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75 år
Finn Jensen kan den 16 – 4, fejre sin 75 års fødselsdag.
Finn rejste i sine unge år til Grønland og arbejdede der
som tømrer. Efter en årrække rejste han hjem og startede
som taxachauffør her i DK og senere et job som chauffør
ved PP busser, hvor han var til han gik på pension!
Finn er ved at komme til hægterne igen efter en operation,
vi ønsker dig alt det bedste i tiden fremover!
Et stort tillykke med de 75 år,
ønskes du af Århus foreningen. Lis

Kolding naverne
inviterer til Ålespisning
fredag den 23. maj kl. 19.00.
Pris 200,00 kr. pr. person
for Ål inkl. 1 genstand.
Tilmelding til Hulefar Ervin
senest den 15. maj
på tlf. 40 42 89 88.
Med naverhilsen Arne

HUSK!
Husk også at sende alt materiale til maj udgave af „Den farene Svend“
til Hjælperedaktør Hans Emborg, da det er ham der skal lave næste udgave.
„NR. 05 MAJ 2014“.
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TAK - TAK - TAK - TAK
FØDSELSDAGE
D. 05.04.2014 Harald Jensen
80 år
Teglværksvej 17
7323 Give

Herning

D. 07.04.2014 Tage Nielsen
Hillerød
85 år
Lindebjergvej 85
3360 Liseleje
D. 09.04.2014 Anny Tholstrup
København
80 år
Sundparken 25. 1tv.
NV
2300 København S
D. 14.04.2014 Linda Mørkeberg
70 år
Byskov Alle 9, 2 th.
NV
4200 Slagelse

Slagelse

D. 16.04.2014 Finn H. Jensen
Århus
75 år
Sigridsvej 43 st. tv.
8220 Brabrand
D. 21.04.2014 Mikael Madsen
Stockholm
50 år
Stuvstavægen 1A
S-141 40 Huddinge
Sverige
D. 22.04.2014 Ebert Jensen Ålborg
80 år
Herningvej 167
9220 Ålborg Øst
D. 24.04.2014 Bjørn Lyngvik Stockholm
50 år
Høgbyvægen 57
S-175 54 Jærfælla
Sverige
D. 25.04.2014 Bente Fiering
65 år
Damager 6
NV
8362 Hørning

Mange tak for de smukke gratulationskort både fra HB og
naverne fra Vejle i anledning af min 70 års fødselsdag.
Et navnligt stort tak til formand Flemming fra CUK
Zürich for hans besøg, med et par fine flasker vin i favnen
i dagens anledning.
Med kno i bordet
Premila Gehrig

Montagen - Preben Jensen - siger tak for opmærksomheden i anledning af hans fødselsdag d.3/2. Særlig tak til
C.U.K. Vejle, samt hovedbestyrelsen. Endvidere mange
tak for det store frem møde fra Herning naverne. Tak for
en rigtig dejlig dag.
Mange hilsner
Montagen, hulefar.

En stor tak for alle telefoner
og Telegrammer til min 60 års fødselsdag
og til mit 40 Års Jubilæum mange tak alle sammen.
Helle Vilhelmsen Zürich.

En tak for opmærksomheden, til min 65 årsdag,
til Vejle og H B.
Med kno Bjarne Ivan Nielsen. Vejle

Hørning

D. 26.04.2014 Chriss Christiansson
60 år
Torpvægen 4
S-134 64 Ingarø
Sverige

Stockholm

JUBILÆUM
D. 01.04.2014 Jørgen Nielsen Stockholm
30 år
Hornsgatan 73
S-118 49 Stockholm
Sverige
D. 02.04.2014 Erik Hauschild
Vejle
10 år
Teglverksgade 7, 4 th
8000 Århus

Det var med sorg at vi modtog meddelelsen om Frits
Tvilums død mandag den 24/2-14.
Frits var med til at genstarte Naverforeningen i Fredericia,
sammen med 8 andre navere i 1989,
han ville have haft 25 års jubilæum i år.
Ære være hans minde
Fredericia forening.
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BUDGET OG REGNSKAB FOR CUK NAVERNE 2013
INDTÆGTER
KASSEBEHOLDNING 1-1
KONTINGENTER
ABONENTER/ANNONCØRER
RENTER
INDTÆGTER IALT
UDGIFTER
UDSENDELSE AF DfS
PORTO ADM
FORSIKRING
ADMINISTRATION
REVISION
HB MØDER
PINSESTÆVNE
BESTYRELSES UDLÆG
GAVER-KRANSE-MÆRKEDAGE
REJSER
ARKIV/HUSLEJE
EDB KØB/REP M.M.
INTERNET
WEBMASTER
UDGIFTER I ALT
ÅRETS RESULTAT

BUDGET 2013

REGNSKAB 2012

165.600
25.000
3.000
193.600

197.903
153.243
25.449
3.320
182.012

110.000
1.000
2.000
2.000
3.000
6.000
15.000
28.000
8.000
5.000
6.500
5.000
2.100

104.842
586
1.530
607
1.688
5.667
18.252
27.000
8.377
2.101
5.802
3.799
932

193.600

181.183
829

REGNSKAB 2013

281.040
167.596
15.234
3.021
185.851

104.985
877
1.546
736
1.140
2.558
13.188
26.500
2.506
2.236
9.085
3.130
3.260
4.586
176.333
9.518

29.824
0
17.094
(14.555)
32.363

7.188
(10.975)
28.576

REJSEFONDEN
BEHOLDNING 1-1
INDTÆGTER
UDGIFTER
NY BEHOLDNING 31-12

46.490
6.000
(2.545)
49.945

46.995
3.000
(1.755)
48.240

Omsætnings AKTIVER I ALT
Kasse
Varelager
Rejsefond
AKTIVER I ALT

198.732
32.363
49.945
281.040

215.649
28.576
48.240
292.465

PASSIVER
EGENKAPITAL
PASSIVER I ALT

281.040
281.040

292.487
292.487

VARELAGER
Beholdning 31-12
Varelager nedskrevet med 10 %
Varekøb indkøbspris
Varesalg
Varelager ultimo 2013

Regnskabet er revideret
Them den 7-02-2014
Erling Jørgensen

10.000
15.000

32.363

4.

Herning melder klar til pinsestævnet

Musiken har øvet og er på plads.

Køkkenet er gjordt rent.

Borgmesteren ved at gøre sig klar til at holde tale
og tage lidt billeder til festen.
Kokken står klar.

Så er serveringspersonalet klat til festen.

Maden til festaftenen er fanget.
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Tilmeldingsblanket til Pinsestævnet i Herning den 7-9. juni 2014
Navn:
Adresse:
Postnr.:
CUK-forening:
Tlf.nr:
Stævnemærke + navneskilt
Huleaften
Delegeretfrokost
Udflugt med frokost
Frokost uden udflugt
Festaften
Natmad Festaften kl. 24
I alt.

By:
E-mail:
Pris
100 kr.
100 kr.
125 kr.
270 kr.
125 kr.
300 kr.
40 kr.
XXXXX

Lørdag antal
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX

Søndag antal
XXXXXXX
XXXXXXX

Pris i alt

XXXXXXX

Tilmeldingen skal ske senest den 2. maj 2014 til CUK kasserer i Herning ved
Kaj Helmuth Kristensen, Nis Petersens Vej 20, 7500 Holstebro Tlf. 97 42 09 39
eller helst på E-mail eskimo-neger@mail.tele.dk
Ved tilmeldingen betales mindst halvdelen af deltager prisen til bemærk nyt kontonummer
reg. 5383 - 0241977
Husk tydelig navn, forening og tlf. nr.
Du kan også tilmelde dig på computeren ved at sende en mail til Kaj Helmuth Kristensen,
eskimo-neger@mail.tele.dk der sender dig en tilmeldingsseddel, som du udfylder og tilbagesender
som en vedhæftet fil.
Sidste mulighed kan være at tage en fotokopi af blanketten fra ”Svenden” og udfylde den og afsende
den med posten og så blot overfører beløbet til bankkontoen med dit navn.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Er der nogen der kan genkende denne person?
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Herningprogram for Pinsestævne 2014
Lørdag, den 7. juni 2014

(lokation: Cedervej 17)

Indskrivning kl. 12.00 - 15.00 / Faneparade/fotografering kl. 15.30 - 16.30
Hyggelig og kammeratlig huleaften i Festhuset
kl. 19.00 - 24.00
Søndag, den 8. juni 2014

(lokation: Cedervej 17)

Delegeretmøde
Bustur incl. frokost
Frokost for folk uden bustur
Festaften med musik/dans

kl.
kl.
kl.
kl.

Mandag, den 9. juni 2014

(lokation: Ole Rømersvej 7. kælderen)

10.00 - 15.00 Frokost 12.00-13.00
10.00 - 15.00
12.00 - 13.00
19.00 - 24.00 Natmad ca. 24.00

Besøg i Naverhulen og slukefter kl 10.00 - ca. 12.00
NB ! Stævnemærke & navneskilt skal alle have og bæres synligt alle
dage, da det virker som dit adgangstegn.
På gensyn Herning-Naverne
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

FREDERICIA
Til hulemøde den 6/3 var 9 naver og navervenner mødt op. Aftenen startede med 1 min. stilhed til ære for Frits Tvilum,
han tog ud på sin sidste rejse fredag den 28/2, æret være hans minde. Nu nærmer tid sig til generalforsamlingen som er
den 3/4 kl. 19.00. Der vælges ny formand, revisor og bestyrelsesmedlem, så mød op og vær med til at vælge hvem det
skal være. Nu gik resten af aftenen med snak og morskab og en hel del klokkeklang, tak til de glade klokkeringer. Uret
sneg sig hen til kl. 23.00 og tid til at drage hjem. Endnu en god aften i hulen.
Hulen april.
Generalforsamling 3/4 Viola,
HERNING
lørdag 12/4 Niels,
„Der kommer ingen nyt fra Herning i den kommende tid,
lørdag 26/4 Bent.
da vores sekretær Jonna har fået højre arm i gips hvorfor vil hun desværre ikke oplyse??? „
Med kno - Herning forening.

HERNING
Fuld hus i naver hulen dejligt at se så mange. 20 personer var mødt op for at nyde nogle timer i naver fællesskab. Vi
havde en særlig anledning til at møde op for vores naver ven Tot havde annonceret at han fyldte 70 år, så han ville gerne
give et par Gambrinus (stærk Hancook øl) - sekretæren kendte ikke virkningen af denne drik - så det gik helt galt!!!! - så
dette referat er skrevet med 1 hånd !!!. Men tak for skænken !!! Peders kusine havde sørget for at der var dejlig fiske
forret og flæske steg til de fremmødte. Kedeligt at kusinen kun kommer til Danmark i februar - for vi kan rigtig godt lide

7.
hendes mad. Måske hun kunne lave en vejledning, så Peder selv kunne udføre opgaven. Tak for dejligt mad. Så var der
lidt „small talk“ en vidste at nonnerne på Færøerne havde samlet så mange flasker at de kunne købe en bil. Endelig fik vi
gang i sang bogen med „åh disse minder“ - dejligt med en sang med det store kor. Så er der som bekendt pinse stævne i
Herning - så husk at bestille overnatning snarest muligt - det siges at der bliver „run“ på overnatning i pinsen. Vi var
nogle stykker der var mødt op til Montagens fødselsdag d.3/2 - en rigtig dejlig dag. Barnebarnet serverede den dejligste
morgen mad med små skarpe. Montage var i det dejligste humør og nød vidst dagen i fulde drag. Særlig tak til Jenny
som havde sørget for at det blev en RIGTIG DEJLIG DAG.
Det var hvad den handicappede sekretær kunne over
komme at skrive denne gang.
HOLBÆK
Naver hilsen
Ved vores møde i februar fik vi for første gang lov til at
Jonna
høre om årets ø-tur. Vi skal langt syd på denne gang, helt
præcist til Nakskov., hvor vi skal være en del sammen
med Nakskov afd. og lave mange andre ting. Det er altid
HILLERØD
spændende at høre fra ø-turs udvalget. Nu er vores årlige
Nye og måske kommende medlemmer medvirkede til at
Holbæk naverbowling overstået for denne gang. Ib fik
gøre februars hulemøde d. 14. vældig gemytligt. Og huletrøstepræmie og I kan næsten gætte hvorfor, bedre held
far og – mor er gode venner med en ostehandler, der har
næste gang. Vi fik to vindere og det blev Peter og Jesper.
skønne oste, som næsten løber over i hulen af sig selv og
Efter endt spil var vi 18 personer som tog i hulen, hvor
med snapsens hjælp svømmer så fint! – Ugen efter, lørdag
Teresa serverede super god Russisk Rødbedesuppe. En
den 22., indledte vi med lækker labskovs efterfulgt af
god eftermiddag.
årets generalforsamling. Her mindedes vi med et minuts
TL
stilhed vore medlemmer, Mikkel Ullerup Eriksen og
Glemte desværre sidste måneds indlæg.
Frantz Langhoff, som i løbet af 2013 er taget på deres
Beklager...
sidste rejse. Vi var 10 til stede: få ændringer i bestyrelsen,
vedtagelse af økonomi, uændret kontingent, m.m. - Vi
ønsker Hanne og Peder god tur til det store navermøde i
Californien. Vor formand, Arne, har været på en kæmpe
HØRNING
tur gennem det chilenske arkipelag helt ned til Ildlandet,
Beretning fra hulemøde d. 7 - 3 2014
undervejs er der kommet beretninger hjem, og de har væMødet startede i god ro og orden med megen snak!
ret fremlagt i Hulen. Vi glæder os til mundtlig beretning. –
Da det officielle startede kunne formanden ikke holde op
Vort medlem Tage Nielsen, Liseleje, fylder 85 år den 7.
med at snakke og fortælle om bestyrelsesmødet der netop
april. Han arbejdede som smed med kranbygning på
var overstået. Så han glemte helt hulens normale proceSvalbard og for firmaet Kochum i Sverige. Vi ønsker hjerdure for hulemøder. Han blev straks pålagt at lægge 20 kr.
telig til lykke! – I april er der hulemøde d. 11. kl. 19, samt
i bødekassen og SÅ få startet ordentligt. Så blev mødet
messe d. 26. Under Peders fravær: besked om deltagelse
endeligt sat ordentligt i gang. Christian kom med et indlæg
senest en uge før til Arne, tlf. 48 17 57 78.
om hans møder med de fremmedskrevne i Tyskland. Han
Med kno i bord, Bent Caspersen, arvtager i skriveriet
skulle hilse mange gange fra Kenneth som han mødte i
efter Bodensøgartneren = Ole Frederiksen, som vi takker
Kiel. Han havde talt med nogle Fremmedskrevne, der
for udført arbejde gennem mange år.
havde været til begravelse i Helsingør. De havde følt sig
fantastisk velkomne. Det blev en god og værdig afsked. Vi
talte også lidt om at få unge ind. Det er svært når gennemsnitsalderen er over 65 år, men det skal løses. Måske skal CUK igen begynde at
sende unge på valsen. Busserne er allerede ved at glæde sig til turen til Los Angeles.
Der er købt Hawaii udstyr og meget andet. Kirsten blev foreslået at iføre sig bananskørt. Det kunne være flot, Især med en BH af kokosnødder. Vi kunne lige se billedet
for os, så skulle hun nok blive den med det flotteste kostume.
Snakken gik. Store idéer blev vendt, vi var vældig kloge, dog uden at blive fulde. Alt
for mange madder var smurt. Kaffen var god, og da både Christian og formanden
havde langt hjem, sluttedes møde desværre alt for hurtigt, i hvert fald det officielle.
Mon ikke sludrechatollerne blev længere? Hulemødrene skulle jo normalt holdes i
gang til kl. 23.59 men det tror jeg ikke de gjorde for der blev vasket op da jeg kørte
kl. 22.30. Den opvask ville jeg ikke røre.
Vi glæder os allerede til Generalforsamlingen d. 4. april. Kl. 19,00
Med ført hånd
Formanden.
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KOLDING
Februar hulemøde den 28/2. Vi var 5 Navere fremmødt til
at planlægge Ålespisning fredag den 23. maj med efterfølgende Generalforsamling kl. 20.00. Vi håber på et godt
fremmøde.
Med kno i Bord. Arne Brogaard.
Fra 1955 til 1957 var jeg værnepligtig hos Oberst Schøler,
Ingeniørtropperne i Randers, startløn 14.00 kr. pr. uge.

KØBENHAVN
Til Søndagsmessen den 16.2. var næsten som altid vel
besøgt. Vi var 8 der havde en brav dag, hvor klokken nåede i slag flere gange. Vi fik D D (Dejlige Deller) og
ævlekage, mums. Vi har det altid godt når Hulerne holder
åben her og der, og som bekend uden mad og drikke, duer
helten ikke. 14 dage efter den 2. marts var det tid til Fastelavn. Selvom om udklædning og tøndeslagning efterhånden er en saga blot, holder vi stadig fast i bollerne og
Overblæren. Sidstnævnte, fik denne gang idømt bøder for
over kr. 300,00 til næste åres kartoffelvand (snaps) til
udskænkning under indtagelsen af humplerne. Også denne
dag var vi 8, så han havde nemt med at holde øje med
deltagernes bordskik og mangel på samme. Klokken nåede at blive 17.00 da vi lukkede af.nApril måned er
generalforsamlingstid. Det er tirsdag den 8. april kl.
18.00. Indkaldelsen var i sidste nummer af Svenden. Kom
og giv dit besyv med, vi er alle lige vigtige! Efterfølgende
er der Svende-Hulemøde. April er også schweizertid.
Igen igen i år står Peter „Bogholder“ ved potter og pander
når vi lørdag den 26. april afholder Schweizertag. Mon
ikke vi kan diske op med det sædvanlige? Uanset hvad,
bliver du ikke snydt. Der er så englene synger dog er
harperne skiftet ud med alpehorn. Sidste tilmelding den
22.4. til undertegnede på telf. 33 15 09 85 eller
mobil 29 85 16 99. Uf wiederluege mitenand! Læs mere
og meget andet i Københavner Naven. NU OGSÅ PÅ
CUK’S HJEMMESIDE UNDER KØBENHAVN!
God påske!
Arrangementer: 8.4. kl. 18.00 Generalforsamling
efterfølgende Svende-Hulemøde
26.4. kl. 13.00 Schweizertag
Med kno i bordet
Niels „2 m“

NYSTED
Hulemøde og Generalforsamling 6.marts 2014
7 svende mødte til Generalforsamling i hulen, på valg var
Finn Nielsen og Sven Erik Hauberg som begge modtog
genvalg, ligeledes posterne som Skatmester og Hulefar
blev Birger Skou og Sven Erik Hauberg genvalgt. Skatmesteren kunne fremvise et lille underskud på regnskabet,
så der bliver ikke til udflugt i år, men så kan vi glæde os til
næste år hvor vi skulle have råd til udflugt, mod at sven-

dene selv betaler en lille del af udgiften. Bestyrelsen vedtog at der skulle ændres i vedtægterne for optagelse af
støtte medlemmer til foreningen inden næste Generalforsamling og at denne ændring skulle udfærdiges af bestyrelsen. Kontingentet forblev uændret, men der var tale om
at måske hæve prisen for øl hvis det blev et andet mærke
som blev serveret i hulen. Sparebøssen blev optalt til i alt
kr.3.225,00 og kun Birger kom tæt på beløbet i gætteriet
kr. 3.119 og vandt en flaske brændevin. Ole Wiberg aflagde en beretning om det udflugtsmål i Helsingør som vi
havde udset os og vi blev enige om at der nok også skulle
være et alternativ udflugtsmål til næste år, udvalget for
Kultur & Rejser arbejder videre med at finde det helt rigtige sted, også hvor vi kan få en rigtig god frokost. Oldermanden havde talt med datter af vores gamle medlem Kai
Truelsen om at foreningen måtte arve den gamle cylinderhat fra hendes far. Kai Truelsen var med her i foreningen
indtil for få år siden, cylinderhatten stammer oprindelig
tilbage fra hendes farfar som var med i foreningen som
blev stiftet i Nysted i 1955, overrækkelsen skal finde sted
ved en højtidelighed ved festen for Gule ærter i november
hvor Britt og Lasse vil blive inviteret som gæster af foreningen. Vi sluttede mødet med at spise 2.dags gule ærter
og pandekager og jeg skal love for at svendene var livlige
herefter, så det blev først hen ad kl. 22:30 at vi gik hvert
til sit selvfølgelig først efter at minder var sunget. Næste
hulemøde er den. 3. april og aftenens kok næste gang er
Finn Nielsen som nok få hjælp af sin søde kone Allis.
Med kno
Oldermanden.

NÆSTVED
Siden sidst. Så skete det. Fjernvarmen i Hulen blevet færdig. Det er dejligt, og det er et pænt stykke arbejde, der er
lavet. En stor tak til Teknisk skole for deres assistance. Vi
har traditionen tro holdt fastelavn i Hulen med10 voksne
og 3 børn. Vi havde nogle gode timer sammen. Startede
med en dejlig brunch, som Poula og Flemming L. havde
lavet. Da vi ikke var så mange, sparede vi tønden. I stedet
fik børnene en stor slikpose, så de blev ikke snydt.
Med kno
Ove Graae

RANDERS
Fejende, flot, festlig og forrygende fastelavn. Der var både
en hippie, et skelet… og alle os andre. Tak til Henning og
Laila for de flotte udklædninger. Børnesikringen på komfuret virker også på voksne, men Lailas lækre mad, som
Daniel havde lavet, var værd at vente på – og der var
nok… Resten får vi til næste hulemøde. Tak for mad Daniel og Laila, I beholder pladsen. Hanne havde sørget for,
at der var en rigtig (hæklet) kat i tønden, og Hans havde
sørget for en flyve sikret kølle – måske skulle han også
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have brugt den? Inden længe slog Henning bunden ud af
tønden og blev kattedronning, hvorefter Peter ekspederede
resten og fik kongekronen. Tillykke begge to. Vi sluttede
af med gammeldaws fastelavnsboller og Hannes varme
kakao med flødeskum, uhm… Fredag den 7/3 var vi 12
mand til hulemøde. Det kunne være blevet rigtigt kort, for
Stoffer ville starte med ”skrubberen”, men tog heldigvis
en almindelig øl. Bestyrelsen har besluttet at fastholde
kontingentet, selv om bladet er blevet lidt dyrere i tryk og
porto. Vi vendte pinsestævnet, som vi glæder os til. Der er
travetur torsdag den 29/5 kl. 10 fra Randers Bro. Vi har
besluttet at forære Julle nogle havestole, som Peter ikke
kan sidde i stykker… Peter køber pølser til frokosten.
Resten af arrangementet aftales senere. Bestyrelsen sætter
sig sammen og aftaler det formelle omkring vedtægterne.
Til det kammeratlige samvær var Henning i det gavmilde
hjørne. Først betalte han (igen) for manglende slips, derefter gav han en omgang – han var blevet helt sidetung af
alle de ølkort, han havde i pungen. Tak for skænken, Henning. Vi nød Anne Maries dejlige deller med hvidkål. Tak
for lækker mad, Anne Marie.
Vi siger tillykke til Frank, der har 35 års jubilæum den
6/4. Næste hulemøde er fredag den 4/4.
Med kno
Helle

ROSKILDE
Hulemøde i Roskilde afdeling fredag d 28.2.14:
Vi var 9 navere og navervenner til stede denne aften. Vores nye formand Gitte tog ordet. Hun startede ud med at
ønske Lilian tillykke med den runde fødselsdag. Lillian fik
overrakt en kurv, som hun takkede for ved at give kage:)
En dejlig hjemmebagt en af slagsen. Efter de indledende
ord, gnaskede vi, som vi jo oftest gør, vores madpakker i
os og sang et par sange. Vi spillede 21 og sluttede af med
sang 21. En hyggelig aften i godt og velkendt selskab.
Med kno i bordet
/Sanne

SAMSØ
29/2 Søndagsmøde.
Fremmødt 7 naver og 4 navervenner.
Spisning ala Anette & Ib, det smagte.
Hyggelig mad.
2/3. Generalforsamling.
Genvalg over hele linjen, så vi kom hurtig frem til den
gode Brunkål. God forsamling.
MØDER.
16/3 Søndagsmøde.
6/4 Hulemøde.
Med kno Jørn.

SILKEBORG
Uddrag af referat fra månedsmødet d. 23. februar 2014 i
Silkeborg. Boje bød velkommen og gav ordet til N. Peter,
for fremlæggelse af modtagne mail fra Frode / HB vedr.
portoforhøjelse, på udsendelse af Den farende Svend, på
kr. 5,00 med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2014. Der
var enighed om at foreningen i Silkeborg, fortsat ønsker
Svenden fremsendt i bladform med postvæsenet. Bestyrelsen vil på den kommende generalforsamling i marts, indsende forslag vedr. kontingentforhøjelse, til dækning af
merudgifterne, foreningen bærer merudgifterne indtil forhøjelsen er vedtaget, samt for de medlemmer, som har
forudbetalt kontingent.
Boje - N. Peter

STOCKHOLM
Vi kunne ikke holde vores generalforsamling den 8.
februar som var bestemt, men vi hold den 22. februar i
stedet. Vi startede med vores traditionelle biksemad og
siden fik Johnny Håkansson åbne mødet, for vores
formand var kommet på sjukhus. Johnny blev dirigent for
mødet. Man kunne se at han har prøvet det før, så det gik
fint. Regnskaperne blev godkendt, der var et lille plus, og
formand og sekreterere på to år blev omvalg. Men Johnny
Håkansson blev valgt in to år på nyvalg.. De yngre
medlemmer tager over nu, det er dem rundt 50. Nu har vi
efter Erling, som gik bort fået en ny webbmaster, og det er
Sebastian Halen, du er velkommen.

VEJLE
Mødet den 28. februar 2014 var generalforsamling. Vi
startet med selvfølgelig en sang, som vi altid gør, nr. 73.
Formanden bød velkommen og vi skulle finde en dirigent.
Det blev Johnny Lindskjold, som takkede for valget.
Johnny gjorde det godt, alle forslag som var indkommet,
gik igennem, og de kan ses i protokol i Hytten. Alle der
var på valg, ja det var genvalg, vi skulle have en ny revisor, og det blev Otto Hansen, det vil han også klare godt,
for med det regnskab, som kasserer laver, har det været
dejligt at revidere, godt gået Carsten. Vi har også haft
besøg af et ægtepar, som har arbejdet både i Canada og
Grønland, så vi håber de har tiden og lyst til at være sammen med os. Bjarne har skænket hytten 2 fl. snaps, vi takker. Foreningen gav lidt mad, som Inger stod for at lave,
sild, rullepølse og Ingers lækre tærter, TAK igen Inger. En
dejlig aften, for nogle blev det sent. ET STORT TILLYKKE TIL ARNE KRISTIANSEN MED 30 ÅRS JUBILÆUM DEN 6. APRIL. Møde den 28. marts og den 25.
april.
Med kno Lis

10.

ÅLBORG
Hulemøde 5. marts 2014.
Et fremmøde af 16 glade svende satte en dejlig og munter
stemning i Hulen, og vi havde planer om at gratulere Preben i anledning af hans nært forestående runde fødselsdag, men det må han have til gode, til vi ser ham igen.
I stedet blev ”lyset” tændt, og Arne bød velkommen og
kunne fornemme forårets komme med et citat ”safterne
stiger i træer som i piger …” hentet fra en gammel vise og
med en registrering af, at forårsbebuderen – kvabsoen –
allerede har kunnet fanges i længere tid. Kong Chr. den 5.s
indsats for værtshusenes opståen blev nævnt, mens vi må
se i øjnene, at de siden Dr. Margrethe d. 1.s tid etablerede
kroer efter dette års udgang ikke mere må benytte betegnelsen ”kongelig privilegeret kro”! og disse skilte skal nu
fjernes fra kroernes facader!! Med erindring om debatten
på generalforsamlingen ang. sommerudflugt og bødekassens anvendelse har bestyrelsen foreslået, at der nedsættes et udvalg, som skal se på mulighederne for igen at
komme ”ud i landet”. Det fornemmes dog, at der føres al
for høvisk tale i Hulen, så ”kassen” er lidt ”halvtom”, men
vi er spændte på, hvad Joan, Svend-Erik og Kurt kan
finde på til afholdelse enten 21. eller 28. juni i år. Ang. jubilæums-plaketter i det runde bord: sekretæren Leif modtager henvendelser fra de af jer, som har disse til gode, så vi
kan få ”noget” gjort ved sagen. Og så blev ”lyset” slukket
og vi sang nr. 32/”Naver kæk …”, hvorefter Kurt slog på
klokken i anledning af sin fødselsdag, og han kunne gladelig fortælle, at ud fra en rent lægelig vurdering er han
både sund og rask og ser ”godt ud”! Vi fik hurtig besat
Hulevagterne i april, hvorefter der blev serveret bøf m.
bløde løg m.m.m. fortræffelig tillavet af May, Svend-Erik,
Rune og Kurt. Så fortsætter Poul B aftenens ”klokkespil”
og ritualet gennemføres over 2 omgange, idet Kurts tidligere aktion ikke var blevet honoreret på vanlig vis. Herefter sang vi ”Den gamle skærslibers forårssang” og nr. 15/

”I et vinhus …”, hvorefter Arne byder sig til med at slå på
klokken med ”ritualet” til følge. Igen er der tid til at synge,
denne gang nr. 37/”Vi håndværkssvende …” og nr. 74/
”Jeg elsker livet …”. Vanen tro kommer der gang i lotteriet,
som ”koster” Hulen ikke mindre end 15 fl. rødvin!!. Så går
Poul C til klokken og modtager derfor ”Ritualet”, hvorefter
vi afsynger nr. 28/” Når samlet er …”, som igen giver
penge i bødekassen. Herefter synger vi ”Åh. Disse minder
…”, hvilket giver en tør hals, som får Leif L til klokken
osv. Så kommer der gang i historierne om bl.a. køn og
kønsskifte!! og aftenen gå mod sin afslutning med at både
Rune, Svend-Erik, Frits og Kai lader klokken høre, og at
vi respekterer ”ritualet”, som naturligvis må gennemføres
de 4 gange, hvorefter vi siger hinanden tak for igen en
dejlig aften i gode venners lag.
Med kno
Leif

ÅRHUS
Alle stole i hulen var besat, til vores årlige middagsmøde
om ”de gule ærter”, den 22 – 2. Det var igen Kaj der havde
tilberedt retten, samt alt det der skulle på sidetallerknen i
form af stribet flæsk, samt masser af grisehaler! Jeg tror
roligt at jeg kan skrive at der blev spist godt igennem. En
rigtig STOR tak til Kaj, der brugte timer i køkkenet, til stor
glæde for os alle! Da der var ryddet af bordene, skulle vi
have Bankospil. Det forløb planmæssigt, det vil sige at det
igen var dem der vandt, der sad ved vinduessiden, det må
være en heldig plads – det er jer vel undt! HUSK nu generalforsamlingen den 11 – 4. Generalforsamling d. 11 – 4, vi
spiser en middag kl. 19.- GF, er kl. 20.Skiveskydning d. 25 – 4.
Hilsen fra smilets by. Lis
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