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10. juni 2014
Jens Buhelt 75 års fødselsdag
Jens Buhelt kan den 10. juni fejre sin 75 års fødselsdag. Jens har været nav siden
1970, så han kender alt til foreningen, det har vi nydt godt af her i Århus, at
kunne trække på hans viden, som han videregiver med humor og megen lune, der
trækker vore mundvige opad! Jens er en berejst nav, han er tømrer og har arbejdet som sådan på Grønland, efter hjemkomsten har han flere gange været på besøg i Grønland. Jens bor i dag i Vejle hvor hans store hobby er haven, han skal
helst have nye kartofler før alle andre, men kære Jens det er nemmere at hente
dem i Føtex, Jens og fruen er nogle travle mennesker, men vi håber at se dig i
hulen i Århus, så vi kan ønske dig tillykke med fødselsdagen.
Århus Naverne Ole Lindeborg
26. juni 2014
Tonny Clemmensen 75 år
Tonny Clemmensen kan den 26. juni fejre sin 75 års fødselsdag. Tonny blev i sin
tid født i Skærbæk, og havde sin opvækst der frem til han blev udlært som radiomekaniker i 1959. Efter at have aftjent sin værnepligt ved civilforsvaret, tog
Tonny på valsen til Grønland, hvor han arbejde inden for sit fag i 31 år. Tonny
begyndte sin til i Grønland på US. basen på Diskoøen, kom senere til Julianehåb,
senere til Egedesminde hvor han blev i 18 år. Tommy afsluttede sin tid i Grønland
igen på US. basen i Sdr. Strømfjord. Som så mange andre blev Tommy også svag i
knæerne, og friede til en sød pige på Grønland, hun sagde ja, og med hende fik
han senere 4 piger, de 3 bor i dag i DK, men 1 er flyttet over there til Califonien.
Tommy arbejde de sidste år af sin lønnede arbejdsliv i DK som medhjælper i en
hjælpemiddelcentral og nyder i dag sit otium i Ebeltoft. Tonny er en flittig gæst i
vores hule og vi vil fra Århus Naverne ønske dig hjertelig tillykke med din 75 års
fødselsdag.
Århus Naverne Ole Lindeborg
4. juni 2014
Rie Strange 50 år.
Rie Strange kan den 4. juni fejre sin 50 års fødselsdag. Rie blev for 30 år siden indmeldt i den daværende forening på Færøerne hvor hun begyndte sin uddannelse
som kunsthåndværker, senere fortsatte uddannelse i Finland hvor hun var i nogle
år, inden hun tog til Peking, i Kina, hvor hun var 1 års for at lære kinesisk og kunsthåndværket på de kanter. Senere tog Rie igen til Kina/Shanghai for at studere videre, og nu magtede hun kinesisk så godt, at hun kunne følge undervisningen på
kinesisk, efter at have været der nogle år, flyttede Rie til Stokholm, hvor kærligheden snart faldt på Christian. Jeg har flere gange nydt din gæstfrihed når jeg har
været i Stokholm. Trods distancen fra Stokholm til Århus ser vi da af og til Rie i
vores hule. Vi vil gerne fra Århus Naverne ønske dig hjertelig tillykke med fødselsdagen.
Århus Naverne Ole Lindeborg

2.

FØDSELSDAGE
D. 02.06.2014 Torben Munk
Calgary
65 år
Riverview Circle SE
Calgary, AB T2C 4K2
Canada
D. 04.06.2014 Rie Strange Århus
50 år
Borevægen 3, Kummelnæs
S-132 27 Saltsjø-Boo
Sverige
D. 08.06.2014 Steen Englyng
L.A.
65 år
4135 Tenango Rd
Claremont CA 91711
USA

D. 10.06.2014 Jens Buhelt Århus
75 år
Gl. Landevej 8, Mølholm
7100 Vejle
D. 12.06.2014 Johnny Aage Håkansson Stockholm
50 år
Pålsbodagrænd 11, 3tr
S-124 75 Hagsætra
Sverige
Slagelse

D. 21.06.2014 Mogenl Norlin
Hillerød
80 år
Gilleleje Hovedgade 50B
3250 Gilleleje
D. 26.06.2014 Tonny Clemmensen
75 år
Skovskadevej 9
8400 Ebeltoft

En stor tak for udvist opmærksomhed på min 80 års
fødselsdag den 3. maj med lykønskninger på telegrammer,
telefon, e-mail og Facebook, der blev en uforglemmelig
oplevelse for mig med gæster og fine gaver.
Vagner, Herning
Hermed en stor tak for al opmærksomhed ved min 70 års
fødselsdag d. 14. maj 2014.
Hilsen: Linda Mørkeberg - Slagelse Naverforening

D. 10.06.2014 John Andersen
Fredericia
70 år
Ved Hegnet 12, Høll
7080 Børkop

D. 15.06.2014 Erik H. Andersen
65 år
Lovsøvej 11
4230 Skælskør

TAK - TAK - TAK - TAK

Århus

JUBILÆUM
D. 01.06.2014 Otto Madsen Stockholm
60 år
Kullsvedsvægen 1
S-139 32 Værmdø
Sverige
D. 01.06.2014 Klaus Guldberg
Calgary
10 år
105 Macewen Ridge Circle NW
Calgary, AB T3K 3W4
Canada
D. 16.06.2014 Johnna Olsson København
15 år
Mørkhøjvej 218, 1
NV
2730 Herlev

Tak for opmærksomheden ved min 80 års fødselsdag.
Med kno Harald Jensen, Herning
Tak til Vejle Naverne for telegrammet i anledning af min
65 års fødselsdag.
Mange hilsener fra
Bente Fiering, Hørning
Los Angeles Naverclub siger tusind tak for
opmærksomhederne ved vores 80 års fødselsdagsfest.
Vi takker for gaver, telegrammer og selvfølgelig for besøget fra så mange foreninger i Danmark, Canada, Tyskland
og Færøerne. Se vores indslag.
Med Kno
Los Angeles Naverclub.
Hej med jer alle sammen i Los Angeles Naverforening.
På vegne af vor lille gruppe, Kirsten, Herbert, Grethe,
Richard, Else og Otto, vil jeg udtrykke stor tak for den
måde i fik afviklet jeres 80 års jubilæum på, det var dejligt
at deltage og vi følte hele tiden os rigtig hjertelig velkommen hos jer i Naverhulen. Tak til dem som stod for arrangementet i Den Danske Kirke, hvor det var sjovt og dejligt
at være med til både gudstjeneste og efterfølgende middag
for Rebildfesten. Endelig en stor tak, for den enorme
gæstfrihed vi mødte hos vore værter i Glendora, Connie
og Kent, det er næsten uden sidestykke, både modtagelse
og afrejse, tak skal i have for det.
På gruppens vegne de kærligste hilsener og med kno i
bordet.
Otto

3.
Formandens Spalte.
Nu hvor Pinsestævnet nærmer sig, vil jeg endnu en gang anmode foreningerne om, at tilkendegive deres tilstedeværelse
til delegeretmødet til undertegnede. Som I selv er bekendt med, er der kun jer medlemmer til at betale udgifterne, som
hovedkassen har. Derfor er det unødvendigt at lave 40 kuverter med 18-20 ark A4 papirer i hver, hvis der kun er brug for
30 stk. Lad os ved fælles hjælp holde de udgifter nede.
På gensyn til Pinsestævnet i Herning.
Med kno
Kaj Jepsen
Formand CUK

Sidste nyt vedr. pinsestævne.
Vores fantastiske kasserer var rigtig glad forleden dag, da han kl.7.30 lavede status på tilmeldinger til
pinsestævne, for han kom frem til at 95 personer havde tilmeldt sig enten til lørdag eller søndag og mange
begge dage.
Han er gået i gang med at bestille flotte navneskilte til alle, som I vil få udleveret ved indskrivningen, når I
ankommer imellem kl.12 - 15 og kontakter vores indskrivningschefer MAJ-BRITT og KAJ HELMUTH
der vil modtage jer til fest i HEDENS HOVEDSTAD HERNING.
Naver hilsen
Jonna
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Så kører vi igen til Mosel.

Så er det tiden for tilmelding til årets Moseltræf nr. 45. Som tidligere år er deltagerantallet begrænset til: Max 50 personer i
bussen og 10 deltager der kører selv. Træffet i Mesenich sørger Gert Stage og Ole Bøwig for. Torsdag er der indkvartering
og aftensmad når bussen kommer frem. Fredag er der udflugt til Middelalder Ridderborgen „Ehrenburg“ i Brodenbach.
Om aftenen grillaften som vi plejer. Lørdag: Bustur ned langs mosel til Byen Winningen, hvorfra vi sejler til til byen
Alken. Søndag: Tur til Beilstein og om aftenen er der sejltur til Cochem.
Turen er fra torsdag d. 28 august. til 1. september 2014.
Flemming og Torben kører bussen.
Bussen starter fra Herning meget tidlig og
så Århus, Vejle, Frdericia. Et kort ophold
ved grænsen. Derefter direkte til Mesenich
Du skal selv sørge for maden under busturen.

Priser:
Først til mølle princip. Når turen er betalt,
er pladsen sikret. Ved mindst 30 deltagere.
Transport med bus:
1000,00 kr.
Ophold og ture, m.m.
1500,00 kr.
Tillæg for enkeltværelse:
400,00 kr.
Betaling:
Husk at skrive navn og telefonnummer
på indbetalingenen.

Busturen indeholder:
Kørsel frem og tilbage i røgfri bus.
Kaffe under turen.
Kaffe, sandwich og pølser på hjemturen.
Der kan købes drikkevarer i bussen.
Moselopholdet indeholder:
Halvpension
4 gange overnatning med morgenmad.
Udflugt fredag og lørdag.
Udflugt til Cochem.
Udførligt program i bussen.

Sidste tilmelding og indbetaling: 1. juli 2014
Danske Bank: Moselkonto
Reg. nr. 3629 Konto: 3658 475 983
Flemming Laugesen
Vestparken 28, Lind
7400 Herning
Tlf. 97 22 25 88

Børge Andersen
Sonnesgade 14, 1,
8000 Århus C
Tlf. 86 25 33 99

Med venlig hilsen Moselgruppen.

4.
Forord til artikelserie om månedens håndværk.
Den 1. maj 2014 startes en lille artikelserie som jeg kalder månedens håndværk, den er en kort beskrivelse af et håndværksfag, den er på ingen måde tænkt som en fuld uddybende beskrivelse af faget, kun en smagsprøve, men kan den
give inspiration til nogen, om at vil vide mere om faget kan det kun glæde mig.
Jeg har hentet ide, og inspiration i Politikens ”Gamle Danske Håndværk” fra 1971, med tilladelse fra forlaget til at gengive tekst dele her fra, men ikke anvende illustrationerne, da de ikke har ophavsretten til disse. Illustrationerne til mine
artikler er dels egne foto, og dels fra internettet.
Der vil foreløbig hver måned i de næste 12 måneder komme en ny artikel. (Hvis der er plads. Redakationen)
Flemming Lund Hansen, Hørning
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Navernes hjemmeside - naverne-cuk.dk
Naverne har fået en ny hjemmesideadresse: Naverne-CUK.dk
Som det blev nævnt ved Pinsestævnet i 2013 var Navernes gamle hjemmeside godt håndværk – som vi jo netop i Naverne sætter pris på! Men for alle håndværk sker der en udvikling og der kommer nye teknikker til. Nye teknikker som
giver nye muligheder, men beklageligvis også at tidligere færdigheder uddør. Den gamle hjemmeside var som en specialbygget bil - og desværre derfor også afhængig af et specialværksted. Derfor begyndte vi i 2013 at lægge hjemmesiden
over på ‘Typo3’, der er en ‘standardløsning’, så det fremover vil være lettere at finde et værksted...
Desværre har udviklingen betydet at webhotellet i efteråret 2013 slukkede for ASP (det ’sprog’, den gamle hjemmeside
var skrevet i), hvilket gjorde, at hele den gamle hjemmeside ikke længere virkede.
Heldigvis var vi allerede startet på at lægge hjemmesiden over på den nye webadresse ’Naverne-CUK.dk’, så den del af
hjemmesiden, der var flyttet blev ikke ramt. Vi er nu også flyttet til et andet webhotel, der virker bedre med den nye
hjemmeside og når det gamle webhotel har overført ’naverne.com’ vil den gamle webadresse også føre frem til den nye
hjemmeside.
Det letteste er fremover at bruge adressen: naverne-cuk.dk
Da det gamle webhotel slukkede for ASP havde vi forudset at det ville ramme vores medlemsregistrering, så i efteråret
2013 har vi brugt en del tid på at finde en anden løsning på dette. Men vi havde ikke forudset at det ville nedlægge hele
vores gamle hjemmeside på naverne.com - så det betyder at medlemslisten nu også skal flyttes til den nye webadresse og at alle oplysningerne på den gamle hjemmeside ikke længere kan ses.
Vi har backup af alle data, men det vil tage tid at genskabe informationerne - og som udgangspunkt findes funktionerne
ikke længere, da de som nævnt var skrevet i ASP.
Enkelte foreninger har benyttet sig af tilbuddet om, at jeg som webmaster kan hjælpe med at lægge informationer på
hjemmesiden. Et tilbud, der naturligvis gælder for alle.
Alle foreninger er nu blevet oprettet, så der kan redigeres på foreningernes del af hjemmesiden - klik på ForeningLogin.
Hvis der er behov for hjælp/problemer, så kontakt undertegnede.
Brugernavn og kodeord er samme som tidligere (med meget få undtagelser). Kontakt webmaster, hvis der er problemer
med at logge ind.
Da medlemslisten på hjemmesiden ikke længere virkede har vi konverteret den, så vi kan opdatere den manuelt - og er i
den anledning også gået i gang med at få rettet nogle af de fejl, der over tid er opstået. Opdatering af medlemsregistreringen har derfor været et prioriteret område, men har beklageligvis taget tid, der ellers kunne have været brugt
på hjemmesiden...
Der findes færdige hjemmesideløsninger, der kunne hjælpe os til en hjemmeside, men pga. bl.a. vores medlemsregistrering er ‘Typo3’ et godt valg. Navernes medlemsliste indeholder f.eks. mange specialfelter - og hvor mange færdige løsninger ikke kan hjælpe når det bliver specielt, så kan ‘Typo3’ - vi skal bare bruge tid på at finde ud af hvordan!
Adgang til medlemslisten på hjemmesiden er derfor ikke en mulighed endnu, men vil komme når det er muligt. Foreningerne skal derfor, som tidligere, altid kontakte hovedkassereren (se side 11), når der er ændringer. Gennem hovedkassereren bliver medlemslisten opdateret.
Foreninger med egen hjemmeside, der har link til naverne.com bedes ændre dette til naverne-cuk.dk
Hvis der er spørgsmål eller brug for hjælp så kontakt:
Ole Michael Strange, webmaster og medlem i Århus
olemita@hotmail.com
SMS: 50 71 08 00
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BORÅS
Skete i Borås.
Lørdag d. 19. april 2014
havde vi Hulemøde hos
min datter Hanne, som er
det nye medlem Malins
mor. Det var et rigtig godt
møde med påske-heks og
en kanon fin påske fire
retters middag, plus vin
fra Sydafrika.
Efter middagen bød formand på Champagne.
Hvorfor? Jo, den 22/4
1964 blev Otto Hansen
enstemmigt valgt til formand i Borås C.U.K. og under de 50
år har der aldrig hvert tale om nogen anden modkandidat til
posten i Borås. Selv om modgang i medlemskab er bedrøvelig. Som slut på mødet sang vi to-stemmigt
” Når samlet er vor naverfolk”.
Med kno i bordet Otto Hansen

FREDERICIA
Den 1. maj havde vi jo åben i Hulen. Der var ikke de store
taler, som oppe i byen før mødet. Jeg hørte Fredericias
Borgmester. Men en hel masse hygge som sædvanlig når
vi er samlet, og noget rigtig god mad Bent og Viola stod
for. Tak for dejlig mad. Derefter vil vi gerne se alle til de
sidste møder i hulen før sommerferien.
Torsdag 5. juni Hulemøde - Vagt Solvejg.
Lørdag 14. juni Grillfest kl. 13 på Prangervej 2, Fredericia. Tilmelding I hulen eller ved Tlf. senest den 7. juni til
Viola 60 86 05 31 - Anny 52 70 60 31
Derefter er der Sommerferie.
Fredericia Naver ønsker alle Naver fra nær og fjern en
rigtig god ferie. Herefter har vi åbent efter Sommerferien
den 7. august til hulemøde.
Med kno i Bordet
Solvejg

FREDERIKSSUND
Huleaften fredag den 2.maj 2014.
Igen var der et pænt fremmøde på 14 personer til en hyggelig
huleaften. Det må siges, at der er et pænt fremmøde i foreningen,
og dette, er kun dejligt, så bliv ved med det. Midt i forberedelserne
til huleaften, lød der en cykelklokke ude på parkeringspladsen? Det
var minsandten Kisser, som kom på cykel fra Hillerød og til Græse. Gl. Skole. En tur på godt 19 km. Godt gået Kisser.
(Gad vide om hun træner til Danmark Rundt? For så kan de professionelle cykelryttere godt pakke sammen.) Det blev en
hyggelig aften med de traditionelle hulemadder og god stemning. Og Pedro (Alex) gik den tunge gang op til klokken for,
at fejre sin fødselsdag. Vi takker mange gange for den gode gerning og nød genstanden.
Som i måske, har set i Svenden i april, har (COIM) Carl-Otto Enevoldsen sponsoreret en ny og flot udstillingsvogn og
denne skal tages i brug her i maj måned og den kommer også til Pinsestævnet i Herning, hvor der bliver mulighed for, at
se den live. Eller kan i sen den på vores hjemmeside www.cuk-frederikssund.dk.
Juni måned bliver en travl måned for CUK-Frederikssund og udstillingsvognen. Lørdag d. 31. maj og søndag
d.1. juni 2014 på Andelslandsbyen Nyvang til Håndværk og Husflid udstillingen. Fredag d. 13.juni til søndag den
15.juni på Frederikssund byfest. *Hvor vi holder huleaften om fredagen i stedet for i hulen.*
Fredag d.17. juli til søndag d. 29.juli 2014 er vi igen på Jægerspris Festen.
Så mød op på disse arrangementer hvis i har mulighed for det!
CUK-Frederikssund ønsker tillykke til.
Vibeke Christensen med 20 års jubilæum som Naverven i CUK d.6.maj 2014
Vibeke Christensen med fødselsdagen den 15.juni 2014
Eugen Uhl med fødselsdagen den 1.juni 2014.
*** HUSK: At vi holder sommerferie i hulen i juli 2014. ***
Jeg undskylder mange gange, hvis vores hjemmeside www.cuk-frederikssund.dk ikke har virket optimal i et stykke tid,
men dette skyldtes, at jeg har haft ubudne gæster, som har prøvet, at komme ind og lave ulykker på hjemmesiden, men
jeg arbejder på sagen og forventer, at den er snart er ok igen.
Med kno i bordet, Jan Johansen.
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HERNING
Ups, sekretæren i Herning er begyndt at gentage sig selv - skriver det samme i bladet 2 gange - ja gentagelse fremmer
forståelsen, så jeg håber jeg får synds forladelse - eller er det bare fordi jeg har haft besøg af ham fra Tyskland - nemlig
ham ALSHEIMER - håber han er taget hjem igen!!! Her i Herning havde vi et lille fint hulemøde d.16/4. Vi kunne blive
9 medlemmer selvom nogle af vores kammerater var taget „over there“ og andre var taget til sydens sol. Denne onsdag,
lige før påske havde Lis og Wagner lovet at lave mad, idet Wagner lige om lidt bliver 80 år - ja, du så rigtig det var 80 år
- ingen kan forstå det, han og hans dejlige hustru holder sig fantastisk godt. Lis hævder at hun er fyldt 75 - altså hende
med I-phone, tablet osv. Vi har set at hun også kan betjene „skidtet“ - flot. Den lovede middag bar heller ikke præg af
demens, for først fik vi serveret sild med tilbehør og herefter hjemme lavede frikadeller med kartoffel salat. Tusind tak
til jer begge 2,fordi I gad at hygge lidt om os lige op til påske. Vi var så heldige at Anna og Peer havde fået tid til at
kigge forbi - de var lige hjemvendt fra Thailand, hvor de fortalte at de havde tilbragt 3 dejlige ferie uger. Jeg ville gerne
gengive alle de historier som Peer havde med i „ærmet“ rigtig meget spændende snak om dengang han var dreng - kunne
f.eks. fortælle hvordan han som barn havde konstrueret sit eget legetøj - en sten med hul og en snor var en ko, en stor
sten en tyr, korkprop et får og små snegle grise. Han havde også held med at skyde høns med slange bøsse. Det er ufatteligt hvad han kan fortælle om fra hans unge dage. Tak Peer.. Pludselig gik samtalen i en hel anden retning, for et par
stykker af vores naver kammerater havde åbenbart den samme vejleder, når de skulle havde høre apparat for lige pludselig var de helt enige om at hende „høre damen“ var noget af det sødeste de kendte - hun var både sød, smuk og dejlig hvad gør det så man er høre handicappet. (Borgmester, hun har vist ledig tid - vi ved ikke om hun er sygeplejerske - men.
men!!!! ) Søndags møde d.4/5 med rigtig god tilslutning vi var 12 + familien Haldur. Undertegnede måtte desværre forlade selskabet i utide for jeg skulle være barnepige - men inden jeg gik, var der flere forslag til hvordan man løser det
problem - man sætter børnebørnene i badekaret, udstyret med masser af nye barberblade - så de rigtig kan lege, men jeg
har ingen badekar, så man kan evt. putte dem i fryseren - det siges at de er så gode som nye når de kommer ud.
En af vores kammerater Jens Lang Kniv var særdeles flot kørende til mødet, han havde fået ny FLOT SORT scooter han kan bare ham Jens!!! Nu kan jeg bedre forstå at han ikke skulle med til USA - det kan der jo ikke blive RÅD til med
sådanne indkøb- tillykke med dit nye køretøj, håber den kan fragte dig ned i hulen i ny og næ.
Jeg vil slutte nu og håbe at I alle har fået jer tilmeldt til pinsestævne, for vi glæder os til at se jer.
Naver hilsen
Jonna

HØRNING
Hulemøde i Hørning 2-5-14
Navermødet startede kl. 19,00 som sædvanligt. Kort tid efter starten fik vi besøg af Anders, Fremmedskreven udsendt
fra Ribe 2011. Han har lige afsluttet sine 3 år og 1 dag på valsen. Han er udlært på Sabro i Højbjerg som klejnsmed, og
har brugt de seneste tre år rundt om i verden, Tyskland, England, Italien, Tjekkiet samt Norge, ja samt næsten alle lande i
Europa, og så en lille tur til Namibia. Der var nok andre, steder men det kan jeg ikke huske. Det havde været en spændende og lærerig tid, med mange oplevelser. Bente skulle lige høre om klokken havde tabt sin klang. Hun er lige gået ind
i de voksnes rækker, samt gået ned i løn. Det skulle fejres. Herbert og Kirsten var til jubilæum i Los Angeles. Derfra
havde de en fantastisk beretning. Vi var ”slet ikke misundelige.” Men hvorfor rejse, når vi kan få så livagtig beretning
som vi fik, med billeder og forklaring. Det var næsten med dufte og smag. Vi
kunne forstå det havde været en fantastisk og uforglemmelig oplevelse. Alt
var større derovre, Grand Canyon ikke bare en lille kløft i landskabet, men så
stort og uoverskueligt og storslået, og sådan var det med alting, også tallerknerne der var dobbelt så store som herhjemme. De var begejstret for den
fantastiske gæstfrihed der blev udvist
af deres værts familie. Magen til er
nok svært at finde her i Danmark.
Herbert og Kalle har fået hvervet at
være hulefædre. Så kom deres ilddåb. Ingen havde tiltroet dem at
kunne lave andet end røde pølser. Vi blev gjort til skamme. Det flotteste ostebord set nogensinde, og så kun 50 kroner inkl. en genstand. Wauu det var godt,
så er valget af dem måske ikke så ringe endda. Formanden blev træt og ville
hjem kl. 22,30 så stemte vi i med minderne, efter en hyggelig aften.
Berettet af Niels Vase
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LOS ANGELES
Allerførst siger vi tak til alle der kom så langvejsfra og deltog i vores 80 års fødselsdags festligheder. April 11,12,13 var
der fart på i Naverhulen. Fredag havde vi huleaften for alle der havde lyst til at komme. Vores gode naver Peter Hansen
og hjælpere fremtryllede en dejlig middag. Damerne deltog ikke i selve middagen men kom senere til desserten og baren
var åben til midnat. Denne aften var vi over tres. Lørdag holdt vi så selve den store fest. Her var vi 130 til stor middag,
musik og dans og hula show. Det var igen vores gode naver Chef Max Christensen og hans hjælpere der stod for den fine
middag. Roastbeef/Laks/ tilbehør. Dejlige lagkager til desserten. Søndag serverede Naveretterne Champagne Brunch for
cirka 90. Her blev igen skålet og snakket. Vi fik besøg af 4 tyske unge navere, de kom og var med til alle festdagene. De
hjalp godt til med alt, og fik til gengæld husly og mad. De serverede middagen på festaftenen og de gjorde stor lykke i
deres Naverdragter. De havde hver deres forskellige fag. Bager, smed, brygmester og tømrer. Flinke unge mennesker, de
tog så videre til San Francisco om mandagen. De kom fra Florida og havde så tommelt den tværs over staterne. En af
dem havde været hjemmefra i næsten 3 år. Det gjorde også stor lykke med hula show. Temaet var Hawaiiansk, så alle
havde farverige skjorter og kjoler på. Damerne fik en leis om halsen og mændene fik en beads krans. Alle var i godt
humor og baren var open næsten hele dagen og til klokken 2 om natten. De tyske unge navere havde sjatte gilde, så humøret var højt. Der blev taget en masse fotos og de skulle nu være nået frem til jer som deltog i festen. Vi håber at alle
havde en god tid herovre og fik set en masse seværdigheder. Håber også at alle er kommet godt hjem igen. Der var nogen der fandt ud af at de var i familien med hinanden (Aarhus og Calgary), de havde ellers været sammen flere gange i
tidernes løb. Andre fandt ud af at de var fra samme hjemegn i nord Jylland. Mange fik genset hinanden igen så snakken
gik godt og der blev opfrisket mange minder. Vi lejede jo et stort telt så vi kunne have plads til de mange mennesker, vi
havde masser af flag og blomster og det var alle tiders at se så mange glade mennesker herovre. Nu skal vi lige slappe
lidt af inden vi skal tænke på picnic til september og så bliver der jo også Mortens Aften. Hvor bliver tiden dog af?
Med kno
Arne O

KØBENHAVN
Grundet påsken er der ikke sket så meget i april, og dog.
Månedens Svende-Hulemøde blev nævnt i sidste nummer.
Små 2 uger før afholdelse af Schweizertag, fandt den kære
Peter „Bogholder“ desværre ud af, at han var forhindret
den planlagte dag. Så igen i år måtte den afholdes på en
søndag (den 27.4.) - dog ikke i kirketiden. Også menuen
måtte ændres lidt, så i stedet for bratwurst stod den
på zürchergeschnetzeltes, men det lød på de 17 glade deltagere at det (selvfølgelig) slet ikke var så tosset endda.
Ellers var alt andet som det plejer at være. Endnu engang
tak for hjælpen til Frank i Zürich. Behøver jeg at sige at
klokkerne gik i slag? Nå, nu er det gjort. Maj måned er
endnu mere stille. Eneste møde var Svende-Hulemødet
den 7.5. Om det var dagens megen regn, hvor det alligevel
blev rimeligt hen mod aften der gjorde at vi „kun“ var 6
fremmødte må (vejr)guderne vide. Med start kl. 18.00, gik
der alligevel fire en halv time før vi fik lukket af. Sommeren skulle gerne være i fuld sving når vi onsdag den 18.
juni afholder Ferie-hulemøde. Jeg er i skrivende stund
ikke klar over hvordan bademoden bliver, men du er mere
end velkommen til at vise den frem - med eller uden krop.
Det er også dagen hvor vi har den halvårlige tømning af
bødekassen og den nye Københavner Nav udkommer. Ihh
hvor er det som altid spændende. Du kommer selvfølgelig,
‘ik? Sidst men absolut ikke mindst, vil jeg ønske Herning
pøj-pøj med Pinsestævnet. God stævne til dem der deltager og sommer til os alle!
Arrangementer:
18.6. kl. 18.00 Ferie-Hulemøde
Med kno i bordet
Niels „2 m“

HILLERØD

April hulemøde afholdt 11. april kl. 19.00, der var 7 fremmødte og vi havde en rigtig fin aften med lidt mad og drikkevare, messen lørdag 26. april måtte vi desværre aflyse
på grund af manglende tilmeldinger, påsken havde nok
gjort folk lidt trætte. Hulefar Peder Hellerup med frue var
draget på tur til Californien for at deltage i de californiske
naveres 80 års jubilæum, det bliver jo spændene at høre
hvad han har oplevet der over there.
Fredag 13. juni har vi hulemøde i hulen i Hillerød og lørdag 28. juni holder vi vores traditionelle grillfest, husk
tilmelding. Vi har desværre været nødt til at aflyse vores
tur til Frederikssund 24. april, vi prøver om vi kan få arrangeret en ny tur engang i efteråret.
Med kno i bordet.

NAKSKOV
Nakskov naverforening er på banen igen. Vi er vendt hjem
fra vores eksil i Spanien. Jeg beklager at der ikke har været skrevet noget i Svenden, mens vi har været væk. Jeg
beklager. D.2/5 afholdte vi generalforsamling, 8 naver og
1 naverven deltog, beretningen og regnskabet blev godkendt, og der var genvalg på alle poster. Johnny Valentin
blev delegeret, og fanebærer. til pinsestævnet, hvor bl.a.
Maria og Henning deltager. Generalforsamlingen sluttede
i god ro og orden, og derefter fik vi alle forbenede op i
ædetruget, hvor hulefar havde lavet elskov i krydderi haven. Efter maden raflede vi om en 50 kr. til fluekassen,
hvor vi tog 4 spil. Det gav lige 200 kr. i kassen.
Med kno i bord
Henning Brogaard
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NÆSTVED
Siden sidst. Vi har fået ny næstformand, Poul Christensen, som blev valgt på generalforsamlingen og en ny bestyrelsessuppleant Ole Stig Sørensen. De ønskes begge velkommen i bestyrelsen. Varmen er nu helt færdig, og det er vi meget
glade for, så vi har en varmepumpe til salg. Hvis der er nogen, som står og mangler sådan en, er den til at få til en rimelig
pris. Kontakt formanden for pris på pumpen. På sidste hulemøde foreslog Carsten Bernt, at vi engang imellem flyttede
hulemødet til 2. fredag i måneden. Grunden er, at vi aldrig
kan deltage, når der bliver afholdt City Nat, som flere
SILKEBORG
gerne vil deltage i. Det blev også forslået, at vi kan holde
det om torsdagen. Bestyrelsen arbejder videre med forslaApril var en stille måned, til månedsmødet d. 27. april,
get. Hulefar foreslår, at vi skal prøve at lave spisning i
som blev afholdt hos Jane og N. Peter på Havretoften, var
Hulen midt i måneden. Vi ser, om der er interesse for det,
der i det gode forårsvejr fremmødt 11 svende og en enkelt
men vi skal da prøve, da det er en god ide.
gæst, mødet startede med morgenkaffe og sluttede med
Med kno
lune frikadeller med tilbehør, så det kunne jo kun være et
Ove
godt møde. D. 22. juni fylder vores naverenke Marie Christensen ”Mose Marie” 90 år. Sommerfesten i år, er hos
Mads og Ulla d. 5. juli, den foregår i deres kolonihave,
RANDERS
nærmere oplysninger i næste nr., men reserver allerede nu
Fredag den 2/5 var vi 14 deltagere i den ekstraordinære
datoen.
generalforsamling. De endelige vedtægter blev enstemMed kno Boje / N. Peter
migt vedtaget, og de bliver trykt i samme format som de
gamle, så de kan være i medlemsbogen. Tove laver maden til traveturen, og vi hjælper hinanden med at skaffe
SLAGELSE
biler nok til hjemturen fra Fladbro. Grillaftenen hos
Hulemødet d. 2. maj 2014 blev indledt med sang nr. 22. Vi
Hans og Hanne den 28/6 bliver alligevel med det gamblev 9 medlemmer der mødte op denne aften hvor vigtigmelkendte stregsystem til drikkevarerne. Vi talte om
ste punkt på dagsordenen var optagelsen af Sten Sjøgren
mulige steder at tage på sommer tur. Hvor er det dejligt,
som Nav. Man kunne godt fornemme at velkomstsangen
at vi kender så mange hyggelig steder og huler. Indtil
ikke bliver sunget så ofte? Endnu engang et stort VELvidere glæder vi os bare til at tage til Herning til pinseKOMMEN i hulen, Sten. Herefter skulle referat fra sidste
stævne. Vores næste hulemøde skulle have været den 6/6,
møde have været oplæst, men formanden havde desværre
men da det ligger lige op ad pinsestævnet rykker vi det
glemt udskriftet. Det var ellers specielt vigtigt fordi redakhen til grillaftenen den 28/6. Det ville ellers have været
tøren af D.F.S. havde sat forkert indlæg i bladet. Sten ”lufen fantastisk chance for at smage Jytte Møllers mad –
tede” lige en lille smule m.h.t. hvad der skal foregå på
hun meldte sig fluks, da det så ud til, hun var den eneste,
Borreby Herreborg til St. Bededags aften og det lyder ret
der kom … Tak for det, Jytte ☺. Efter den officielle del
så spændende. Tilmeldingen til Frokost/Banko d. 18. maj,
dukkede Jytte Neis op og kunne tage del i hyggen. Den
går lidt ”trevent”, men vi får se. Birgit har i hvert fald
startede med, at Frank forklarede, hvorfor han og Bente
gjort et stort arbejde med at samle flotte sponsorgevinster.
var kommet for sent – han havde haft bilen til fransk
Så kunne vi, med stor glæde, igen hilse på Carit som
vask og strygning både udvendigt og indvendigt – genmødte op efter lang tids svær sygdom og heldigvis så han
nem det åbne vindue…
frisk og frejdig ud. Herefter var det tid for det kulinariske
Herefter fulgte den skønne lyd af klokkeklang fra først
islæt og her havde Søren taget ”fløden” med til kaffen.
Elo og derefter Jytte M, der begge fejrede deres fødselsDette blev op fulgt af fødselsdagssang til Søren. Hans
dag. Vi siger tak for skænken og tillykke. Vi siger også
havde skænket en ”ferieomgang in absentia”. Til slut skal
tak for mad til Jan. Du beholder pladsen.
lyde en stor tak til dem som stod for oprydningen. MinMed kno
derne blev sunget ca. kl. 21:30 hvorefter hulen blev forHelle
ladt i god ro og orden.
Med kno i bordet.
SAMSØ
Erik
Kommende arrangementer:
Den 4/5 Hulemøde.
15. maj kl. 19:00: Storebededagsaften på Borreby Herre8 naver og 3 navervenner mødt op.
borg
Fugtigt møde med mange omgange.
18. maj kl. 13:00: Frokost/Banko
TUNØturen planlagt til den 15/6.
6. juni kl. 18:30: Hulemøde
Med kno Jørn.
4. juli kl. 18:30: Hulemøde
MØDER:
1. aug. Kl. 18:30: Hulemøde
18/5 Søndagsmøde.
5. sept. Kl. 18:30: Hulemøde
1/6 Hulemøde
26. sept. Kl. 18:00 – 23:00: Sct. Michaels Nat
16/6 Tunøtur
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VEJLE

STOCKHOLM
Langfredagsfrokosten blev som den har været i alle år på
Ingarø. Der var godt med sild og småvarmt og flydende
tilbehør så silden ikke fastnede i halsen. Sneen var væk,
men lidt køligt var det ude, men inde var der varmt og
skønt, for komfuret var i gang. På valborgsaften var vi 9
personer samlet til et måltid mad og et par flasker vin, og
kl. 20 gik vor brandman Mikael Madsen ud for at
forberede bålet, som skulle tændes og Isak fik sætte en
tændstik til. Det blev et fint bål, og naboerne kom med
hjemmelavet øl, og siden ramlede jag i grøften, men blev
hjælpt op igen, så ingen større skade var sket.
Onkel Anders

SØNDERBORG
Hennings 25 års jubilæum blev fejret på behørig vis. Formanden holdt en lille tale og ønskede tillykke med de 25
år i naverforeningen. Henning fik slået en plade i det
runde bord, og gav herefter ikke mindre end to omgange.
Henning har været så uheldig, at han har “flået” omgangsklokken ned af væggen, og i den anledning medbragte han
selv juleklokke så han ikke kom til at lave flere ulykker.
Godt gået Henning. Også vores tidligere formand Claus,
som var på besøg, gav en omgang. Edith havde lavet frikadeller og flødekartofler, som alle nød. Der har også været
afholdt en påskefrokost, hvilket vi ikke har prøvet tidligere. Sussie og Edith havde stået for planlægning og 8
medlemmer nød godt af Sussies og Ediths anstrengelser.
Det kan jo være at det bliver en fast tradition hvert år. Vi
har fået planeret vores have så den nu er klar til den nye
terrasse. Claus og Henning skal stå for de indledende
øvelser og Anita har lige været på “flisekursus” så hun
skal selvfølgelig være formand for fliseafdelingen. Ingas
bror har foræret os bord/bænk sæt. Tak for det. Regnars
tidligere nabo, Herluf, har foræret os en støbejernsplade
med håndværkermotiv. Den er blevet opsat ved hoveddøren. Tak til Herluf. Claus har foræret Hulen et flot sølvkrus med låg. Kruset er fra Dansk Slagteriforening. Tak til
Claus. Vores næste hulemøde falder sammen med Pinsestævnet. 5 af vores medlemmer skal deltage i
pinsestævnet, og bestyrelsen har derfor besluttet, at
HULEMØDET DEN 6. JUNI ER AFLYST.
Med kno

Jette.

Til mødet den 25. april, var der kun mødt 4 Svende + Inger, så det blev et kort møde. Da vejret viste sig fra
sin gode side, sad vi udenfor og nød udsigten til Fjorden,
medens vi holdt mødet.
Til Kaj Ove Knudsen (bedre kendt i Vejle som Falck Kaj)
bisættelse den 05. maj, var fanen tilstede.
Som sædvanlig åbner Neller Hytten pinsemorgen kl.:
0800, hvor der vil være kaffe og morgenbrød. Mød op i
Hytten, og få nogle hyggelige timer, og se pinsesolen
danse over Vejle fjord. Herefter er Hytten åben hver søndag fra 1000 til 1500 frem til Ålegildet i september.
Husk der er gåtur fra Danmarksgade den 21. juni for
31.gang. Der vil være Sanitetsvogn til forebyggelse af
dehydrering under turen. Derefter er der Grillstegt kød i
Hytten. Af hensyn til indkøb er tilmelding til Hans
Emborg på tlf.: 75 83 09 01 eller 40 92 97 05 senest den
14. juni nødvendig. Husk at tilmeldingen er bindende.
Der er indkøbt endnu et havebord samt 8 stole til Hytten,
så når vejret tillader det, er der siddepladser på terrassen
mod fjorden, så kig ud i Hytten i åbningstiden, så vi kan få
genskabt den stemning, der var for år tilbage.
Med kno
Reserveskribenten
Kaj.
Tirsdag den 24. juni mødes Naverenkerne til deres årlige
sammenkomst i Naverhytten, til nogle hyggelige timer,
hvor de kan opfriske tiden tilbage i Hytten. Der vil som
sædvanlig være kaffe og hjemmebag, som Lis vil sørge
for. Der er bestilt ” Godt vejr ” så Lis håber at alle kan
være til stede den dag. For en god ordens skyld skal alle,
der påtænker at låne eller leje Naverhytten, indtil videre
rette deres henvendelse til Formand Hans Emborg ang.
aftale.

ÅLBORG
Hulemøde 7. maj 2014. Flot fremmøde – 16 glade navere
var mødt op!! Arne tændte ”lyset” og kunne - efter velkomsten - underholde med glæden over at både træer,
buske og blomster nu står i sin flotteste forårspragt. Så
blev Irene lykønsket og begavet i anledning af hendes
snarlige 75 års fødselsdag, hvilket straks afstedkom, at
hun slog på klokken!! hvilket senere blev fulgt op med det
vanlige ritual. Og så var der ros til Rune, Svend-Erik,
Kurt og Leif P for deres indsats for etableringen af vores
nye bord, som nu fremstår i smukt i oliebehandlet eg. Bordet kan nu rumme os alle ved et langt bord, og det er ligeledes muligt at etablere yderligere bordplads – så vi måske
kan bænke helt op til ca. 40 personer! De længe efterlyste
10-års-plaketter et nu graveret (det er slet ikke gratis!), og

10.
Preben vil snarest lade disse nedfælde i det runde bord.
Herefter blev der spundet en ende over et skattebegreb fra
1661 som ”kopulationspenge”, som i sin enkelthed betød
en skat på indgåelse af ægteskab, og at en ægtemand
skulle betale denne skat i forhold til sin indkomst, og Osvald Helmuth har i al sin gru i visen ”Dit hjerte er i fare,
Andresen” berørt emnet: ”… Det´ fire kroner én gang for
alle, plus hver en klink, du tjener sidenhen!”. Og pas så på,
navere, det er Tycho Brahes dag i dag!! Så blev ”lyset”
slukket, og vi sang nr. 32/”Naver kæk …”, hvorefter Kurt
og Rune + adskillige hjælpere gik i gang med at servere
dagens menu: Flæskesteg med ”det helt” – særdeles veltillavet – og der var nok af det! Hvad angår Huleaftenen 4.
juni er der lidt usikkerhed omkring menuen; der er annonceret karbonader, men vores fryser rummer adskillige lækkerier, som gerne må blive spist inden sommerferien, så vi
kan få tømt fryseren og starte ”på en frisk” til september.
Som følge af at vi netop havde passeret datoen for Danmarks befrielse, kom der store og små beretninger om
nogle af os og vores oplevelser desangående, og om hvor
de ”store” mødtes – nogle af os har set stederne i Berlins
omegn - for at opnå enighed om de næste mange års deling af Berlin og øvrige vilkår for afslutningen af krigen. Så
forsøgte vi os med nr. 15/”I et vinhus …”, men det lod sig
høre, at vi savnede Ernst og hans guitar for at holde helt
styr på melodien. Undervejs blev der gjort mange og hæderlige forsøg på at tømme et gammelt 5-liter øl-anker, men
desværre: alderen fornægtede sig heller ikke her, denne
eller udmærkede øl havde ”set bedre dage”!!! Herefter kom
der god gang i snakken og i salg af lodder, og der var ikke
mindre end 9 gevinster = udlevering af 9 fl. rødvin. Igen
var der god grund til en sang, som denne gang blev nr. 73/
”Jeg elsker hver naverhule …” straks efterfulgt af ”Nu
lokker atter de lange veje …”, og igen kunne vi afslutte en
dejlig Huleaften med ”Åh, disse minder …”.
Med kno Leif
sekretær

ÅRHUS
Til generalforsamlingen var der et pænt besøg, vi startede
med en god middag inden vi gik over til selve generalforsamlingen. Formanden Ole Lindeborg aflade en beretning
hvor han kom ind på de 2 store begivenheder vi i Århus
Naverne havde haft i 2013, først Pinsestævnet hvor vi
gæstede over 100 personer og senere vores 100 års jubilæum hvor vi igen havde mange gæster og en dejlig aften
hvor der blev tid til at være social med vore gæster fra
andre foreninger. Regnskabet havde givet et lille underskud, mest fordi vi havde valgt at bruge en del penge på at
lave vores 100 års jubilæum. Personvalgene blev foretaget
og formanden blev genvalgt, sekretæren ønske ikke genvalg, så vi måtte finde en ny, det blev Leif Schmidt som
gerne ville tage denne post. Også vores gode gamle hulefar Kaj Lindskjold ville gerne løses fra sin opgave, det
løste vi ved at Ole Hull Kristensen gerne ville overtage
jobbet som hule far. Vi vil gerne sige tak til det arbejde Lis
og Kaj har lagt i de poster de har haft i så mange år. Til
skiveskydning fik vi lavet en skydebane og så gjaldt det
om at lave hullerne så tæt på midten som det var mulig i
skiven, i pokalskydningen fik Ole Lindeborg 87 point af 90
mulige og vandt således, i præmieskydningen var det også
Ole Lindeborg der fik flest point, men da der er en regel om
at samme person kun kan vinde en gang, blev det Otto
Westergaard der fik/vandt præmieskydningen og Kaj
Lindskjold der fik 1. præmien.
Til hulemødet 9. maj var der pænt besøg, Otto
Westergaard fortalte om sin og de andre fra Århus tur til
Los Angeles, han havde fået en whisky fra Arne O. som
han overrakte til hulen, vi siger mange tak. Derudover
fortalte han om hvor de havde været i L.A. området bl.a.
en meget stejl vej på 31 % i San Francisco hvor de var kørt
ned, og Las Vegas ved nat med en masse lys, og de var en
tur forbi Gran Canyon hvor de havde stået på kanten og
set ned på Colorado river.
13. juni almindelig hulemøde kl. 20.00
Århus Naverne, Ole Lindeborg

GLARMESTEREN
og hans svende
Håndværker- og naversange
Gårdsange, Sømandssange
Giro 413 klassikere
Salg af 2 CDér “En rastløs sjæl“
og “Foran for masten“.

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

www.naverne-CUK.dk
HOVEDBESTYRELSEN:
Emner til behandling i HB, skal være formanden i hænde
senest den 25. i måneden. Adresseændring indland.

Hos os er
du altid
velkommen!
Lad os se på
din privatøkonomi
med friske øjne

Formand: Kaj Jepsen Bøgevang 16, Brejning,
DK-7080 Børkop.
Tlf. 7586 9335 · 3070 5576 · E-mail: liskaj-d-j@mail.dk
Næstformand: Henning Brogaard
Rødbyvej 113 · DK-4900 Nakskov. Tlf. 5495 5665
Mobil 2449 6474 · E-mail: hebro43@yahoo.dk
Tilmelding og udmelding af medlemmer,
bladforsendelse i indland til Formand eller Hovedkasserer
Hovedkasserer: Frode Zachariassen
Præstemarken 10A · DK-8653 Them.
Tlf. 8684 9268 · E-mail: hovedkasserer@gmail.com
Bank: Arbejdernes Landsbank i Danmark,
konto: 53470388708
Arbejdernes Landsbank fra udlandet, konto:
DK4353470000388708 · Swift: ALBADKKK
Bladforsendelse til udlandet og sekretær:
Ove Graae, Runestenen 52, DK-4700 Næstved
Tlf. 2086 3931 · E-mail: ovegraae@naverne.dk
Chefredaktør: Richard Schmidt
Skanderborgvej 13A1, DK-8362 Hørning
E-mail: naverne@gmail.com. Tlf. 8692 2901
Mobil: 2160 6792. Deadline 10. i måneden.

Her er plads til din annonce....

Hjælperedaktør: Hans Emborg
Højtoft 8, Grejsdalen, 7100 Vejle.
E-mail: h.emborg8@gmail.com. Tlf. 7583 0901 · 4092 9705
Udstillingsvogn: Udstillingsvognen står i Roskilde.
Henv.:
Carl Otto Enevoldsen, Hedevænget 8, 1tv., 4000 Roskilde
Mobil: 40 35 50 56. Email: carl-otto@live.dk
Arkiv: Henvendelse til: Vagner Sørensen,
Egevænget 1, DK-8382 Hinnerup.
Tlf. 4094 2619 - 4093 1963 - E-mail: vagner8382@gmail.com
Produktion: imprint grafisk: 5572 6692

Jesper tlf. 40824283
Jens tlf. 86667694

Imprint Grafisk
Thurøvej 8 · 4700 Næstved · Tlf. 5572 6692
www.imprint.dk · imprint@imprint.dk

Lucia Blomster
Gaveartikler

Borgergade 6 - Brejning - 7080 Brkop
Hanne Gade Nygaard
Tlf. 76 63 71 71 www.lucia-blomster.dk

x

AFSENDER:
Hovedkassen
Rustrupvej 26 B,
DK-8653 Them

Byggefirmaet
LUNDBJERGVANG
Lundbjergvang
Aps ApS
SOLBJERG
Solbjerg

Om- og tilbygninger
Om- og tilbygninger
Nye vinduer - tag og køkkener
Nye vinduer - tag og k¯kkener
Tlf. 8692 6122 · Mobil 3095 0665
Tlf. 86 92 61 22 mobil 30 95 06 65
www.byggefirmaet-johansen.dk
www.byggefirmaet-johansen.dk
bj@byggefirmaet-johansen.dk
Formand i Århus Naverne
bj@byggefirmaet-johansen.dk

