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Til lykke og til lykke en gang mere!
Her i Hillerød Naverforening har vort naverægtepar Margit og Mogens Norlin begge fødselsdag i næste måned,
den 16. juni fylder Margit 80 år, og den 21. juni fylder Mogens 85 år. - - I 1959 rejste Margit til Zürich for at
arbejde som håndskomager. Hun var der et år og rejste så hjem igen. Under opholdet mødte hun Mogens, der
arbejdede som elektriker, også i Zürich. Bekendtskabet udviklede sig, som den slags lykkeligvis har det med at
gøre. De rejste hjem til Danmark, fik papir på det, og for nogen tid siden har de fejret guldbryllup. - - Mogens
gik ind i sin fars el-installatørforretning i Gilleleje. Senere overtog han forretningen og drev virksomheden vi-
dere, og Margit tog sig af kontoret og den tilhørende butikshandel. - - Mogens har en flot tur på valsen bag sig,
som han somme tider fortæller lidt om. I 1957 valsede han og en kammerat ned igennem Europa, de nåede til
Düsseldorf, hvor de fik arbejde og var nogle måneder. Herfra gik turen videre til Zürich hvor han arbejde et par
år, og så hos nogle bekendte mødte Mogens en flot ung dame, og så gik naturen sin gang. Og hvad der videre
skete, har jeg lige fortalt, men Mogens og en kammerat ville dog gerne rejse lidt videre, så turen gik nu til Tyr-
kiet, Syrien, Iraq, Iran, Bulgarien, Jugoslavien, Frankrig og tilbage til Zürich, hvor der var noget, der skulle føl-
ges op på. - - I ønskes rigtig Hjertelig Til Lykke fra Hillerød Naverforening!
Med kno i bordet, Arne

Den 2. juni 2019
kan Torben Munk,
Calgary fejre sin

70 års fødselsdag.
Tillykke

fra foreningen
i Calgary.

Den 10. juni kan Jens Buhelt
fejre hans 80 års fødselsdag.
Jens har i mange år arbejdet både
på Grøndland og Island. I dag går
han og  hygger sig i Vejle. Glæder
os til at se dig i hulen og fejre dig.
Tillykke fra
Naverne i Århus.

Team Calgary til 85 års jubilæum i Los Angeles.
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FØDSELSDAGE

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.

JUBILÆUM

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

D. 15-6-2019 Erik Hjorth Andersen (Slagelse)
70 år Lovsøvej 11,

4230 Skælskør

D. 16-6-2019 Margit Norlin (Hillerød)
80 år Gilleleje Hovedgade 50,

3250 Gilleleje

D. 21-6-2019 Mogens Norlin (Hillerød)
85 år Gilleleje Hovedgade 50,

3250 Gilleleje

D. 3-7-2019 Andre Wetli (Zürich)
65 år Züricherstrasse 2,

CH-5330 Zezikon
Schweiz

D. 6-7-2019 Kent Hansson (Los Angeles)
70 år 353 Oak Knoll,

Glendora, CA 91741
USA

D. 9-7-2019 Jens Bak-Jensen (Los Angeles)
75 år 237 Maverick Drive,
NV San Dimas, CA 91773

USA

D. 11-7-2019 Lis Willemoes Hansen (Frederikssund)
60 år Strandstræde 21 A,
NV 3550 Slangerup

D. 14-7-2019 Knud Thisted (Calgary)
75 år 68 Maranda Close NE,

Calgary, AB T2A  3E8
Canada

D. 1-7-2019 Svend Jensen (Los Angeles)
10 år P.O.Box 607,
NV La Canada, CA 91012

USA

D. 10-7-2019 Chriss Kim Hjerpe (Stockholm)
10 år Polarbacken 6 1tr,
NV S-124 70 Bandhagen

Sverige

Jeg vil hermed takke alle fra nær 
og fjern for tilkendegivelserne og 
opmærksomheden ved mit 25 års. 
jubilæum den 5.maj 2019 i CUK-
Naverne
Hilsen 
Vibeke Christensen.
CUK-Frederikssund

TAK - TAK - TAK - TAK

En stor tak til alle der var med til at fejre min 75 års fødsels-
dag. Tak for telegrammer, blomster, gave, tale og sang. Og
tak for hjælpen i køkkenet.
Hilsen:
Linda Mørkeberg
NV Slagelse

En stor tak til alle der sendte en hilsen til mig i anledningen
af min 85. års fødselsdag. Tak til Herning naverne for sam-
menkomsten til søndags mødet, som jeg lagde hus til, det
var pænt og rigtig hyggeligt og de spildte ikke på den
hvide borddug.
Vagner

CUK Naverne byder velkommen til:

D. 25-04-2019
Nyt medlem i Naverne Zürich
Karl Göri

Velkommen til nye medlemmer
I Svenden byder Naverne velkommen til
nye medlemmer i Naverforeninger under CUK.
Oplysninger om nye medlemmer sender foreningerne til
adr@naverne.com
Informationer, der er fremme senest den 10. i måneden kan
nå at komme med i næste nummer af Svenden
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Mindeord.

Holbæk Naverne har mistet et kært medlem, Erik Sørensen (DAFFY) tog
på sin sidste rejse d. 17-04-2019.

Erik blev 65 år og tabte kampen mod kræften. Erik var et flittigt medlem
altid med på fest og farver, ikke mindst når han tog harmonikaen frem, det
vil vi komme til at savne. Erik var medlem i 13 år og havde rejst næsten
overalt i verden som montør i rustfri arbejde slagterier mm.

Æret være Eriks minde.
F/ Holbæk Naverne
Ole Puggaard
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                                          LA Naver 85 Års Jubilæum.
LA Danske Haandværker Klub (LA Naver Club) afholdt I midten af april en 3 dages Fødselsdags Fest.
Det blev afholdt I Naver Dalen I Monrovia Ca. som er nabo byen til Pasadena. Ja, det var en rigtig fest som
officielt varede i 3 dage, med god mad (Max Christensen, Peter & Steen Hansen) Henrik Gram vores Naver
bager bagte 15 flotte lagkager, og så begyndte Hawaii underholdningen. 115 medlemmer og gæster deltog i
festen, som foregik under et stort telt mellem egetræerne.. Der blev budt velkommen til 15 gæster fra Calgary
Naver Club og mange fra tre forskellige Naver Klubber I Danmark af næstformand Flemming Juliussen.
Desværre var vores formand Arne Olsen syg og derfor ikke tilstede. LA Naver Club blev startet I 1934 af et
dusin Danske Håndværkere. I 1952 købte Klubben 4 hektarer land I Monrovia og byggede et lille murstens
klub hus, som senere blev udvidet, også med stort køkken, toiletter og gæstehus. I dag er det et Paradis med
Advocado træer, ege træer, og høje bakker på siden.  LA. Klubben har 54 medlemmer, alle med en god
uddannelse, og man skal bevise man har en slægts forbindelse til Danmark. Vores damer, Naveretter mødes
den anden onsdag hver måned, og alle Danske kvinder er velkommen til at besøge stedet, specielt ville det
være ideelt for nye unge kvinder at blive medlem og nyde de smukke omgivelser. Vi siger mange tak til alle
som hjalp til med at gøre festen en success, specielt: Connie og Kent Hanson, Maria Donhauser, Steen
Brydum, Hans Jørgensen, Jørgen Andersen og Kristian Poulsen. Vi siger “tusind tak” til alle deltagerne og
telegrammer fra Canada, New York og Danmark. LA Naver Klubben mødes den anden fredag hver måned,
for dansk aftensmad, hygge og sange.
For more info, e-mail: arneblan@pacbell.net          
Venlig hilsen, LA Naver sekretær, Arne Brinkland

Vores N.V. Inga Jørgensen er d. 14. maj 2019 taget ud på sin sidste
rejse. Efter længere tids sygdom fik hun endelig fred og den videre

færd ønskede Inga skulle foregå i stilhed. Selv om Inga blot var med i
Slagelse Naverforening 5½ år, blev hun en elsket skikkelse i hulen og

man fik aldrig et ”Nej” fra hende.
Hun vil blive savnet lang tid fremover.

Æret være Ingas minde.
Slagelse Naverforening.

Erik Hjorth Andersen
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Busturen indeholder:
Kørsel frem og tilbage i røgfri bus.
Kaffe under turen.
Kaffe, sandwich og pølser under hjemturen.
Der kan købes drikkevarer i bussen.
Moselopholdet indeholder:
Halvpension, 4gange overnatning med morgenmad.
Udflugt fredag og lørdag. Udflugt til Cochem.
Udførlig program i bussen.
Priser:
Først til mølle princip. Når turen er betalt, er pladsen
sikret. Ved mindst 30 deltagere.
Transport med bus: 1400,00 kr.
Ophold og ture m.m. 1800,00 kr.
Tillæg for enkeltværelse   400,00 kr.

Betaling:
Husk at skrive navn og telefonnummer på indbetalingen.
Sidste tilmelding og indbetaling: 10. juli 2019
Danske Bank: Moselkonto
Reg. nr. 1551  Konto: 4352116084

Bus: Tilmelding  og betaling:
Flemming Laugesen Ole Bøwig
Vestparken 28, Lind Brandsøvænget 4
7400 Herning 5000 Odense C
Tlf. 97 22 25 88 Tlf. 40363816 / 71782311

Email: naver1@outlook.dk

Venlig hilsen Moselgruppen.

Forespørgsel fra Hovedkassereren.
Til kassererne i de respektive foreninger i CUK-Naverne, har jeg en bøn til jer!
Vi i ikke godt hjælpe mig med at skrive fakturanummeret på jeres indbetalinger på kontingenter og
varekøb m.m. når i betaler fakturaen som jeg fremsender til foreningerne. Dette vil hjælpe mig
meget i min bogføring af vores regnskab for CUK-Naverne.
Med kno
CUK. Naverne

Forening For Berejste Skandinaver

Hovedkasserer

Jan-Erik Johansen

Kirkevej 9, DK-4520 Svinninge

Tlf. +4571 78 07 59E-Mail: cuk-hovedkasserer@outlook.com
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1969 - 50 års Jubilæum - Moseltræf 2019
Så kører bussen igen til Moseltræf nr. 50. Det er tiden til tilmelding og som tidligere år er deltagerantallet begrænset til: 
Max 50 personer i bussen og 10 deltager der kører selv. Træffet i Mesenich sørger Geert Stage og Ole Bøwig for.
Når bussen ankommer til Mesenich serveres der et let aftensmåltid og værelserne uddeles.
Fredag. Efter morgenmaden faneindmarch med sang. Udflugt til „Trads-Kadern“. Om eftermiddagen kører bussen til 
Cochem for de der har lyst. Kl. 18.00 grillaften som vi plejer.
Lørdag: Efter morgenmaden udflugt til Koblenz og tur rundt med „Altstadt Expressen“. Dernæst udflugt til borgen
„Ehrenbreitstein“.  Kl.19.00 festaften.
Søndag:  Efter morgenmaden vinsmagning i kelleren. Efter middagen Faneudmarch med sang og fotografering, derefter 
tak til personalet „Minderne“. Tur til Beilstein og om aftenen er der sejltur til Cochem med fyrværkeri.
Mandag: Efter morgenmaden afsked med bussen.
Turen er fra torsdag d.22. august til 26. august 2019.
Flemming og Torben kører bussen.
Bussen starter fra Herning meget tidlig og så Århus, Vejle, Fredericia. Et kort ophold ved grænsen. Derefter direkte til 
Mesenich. Du skal selv sørge for maden under busturen.

„Har i ønsker om hvem i vil dele værelse med, er i
dårlig gående eller problemer med trapper, evt.
vegetarer, så kontakt Ole Bøwig på mail eller send
et brev til ham, og han vil se hvad han kan gøre for
jer.“

Borg Ehrenstein, Koblenz



Amerika og Navere i Monrovia, LA California
”Dengang da jeg var en lille en, Og havde begyndt min Skole, Og havde faaet Støvler på begge Ben…”  tog jeg Flugten
til Amerika. Og hvad mødte mig her i April -19: Rapping fuckers, Russian gangsters, lunatics, ”gold-hopers” på
Hollywood Blvd. , etablerede ”golden”- tilbud som Disneyland: adgang 92 USD, Legoland: 83 USD, God-blessed
Mexican busdrivers tager dig på en lille tur fra Downtown ned til Long Beach, ”kun” tre timer i raslekasserne. And what
not! Santa Monica Beach var varm og med gode bøffer! Ark. Frank Gehry (også berømt for byggeri i Bilbao, Sp.) har
begået et arkitektonisk mesterværk med sin Walt Disney Concert Hall, go see it! Walk of Fame sætter med sine
stjerneindrammede oldies fantasien i frit løb, også tilbage til alle dem, der satte det hele i gang. - - - Heriblandt nogle af
de over 300.000 danskere, som af nød eller udlængsel droges mod Amerika, nord eller syd, og, efter trængsler til søs,
også skulle nøje vurderes på Ellis Island for at slippe ind i det forjættede. Måske ikke så meget forskelligt fra de nutidige
2½ time-varende zig-zag-køer i LA airport for til sidst at nå frem til præsentationen af de rigtige svar til den
inkvisitoriske officer: ”Do you bring any fruit, vegetables, milk products?”, det hjemmefra via USA godkendte og
visum-erstattende ”Esta” papir, ”What brings you here?” osv. Og SÅ endelig: indslusningen.  Og du kan nu tænke på
dem, du glæder dig til at se. - - - Foruden menigmand er det naturligvis ”Engle”(LA)-naverne der oppe i Monrovia, en af
de skønne nordøstlige forstæder til Los Angeles, og lidt i ly af bjergkæden.  De udgør den eneste naverforening i USA.
85 års Anniversary skulle fejres. Og det blev den med maner. Disse handsome, stoute, well-going, entrepreneur-
mindede børn og børnebørn af danske indvandrere, der slog sig ned på Vestkysten og som en lille sammenholds-
bibeskæftigelse byggede deres pragtfulde naverhule, DE forstår at organisere og feste. Hele tre dage skulle det denne
gang vare, og gæster kom fra Florida, Europa - ja helt fra Calgary, 3.300 km, kom folk kørende. - - Fredag den 12. april

var der festmiddag i den helt fyldte og imponerende naver-hule, taler, sange ”God Bless America”, ”Langt fra Hjemmet”
osv. Lørdag Hawaiian Party-Night, højreb og laks, birthday-prinsessekage, spraglede Hawaiian dresses og graciøst

Med varme naverhilsener
Bent-Hillerød Naverne

snoende-sig Hawai-yndigheder i flagrende bast og halve kokosskåle til de
endnu blødere dele. Den lækre mad stod Peter Hansen og søn for, dem
med den kæmpe 500.000 – ja: USD - Winnebago Motorhome, så kommer
de også standsmæssigt frem. De omkring 120 festdeltagere har ikke følt
grænser for lyksalighed den aften. Selv undertegnede glemte næsten
Danmark, men mobiliserede dog sindsnærvær nok til at sende dem
derhjemme i Hillerød venlige og taknemmelige tanker for tilskyndelser af
forskellig art mhp deltagelse derovre hinsides. Søndag samledes mange af
os til Champagne Brunch og efterfølgende kørsel ud til Danish Lutheran
Church i Yorba Linda, hvor palmesøndag blev fejret med fyldt kirke og
kirkemusik spillet af 11 musikere og 2 sangere, læsninger af

menighedsmedlemmer og pastor Anne-Grethe – nærmere Gud kommer hun
vist aldrig! Herefter festmiddag i kirkens samlingssal. Sågar mandag var der
fest: fin frokost i Soldaterforeningen, hvor jeg havde fornøjelsen af at sidde
til bords med bl. a. den aldrende danske kirkearkitekt, Ebbe Videriksen, som
også har gjort det godt derovre.  - - - Var turen ikke gået mod DK igen om
tirsdagen, havde maven næppe holdt til mere. Så mange vidunderlige naver
og andre der dog holder til derovre og holder fast i det danske! Alle kan
desværre ikke nævnes, men nogle skal: Jørgen Andersen, som sørgede godt
for mig, og for at jeg også kom godt til mit fly i LAX. Arne Brinkland

sørgede for fine forhåndsinformationer og meget mere. Kris og hans skælmske Gracie leverede stemning alle steder.
Også Kent Hanson og den vimse og allestedsnærværende Steen Brydum og også Eddy må nævnes for hjælp, burgers,

kaffeture, lokalekskursioner med mere. Andre ikke nævnte
fra jeres store og herlige flok får nøjes og tage til takke
med den her antydede TAK FOR 85-FESTEN. TAK FOR

DET HELE! Man kan kun håbe på gentagelse. – Og så er
den store han-bjørn, der viste sig på navergrunden tre
gange i de dage, og de tre hjorte slet ikke nævnt.

5.
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KOLDING
Et lille hulemøde, tirsdag den 30. april. Der indkaldes til
Generalforsamling, tirsdag den 25. juni.
Med kno i bordet Verner

HILLERØD
Stor tak til Ole gartner for med så kort varsel at have
overtaget skriveriet sidste måned. Mange forhindringer
har det med at tårne sig op, når man er langt fra hjemmet.
Det kommer københavner-naverne vel også snart til at
erfare, når de skal genetablere deres hyggelige hule et nyt
sted. – Her i Hillerød havde vi en fin og velbesøgt
messedag sidste lørdag i april. Bent fortalte om sin tur til
de festlige naver i Los Angeles og forsøgte med medbragt
computer at vise fotos mm derovrefra. Men selv her
hjemme i Hulen kan tingene blive vanskelige, når ingen
kender koden til den lokale og ikke tidligere benyttede wifi.
Et kraftigt opløftende element i dagens arrangement var
Rudis hjemmebagte kage, som med velsmag og tyngde
kunne fylde de sidste hulrum ud nede i sækken. Hun
burde virkelig på fast ansættelse som konditor hos os. Der
er lidt til formanden at vurdere. - - Tilmelding til vore
arrangementer til Hulefar Peder på tlf. 27 94 01 34.
Med kno, Bent

HERNING
Vi var kun 10½ fremmødt, da flere var taget på Påskeferie i
DK eller udlandet. Dagens ret var en vel til lavet
flæskesteg med sprød svær 5 kokkehuer. Den ½ mand, der
sød sad for bordenden hed Mikkel og er kun 9 mdr.
gammel. Hans morfar er Flemming og er formand for Linds
Bodega. Mikkel bliver muligvis en kommende nav om 20-
25 år. Formanden havde modtaget en mail fra Gitte (fælles
bo) hun kunne meddele at vi skulle have et nyt møde efter
Påske vedr. Hulen. Vi har indtil nu ikke nyt fra LLO, men

FREDERIKSSUND
Svendeaften den 3.maj 2019 – Frederikssund. Det blev
en hyggelig om munter aften for de 14 personer, som var
mødt op denne aften. Det var Vibeke og Alex, som have
hulevagten. Klokken lystige toner lød flere gange i hulen
denne aften. Vi takker Poul-Berg og Alex og hund som alle
tre ville fejre deres fødselsdage med os. Vi takker mange
gange for skænken. Det var jo også denne aften, at vi
kunne ønske vores Naver ven Vibeke Christensen et stort
tillykke med sit 25-års jubilæum i CUK-Naverne den 5.maj
2019. Vi ønsker Vibeke et stort tillykke og ser frem til 25 år
mere i vor forening. Husk, at på grund af der er flere fra
CUK-Frederikssund som skal til Pinsestævnet i Vejle i juni
måned, blev det på generalforsamlingen enstemmigt
besluttet, at der ikke vil blive nogen huleaften i juni
måned. Og da vi jo som plejer, at holder sommerferie i juli
måned, ses vi jo først igen den 6.august 2019 til grillaften
kl. 19:30 og hulevagten har bestyrelsen. Der bliver heller
ikke noget kræmmermarked på Bløden i år. Men vi
overvejer, om vi skal takke ja tak til kræmmermarked i
Græsted i august måned. Men i kan finde yderligere
oplysninger på vores hjemmeside hvis dette bliver aktuelt.
http://www.cuk-frederikssund.dk
Bestyrelsen i CUK-Frederikssund ønsker jer alle og jeres
familier en rigtig god sommer og på gensyn til august.
CUK-Frederikssund ønsker tillykke med fødselsdagen til.
Vibeke Christensen den 25.07.2019
Søren Bisgaard den 05.08.2019
Med Kno.

Jan Johansen

det ville være rart om de kunne fortælle os noget inden det
næste møde med fælles bo. Aftenen sluttede kl. ca. 21 hvor
vi ønskede hinanden god Påske inden hjemturen til de
forskellige byer.
Med naver hilsen.

Kaj Helmuth

Vi var inviteret til søndagsmøde den 5. maj i Silkeborg. Det
var fam. Sørensen der gerne ville se os og fejre Vagners 85
års fødselsdag. Vi var 9 der havde fundet Pippi
langstrømpe kvarteret og der var bare dækket op med alt,
selv en sild til sidst var der. Det er vel grunden til at det er
det længste søndags møde jeg har været med til. Tak til
værterne. I Silkeborg køber man brød over nettet så
Vagner skal bare hente og alt er betalt af fruen. Mageløs
net. En god nyhed var der også, kassereren havde fået
4.000 kr. på kontoen, det var for meget betalt varme i
Hulen.
Med kno i bord

Peder
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NÆSTVED
Til hulemødet d. 03.05 bød formanden velkommen til de 14
medlemmer. Finn fortalte om foredraget på
Seniorværkstedet. Der havde været mellem 40 og 50
mennesker, som havde vist stor interesse. Der var mange
spørgsmål, så det havde været nogle hyggelige timer.
Onsdag d. 29.05 får vi igen gæster i Hulen. Det er
murerklubben fra Næstved, der kommer på besøg. De
forventer at komme 25 personer, som skal have mad og
foredrag. Selv om vejret i skrivende stund ikke føles som
forår er det tid til at tænke på ferie. Vi holder som tidligere
år delvist lukket i juli – der vil kun være åben om
torsdagen fra 15-18. Derfor synes Carsten, at han igen i år
vil lave lidt mad inden ferien. Det bliver fredag d. 28.06 kl.
ca. 17:30. Hvad menuen består af, vides ikke på
nuværende tidspunkt. Mød op og støt det gode initiativ
og lad os hygge sammen nogle timer. Tilmelding på opslag
i Hulen eller til Carsten på mail eller sms. Herefter gik vi
ned til socialt samvær. Inden de første tog hjem, sang vi
”Minderne”. Endnu en god aften var ved at være til ende.
Hilsen Marianne

NAKSKOV
Hulemødet fredag d. 5 var vi som sædvanligt samlet alle 8
som er tilbage i Nakskov. På mødet gennemgik vi de
ændringsforslag som Aarhus var kommet med, men da der
nok ikke nogen fra Nakskov som deltager, tog vi dem til
efterretning. Til næste hulemøde holder vi en hurtig
generalforsamling, vi skal have valgt en ny næstformand,
og se et regnskab, så det bliver hurtig overstået. Og
fluekassen skal komme med et overslag, med de
drikkevarer vi ligger inden med, og hvor mange penge der
står på den konto. Da vi ordner alle problemer når de
opstår, så det kommer nok til at gå hurtig. Efter mødet fik vi
igen forbenene op i ædetruget, og det var lige før at der
skulle kæpskinner på tallerkenen, eller de skulle have spist
af dybe ædetrug. En tak til Jytte som stod maden denne
gang. En undskyldning til Bente jeg glemte din fødselsdag
d. 19/3.
Rafling Fredag d. 17/5 kl.19.00 ????
Hulemødet d. 3/5. Der var mødt 7 stk. op. Pinsestævnet
blev nævnt, men vi deltager ikke i år, beklageligt nok.
Arbejde i hulen er nødvendig, da et stort vindue er så
rådden, så det skal udskiftes, en kedelig udgift, og
ukrudtet har kronede dage selvom vi ikke får noget fra
oven, af det de kalder regn. Der var ikke mere på tapetet så
det hulemøde var hurtig overstået. Maden er jeg lige nød
til at nævne, Bente serverede en herregårdsskinke, aldrig
har vi fået en så god og saftig steg. Vi vil her fra Nakskov,
ønske Vejle held og lykke med pinsestævnet, og håber alt
går godt pøj pøj. Hulemødet sluttede i god takt og tone
ved 22.00 tiden.
Fødselsdag Bo Petersen d. 15/6  51 år
Næste hulemøde fredag d. 7/6
Med kno i bord Henning Brogaard

KØBENHAVN
Som omtalt i den sidste Svend, var april måned mere eller
mindre reserveret til nedpakning af Hulens effekter.
Heldigvis ville den nye ejer gerne overtage så meget som
muligt og gerne med henvisning naverhistorien. Men ihhh
hvor var der alligevel meget der skulle gennemgås og
pakkes ned. Alene af flyttekasser var der 37! Noget der trak
mange tænder ud, var papirarbejdet på kontoret. Det blev
alt i alt et pænt større flyttelæs der den 29. april kl. 10.45.
kørte fra Ingerslevsgade til opbevaring. Nøglerne til Hulen
blev overdraget den 1. maj. Køberen Jacob nævnte endnu
engang, at lokalerne fortsat skal bruges som
et samlingssted, hvor familie, venner og forretnings-
forbindelser kan mødes „i lystigt lag“. Så det kan jo næsten
ikke blive bedre, og umiddelbart vil vores tilbageblevne 
møbler og service blive benyttet flittigt. Lige i navernes og
navervennernes ånd. Trods udflytning og stor vemod,
kunne vi for en sidste gang efter 35 år, forlade Hulen i en
stand, der stadig var indbydende. Endnu engang tak til alle
der gav en hånd med i forbindelse med flytningen, og til jer
der var lovligt fritaget og sendte os venlige tanker. En
særlig tak til Leif Ove, der som altid virkelig har været
primus motor undervejs. Hans store timeforbug ene mand
kan ikke tælles. Sidste arrangement inden sommerferien
bliver Ferie Hulemøde, der i sidste nummer er annonceret til
onsdag den 19. juni hos formanden. MEN da det bl.a. gerne
skulle være sommer, bliver mødet måske flyttet til Kates hus
(have?) i Hvidovre. Hvilken dag og dato det bliver og om
stedet holder vides ikke i skrivende stund. Men
sammenkomsten vil på den ene eller anden måde blive
afholdt.! Giv hurtigst muligt et praj om at du selvfølgelig
deltager, og eventuel hvilke dage du ikke kan. Bedes ske til
undertegnede på mobil 29851699 eller fastnet 33150985. Ny
Københavner Naven vil som altid udkomme i juni måned,
denne gang med alternative arrangementer. Selvom vi i et
godt stykke tid er Huleløse, vil programmet være pænt, med
(forhåbentlig) enkelte af de faste efterårsarrangementer.
Men også mulige udflugter til nogen af de andre Huler
rundt omkring. Til sidst vil jeg gerne ønske alle en god
sommer, og tillykke til Vejle og pøj-pøj med Pinsestævnet. Er
overbevist om at det bliver en succes!
Arrangementer: Juni måned kl. 13.00: Ferie-Hulemøde -
Tilmelding gerne hurtigt!
Med kno i havebordet¨

Niels „2 m“

Navervennerne Anny Hulemor og Sven Aage var for en

stund savfører ved nedpakningen af København.
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SILKEBORG
Nyhedsbrev fra Silkeborg Maj. 2019. Vi havde
månedsmøde den 28-04-19 hvor der var 7 medlemmer til
stede. Formand Boje åbnede mødet kl. 10.12 og fortalte at
der ikke var noget på tapetet, og spurgte de tilstede
værende om der var noget fra dem der skulle diskuteres.
Det var der så ikke, men Frode fremlagde igen at det ikke
kunne være rigtigt at medlemmerne ikke bakkede op
omkring vores månedsmøder, sådan at det de gerne ville
frem med, kunne blive diskuteret. I stedet for som sidste
måned hvor Jeg ikke sendte nyheder ud, så ringer de til
Formanden for at høre hvad sker der her, ingen nyheder,
det er så bare ærgerligt at der ikke er noget at skrive om, så
mød dog op og sige noget, så der er noget at skrive om.
Men lover fremover at skrive et nyhedsbrev, også uden
nyheder, så dem der ikke kommer til møderne, også skal
have Deres Nyheder alligevel. Der var udtrækning af
solgte øl klippe kort og her vandt Kenneth 2 styk gratis øl.
Mødet afsluttede kl. 10,30 og der blev givet en omgang på
Hulens vegne. Den 29/6 har vi stegt flæsk med
persillesovs efter månedsmødet kl.12,00. i stedet for
månedsmøde den 30-6- 2019.
Kno Christian.
Mdr: vits.
Drengen kommer nedslået hjem. “Mor jeg er blevet sendt
hjem fra skole.” “Hvorfor dog det?” Spørger den
bekymrede mor. “Først spurgte læreren hvad får man fra
lam, så svar jeg lamme kød. Så spørg hun hvad får man så
fra en gris, jeg svarede bacon. Så spørg hun hvad får man
så fra den fede ko. Så svarer jeg lektier”.
2 fanger sidder i fængsel og snakker.
Den ene spørger den anden. Hvad sidder du inde for?
På baggrund at jeg har en bygningsfejl.
Det kan man sgu da ikke sidde inde for.
Jo for lange finger og for korte ben.

SAMSØ
28/4 2019. Søndagsmøde hos Jørn Enevoldsen. Da han
ikke kan komme til os, må vi komme til ham. Lille hyggeligt
møde. Hulemøde 5/5 2019. 7 fremmødte til forårets
hulemøde. Formanden åbnede med at si at det var
International latterdag... Det er ikke svært for HP. som er
kendt for sit gode grin. Der blev godt grinet. Vi har
gennemgået forslag til Pinsestævne. Og vi glæder os til vi
ses i Vejle. God tur til vores naverbror Lars Gammelgaard
som tager på sin årlige lange tur til Grønland. Grill 15/6 på
Ballen havn, sammen med Marineforeningen. Ellers nyder
vi de nye guldklumper på kartoffel øen, nu til en pris vi kan
følge med i.
Med kno Åse.
God sommer.

RANDERS
Vi var 14 til hulemøde den 3/5, og sjældent har klokken lydt
så mange gange på kort tid. Frank havde haft jubilæum, og
både Jytte Møller og Elo havde fyldt år. Som Henning
ganske rigtigt udtrykte det: Vi lod hatten gå rundt: o)
Derforuden lå der en omgang fra KB fra hans fødselsdag.
Tak for skænken alle sammen – ingen gik vist tørstige
hjem. Freddy havde lavet forloren hare, og Bitten havde
lavet rigtig sovs, der kunne hænge ved de nye,
håndpillede kartofler. Tak for mad – I beholder pladsen.
Efter det dejlige måltid blev lysene tændt. Freddy kunne
fortælle om sin kontakt til Kejsergården, som vi måske skal
lave et arrangement sammen med til efteråret. Han har
også været omkring teknisk skole og flere fagforeninger
for at dele årsplaner, blade og kontaktoplysninger ud. Med
lidt held trækker det folk til vores åbne hus den 11/5. Vi fik
fordelt de sidste opgaver, og vi satser på en hyggelig dag.
Da Freddy havde ringet af, blev vi vidner til det flotteste
snevejr, vi har set på en majaften. Vi havde mad nok, og en
stor del af skulle med til hovedrengøring af Hulen dagen
efter, men vi var alligevel glade for ikke at sne inde:o)
Lørdag den 4/5 stod i rengøringens tegn, og Bitten kunne
synge med på ”Her kommer Mutter med kost og spand”,
for hun kastede sig over køkkenet, og der er faktisk
vældigt mange skabe, skuffer, ting og sager, når det hele
skal være rent og pænt. Flot arbejde. Der er travetur den
30/5 med afgang fra Randers Bro kl. 10. Undertegnede
finder lidt spiseligt. De af os, der skal til pinsestævne i
Vejle, glæder sig. Der er ikke hulemøde i juni, så næste
hulemøde er på grillaftenen fredag den 5/7 hos Hans og
Bente.
Med kno, Helle

ODENSE
Selv om vi ikke havde møde i maj måned skal i have en lille
hilsen alligevel. Ole og jeg var til hulemøde i L A hule.
Fredag var der hulemøde hvor Naveretterne også var
inviteret. Det hedder navervennerne i L A. Der blev
serveret en 3 retters menu. Jeg mener vi var omkring 70
mennesker. En fin og hyggelig aften. Lørdag var den store
fest dag. 85 års jubilæum. Jeg fik lov til at hjælpe lidt til, da
vi var kommet dagen før. Jeg fik også taget par gode fotos
af en stor bjørn som gik i deres skraldespand. Til festen
var vi 115 – 120, til en 3 retters menu. Der kom 4 hula, hula
dansere, og underholdt. Vi havde alle fået Hawaii blomster
om halsen, og mange kom i Hawaii tøj. En festlig og god
aften, der ikke varede hele natten, da mange kører langt
her over. Næste morgen var der champagne brunch. Og
der var alt hvad hjertet kunne begære, frugt, jordbær i
lange baner brød, oste med mere. Jo der var også kaffe.
Der efter var der oprydning, og vi kørte hjem til Joan og
Peter. Tusind tak til alle derover for et par dejlige dage,
god snak med mange mennesker. (Jo de talte Dansk) Der
var 14 der kom fra Canada, og 5-7 stk. fra Danmark. Og der
var dejlig varm solskin. Personligt var jeg der i 3uger.
De bedste hilsener fra Pigen fra Fyn.  PS vi ses til Pinse.



  9.

AALBORG
Til hulemøde/aften d. 2/5 2019 var vi 11 tilstede: Preben,
Brian, Rune, Kurt Nørgaard, Erik Q, Per F., Gunnar, Poul U.,
Ivar samt Poul-Erik og Rene, der blev optaget som
medlemmer af Foreningen denne aften. Formanden Preben,
ringede med klokken og tændte sandhedens lys kl. 18 (der
omkring). Formandens ord: Hej alle svende, dejligt at se så
mange. Velkommen til jer alle. Vi har nogle punkter på
dagsordenen i dag: (1) 2 hjælpere til servering af mad og
drikkevarer, samt oprydning: (hertil meldte Kurt Nørgaard
og Erik Q. sig). Der er lavet en lille vejledning til hjælperne.
(2) Hulevagter: Lørdag d. 11/5 (Erik Q + ?) 25/5 aflyst p.g.a.
karneval, 8/6 (? + ?), (kan det passe at det er Poul U. og
Povl C.) 22/6 (Kurt Nørgaard + ?) (sidste før ferien). (3)
Mad på. huleaftner: det må gerne være menige medlemmer.
(4) Delegerede til Pinsestævnet i Vejle er: Formanden

VEJLE
Navermøde i Vejle den 26/4 2019. Mødet havde samlet 13,
og da vi ikke har en Ludvig den 13, måtte vi se, om ikke det
gik an, med det ulige antal. Mødet blev indledt med sang
nr:15 ”” I et vinhus ” hvorefter formanden bød
velkommen, og gav en ekstra velkomst til Lindskjold
Senior, der havde fundet vej til Hytten. Hans fortsatte med
at informerer om, at nu er Pinsestævnet på plads, nu ser vi
frem til at være sammen med forhåbentlig mange og
feststemte personer til foreningens 100 års jubilæum samt
Pinsestævnet. Formanden efterlyste en have/
rengøringsdag inden pinse, så Hytten var klar til at huse
de fremmødte til efterslukning, anden pinsedag. Per blev
lidt forsinket lykønsket med de 56 år den 20-04. Når vi nu
var forsamlet 13 personer, hvad var så mere naturligt end
at tage sang nr.: 13 ”Fra Arilds tid” Efterfølgende måtte Per
og Johnny have den ” Høje hat ” på, idet der var tid til
”Blæren”. Så var ordet frit, og flere spørgsmål ang.
pinsestævnet blev bragt på banen, og besvaret til alles
tilfredshed. Som sædvanlig skulle ingen føle, at sulten
gnavede dem på hjemvejen, så der var Pølser og
kartoffelsalat til afslutning.
MØDEAFTEN DEN 31. MAJ. HUSK AT HYTTEN IKKE
HAR ÅBEN PINSEDAG, FØRST 2’ PINSEDAG.
GRILLDAG I HYTTEN DEN 13. JULI KL: 1300.
VEL MØDT I VEJLE DEN 8-9 OG 10. JUNI.
Et stort forsinket tillykke til Hanne Lorentsen med de 90
år den 09. maj. Hanne er enke efter vores mangeårige
medlem Anders Lorentsen
Reserveskribenten

Kaj

SØNDERBORG
Hulemøde den 3.5.2019. Vi var ikke mange der var mødet op, John havde ellers lavet en sammen kogt ret, og den sad vi og
hygget med og snak gik om alt muligt, aften gik. Skulle der være nogen der kom forbi i JULI finder vi ud af det, der er nok
nogen der er hjemme, ses til pinse i Vejle, ellers MÅ I ALLE HAVE EN GOD SOMMER. 
MED KNO I BORDT JOHN

SLAGELSE
Onsdag d. 24. april kl. 13:30 havde vi gæster i hulen fra
Aktivitetscentret ”Midgård” i Slagelse. De var 20 personer
som fik hørt om ”Bølgenaverne” CUK-Naverne og især
Slagelse-naverne. Mange havde slægtninge der havde
været på valsen i deres unge dage og flere af gæsterne var
da også efterkommere af Navere fra Slagelse. Rigtig
hyggelig eftermiddag som Hans, Ejner og Erik var arrangør
for. Det som kan undre det er at ud af disse 20 gæster, var
der kun én mand??? Men alle havde, efter eget udsagn,
haft nogle fornøjelige og oplysende timer i hulen og havde
lagt ca. 500 kr. + 2 fl. vin som vi takker ærbødigst for. Efter
at have sunget minderne forlod gæsterne hulen kl. 16:30.
Hulemødet d. 3. maj blev indledt med nr. 22 fra sangbogen.
Vi blev 11 medlemmer + 1 ”gæst” denne aften hvor selve
mødet ikke tog lang tid. Formanden gjorde opmærksom på
dag og tidspunkt for hulemødet i august (se kommende
arrangementer). Så var det tid for det kulinariske indslag
og dette stod Linda og Hans for idet Linda havde rundet
de 75 år. Der blev serveret lækkert smørrebrød efterfulgt af
herlig osteanretning og kaffe med slik. Da Birgit også har
haft fødselsdag og sponsorerede 1/1 fl. klare dråber, var
der ikke et øje tørt. Vi ønsker endnu en gang
”fødselsdagsbørnene” hjertelig tillykke.
Da minderne var sunget og Linda, Inger, Grethe og Hans
havde huseret i køkkenet og Grethe havde kørt de fleste
hjem, var alt som blæst og hulen blev forladt ca. kl. 22:00.
Med kno i bordet:

Erik

Kommende arrangementer og mærkedage!
3. maj: Hulemøde kl. 18:00.
7. juni: Hulemøde kl. 18:30.
7. juni: Bodil Hjorth Rasmussen 60 år.
15. juni: Erik Hjorth Andersen 70 år.
5. juli: Hulemøde kl. 18:30.
6. juli: Udflugt. – Aflyst!

Lørdag d. 3. august: Hulemøde kl. 12:00 – herefter Grill
kl. 13:00. – Tilmelding til Erik.
OBS! Forbehold for trykfejl og ændringer.
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ÅRHUS
Generalforsamling den 12/4 var der mødt 12 op. Vi startede
med spisning, Otto og Else gav smørrebrød i anledning af
deres 25 års jub. Midt under spisningen kom der 2 mere
der ikke vidste at vi allerede mødes kl. 19. Der var rigeligt
med mad, da vi havde forventet flere deltagere. Holger
Tjerrild gav lagkage til kaffen i anledning af hans 60 års
jubilæum, han stod selv for at partere kagen, sikke nogen
store stykker, de kunne knap nok være på tallerknerne. Vi
var ved at revne til sidst, tak for mad. Efter maden bød
formanden velkommen, vi startede med et minuts stilhed
for at mindes Else. Generalforsamlingen foregik stille og
roligt, med genvalg næsten over det hele, vi mangler en
skramleriforvalter, da Erik Carlsen ikke ønskede at fortsatte
efter 9 års tro tjeneste, så indtil videre deles vi om arbejdet.
Den 26/4 var der skiveskydning, hvor 7 var troppet op
denne aften. Ole M. ringede med klokken p.g.a. at Ib
Strange ville være fyldt 90 år. Mens vi var ved at stille an
til skydningen kom Anders B., Malte og Konstantin
Schæfer fra ”Der Freien Vogtländer”, de var i ret godt
humør. (Fik senere at vide at de havde været ude og gøre
byen usikre i Århus. De fortsatte vidst efter besøget i
hulen, Anders blev vidst afleveret derhjemme kl.5 næste
morgen.) Da vi skulle skyde fandt vi ud af at de patroner vi
havde købt ikke passede i luftgeværet, så vi udskød
konkurrencen. Svendene sang senere på aften en tysk
sang for os, ”Der grüne August”. Efter kaffe og
smørrebrød var det tid til opvasken som drengene gav en
hånd med. Den 10/5 var der hulemøde hvor hele 17 var
dukket op. Formanden bød velkommen og fortalte om alt
siden sidst. Otto havde været omkring Grejsdalen på hans
Nimbus og havde en hilsen med fra Hans og Inger fra
Vejle. Der var ikke ret mange der havde tilmeldt sig til
pinse. Anders B. fortalte om at han, Malte, Konstantin
havde været ude at holde foredrag på teknisk skole dagen
efter skiveskydningen. Så sang vi nr. 35 efterfulgt af 28.
Anders B. afprøvede gong gongen for at give en omgang,
han var lige blevet et år ældre. Otto foreslog at vi sang nr.
84 for Anders, da han jo er smed, efterfulgt af blæren. Så
var det tid til smørrebrød og kaffe. Ole M. gik og dækkede
bord, det er vidst noget han har lært hjemme ved mor. Vi
ønsker Jens Buhelt tillykke med hans 80 års fødselsdag
den 10/6. Ses til pinsen og til hulemøde den 14/6.
Med kno Chefsekretæren…

en fantastisk aften, så går der desværre en hel måned til
næste hulemøde/aften, men vi har jo så heldigvis 2. og 4.
Lørdage måneden, hvor vi kan mødes imellem kl. 11 og 13
og tage familie, venner og bekendte med, alle er
velkommen til at komme og besøge os til en lille frokost
som kun koster kr.25,- øl og vand kr.10,-(men husk lørdag
d. 25/5 er der lukket p.g.a. karneval).          Med kno Ivar

Ps. jeg ville egentlig gerne have skrevet noget mere, men
for ikke at få problemer med vor højt ærede Chefredaktør,
får det at vente til i næste måned, (Richard har jo kun 5
sider i bladet at gøre godt med til Forenings-meddelelser).

Preben og Næstformanden Gunnar. 6 personer i Cabinn er
bestilt/besat. Dem der tager derned skal selv tilmelde sig.
(5) Naver venner: Ja, det kan lyde som en gentagelse, men
det er jo ikke de samme der sidder til hulemøderne. Vi
kunne godt tænke os en hulefar/mor, eller evt. et par der
kunne hygge om os og passe hulen. Det er ikke for at få
flere medlemmer, men udelukkende for at åbne op for evt.
„Ildsjæle“ der vil gavne vor sag, selvom de ikke selv kan
blive Naver: (Et medlem tænker stadigvæk over det).
(6) Sommerudflugt er sat til d. 31/8 2019, Hanstholm er
udsendt, fint program. Tilmelding til sommerudflugt er sat
til d. 6/6 (hulemøde). (7) Foto: Alle der ikke har et
vellignende foto i vor lille ramme, kan få taget et nyt. Tak
for ordet Formanden Preben. Så var der optagelse først
Poul-Erik, det var Formanden Preben der stod for
optagelsen, Poul-Erik havde lidt problemer med øllet, men
da så Formanden sagde: „Nå skal vi så sige at det var det“,
tog Poul-Erik sig sammen og viste viljestyrke, så han blev
optaget, tillykke med det Poul-Erik. Så var det Renes tur til
at blive optaget, og han bestod også prøven, tillykke med
det Rene. Vi sang Velkomstsangen for de nye medlemmer.
Vi sang nr. 32 Naver kæk. Så var maden klar, det var Rune
der stod for maden: Mørbradbøf, det var bare perfekt
Rune, det smagte fantastisk godt. Rune havde haft travlt
hele dagen: kørt skolebus, handlet ind samt lavet mad
o.s.v. til os, kl. 21 tog Rune hjem, han var træt efter dagens
tørn, tusind tak Rune for din store indsats for Foreningen
og medlemmerne. Per F. gav en omgang med hat og sang
til følge. Snakken gik så om Tømrerfirmaet Færch, Kurt
Nørgaard skal holde et foredrag for nogle folk fra Færch.
Ferdinand Færch havde været på valsen og kom hjem i
1882, hvorefter han som 26 årig oprettede firmaet Færch d.
24. april 1882. Ferdinand Færch var medlem af „Det gamle
Naver laug“ i Aalborg. En naver forening der kørte
sideløbende med vores forening „Foreningen for berejste
Håndværkere“ i Aalborg. „Det gamle Naver laug“ i
Aalborg blev senere opløst og derefter lagt sammen med
vores forening. (Måske får vi et nyt medlem, en formand
der er ved Færch). Per F. savner kort over alle de nye veje,
G.P.S. vil han ikke bruge, da han er gammel spejder. Brian
fortalte om en der var rejst til Kenya og fik en regning på
kr. 65.000,- for at bruge mobiltelefonen som G.P.S.
Vi sang nr. 74 (Jeg lever i al dets gang). Derefter sang vi
Skærslibersangen. Rene fortalte om dengang han var
dreng, da man kørte hestevogn m. Is, koks o.s.v. Nogle
kom på cykel og ringede på døren for at sælge el. købe
noget. Renes mor havde lånt en kødhakker af en tante. En
dag hvor Rene var alene hjemme, ringede det på døren, det
var en klunser der ville købe metaller, Rene gav ham
kødhakkeren, som Rene så fik lidt penge for. Pengene
købte Rene slik for. Et par dage senere kom klunseren igen
og ringede på døren, klunseren stod med Renes storebror i
krav tøjet. Klunseren fortalte at knægten havde punkteret
hans cykel, men det faldt ligesom til jorden, da Renes mor
krævede at få kødhakkeren tilbage. Moderen fik
kødhakkeren tilbage, uden beregning. Rene snakkede ikke
om at klunseren var kommet der siden. Vi sang Minderne,
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                     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: Carl-Otto Enevoldsen

Dahlerupsvej 11, 4583 Sjællands Odde
Tlf.: 4035 5056
E-mail: carl-otto@live.dk

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

som sender besked videre til HB-formand og hovedkasserer m.v.
Deadline den 10. i måneden for labels til næste blad.

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:
Jan Erik Johansen, Kirkevej 9, 4520 Svinninge
Tlf.: 5943 1422- 7178 0759
E-mail: cuk-hovedkasserer@outlook.com
(Ny E-mail oplyses senere)
Bank: Arbejdernes Landsbank i Danmark
Konto:53470388708
Arbejdernes Landsbank fra udlandet konto:
DK4353470000388708 ~ Swift: ALBADKKK

Hjælpekasserer:
Frode Zachariassen, Præstemarken 10A, 8653 Them
Tlf.: 2064 6412 – E-mail: hovedkasserer@gmail.com

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 – 2784 9009

Udstillingsvognen:
Udstillingsvognen står i Roskilde.
Henv.: Carl Otto Enevoldsen,
Dahleruosvej 11, 4583 Sjællands Odde
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

     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

   GDPR:
   Se information om persondatapolitik

   i CUK Naverne på hjemmesiden.

     LUMSKEBUGTEN

 BAR - BODEGA - BILLARD

             Havnegade 33 i Vejle - tlf. 27 50 87 07

            Levende musik fredag / lørdag



AFSENDER:
Formand for CUK
Münstervej 36, Strib
5500 Middelfart

Evt.: ”Returneres ved varig adresseændring”

  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

TRIN NED
NØRREGADE 45
ODENSE C.

TLF. 66 12 30 75 CVR NR. 17875183

Om du skal bruge bukser, jakke, skjorte
eller smykker, så er vi leveringsdygtige
på det hele.

Send os en mail påkim@3tn.dk eller ring 66 12 30 75.
Du kan også besøge vores webshop på 3trinnedshop.dk
- Vi leverer til hele landet!

Tøj til arbejde & fritid

FBH Navertøj finder du i
3 Trin Ned
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