på et senere tidspunkt, måske næste

hulemøde hvor vi forhåbentlig er nogle flere samlet. Det

var en ganske interessant beretning, hvor der blev vist lidt

om hvorledes de restaurerer de gamle bygninger. Kalle kom

med en kritik af nogle af de fremmødte håndværkers på-

klædning, og det gav anledning til at Christian gav os en

beretning om de forskellige Tyske organisationers klæde-

dragt og forskellige kendetegn, de skiller sig lidt ud fra

CUK medlemmernes kluft, så hvis vi hørte godt efter lærte

vi lidt her. Christian kunne også fortælle, at han af CUK’s

formand Kaj, var blevet opfordret til at tage til Nürnberg

for at deltage i CCEG’s møde, og repræsentere CUK.

Flemming havde nogle billeder med fra Støtteskibet Absa-

lons afgang til Afrikas Horn, og fra Marinemuseet i Ålborg,

og dem fik vi også at se.

Kalle og Herbert havde sørget for lidt lækkert franskbrød,

så vi fik også lidt at spise, og havde en hyggelig aften,

selv om den sluttede lidt tidligere end normalt.

Flemming.

annalerne år 1268). - - Derfra var vejen kort til Hjerl Hede,

turens egentlige formål. Mange øjeblikke gik der ikke, før

vi fik øje på og kontakt med (det hjalp gevaldigt, at Arne

og Ole optrådte i fineste naver-antræk) nogle af de adskil-

lige arbejdende naversvende, især fra Schweiz og Tysk-

land, som havde fundet herop for at tage del i Hjerl Hedes

åbne ”Baustelle”. Mange arbejdsopgaver ventede da

også på dem, bl.a. skulle stubmøllens hovedakse renove-

res, bindingsværk skulle ordnes, huse tækkes, brød skulle

bages i den gamle ovn – opført af lige så mange sten, som

der går til et parcelhus. Vi var enige om, at Hjerl Hede må

være det smukkeste – bakkedragene, husene osv. osv. –

udendørs museum i DK. Mætte af indtryk nuppede vi

sidst på eftermiddagen lige en lille tur til Holstebro, hvor

en tur i gågaden og en svalende fadøl i en fin og fyldt pub

kunne lade os op til endnu en fornem middag hjemme på

kroen. Lørdag: lækker morgenmad, og derefter hjemad mod

det sjællandske. Jo, gode naverture kan varmt anbefales. -

- Herhjemme: september-messen måtte aflyses p.g.af

manglende tilslutning, så galt gik det ikke her i oktober, 8

var vi, og hyggeligt var det. Til messen lørdag den 31/10

laver John mad – kom og smag på det! - - Og næste hule-

aften, fredag den 13/11, bliver hulekassen åbnet, og der er

præmie for nærmeste gæt, hvor meget den rummer. - - Som

altid, tilmelding til hulefar Peder på 27940134 eller

48170712.

Med kno, Bent
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NÆSTVED
Torsdag d. 17. 09 lige før Hulens lukketid banker det på

døren. Ind kommer 12 M/K. Det er ansatte fra Vej-

direktoratet i København. De er indlogeret på hotel Vinhu-

set, men har været på en guidet tur rundt i Næstved, hvor

de har set og hørt om de ældste seværdigheder. De anede

ikke, hvad naverne var. Da både formanden og kassereren

var til stede, får de en rundvisning samt et lille foredrag.

Spørgelysten og interessen var så stor, at de kom for sent

til deres middag kl. 19. Det var en herlig og uventet ople-

velse, hvor vi samtidig gjorde reklame for naverne.

Til hulemødet d. 02. 10 bød formanden velkommen til de 12

fremmødte medlemmer. Vi drøftede efterårets kommende

arrangementer. Palle, en tidligere maskinmester, har været

på besøg i Hulen. Han har sejlet, og er interesseret i na-

verne. Han møder forhåbentlig til næste hulemøde. Det vil

være dejligt med endnu et medlem.

Fredag d. 09. 10 havde vi den årlige øl smagning, hvor 27

forventningsfulde gæster var mødt. Herman fra Super

Brugsen i Fensmark guidede os professionelt gennem de

10 spændende øl. Da det var 10. gang, vi havde smagning,

sluttede han med en overraskelse. Det var en varm øl likør

med flødeskum. UHM. Han havde desuden taget 3 gaver

med. De bestod naturligvis af øl, som blev givet til dem,

der havde et X under tallerkenen. Det blev en meget hyg-

gelig aften, der først sluttede ved midnat.

Hilsen Marianne

NYSTED
Hulemøde den 1. oktober 2015. Ved hulemødet var 9

svende mødt til en hyggelig aften, mange ting skulle afgø-

res inden det kommende jubilæum. Kennet havde taget en

flaske med som skulle drikkes under mødet. Oldermanden

oplyste af der var blevet ryddet op i de gamle gemmer,

skuffer skabe var gennemgået for unødig inventar. Gæste-

listen blev ajourført og det blev aftalt at der skulle laves et

nyt gruppebillede som ved 50 års jubilæet, Sven Erik sør-

ger for fotograf. Indkøb af forplejninger og Oldermands-

kæden skulle pudses så den tager sig godt ud til festen.

Oksehaler med kartoffelmos var på dagens program og der

blev spist med stor appetit.

Minderne blev sunget at vi gik hver til sit.

Med kno

Oldermanden

NAKSKOV
Hulemødet d. 1/10

Så er Nakskov på banen igen, jeg håber jeg er så kommet

mig så godt at jeg kan fungere normal igen. Vi havde be-

søg af Jytte Rosenborg som har arbejdet i Spanien, og

opfylder kravene til at blive optaget som naver, så velkom-

men siger vi til Jytte. Else Perez som blev optaget til pinse-

stævnet, har overtaget jobbet som kasserer efter Lilian,

som så til gengæld er blevet vor hulemoder. Vi har måtte

sige farvel til Maria Thorpe, som er kommet på plejebolig

grundet dement. December hulemødet d.4/12 er blevet

rykket frem til kl. 14.00 grundet at vi spiser julefrokost efter

mødet, som fluekassen giver. Juleafslutning med gløgg og

æbleskiver m.m. bliver fredag d. 11/12 kl. 14.00 som også

fluekassen er vært for. Nysted har som sædvanlig sine

gule ærter som er d.4/11 husk tilmelding hos formanden,

jeg har ikke hørt andet, så jeg regner med at prisen er 100

kr. Raflingen blev flyttet til d. 23/11 grundet frafald.

Vores kassebeholdning både i foreningskassen og flue-

LOS ANGELES
Siden sidst har vi haft møder og picnic i den skønne

naverdal. I år var det meget meget varmt til picniken, så det

var godt vi havde et sted med aircondition for dem der

trængte til at svale af, vores gode naver Peter Hansen med

hjælpere stod for festen, idet formanden and hans kone

var taget en tur til Australien for at besøge familien der.

Har hørt de havde en god tur. Oktober mødet gik fint også,

stadig meget varmt vejr, så der var gang i de kolde

Carlsberg Øl. Denne gang var det to gæve navere der stod

for madlavningen. Bøf med løg er jo altid rigtigt godt og

der kom tyve navere til middagen og mødet, selvom vi

stadig har 30-35 graders varme. 

Med Kno

Arne O.

kassen ser fornuftige ud.

Vi venter spændt på at høre om der snart kommer nyt fra

HB om vor kontingent som skulle blive billigere, men om

der snart er nyt om det ?????????

Hulemøde d. 6/11 kl.18.00

Rafling      d. 20/11 kl.19.00

Hulemøde d. 4/12 kl. 14.00

Juleafslutning 11/12 kl. 14.00

Med kno i bord Henning Brogaard

Steg lørdag den 5. december henholdsvis kl. 15.00 og

18.30. Da vi beklagelig vis måtte aflyse sidste år, må iveren

og lysten være i top. Det er det i hvert fald for mig -

selvom jeg skal råbe numrene op ca. 2300 gange. 10 + 3

extra spil skulle sikre dig en fair chance for en af de dejlige

(side)gevinster. Du vil i hvert fald når du går hjem efter en

dejlig dag og aften i Hulen føle, at du igen har haft

banko på hele pladen fuld :-). Sidste tilmelding til ovn-

nævnte telefonnumre er den 29.11. men gerne før.

Arrangementer:

  7.11.  kl. 13.00 Sildebord - nu med jubilar?

15.11.  kl. 10.30 Søndagsmesse

19.11.  kl. 18.00 Svende-Hulemøde

 5.12.   kl. 15.00 Andespil

            kl. 18.30 Andesteg

Med kno i bordet

Niels „2 m“
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SAMSØ
 6-9-2015  Første Hulemøde efter Sommerferien.

                  10 Naver og 1 naverven.

20-9-2015  Søndagsmøde.

                     Forlorenhare a lá H.P. Lækkert.

                     7 naver og 1 gæst Karsten.

4-10-2015  Hulemøde 11 naver-2navervenner

                    2 gæster (Sissel og Robert)

                    Så er vi i gang med planlægning af

                    PINSESTÆVNET 2016.

MØDER
 18-10-2015 Søndagsmøde/Spisning.

1-11-2015   Hulemøde.

Med kno  Jørn

RANDERS
Stor tak til bestyrelsen for en dejlig tur til Hjerl Hede den

19/9. Bussen var fyldt til bristepunktet med 17 glade na-

vere og navervenner – ikke mindst på bagsædet. Det for-

anledigede et venligt råd fra Jytte M: ”Skulle I have haft

nogle tynde derom? ” Tak for det, Jytte. Det husker vi

næste gang :o) Der var mange hjælpsomme vejvisere oppe

foran, så vi fik set en god del af Randers og omegn, før vi

ramte motorvejen, men af sted kom vi med sang, hygge,

flyvende krykkestokke og andet godt. På Hjerl Hede nød

vi udstillingen og fik hilst på de mange navere, der var i

gang deroppe. Vi havde også den glædelige overraskelse

at møde Christian, der var godt i gang på savværket. Da vi

havde set det hele og købt en stor del af museums-

butikken, kørte vi til Hotel Vinderup, hvor vi fik både

krondyrssteg og islagkage. Tak for mad. Det var ikke så

ringe. Den 2/10 havde vi generalforsamling med 16 delta-

gere. Elo blev valgt som dirigent og ledte og godt og sik-

kert igennem mødet. KB og Tove blev valgt som stemme-

tællere, men havde ikke noget stort arbejde med at tælle

nej-stemmer. Alt blev enstemmigt vedtaget. Freddy gav en

solid beretning om året, der var gået, og takkede for god

hjælp fra medlemmerne. Beretningen blev godkendt med

klapsalver. Laila gennemgik regnskabet. Der var fine ud-

skrifter at kigge på, selv om hendes pc og printer havde

gjort meget for, at tallene skulle blive i maskinen…

Vi har brugt penge på jubilæet og på turen til Hjerl Hede,

men der er stadig penge at gøre godt med. Vi talte om at

lave lidt mere egenbetaling på de næste udflugter, så vi

kan spare lidt ekstra op til 2020, hvor vi har 75 års jubi-

læum. Regnskabet blev også godkendt med klapsalver.

Under ”Indkomne forslag” foreslog bestyrelsen, at der ud

over kassereren, der skal være naver, også blev en post

som hjælpekasserer. Denne post kan også besættes af

navervenner. Kasserer og hjælpekasserer aftaler selv

opgavefordeling. Hjælpekasseren er på valg, når kassere-

ren ikke er det. Forslaget blev vedtaget, og undertegnede

blev valgt som hjælpekasserer. Siden generalforsamlingen

i 2009 har alle i bestyrelsen kunnet modtage kontingent

fra medlemmerne og sætte stempler i bogen. Nu kan man

også betale til hjælpekassereren. Derudover kan man be-

tale direkte via banken. Elo havde også et forslag, nemlig

at formanden fremover skal have et fast beløb til dækning

af telefonudgifter, kørsel m.v. Det blev vedtaget. Alle valg

blev genvalg, så Bitten, Laila og Jan beholder pladserne

som næstformand, kasserer og revisor. Tillykke alle 3 og

tak for det arbejde, I gør. Under eventuelt nævnte Jan mu-

ligheden for at skubbe regnskabsåret, så vi ikke igen skal

gøre regnskabet op 1/10 og holde generalforsamling 2/10.

Der var bred enighed om, at regnskabsåret kunne gå fra

16/7 – 15/7. Forslaget kommer på næste generalforsam-

ling. Her sluttede generalforsamlingen, og vi kunne gå

over til at nyde Hans’ glimrende kartoffelsuppe. Tak for

mad, Hans. Du beholder pladsen. Herefter fulgte ikke

mindre end 3 klokkeringninger med efterfølgende

blærerøvssang. Anne Marie var fyldt 67 – eller var det 76?

Hans og Jan fejrede 10 års jubilæum som navervenner.

Den 12/11 kommer seniorklubben fra Malernes Fagfor-

ening på besøg i Hulen kl. 12. Freddy laver mad til næste

hulemøde, som er den 6/11. Der er hovedrengøring og

julepyntning af Hulen den 14/11 (og der er plads til flere

hjælpere). Vi holder julefrokost den 21/11 kl. 13. Pris 125

kr. Husk også gave til 25 kr. samt småpenge til flaske-

auktionen.

Med kno, Helle

SILKEBORG
Desværre stod den ellers ivrige interesse for at besøge

„Hjerl Hede“ udstillingen ikke mål med fremmødte med-

lemmer. Dog kan nævnes der mødte et medlem op her fra

Silkeborg. Det gik noget bedre med vores Generalforsam-

ling d. 26. sept. hvor 11 friske svende var mødt op, og

efter en kop morgenkaffe m/tilbehør, kreeret af Michael

ODENSE
Fredag den 2-10 havde vi vores dejlig gule ærter aften.

Ole havde lavet ærterne, der til dejlige lange grisehaler,

røget og fersk kød. OG vi smovsede. Vi sluttede med hule-

mors æblekage. Der blev også sunget et par sange. Vi talte

lidt om juleturen til Berlin. Vi kunne ikke rigtig blive

enige, så det bliver nok julefrokost i stedet for.

Næste hulemøde vil der blive serveret biksemad. Det er

den 6. nov. kl. 18. Der vil vi også snakke julefrokost, som

er den 27 –11. Det er allerede kl. 17. Og vi skal HUSKE

en lille pakke til aktion.

De bedste hilsener Pigen fra Fyn.
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ZÜRICH
Først en stor hilsen til alle dem som var med til Mosel,

især dem som offer meget af deres fritid til at stable et

godt arrangement på benene, for at gøre selve turen til

Mosel til et uforglemmeligt treff, et lille tip til Bitten, du

burde købe et hunde halsbånd til cand. mal næste gang i

skal ud og sejle, ikke mere om Mosel. Bitten skrev et dej-

ligt referat fra turen, tak Bitten. Den 26. september var vi

VEJLE
Mødet den 25. september var et stille møde. Der var ikke

så meget. Men Ålegilde har vi haft, det var godt, og vi

havde besøg fra Hillerød, af Lille Carl og en ven, Ole

Peter, som havde sin harmonika med, så musik til sangene.

Vi havde også besøg af Else og Otto Westergaard, så tak

til jer alle for besøg, dejligt at se jer. Lis lavede ostebord,

vi var kun 9 pers, så der var da nok mad, som vi ”sloges”

med, Kaj og jeg i flere dage. Tak til Henni og Otto for

hjælp ved Ålegildet. Så er det tiden til Gule ærter, det er

den 21. november kl 13.30 i Hytten, meld jer til Hans

Emborg, SENEST DEN 14. november, på 75 83 09 01

eller 40 92 97 05. Så har Kaj og jeg igen været i Sønder

Hygum, bliver taget så godt imod, så det er en fornøjelse.

Møde den 27. november og i december er det onsdag den

30, inden vi får os set om, er det Nytår.

I november har vi 2 der bliver 75 år, så stort tillykke til

Jørn Spring og Carsten Christensen.

Med kno Lis

STOCKHOLM
Den 12. september var vi samlet på Torpet for at fejre

Otto Hansens 90 årsdag. Otto blev medlem 1954 i Stock-

holm og har under årene formand – kasserer - sekretær,

samt været høvding på Ingarø. Anton havde en kasse vin

med fra Serwazi i Mosel, men den var så stor at Otto ikke

klarede af at bære hjem den, men synge kunne han, så vi

fik en herlig aften. Den 26. september havde vi

Gesællaften med en tre retters middag. Da var det gamle

gænget samlet igen, og en del rødvin forsvandt. Husk at

meddele om i kommer til gåsmiddag d. 7. november.

Med kno Onkel Anders.

D. 30.10. Gesællaften kl. 19.

SLAGELSE
Sct. Michaels Nat d. 25. september, blev atter en aften

med fulde huse. Der var ca. 100 mennesker som kom og

gik gennem hele aftenen. Som altid gjorde Carit Nielsen

stor lykke på harmonikaen. Inger og Grethe havde bagt til

den store guldmedalje, men ret mange gik glip af de dej-

lige snegle og muffins. Vi havde stillet pavillon op, men

den blev slet ikke brugt pga. for koldt vejr. Så den kunne

Sten og Søren pænt lægge sammen lørdag eftermiddag.

Hans havde sponsoreret rød og hvidvin. Grethe, Ejner og

Erik fortalte om Naverne og hulen. Der skal lyde en stor

TAK til alle som hjalp til med opvask, afrydning, salg af

drikkevarer o.m.a. ved dette arrangement. Hulemøde d. 2.

oktober 2015: Det var bare herligt at så mange var troppet

op, men det skyldtes nok ikke mindst at Grethe og Sten

stod for forplejningen denne aften hvor Iris og Hans havde

fløden til kaffen med. Alt sammen pga. et pænt antal fød-

selsdage.  Særlig dejligt var det at se Helle som, trods

operation 3 dage før og med privatchauffør, så frisk ud. Vi

var 14 medlemmer og 1 gæst som indledte aftenen med

sang nr. 13. Hans har haft travlt med at søge lokaler i Sla-

gelse til Pinsestævnet 2017 og foreløbig har vi

”Midgården” og Sørbymagle Forsamlingshus som er an-

vendelige. Mht. lokale på Gl. Stadion er dette ikke afklaret

pt. Søren og Sten vil gerne stå for det kulinariske indslag

ved stiftelsesdagen d. 22. november. Husk at sidste tilmel-

ding hertil er ved hulemødet d. 6. november. Så var det

endelig tid for klemmerne, men der manglede noget??

Stens annoncerede forloren skildpadde var pist væk og

erstattet af herlige sandwich. Sten blev så rigeligt begavet

på sin fødselsdag bl.a. med blomster fra Inger og Carit,

dørskilt fra Ejner og ”snabelhylere” fra Søren. Ejner holdt

desuden en meget flot tale til Grethe på Slagelse Naver-

forenings vegne. En rigtig dejlig aften og vi takker for al

hjælpen med opvask, afrydning og alt det praktiske som er

nødvendigt for at få det til at fungere. Hulen blev forladt

ca. kl. 22:00.

Med kno i bordet.

Erik

Kommende arrangementer i Slagelse:
6. nov. kl. 18:30: Hulemøde

22. nov. kl. 13:00: 73 års stiftelsesdag.

Tilmelding til Søren på 29 67 69 05

eller Sten på 20 93 40 66

4. dec. kl. 18:30: Hulemøde

13. dec. kl. 14:00: Jul i Hulen

31. dec. kl. 10:00 – 12:00: Nytårstaffel

og Boje, kunne Boje åbne generalforsamlingen rettidig.

Bl.a. kan nævnes Boje blev genvalgt som formand, Mi-

chael og „Skipper“ blev genvalgt som bestyrelsesmedlem-

mer for 2 år, „Luffe“ valgtes som bestyrelsesmedlem for 1

år, mens Jesper Kristensen og Tommi Westergren betræder

pladsen som suppleanter. Efter ca. halvanden times tid

kunne dirigenten Michael takke for ro og orden, og Boje

kunne lukke af med en bemærkning om, at selv om vi jo

ikke kunne være enige om alt, var forskellene af mindre

og/eller ubetydelig karakter. Efterpå blev ganerne skyllet

godt og grundigt igennem og et fortrinligt godt kammerat-

skab blev passet og plejet på behørigt vis og nydt over en

god portion af Michaels fortrinlige Pølseret.

Med kno i bordet „Skipper“
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ÅRHUS
Til ordinært hulemøde i september var hulen næsten fuld,

dejlig med så mange i hulen, det skete ikke det helt store i

hulen denne aften, men vi fik dog sunget nogle sange fra

naversangbogen. Helt anderledes var det til hulemøde med

ledsager hvor hulen var helt fuld, her havde Otto

Westergaard lovet at fortælle om Else og Ottos tur til

Mosel sidt i august. Og Otto lagde ud med at fortælle hvor

skyndt det var med Haldur der spillede på sin harmonika i

bussen, det gav en god stemning. Da vi kom til Mosel stod

Stefani og tog imod os, og fik os fordelt så vi havde et

værelse alle sammen.

 Næste dag var vi på et ædelstensmuseum i Cochem, hvor

vi så hvordan rå sten blev til flotte smykker, og resten af

dagen var på egen hånd i byen. Dagen efter var det

Andernach der var målet, en af de ældste byer Tyskland,

byen havde fejret sin 2000 års jubilæum i 1988. Byens

store attraktion er en koldvandsgejser, som efter sigende

skulle have verdens højeste spring for koldvandsgejsere,

ca. 30 – 40 m hver 20 minut. Søndag eftermiddag tog på

båden fra Mesenich som efter nogle sving på Moselfloden

og en sluse bringer os til Cochem, hvor eftermiddagen og

aften går med en dejlig middag og et godt glas vin, inden

vi kl. 23.00 skal se fyrværkeriet som bliver større og større

år for år, og er et imponerende syn, det er ligesom de for-

skellige affyringssteder kæmper mod hinanden. Så tog vi

båden hjem igen, men da vi kom til Mosel var der en fra

flokken der glemte at komme fra borde, det blev hurtig

opdaget, så båden bakkede tilbage til anløbsbroen og den

uheldige passager kom i land. Mandag kører bussen hjem

igen, og som det er tradition er der opvarmede pølser, som

laves på pladsen ved Otto Duborg, men gode råd var dyre,

for da vi kom til Otto Duborg, havde vi glemt noget gas,

så det måtte hurtig fremskaffes, vi fik kontakt til en af

medlemmerne i Sønderborg Naverne, så noget gas kom

frem og vi fik vores varme pølser med brød.

Kommende møder:

Hulemøde den 6. november kl. 20.00

Stiftelsesfest lørdag den 14. november kl. 18.00 i hulen,

menuen vil kunne ses på hjemmesiden når vi får den sam-

mensat. Tilmelding til hulefar senest den 5. november på

telefon 29 45 99 93 eller personlig i hulen. Tilmelding er

bindende.

Århus Naverne

Ole Lindeborg

ÅLBORG
Hulemøde 7. oktober 2015. Et rigtig flot fremmøde: vi

kunne nemlig mønstre 16 glade svende. Svend-Erik over-

tog formandspladsen, idet Gunnar var på ferie – og med

en brækket arm! ligesom Poul S var fraværende grundet

hospitalsophold – god bedring til dem begge! Svend-Erik

bød velkommen og tændte ”lyset”, hvorefter han kunne

meddele, at optagelse af nye svende fremover forudsætter,

at disse blev ”set an” hen over min. 3 besøg ved Hule-

møder, og hvor vi alle forventes samtale og berette om os

selv. Ligeledes blev det meddelt, at 7 svende var mødt op

til årets rengøringsdag, mens fremmødet til de netop fore-

gående 2 lørdage desværre kun kunne tælles til sølle 5

hhv. 3. Svend-Erik efterlyste aftenens 2 hjælpere til at

forestå hjælp med servering og efterfølgende oprydning

og opvask, så Hulen og køkken kunne fremstå flot og ren-

gjort, når aftenen var omme. Her meldte Arne og Preben

sig straks, og vi takker for en flot indsats. Herefter blev

det oplyst, at Arne i løbet af få dage kan fejre 60-års fød-

selsdag, og han blev derfor ønsket tillykke og i øvrigt tak-

ket for hans store indsats hen over årene. Så blev ”lyset”

slukket, og vi sang nr. 32/”Naver kæk… ”, hvorefter May

og Joan serverede Bøf med løg efterfulgt af æblekage –

hvilket måltid: en STOR tak til pigerne. Så kunne Kurt

meddele, at han ”trækker” sig som ”madlaver” og frem-

over blot vil nyde at komme i Hulen, og vi kunne kun

takke ham for hans store indsats hidindtil. Så takker Arne

for lykønskningen ved at ”slå på klokken”, hvilket førte til

iførelse af kasket og afsyngelse af ”blærerøvssangen” og

med svendenes efterfølgende tak for skænken. Herefter

faldt snakken på årets sommerudflugt, som alle var til-

fredse med – visse småting til trods, ligesom der fremkom

ideer til næste års sommerudflugt, hvorefter Joan ”slår på

klokken” med hele ritualet til følge. Herefter satte Svend-

Erik problemet med fremmødet ved lørdagsåbningerne til

debat, og konklusionen blev, at vi holder liv i de eksiste-

rende lørdagsåbninger indtil videre og tager problemet op

efter nytår, ligesom der blev opfordret til at man ”kigger

op”, også når og hvis man er i nærheden, ligesom medføl-

gende gæster også er velkomne disse lørdage. Så bliver

Leif P lokket til ”klokken” med hele ritualet til følge og

med behørig tak for skænken, hvorefter lotteriet går rundt;

det bliver en fin aften for Hulen, idet der kun er gevinst på

6 lodder. Så synger vi nr. 28/”Når samlet er vor naver-

flok… ”, og så melder Kurt(kok) (forventet lettere ”handi-

kappet” grundet nylig operation i armen) og Rune sig til at

forestå næste Huleaftens servering af andesteg; så må vi jo

se, om det kommer op på siden af den vanlige ”Bagdad-

and”. Så går snakken lystigt om bl.a. maritime motorer,

deres vedligehold og opbygning og anden hyggelig snak,

hvorefter aftenen rundes af med, at vi synger ”Åh, disse

minder… ”.

Med kno

Leif, Sekretær

en lille samlet gruppe, som besøgte Atomkraftwerk

Gösgen i kanton Soloturn, for at se hvorfra vi får Strøm-

men til vores lyskontakter, det var 3 lærerige timer som

blev afsluttet over et glas Hvidvin eller Juice sammen med

vores 2 føre damer. Selvom vi mistede 2 personer ved 

kontrol indgangen, da den ene troede at han kunne komme

ind på sit særabonnement for de Schweiziske Bundes ba-

ner, men det var selvforskyldt, da vi skrev i indbydelsen

kun adgang med gyldigt ID eller Pas.

Med kno i bordet Flemming, Zürich



     Bodega
GADESPEJLET

  Østergade 18 HERNING 97 12 30 08

www.naverne-CUK.dk
                     HOVEDBESTYRELSEN:

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

Formand: Kaj Jepsen, Münstervej 36, Strib

DK-5500 Middelfart

Tlf. 7586 9335 – 3070 5576 – E-mail: liskaj-d-j@mail.dk

Næstformand: Jan Erik Johansen

Kirkevej 9 – DK – 4520 Svinninge

Tlf.: 5943 1422 – Mobil 7178 0759

E-mail: janj898@gmail.com

Tilmelding og udmelding af medlemmer,
Adresseændringer i indland og udland til
E-mail: adr@naverne.com

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

Hjælpekasserer:
Laila Dideriksen, Gl. Viborgvej 216 – 8920 Randers NV

Tlf.: 5186 1667 – E-mail: ldi@hotmail.dk

Sekretær:
Ove Graae, Runestenen 52, DK-4700 Næstved

Tlf. 2086 3931 -  E-mail: ovegraae@naverne.dk

Chefredaktør: Richard Schmidt

Skanderborgvej 13A,1 – DK-8362 Hørning

E-mail: naverne@gmail.com Tlf. 8692 2901

Mobil. 2160 6792.  Deadline: Den 10 i måneden.

Hjælperedaktør/bladforsendelse til udland:
Hans Emborg, Højtoft 8, Grejsdalen, 7100 Vejle

E-mail: h.emborg8@gmail.com. Tlf. 7583 0901 – 4092 9705

Udstillingsvognen:
Udstillingsvognen står i Roskilde.

Henv.: Carl Otto Enevoldsen,

Hedevænget 8, 1tv.  4000 Roskilde

Mobil: 4035 5056. E-mail: carl-otto@live.dk

Arkiv. Henvendelse til Vagner Sørensen,

Egevænget 1, 8382 Hinnerup

Tlf. 4094 2619 – 4093 1963-  E-mail: vagner8382@gmail.com

  Lucia BlomsterLucia BlomsterLucia BlomsterLucia BlomsterLucia Blomster
   Gaveartikler              Borgergade 6 - Brejning - 7080 Børkop

Hanne Gade Nygaard

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

CITY CAFE´en
Fønnesbechsgade

Herning
Tlf. 9722 5574

stedet, hvor venner mødes

Jesper tlf. 40824283

Jens tlf. 86667694 Fadøl, øl, vand og vin

Alt i Hancook og Vestfyen produkter

Prøv en bank der tænker

på andet end penge

Jernbanegade 2 - 4200 Slagelse - 38 48 30 56

     Vi udfører:

      *  Kloakreparationer

      *  Tv-inspektion

     *  Strømforing

    *  Støbearbejde

*  Brolægning

*  Røgtest

*  Spuling

*  Speciale i forsikringsskader

Maribovej 18, 7100 Vejle

Tlf. 76 74 90 80

entreprenoer.larsbank@mail.tele.dk



     LUMSKEBUGTEN

AFSENDER:

Formand for CUK

Münstervej 36, Strib

5500 Middelfart

Evt.: ”Returneres ved varig adresseændring”

             Havnegade 33 i Vejle - tlf. 27 50 87 07

                    BAR - BODEGA - BILLARD

            Levende musik fredag / lørdag

  Byggefirmaet

Tlf. 86 92 61 22    mobil 30 95 06 65

www.byggefirmaet-johansen.dk

bj@byggefirmaet-johansen.dk
   Formand i Århus Naverne

  JOHANSEN
SOLBJERG

Frederiksberggade 4 - Silkeborg - Tlf. 86 82 05 91

                              Om- og tilbygninger

Hygum Hjemstavnsgård           tlf.: 74845566

Ribevej 74, Sdr. Hygum, 6630 Rødding

Hjemmeside: www.hygumhjemstavnsgård.dk

Bodega Hjørnet

Lyngbygade 19b, Silkeborg

Tlf: 86820077

Nye vinduer - tag og køkkener

BREDHØJVEJ 2-4  8600 SILKEBORG
TLF. 86 82 82 00 FAX 86 82 82 25

Mail: klaus@autoforum-silkeborg.dk
www.autoforum-silkeborg.dk

AUTOFORUM
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