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Preben Kjølstad Larsen
Preben Larsen kan den 31. august fejre sin 60 års fødselsdag. Preben arbejde i 1986 –
1988 i Tanzania for C. G: Jensen som ingeniør, han var bl.a. med til at bygge Bank of
Tanzania, Nationalbanken. Preben var dengang en habil dartspiller og en dag mødte han
Viggo Reiffenstein i en Club i Dar Es Salaam, her blev et venskab mellem de to skabt og
Viggo fik Preben overtalt til at blive medlem af Naverne. I sin tid i Tanzania nåede Pre-
ben også at bestige Kilimanjaro. Vi har i de sidste par år haft besøg af Preben i Århus
Naverne, da han har arbejdet i Nordjylland, nogle gange, og håber også at se ham igen så
vi kan fejre ham i hulen. Vi vil fra Århus Naverne gerne ønske dig hjertelig tillykke med
din 60 års fødselsdag.
Århus Naverne
Ole Lindeborg

Viggo Reiffentein kan den 4. august fejre sin 50
års jubilæum. Viggo har nu i rigtig mange år
været en del af vores forening, og har i tidens
løb fortalt mange historier fra hans tid som
rejsende håndværker. Således også denne beret-
ning som jeg nu vil fortælle. For en 40 – 50
siden arbejdede Viggo i Irak, her var han på
besøg i Babylons hængende haver som er an-
lagt af Nebukadnesar II, omkring 600 f. kr.,
haverne er skrånende terrasser som er bygget
op af en skrånende kant, langs med en flod.
Vi har i mange år haft en sten til at liggende i
hulen, og for et par år siden hvor Viggo var på
besøg, tog han stenen ned fra hylden og fortalte
denne historie, han havde taget stenen med
hjem fra Babylon, og lagt den i vores hulen og
ingen anede hvor den kom fra. Men nu, hvor vi
ved at den kan være 2500 år gammel passer vi
godt på den. Vi vil fra Århus Naverne ønske dig
hjertelig tillykke med din 50 års jubilæum, og
ser frem til at fejre det sammen med dig.
Århus Naverne
Ole Lindeborg

50 års jubilæum
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FØDSELSDAGE

JUBILÆUM

Vigtigt: Liste med mærkedage er fra de
 informationer, som foreningerne har afleveret
til CUK-medlemslisten.
Hvis du opdager fejl, så få din forening til at
indsende rettelsen.

D. 31.8.2017 Preben Kjølstad Larsen (Århus)
60 år Vænget 3,

4230 Skælskør

D. 2.9.2017 Gari Medford (Los Angeles)
75 år 26169 Germantown Drive

Sun City, CA 92586
USA

D. 4.9.2017 Niels Kraglund (København)
60 år Rørholmsgade 20, st.th.,

1352 København K

D. 9.9.2017 Kim Guldberg (Zürich)
50 år Flawilerstrasse 6 A,

CH-9244 Niedenswill
Schweiz

D.10.9.2017 Sussi Kjeldberg (Sønderborg)
65 år Ringgade 254, 1.tv.,
NV 6400 Sønderborg

D.12.9.2017 Lotte Hansen (Slagelse)
65 år Akacievej 24,
NV 4200 Slagelse

D. 27.8.2017 Anny Elfenbein (København)
25 år Elbagade 35, 2.tv.,
NV 2300 København S

D. 27.8.2017 Erling Lindegren (København)
25 år Elbagade 35, 2. tv.,
NV 2300 København S

D. 3.9.2017 Marianne Pedersen (Næstved)
25 år Morbærvænget 13, Fensmark
NV 4684 Holmegaard

TAK - TAK - TAK - TAK

Mange tak til CUK, Næstved og Slagelse Naverforeninger
samt Naverne i Vejle for flotte telegrammer til mit 25 års
jubilæum og fra Næstved og Vejle også i forbindelse med
min 75 års fødselsdag. Det varmede mig meget. En stor
glæde at modtage breve med posten og åbne de helt for-
skelligt designede hilsener. De bliver gemt.
Med kno i bordet
Margrethe Eli
Næstved Naverforening

Jeg vil hermed gerne sige tak for den overvældende strøm
af hilsner fra de forskellige huler, desværre har jeg været
indlagt på hospital det meste af året, så det har varmet en
gammel nav at høre fra jer.
Så snart som muligt er jeg igen til vore møder.
Med kno i bordet, Leif.

Hjertelig tak for deltagelse ved min kones bisættelse og
blomster fra alle. Det var dejligt at se hvor mange som
deltog i kirken. Tak til dem som kom med fanerne fra Hille-
rød, Randers og her fra Næstved. Tak til dem som kom
langt fra som Vejle Randers Frederikssund Hillerød.
Jeg har ikke ord for det.
Med knogler
Ove Graae.

Tack för all uppmärksamhet i samband med min 85 Års
födelsedag. Tack för alla telegram från HB, föreningar, 
vänner och bekante.
Speciell tack till Frederikssund som tror jag är 5 år yngre
men kroppen och kyrkan säger annat.
Det värmer så därför tack till alla Naver och Navervenner.
Med kno i bordet.
Anthon M Paulsen
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Indbydelse!
Har svært ved at forstå, at jeg den 4. september runder 60 år,

men der er ingen vej udenom.
Lige så uforståeligt, passerede jeg 25 år i januar som

formand i én periode. Jeg vil derfor gerne
lørdag den 16. september kl. 13.00

invitere til en bid brød (så længe lager haves),
og en god tår til halsen (rigelig lager).

Det foregår naturligvis i Hulen, Ingerslevsgade 108, kld. tv.
Med kno i bordet

Niels „2 m“
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Mindeord
Det er med stor sorg, jeg må meddele, at vi har mistet vo-
res mangeårige naverven Jytte Graae.   Jytte blev indmeldt
i Næstved i maj 2002. Hun var utrolig aktiv, og i flere år var
hun hulemor. Jytte var altid villig til at give en hånd med.
Skulle der være et arrangement som f.eks. ølsmagning,
stod Jytte for den efterfølgende fortæring. Hun var et me-
get positivt menneske med et utroligt humør. Det vil vi
virkelig komme til at savne. Jytte sov stille ind d. 04.07 i en
alder af 78 år. Vores tanker går til Ove, som har mistet sin
livsledsager og bedste ven. Familien har mistet deres faste
holdepunkt.
Æret være Jyttes minde.
På Næstved Naverforenings vegne
Finn C. Pedersen, formand

Formandens Spalte.
Deltagerne til dette års pinsestævne, overværede indvielsen af HB’s nyerhvervede fane, som HB
har fået via Danmarks Samfundet. For at HB kunne få fanen med til stævnet, og indvie den der,
var aftalen med Danmarks Samfundet, at vi tilbageleverede den torsdag den 15 juni, for at vi
officielt kunne få den overrakt i Den Fynske Landsby i Odense. Både i Svenden, samt på
pinsestævnet blev det bekendtgjort mht. officiel overrækkelse af fanen. Det var ikke CUK’er, der
stod på nakken af hinanden, for at deltage. Vi var 3 fremmødte, hvoraf de to var iklædt ” Kluft ”
som vi havde lovet Danmarks Samfundet. Det ville have været lidt mere repræsentativt, om vi
havde været en halv snes iklædt ” Kluft ”. Der var et bredt repræsentantskab af mange
foreninger-fagforbund samt spejdere, så det var ærlig talt lidt skuffende, at vi fra CUK ikke kunne
” Mønstre ” flere til en begivenhed som denne.
Med disse ord, vil jeg ønske jer alle, en fortsat god sommer.
Med kno,  Kaj Jepsen
Formand HB.

 

 Da der blev problemer med fotograferingen til Pinsestævnet, vil 
jeg gøre opmærksom på at billederne kan bestilles hos 
undertegnede. Prisen er 100 kr. for et foto og 75 kr. for 
efterfølgende fotos. (Se: Naverne-CUK.dk)  
Beløb indsættes på konto: 53560369066 (Husk tydelig afsender) 
                           Bestilling pr. tlf. +45 23 35 34 96 
Bestilling pr. mail: eha@gladeliv.dk 
Bestilling pr brev til undertegnede: 
Erik H. Andersen 
Lovsøvej 11 
DK-4230 Skælskør 

 

Tirsdag 13/6 2017 kom den triste besked, at vores medlem
Tonny Clemmesen mandag den 12. juni er afgået ved
døden. Tonny Clemmesen var så sent som i fredags med til
vores hulemøde, hvor han virkede sund og rask, men
Tonny sov stille ind i sin søvn natten til mandag. Tonny
blev medlem af vores forening i 2006 efter han havde
arbejde i Grønland i mange år, han var ofte til vores
hulemøde, trods det han boede i Ebeltoft. Han deltog i
mange af vores aktiviteter og var en kærkommen medlem
af vores forening. Tonny vil blive mindet i hulen til næste
hulemøde.
Århus Naverne,
Ole Lindeborg

Da vi holder sommerferie til Flemming Skødts 25 års jubilæum 1. august 2017 bliver vi nødt til at udsætte fejringen. 
Vi holder åbent hus for Flemming søndag 3. september kl. 13 i hulen. Hjemmeværnsgården i Onsbjerg. Samsø.

Lidt godt til ganen og maven.
M.v.h. Bestyrelsen.

ÅBENT HUS
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Den farende Svend på hjemmesiden
Gennem Det kongelige Bibliotek har vi nu fået scannet samtlige numre
af bladet Den farende Svend ind som PDF-filer. Når filerne er blevet
kontrolleret, så vi er sikre på, at alle numre fra 1902 til nu er med, så vil
de blive lagt på hjemmesiden. Scanningen af alle de historiske blad er
bl.a. blevet mulig, da 3F’s Medie- og Kulturfond har støttet projektet.

Medlemslisten:

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Jeg ser i Svenden at Formand Erik beklager at TV Øst kom og vil lave TV fra vores delegeret møde, jeg ved ikke hvor-
fra de vidste fra at vi havde møde der må have været nogen kontakt for jeg ved at de ikke bare kommer brusende, men
jeg synes vi var heldige at der var et lyst hoved der forslog en sang de så kunne optage lidt fra vores møde, jeg er helt
enig i at de ikke skulle være på under vores dagsorden. Jeg var bange for at næste gang at vi henvendte os vil blive afvist
med begrundelsen at de var blevet afvist, jeg forstår heller ikke at det var et problem, vi råber og skriger at vi skal høres
og ses samt agitere og når der enlig lykkes er man utilfreds og siger at man ikke er presseliderlig. Men gå ind på TV Øst
og se udsendelsen det var godt lavet, jeg har fra min omgangskreds kun hørt positiv omtale. Men lidt ros skal der også
være plads så jeg vil ønske Erik tillykke med udnævnelsen til årets NAV og tak for et godt stævne.

Med Kno, Ole P.
Holbæk Naverne

Alle foreninger har i forbindelse med delegeretmødet i Slagelse i Pinsen (eller kort derefter) modtaget en oversigt over
de oplysninger om foreningens Navere og Navervenner, som er registreret i CUK-medlemslisten. Det er vigtigt at over-
sigten bliver kontrolleret og at der gives besked om rettelser.
CUK-medlemslisten er bl.a. grundlag for de lister med mærkedage, som Richard kan sætte i Svenden. Det er derfor vig-
tigt, at foreningerne er opmærksomme og hjælper med til, at CUK-medlemslisten er opdateret og har de korrekte oplys-
ninger.
Stor tak til Naverforeningerne i Calgary, Los Angeles, Randers, Silkeborg, Vejle og Århus, der har indsendt deres lokale
medlemslister, så alle oplysninger nu er kontrolleret. Alle foreninger er naturligvis meget velkomne til at indsende deres
medlemsliste til olemita@hotmail.com, så vi kan få opdateret oplysningerne til det korrekte.

Lokale hjemmesider:
Nogle Naverforeninger har deres egen hjemmeside og det er helt fint, - så henviser vi selvfølgelig besøgende på
naverne-cuk.dk til foreningens egen hjemmeside med et link.
Men det sker også, at en Naverforening må opgive at have egen hjemmeside og så er foreningen naturligvis velkommen
tilbage på den fælles CUK-hjemmeside; naverne-cuk.dk
Hvis den lokale hjemmeside må opgives kan det være en mulighed at beholde webadressen og blot lade den automatisk
linke videre til foreningens egen side på den fælles hjemmeside. Webmaster hjælper gerne med indstillingerne og udgif-
ten er fremover blot 45,- kr./år til DK Hostmaster for at bevare webadressen (for .dk-hjemmesider. Der er andre regler
for andre endelser).
Og hvorfor er det en god idé?
Det er en god idé dels fordi foreningen medlemmer og andre blot kan fortsætte med at klikke på foreningens webadresse
– og blot nu kommer til undersiden på naverne-cuk.dk – og dels fordi der desværre er masser af banditter på lur på
internettet ?
Hvis du skriver Slagelses tidligere webadresse – cuk-slagelse.dk – i din browser, vil du se, hvad jeg mener (og nej, det er
ikke klogt at handle dér!!!).
Henvendelse vedr. hjemmesiden sker bedst til web@naverne.com, der sender til både Jan-Erik og undertegnede.
Mange Naverhilsner, Ole Michael, webmaster for naverne-cuk.dk

Ros til Slagelse – og et link:
Stor ros til Slagelse for et godt Pinsestævne.
Erik undskylder i sidste nummer af Svenden, at TV Øst kom mens der var delegeretmøde.
Og ja, det kunne naturligvis godt have været timet bedre – men lad os i stedet glæde os over, at der er medier, der er
interesseret i Naverne og at der kom en fint indslag i TV Østs nyhedsudsendelse samme aften.
Indslaget kan ses på: www.tveast.dk/nyheder/04-06-2017/1930/handvaerkssvende-til-pinsetraef?autoplay=1
Det er sat et link til nyhedsindslaget på hjemmesiden, naverne-cuk.dk
Kig på forsiden under ’Nyt på hjemmesiden’, nederst til højre…
Mange Naverhilsner, Ole Michael, webmaster for naverne-cuk.dk
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C U K.  N A V E R N E  A D R E S S E LISTE

       AUGUST  2 0 17
AALBORG (01-01-1919)
FORMAND: Sven Erik Jensen, Plateauet 10, 2.tv.

9000 AAlborg  tlf. 26 68 67 55
Email.: bsejensen@gmail.com

KASSERER: Rune Jensen-Blokø, Nr. Trandersvej 90
9000  Aalborg, tlf.: 21 75 73 00
Email.: rune.jbl@gmail.com

HULE: Kattesundet 20,   9000 Aalborg
MØDE: 1. onsdag i måneden kl. 19. (Ej juli og august)

2. og 4. lørdag kl. 11. (ej juni, juli og august)
WEB: naverneaalborg.dk
MEDL: 26 N.

FREDERICIA (15-03-1920)
FORMAND: Solvejg Weitling, Silkeborgvej 189, Lund

8700 Horsens. tlf. 42 75 49 75,
Mail: trille.2@hotmail.com

KASSERER:      Jytte Andersen, Skamlingvejen 142,
6093 Sjølund.  Tlf.: 60 94 76 70
Email. jytte57@gmail.com

HULE: Prangervej 2, 7000 Fredericia
MØDE: 1. torsdag i måneden kl.19.00.
MEDL: 6 N. + 7 NV.

FREDERIKSSUND (21-06-1971)
FORMAND: Per Vejen, Ryttervænget 27,

3650 Ølstykke tlf: 47 10 19 68, 27 30 97 77
Email: 4vejen@gmail.com

KASSERER: Poul Berg, Gartnerstien 10
3300 Frederiksværk. Tlf.: 47 72 17 77,
51 72 57 71,  Email: poulbente@privat.dk

HULE: Græse Gl. skole, Græse skolevej 21, Frederkssund
MØDE: 1. fredag i måneden. Kl.19.30.
MEDL: 19 N + 5 NV + 1 prøvemedlem

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

7400 Herning, tlf. 97 22 25 88, 23 66 60 80,
Email.:  goflaugesen@gmail.com

KASSERER: Kaj Helmuth Kristensen, Nis Petersens Vej 20
7500 Holstebro, tlf. 97 42 09 39, 28 48 56 69
Email: eskimo-neger@mail.tele.dk

HULE: Ole Rømersvej 7, kælderen, 7400 Herning
tlf. 40 84 83 47

MØDE: 3. onsdag i måneden kl.17.30 med mad
samt 1. søndag i måneden kl. 10-12.
Ferie i juli måned.

MEDL: 17 N. - 10 NV.

HOLBÆK (31-08-1920)
FORMAND: Ole Puggaard, Kikhøjparken 13 B

4300 Holbæk tlf.: 23 10 88 42
Email: o.puggaard@hotmail.com

KASSERER:      Arne Østergaard, Klint Strandvej 52
                         4500 Nykøking SJ, Tlf: 29 88 13 57
                         Email.: arne@amekaparts.com  
HULE:              Kasernevej 2, 4300 Holbæk
MØDE: 3. fredag i måneden kl.19.30 (ingen møde i juli)

Seniormøde: 1ste torsdag i hver mdr. kl. 13.30
MEDL: 19 N. 3 NV.

HØRNING (12.12.1991)
FORMAND: Niels Gunni Vase, Lykkevej 8, Øster Højst

6240 Løgumkloster, tlf. 86 92 33 18, 20 83 87 94
Email: vase@vaseguld.dk

KASSERER: Karl-Heinz Fiering, Damager 6
8362 Hørning, tlf. 42 41 19 02
Email.: fieringkh@gmail.com

HULE: Den gamle mølle, Møllevænget 49,
8362 Hørning (post sendes til formanden)

MØDE: 1. fredag i måneden kl.19.00 (se webside).
WEB: naverneihoerning.dk
MEDL: 10 N.   5 NV.

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

6000 Kolding, tlf.: 75 52 98 40, 28 29 77 12
Email.: verner4@stofanet.dk

KASSERER: Bent Eriksen, Bjergbyvej 1,  Seest, 6000 Kolding,
Tlf.: 75 52 22 32, 20 95 22 32
Email.: donalderiksen@gmail.com

HULE: Agtrupvej 109, kld., 6000 Kolding
MØDE: Sidste tirsdag i måneden kl. 19.00.  Lukket juli
MEDL. 6 N.  2 NV.

KØBENHAVN  (12-01-1899)
FORMAND: Niels Kraglund, Rørholmsgade 20 st.th.

1352 København K, tlf. 33 15 09 85
Mobil tlf. 29 85 16 99
Email: nkraglund@gmail.com

KASSERER: Leif Ove Nielsen, Bremensgade 20, 2.th.
2300 København S,  tlf. 51 52 52 80

HULE: Ingerslevgade 108 kld. tv. 1705 Kbh.V.
MØDE: Se svenden under KØBENHAVN
MEDL: 5 N. + 7 NV.

NAKSKOV (10-01-2003)
FORMAND: Henning Brogaard, Rødbyvej 113

4900 Nakskov tlf.: 54 95 56 65, 24 49 64 74
Email: hebro43@yahoo.dk

KASSERER:      Lillian Badenski, Karbergs Alle 19, 4900 Nakskov
Tlf.: 27 20 59 76

HULE: Rosnæs bådhavn, Strandpromonaden 9, Nakskov
MØDE: 1 fredag i måned, kl. 18.00,
MEDL: 7 N. + 3 NV

NYSTED (16-10-1955)
FORMAND: Alex V. Jensen, Drosselvej 9

4880 Nysted tlf.:30 49 88 11
Email: alex.viggo.jensen@icloud.com

KASSERER:      Bruno Kamper, Vantorevej 38
                         4880 Nysted  tlf.: 23 48 18 02
                         Email.: bruno.kamper@privat.dk
HULE:              Den gamle stationsbygning, Jernbanegade 24, 1 sal
                         4880 Nysted
MØDE: 1. torsdag i måneden kl.19.00. (ikke juni, juli og

august)
MEDL: 10 N - 3NV

KASSERER: Ole Højsgaard Frederiksen, Kirsbærlunden 9,
3460 Birkerød. Tlf.: 42 81 56 23
Email.: olechrista@gmail.com

HULE: Kulturværksted, Christiansgade 1, 3400 Hillerød
MØDE: 2. fredag i måneden kl.19,00.

Lørdagsmesse sidste lørdag i måneden kl. 13.00
MEDL: 21 N + 2 NV

HILLERØD (19-03-1920)
FORMAND: Arne Esbensen, Tinget 7

3450 Allerød, tlf. 48 17 57 78, 20 24 78 86
Email: aesbensen@yahoo.dk
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SAMSØ (21-05-1985)
FORMAND: Hans P. Petersen, Onsbjerg Vestermark 17

8305 Samsø. Tlf.: 86 59 24 09,  61 36 77 48
KASSERER: Per Vendelbo, Søtofte 3 A, 8305 Samsø

Tlf.: 86 59 11 55,  21 73 88 22
Email: æeldresagen@samso.com

HULE: Hjemmeværnsgården,
Onsbjerg Hovedgade 26  - 8305 Samsø.
Hulefar Kelds tlf. nr.: 26 20 21 37

MØDE: Sidste fredag i måneden kl. 19.00
MEDL: N.13  NV.4

SILKEBORG (09-10-1937)
FORMAND: Niels Erik Boje, Lindeparken 44 st. tv.

8600 Silkeborg.  tlf. 60 72 70 86
Email til sekretæren. henningbek21@gmail.com

KASSERER: Kaj-Erik Westergren, Skolegade 45, st.th.
DK-8600 Silkeborg tlf.: 28 96 59 47
Email.: kajerik.w@gmail.com

SEKRETÆR: Henning Bek Andersen, Estrupsgade 16,
8600 Silkeborg. Tlf. 31 12 30 32
Email.: henningbek21@gmail.com

HULE: Skolegade 19, 1   8600 Silkeborg,
Post til sekretæren.

MØDE: Onsdag og søndag kl. 10.00 - 12.00
MEDL: N. 24

SLAGELSE (22-11-1942)
FORMAND: Erik Hjorth Andersen,  Lovsøvej 11

4230 Skælskør tlf. 23 35 34 96
Email.: eha@gladeliv.dk

KASSERER: Ejner Petersen, Solbakkevej 13
4180 Sorø, Email.: ejnere@gmail.com

HULE: Fruegade 36, 4200 Slagelse
MØDE: 1. fredag i måneden
WEB: cuk-slagelse.dk
MEDL: N. 9,  NV. 11.

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

4684 Holmegaard tlf.55 54 66 97/ 40 13 66 97
Email.: finncp@stofanet.dk

KASSERER: Lisa Kristiansen, Sandrøjej 11,
2670 Greve Tlf.: 40 43 33 62
Mail: lik@hlaug.dk

HULE: Kompagnistræde 1, 4700 Næstved
MØDE: 1. fredag i måneden,  dog ikke i juli.
MEDL: N.17  NV.9

ODENSE (11-09-1900)
FORMAND: Ole Bøwig, Brandsøvænget 4,

5000 Odense C. Tlf.: 65 90 44 16, 40 36 38 16
Email: naver@galnet.dk

KASSERER: Ole Bøwig
HULE: Øksnebjergvej 15 C, 5230 Odense M.
MØDE: 1. fredag i måneden
MEDL: N. 6, NV. 2

RANDERS (17-06-1945)
FORMAND: Freddy Christensen, Bøsbrovej 45 B, 1.th.

8940 Randers SV Tlf.: 40 13 51 05
KASSERER: Laila Dideriksen, Gl.Viborgvej 216, Taanum

8920 Randers NV  tlf.: 51 86 16 67, 43 33 55 30
Email: ldi@hotmail.dk

HULE: Høvejen 17, Vorup, 8940 Randers SV.
MØDE: 1. fredag i måneden kl.19.00. Hver søndag

kl. 11 - 13, dog ikke søndag efter hulemøde.
MEDL: N. 10,  NV.8

SØNDERBORG (5-11-1966)
FORMAND: Børge Dantoft, Redstedsgade 26

6400 Sønderborg
Tlf. 74 48 80 42, 20 46 54 61
Email: bdantoft@gmail.com

KASSERER: John Reitz, Ramsherred 8A, 6310 Broager
TLF.: 20 15 35 47
Email: john.reitz@mail.dk

HULE: Flensborg Landevej 2, Dybbøl, 6400 Sønderborg
MØDE: 1. fredag i måneden kl. 19.00,

3. lørdag i måneden lørdagstræf kl. 11.00
MEDL: N. 7,  NV. 1

VEJLE (15-7-1919)
FORMAND: Hans Emborg,  Højtoft 8, Grejsdalen

7100 Vejle.  tlf. 75 83 09 01, 40 92 97 05
Email.: h.emborg8@gmail.com

KASSERER: Carsten Christensen, Chr.Wintersvej 40 B,
7100 Vejle, tlf: 29 92 55 39,
Email: carsten1940@hotmail.com

HULE: Naverhytten, Navervej 3, 7100 Vejle
MØDE: Sidste fredag i måneden kl. 18.30
MEDL: N. 27, NV. 2

ÅRHUS (13-11-1913)
FORMAND: Ole Lindeborg Johansen,

Østergårdsvej 300, 8355 Solbjerg
Tlf:: 30 95 06 65
Email: bj@byggefirmaet-johansen.dk

KASSERER: Børge Andersen, Sonnesgade 14, 1. 8
8000 Århus C,  tlf. 86 25 33 99, 61 33 99 90
Email.: babha@stofanet.dk

HULE: Orla Lehmanns Allé 7, 8000 Århus C.
Email: post@aarhusnaverne.dk

MØDE: 2 fredag hver måned.  December 1. og 3 fredag.
MEDL: N.29

SVERIGE

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

S-506 40 Borås, Sverige    tlf. + 46 33 41 54 89
Emailads: hanne.samuelsson@me.com

MEDL: 2

STOCKHOLM (29-08-1913, Ingerö 1947)
FORMAND: Johnny Aage Håkansson, Pålsbodagrænd 11 2tr.

S-124 75 Bandhagen, Sverige
Tlf. +46 706167486

KASSERER: Christian Olsen, Borevägen 3, Kummelnæs
S-132 37 Saltsö-Boo, Sverige
Tlf.: +46 8 74 79 776
Email: strangemark@punkt.se

HULE: Torpvägen 4,
S- 134 64 Ingarö, Sverige
tlf. +46 7 03 808 905

MØDE: Se Hjemmeside
WEB: naverne.se
MEDL: N.27  + NV.1



ZÜRICH (05-06-1880)
FORMAND: Frank Petersen, Schaffhausenstr. 118,

CH-8412 Aesch bei Neftenbach
Tlf.: +41 52 315 5760, +41 79 671 2460
Mail: frank@petersen.ch

KASSERER: Flemming Vilhelmsen,
Ueberlandstrasse 341, CH-8051 Zürich
Tlf.: +41 44 321 28 23
Email.: flemmingmansa@hotmail.ch

HULE: Beim Frank Petersen,
Schaffhausenstr. 118, 8412 Aesch bei Neftenbach
Schweiz

MØDE: 1. X Monatlich nach Bedarf.
WEB: www.naverne-cuk.dk
MEDL: N 17. NV. 1

CANADA

CALGARY (05-02-1958)
FORMAND: Jens Laursen, 1919 - 49th Avenue SW,

Calgary,  Alberta T2T 2V3,   Canada
Tlf.: +1  403 243 4895 Mobil: +1 403 818 7538
Email.: jclaursen@shaw.ca

KASSERER: Teddy Juliussen, 1712 - 61 Street NE,
Calgary,  AB, T1Y 1N2, Alberta,  Canada
Tlf.: +1  403 280 1914 Mobil: +1 403 560 2190
Email: dan-can@shaw.ca

SEKRETÆR: Ole Krog  Email.: okrog@shaw.ca
Mobil: +1 403 710 3692

HULE: Naverklubben c/o The Danish Canadian Club
727 - 11 Avenue SW. Calgary
Alberta, T2R OE3  Canada

MØDE: 1. torsdag i måneden kl. 19.00
MEDL: 45

SCHWEIZ

BERN
KONTAKT: Geert Stage, Lauterbachstrasse 7

CH. 4665 Oftringen,   SCHWEIZ
Tlf.: 0041 62 7979167

FÆRØERNE

THORSHAVN(01-10-1974)
FORMAND: Chr. Reinart Petersen, J.C. Svabosgøta 10 kj. vm

Fo. - 100 Thorshavn, Færøerne
Tlf.: + 298 314 627

KASSERER: Jørgen Christiansen, Geróisvegur 9
FO-187 Hvitanes, Færøerne
Tlf.: + 298 221384
Email.: blink-hus@blink-hus.fo

MØDE: 3 – 4  gange årligt.
MEDL: N 2.

Adresselisten er opdateret pr. 10/7 2017
Rettelser mailes til: adr@naverne.com

U.S.A.

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

San Juan Capistrano, 92675 Californien
Tlf.: +1- 949 208 1147
Mobil: +1-949 456 3711
Email: abolsen65@gmail.com

KASSERER: Steen Brydum, 1351 Pelham 68F
                         Sealbeach, 91740 Californien

Tlf.: +1-949 202 5200
Email: sbrydum@emash.com

SEKRETÆR: Arne Brinkland, 1442 E Sunview Drive, Orange.
CA 92865, Californien, USA
Email: arneblan@pacbell.net
Tlf.: 1-714 998-3454

HULE: Naverdalen, 616 Norumbega Drive,
Monrovia, CA 91016  Californien, USA

MØDE: 2 fredag i måneden, Happy Hour. kl.17.00,
Møde kl.19.00

MEDL: N. 22   NV. 22

7.

CUK (03-12-1899)
FORMAND: Kaj V. Jepsen,

Münstervej 36, Strib, 5500 Middelfart
Tlf.: 75 86 93 35, 30 70 55 76
Email.: liskaj-d-j@mail.dk

HOVED-
KASSERER: Frode Zachariassen, Præstemarken 10 A,

8653 Them. Tlf.: 20 64 64 12
Email.: hovedkasserer@gmail.com

CHEF-
REDAKTØR: Richard Schmidt, Skanderborgvej 13 A,1.

8362 Hørning
Tlf.: 86 92 29 01, 21 60 67 92
Email.: naverne@gmail.com
Deadline for tekster m.v. til Den farende Svend er
senest den 10. i måneden.

Medlems- og adresseændringer sendes til:
adr@naverne.com (som giver besked til alle
relevante). Navere og -venner på sidste rejse
sendes til: web@naverne.com (som giver besked til
HB-formand).
Tekster m.v. til hjemmesiden sendes til:
web@naverne.com
(som sender til Jan-Erik og Ole M).

WEB: naverne-cuk.dk

HILLERØD
Livet kommer og går. Her i slutningen af juni mistede vi et
af vore sidst tilkomne medlemmer, Rudolf, som måtte
bukke under for en uhelbredelig kræft. Vor formand har
skrevet om ham andetsteds. - - - Af positivt nyt kan erin-
dres en dejlig huleaften 9. juni med 9 deltagere. Og så, den
17. juni, indfandt sig dagen for sommerfesten, som alle
hvert år glæder sig til. 20 personer kunne vi mønstre,
hjemme hos Hulefar havde han og bror Ole opsat det
lange telt, udsigten var ikke mere som vanligt over bøl-
gende marker, for Allerød Kommune skal udvide med stort
boligbyggeri, og det kræver jordvolde foran nogle. Det
afholdt os dog ikke fra at nyde alt det kulinariske og øv-
rige indslag i dagen: kronvildt var der på grillen, dertil
kartoffelsalat og salatbord. Til dessert havde husfruen
kreeret velsmagende blandet jordbær/hindbærgrød. Den
skønne eftermiddag afsluttedes med kaffe, Miras snart
velkendte citronkage af egen opskrift, og andet tilbehør. - -
-  Næste gang, vi ses, bliver anden fredag i september kl.
19 til huleaften. I den forbindelse er der så den kedelige

Foreningsmeddelelser
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LOS ANGELES
Juni måned gik med et godt lille møde selvom formanden
Arne O. ikke var til stede, Han var til pinsestævnet i Sla-
gelse og havde en god tid med alle naverne og venner.
For tiden er her meget varmt og i Hulen var det 102 gra-
der Fahrenheit i går. Alting er selvfølgelig meget tørt. Vo-
res gode navere Ken Olsen, John Kristensen og Tom
Bristing har det ikke så godt for tiden, og har måtte en
gang på sygehuset, men vi håber på hurtig fremgang for
dem alle.

Vores nye kassere Steen Brydum har nu overtaget
finanserne. Steen overtog posten som kassere efter naver
John Kristensen som har gjort et stort arbejde med at
holde rede på finanserne i mange mange år, og Los
Angeles Naverklub er ham dybt taknemlig for det. 
Næste store begivenhed bliver så vores picnic i oktober, så
håber vi på lidt køligere vejr, så mange vil komme og del-
tage. Vores naver sekretær Arne Brinkland er nu kommet
på højkant igen efter hans nye hofteoperation. Brandvæse-

KØBENHAVN
Onsdag den 14. juni var sidste møde inden ferielukning,
nemlig Ferie-Hulemøde, hvor foruden snak og hvad dertil
hører, skal nåes en del. Den nye Københavner Nav var på
gaden - øh i Hulen, og skulle omdeles, og sidst men abso-
lut ikke mindst: bødekassen tømmes efter et halvt år. Det
er altid spændende. 3 gæt for en tyver. Indholdet var det
flotte beløb på kr. 4.817,00! Endnu engang ih du milde og
en KÆMPE tak til bidragyderne, der jo ikke det hele er
for bøder. Tættest på kom Bruno med kr. 4.800,00, deref-
ter undertegnede med kr. 4.888,00 og som nummer 3 var
det sør’me også Bruno. Men da man dog ej kan præmieres
2 gange, blev det Anni der bl.a. gættede på kr. 4.102,00.
De vundne gevinster gik som altid til omgange. Når disse
linjer læses, er der kun lidt mere end en måned til at vi
atter skal ses i Hulen i lystigt lag både til hverdag og fest.
Det første er en lille reception lørdag den 16. september
kl. 13.00. Se omtale andet sted i bladet.
Det var ordene for denne gang. Jeg glæder mig til at se jer
alle til vort eftertragtede efterårsprogram. Men inden da
fortsat god sommer.
Med kno i bordet
Niels „2 m“

KOLDING
Fredag den 23/6 havde ”Hønse” Jens en god Sankt Hans-
aften i sommerhuset i Grønning Strand. Hulemøde den 27/
6 hvor alle var hjemme efter korte og lange rejser. Tak til
Slagelse Naverne og Tjæreby forsamlingshus for et godt
pinsestævne.
Med kno i Bord Arne

HOLBÆK
Der var der havde skrevet sig på vores madkalender, så
vores formand straffede os med 3 røde pølser med brød,
til hver. Det må vi kunne bedre næste gang. Der var efter
midnat, før de sidste gik hjem, men det var jo også sidste
møde inden sommerferien.
D. 17. september har vi efterårs udflugt til Slagelse Naver-
forening, hvor vi bl.a. skal en tur til fods rundt i byen.
Mon ikke vi finder et depot eller 2 undervejs.
TL

nyhed, at vi igen må til nye lokaler, idet der fra august
ikke længere er plads til vore to månedlige arrangementer
i huset, som huser Frivilligeforeningen. Så Hillerød
Naverforenings nye adresse bliver: RØNNEVANGS
ALLÉ 3, 3400 Hillerød. - - - Tilmelding til Hulefar Peder
på 48170712 eller 27940134.
Med kno, Bent



     9.

SILKEBORG
Der er indkommet et par klager over billedkvaliteten ang.
billederne der blev indsendt fra Silkeborg til DFS´s juli-
udgave (nr.7 i 2017), og efter at have set billederne, må
jeg absolut give klagerne ret. Da jeg selv må påtage mig
ansvaret for denne fadæse, kan jeg sige, jeg vil gøre alt for
at fejlen ikke gentager sig. Jeg kan godt komme med en
masse undskyldninger (det sker der ikke noget ved, da
ingen alligevel tror dem) og for at spare læsernes tid vil
jeg undlade det. Det var et godt og givende møde vi havde
20. juni, hvor vor kommende jubilæum blev lagt i faste
rammer. Bl.a. et program hvor vi
Lørdag d. 30. SEPTEMBER 2017
kl. 15.00 samles i ”LUNDEN, VESTERGADE 74, 8600
SILKEBORG” til et hyggeligt samvær og en sandwich.
Kl. 16.30 er der fælles fotografering, hvor foreningers
faner er velkommen til at deltage.
Kl.17.15 vil formanden byde velkommen i lokalet, hvor
også fanerne kan opstilles. Kl. 17.30 sætter vi os til bords
for at nyde en herlig forret, hvorefter der er buffet fra gril-
len. Kl. 19.30 serveres desserten. Er man endnu ikke fær-
dig med forretten, kan man udmærket fortsætte dermed så
den kan blive nydt i fulde drag. Kl. 21.30 bliver natmaden
serveret og Kl. 23.00 bliver vi nødt til at afslutte da vor
nøgle til lokalerne skal være afleveret kl. 23.59. Hele dette
arrangement kan udføres for et mindre tilmeldingsgebyr
på kun 150.- dkr. per person. Det bedes indsat på konto:
5347 0337 321 med angivelse af navn og CUK-forening.
Inden 1. september. Jeg kan til eventuelle personer der
vælger at overnatte i Silkeborg, lige nævne, at vor Hule i
Skolegade 19 er åben om søndagen fra kl. 10.00.
Da vor jubilæum falder sammen med vor traditionelle
sept. generalforsamling, har vi valgt at flytte sept. general-
forsamling til d. 23. sept. men derom i bladet senere.
Med kno i bordet Skipper

RANDERS
I juni havde vi besøg i Hulen helt fra Alberta. Underteg-
nede var desværre ikke til stede, men rygtet fortæller, at
det var en god søndag, og vi glæder os til at smage den
fine gave, som var en egns bestemt whisky. Tak for besø-
get og velkommen igen en anden god gang.
Den 7/7 var der fuldt hus hos Hans i hans nymalede stue.
27 mand høj og en enkelt vovse. Tak til Ole Michael, Sig-
fred og alle folkene fra Vejle for at komme og hygge sig
med os. Særlig tak til Kaj, der igen stillede op som grill-
mester og sammen med Jan fremtryllede nogle perfekt
grillede bøffer, og ikke mindst tak til Bente, der var ”skyld
i” den fine stue og de velpillede kartofler; o) Græsplænen
blev omdannet til campingplads, og der var hyggebål, som
kunne have klaret en Sankt Hans. Hans fortalte om både

det indendørs og de udendørs toiletter og advarede mod
brændenælderne – alle klarede vist frisag. Henning rin-
gede med klokken i anledning af sit 10-års jubilæum og
fik behørigt sin blærerøvssang – kasketten havde vi dog
ikke, men det lød godt alligevel. Dejlig, dejlig aften. Vi
glæder os til næste år. Under den officielle del af aftenen
blev der givet velfortjent ros til pinsestævnet i Slagelse.
Elo fremførte mindeord om Jytte Graae, og vi rejste os og
holdt et minuts stilhed. Næste gang, vi mødes, bliver til
udflugten, der er flyttet til søndag den 13/8. Vi mødes ved
Føtex på Mariagervej kl. 9.00 og kører i bus til Silkeborg.
Der stiger vi ombord på Hjejlen og sejler til Himmelbjer-
get. Undervejs nyder vi sandwich og måske en stille øl.
Når vi er tilbage i Silkeborg, har vi fået lov at komme på
besøg i Hulen. Det kan kun blive hygsomt. Pris for turen
er 150 kr. plus drikkevarer. Foreningen betaler resten.
Næste hulemøde er fredag den 1/9.
Med kno, Helle

NÆSTVED
På hulemødet d. 29. 06 bød formanden velkommen til de
11 medlemmer. Han informerede endvidere om resultatet
af de forslag, der var blevet behandlet på delegeretmødet.
Et af forslagene var blevet behandlet tidligere, så det blev
trukket. Der var ikke nye emner på programmet, så vi gik
ned og sommerhyggede. Vi glæder os til at ses igen til
august.
Søndag d. 02. 07 åbnede vi Hulen for 30 gæster. Det var
en niece til Svend Nielsen, der i sin tid var med til at sætte
Hulen i stand, der havde inviteret familiemedlemmer ned
for at se Hulen samt høre om naverne. Hun havde fået
ideen, da hun havde været på besøg til Kulturnatten i ok-
tober. Mens de drak kaffen, fortalte Finn om huset og
naverbevægelsen. Der var stor spørgelyst, og klokken blev
ca. 19, før de sidste gik hjem. Det blev en meget hyggelig
eftermiddag. Tak til de medlemmer, der kom og gav en
hånd med.
Hilsen Marianne

net har været forbi og inspicere vores område og alt var
heldigvis i orden. Vi har også haft besøg af en stor bjørn
og hendes to unger. Da Arne og Kris var ude og kigge på
bedriften mødte de bjørnen og den var ikke venlig sindet,
den kom med et stort HUFF så Arne og Kris trak sig pænt
tilbage og lod bjørnen og ungerne gå hen hvor de havde
lyst til.
Brødrene Kurt og Niels Lund stod for middagen i juni og
det var rigtig dansk mad og den gjorde lykke.
I juli bliver det Connie Hanson der står for middagen så
naverne komme ikke til at lide nogen nød.
I juli måned har vi 12 navere der holder deres fødsels-
dage, 
Med Kno
Arne O./ Bo
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ÅRHUS
Den 17/6 kom vores længe ventede udflugt til Vejle, men vi
måtte lige omkring det lille kapel på Vestre Kirkegård for at
tage afsked med Tonny, der desværre var taget på den
sidste rejse. Med et par timers forsinket ankomst i Vejle,
kunne grillerne tændes op og en gang dejlig grillmad
kunne nydes sammen med et par dejlig kolde til. Vejret
viste sig også fra den gode side. Snakken gik lystigt hen
over bordene, nogle havde aldrig været i hulen, så de
skulle lige se hulen inde og ude fra. Efter mange timer i
godt og hyggeligt selskab var det tid til at vende hjem af.
Vi siger tak til Vejle. Næste møde er den 4. august. Lørdag
den 19. august er der fugleskydning, hvor vi starter med
morgenmad i hulen.
Med kno Chefsekretæren.

VEJLE
Mødet den 30. juni var vi 12 til, så helt ferie var det ikke. Vi
startet med en sang, som er lavet til Hytten, handler om
Hytten, Naver og Munkebjerg skoven, og den skønne
udsigt vi har. Hytten har også haft gæster, dejligt. Kaj
fortalte om den gode aften, vi var i Odense, og HB fik
overbragt Fanen, der var god musik og en masse
mennesker, en dejlig oplevelse, men vi var kun 3 Personer.
Den 17. juni havde vi jo grill dag, Kaj og Lis stod for det.
Tak til Århus. Jytte og Peter Neis og Jytte Andersen, var
dejligt at se jer alle. Den 27 havde Lis vores enker til kaffe,
ikke mange, men en stor hilsen til Tove i Jelling fra, Hanne,
Strit, Mona og Kaj og Lis, håber det går bedre næste år. Så
har Kaj og Lis haft familie komsammen i Hytten, det nyder
de også, et par stykker af børn, er jo kommet i hytten fra de
var små. Tak til Strit, der havde lavet mad til os. EN STOR
TAK, skal lyde til Randers fra de 6 der var med til deres
møde og grill aften hos Hans. Så er der også tid til at
tænke på Ålegilde den 16. september, tilmelding som altid
til Hans Emborg på tlf. 40 92 97 05. Møde den 28. juli. …
Møde den 25. august … ANG DEN 19. AUGUST, I
FORBINDELSE MED PER’S HYTEVAGT OG ÅBENT HUS
FOR EVENTUELLE NYE NAVERE OG INTERESSEREDE,
ER DER ÅBEN FRA KL. 10. INVITERES GODTFOLK FRA
NÆR OG FJERN TIL KOLONARISKE RETTER PÅ
DAGEN AF BYENS TILBUD. DE INDTAGES UDE HVIS
OGSÅ VEJRGUDERNE ER MED OS ELLERS RYKKER VI
IND OMKRING LANGBORDET, HVOR DE MANGE
BERETNINGER LIFLIGT DELES. VIGTIGST ER, AT DER
MED GARANTI SERVERES I RÅ MÆNGDER GODT
HUMØR, DER UDDELES ”KRAMMER” TIL DE BLØDE
HJERTER OG DER GIVES ”SMÆK” FOR DE SPYDIGE
KOMMENTARER. TILMELDING KUN NØDVENDIG
MED HENSYN TIL MAD OG SKAL SKE INDEN DEN 15.
08. 17 … SÅ KOMMER DU TIL KAFFE ER DER
RIGELIGT PÅ KANDEN. ……………..  MED KNOGLE
PER HEMMINGSEN. ……. HUSK, HUSK, HVIS I
SKYLDER KONTINGENT, ER VORES KASSER GLAD
VED AT SE JER. … MED KNO LIS

SLAGELSE
Hulemødet d. 7. juli 2017 blev indledt med sang nr. 22. Vi
var 12 medlemmer denne aften. Tilmeldingen til ”Grill i
hulen” blev sat i gang. Sten Sjøgren har meldt sig ud af
Slagelse Naverforening pr. 1. juli 2017. Formanden oplyste
at tilmelding til Sct. Michaels Nat er foretaget og tilladelse
til udskænkning er indhentet. Søren, Hans og Erik er klar til
at tage mod Holbæk Naverforening d. 17. sept. hvor Hans
står for rundvisning. Formanden orienterede ang. de
forslag som blev behandlet ved delegeretmødet. Søren og
Hans vil stå for fremvisning af hulen når
”byvandringslauget” kommer d. 10. juli 2017 kl. 19:00. Vi
holder en intern højtidelighed i hulen onsdag d. 22. nov.
2017 p.g.a. foreningens 75 års stiftelsesdag. Der er fremsat
forslag om festligholdelse i denne anledning d. 17. eller 18.
nov. 2017.  Så var det tid for indtagelse af medbragte
”klemmer” og dette gav anledning til en del moro, idet der
ikke forelå udførlig besked ang. sild og brød. Der var dog
ingen som forlod hulen i underernæret tilstand af den
grund, så vidt mig bekendt? Da der havde været en del
fødselsdage, skortede det ikke på den flydende ernæring
denne aften og vi sender hermed et stort TILLYKKE til
alle ”fødselsdagsbørnene”. Tak til dem som stod for
opvask og oprydning. Minderne blev sunget ca. kl. 22:00
hvorefter hulen blev forladt i god ro og orden.
Med kno i bordet.
Erik

Arrangementer & mærkedage 2017
29. juli kl. 13:00: Grill i hulen
4. august kl. 18:30: Hulemøde
9. august: Boye Høyem 60 år
1. september kl. 18:30: Hulemøde
12. september: Lotte Hansen 65 år
29. september kl. 18:00 – 23:30: Sct. Michaels Nat m. åbent
hus i Hulen.
1. oktober: Hans Jensen 60 år.
6. oktober kl. 18:30: Hulemøde
14. oktober kl. 13:00: Frokost/Banko i Hulen.
3. november kl. 18:30: Hulemøde
22. november: Slagelse Naverforening 75 år.
1. december kl. 18:30: Hulemøde
17. december kl. 14:00: Jul i Hulen
31. december kl. 10:00 – 12:00: Nytårstaffel ved
Festkomiteen.



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

Dødsfald meddeles af foreningerne til
web@naverne.com
som nævner det under „Naverne på den sidste rejse“
og sender besked videre til  HB-Formand og  Hovedkasserer.

Hovedkasserer:
Frode Zachariassen, Præstemarken 10A -  DK-8653 Them.
Tlf.: 20646412 – 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, Strandvej 87, 4736 Karrebæksminde
Tlf. 2086 3931 -  E-mail: ovegraae@gmail.com

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.
Ved manglende levering af „Den farende Svend“ kontakt:
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 Elo Bjerking,

Tlf. 5573 5615-  E-mail: amelo@webspeed.dk

  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

    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

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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