NR. 07 JULI 2014 ÅRG. 112

Pinsestævne 2014 i Herning.

Reception i Silkeborg
I anledning af at Peter ”Ederkop” Poulsen
lørdag den 2. august
kan fejre 40 års jubilæum, som naver,
holder vi på dagen en
reception kl. 13, i hulen i Silkeborg,
med lidt godt til ganen
og et par genstande til at skylle det ned med.
Af hensyn til køkkenet er tilmelding
nødvendig senest d. 27. juli
Boje 60 72 70 86 – N. Peter 26 18 26 81
mail: jane-niels-peter@privat.dk
Peter ”Ederkop” Poulsen / Silkeborg naverne
Æresmedlem Geert Stage, Zürich

2.

TAK - TAK - TAK - TAK
FØDSELSDAGE
D. 03.07.2014 Andre Wetli Zürich
60 år
Züricherstrasse 2
CH-5330 Zezikon
Schweiz

Tak for al opmærksomhed ved min 85 års fødselsdag; Tak
til Vejle C.U.K. samme til Herning og 2meteren i C.U.K.
København og Hovedkassen. Og en stor tak til jer kammerater der besøgte mig i mit hjem og gjorde dagen ret så
festlig for mig. Tak alle sammen.
Markus Sikker Hansen. Holbæk C.U.K.

D. 06.07.2014 Kent Hansson L.A.
65 år
353 Oak Knoll
Glendora CA 91741
USA

Tak for opmærksomheden i anledning af mit 60 års jubilæum. Særlig tak til Stockholm.
Også tak for alle hilsener og de mange telegrammer.
Med naverhilsen, Otto Madsen, Stockholm

D. 12.07.2014 Margit Norlin Hillerød
75 år
Gilleleje Hovedgade 50
3250 Gilleleje

Vi takker Herning for det gode stævne, dejligt at mødes
med så mange der var tilmeldt, og hvor næsten alle blev
og sang minderne. I gjorde det godt.
En stor naver hilsen fra Nakskov

D. 19.07.2014 Bodil Andersen Odense
60 år
Holkebjergvænget 83
NV
Sanderum
5250 Odense SV
D. 20.07.2014 Børge Dantoft Sønderborg
70 år
Redstedsgade 26
6400 Sønderborg

Jeg vil gerne sende et tak til alle, som har tænkt på mig i
anledning af min 75 års fødselsdag, det har glædet mig
meget. Med naverhilsen Irene Andersen

D. 26.07.2014 Tom N. Rasmussen Fredericia
65 år
Dalegade 83
7000 Fredericia

Hjerteligt tak for opmærksomheden i anledning af min 50
års fødselsdag. Tak for telegrammer og personlige hilsner.
Med kno i bordet, Rie Strange, Århus

JUBILÆUM
D. 01.07.2014 Henrik Berg København
20 år
Kuhlas Vej 12
4700 Næstved
D. 10.07.2014 Arne Esbensen Hillerød
25 år
Tingstedet 7
3450 Allerød
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Lørdag den 31. maj.
Kaj Jepsens åbent hus i Hytten i anledning af, at han blev
70 år. Hyggelig dag med gæster fra fjern og nær - en skøn
sammenblanding af familie, navere og andre venner.
Som Kaj sagde, havde han købt 3 kasser øl, og Lis havde
lavet noget god mad, så han håbede, det rakte. Det gjorde
det også, men jeg tror nu, der var blevet købt mere end 3
kasser øl! Så Kaj og Lis: Tak for en god dag i hytten.
Tillykke med de 70 år Kaj – håber, du får mange flere.
Med kno
Hans, Vejle

○
○

Hermed vil jeg sige mange tak til alle dem, der lagde
vejen forbi Naverhytten den 31. Maj, og hjalp mig med at
gøre dagen uforglemmeligt. Der skal også lyde en stor tak
for telegrammer samt gaver fra nær og fjern.
En særlig tak til min hustru, for det store forarbejde med
maden, som hun har udført. Det ville kræve mindst 2 sider
i Svenden, at sige tak til alle med navns nævnelse. Det er
ikke sikkert, at chefredaktøren vil være så begejstret for
det, hvis han skulle til at ”udvide” Svenden.
Endnu engang en stor og hjertelig tak til alle for en uforglemmelig dag.
Med kno
Kaj Jepsen
Hej alle Navere! Et stort tak til alle som gratulerede mig
på min 60års dag. Hade det ikke været for alle hilsninger,
hade jeg nok svedt det helt ud. Temperaturen lå på 43gr.
Specielt tak til København, Randers, HB. og sidst men
ikke mindst Stockholm.
Med kno, og varme hilsner Chriss.

3.
Kurt Eriksen er taget på den sidste rejse.
Kurt blev indmeldt i Nysted 2000 og var medlem der indtil
Nakskov naver forening blev genstartet i 2003 og blev overført
til Nakskov. I 2005 blev Kurt ramt af en hjerneblødning, og da han
var kommet til hægterne igen, var han fast mand til at komme hver
fredag eftermiddag. Torsdag d. 1/5 sov han ind, og blev begravet d.8/5
Vi ønsker Kurt en god sidste rejse.
Nakskov Naver forening.
Med kno i bord Henning Brogaard.

Formandens Spalte.
På det netop afholdte delegeretmøde, blev fremtiden for Den farende Svend drøftet meget intens. Drøftelserne gik på, om DfS. skulle overgå til digitaludgivelse. Den økonomiske del blev ligeledes drøftet.
Følgende blev aftalt:
På det næste HB-møde, der vil blive afholdt i nær fremtid, vil der blive udarbejdet og lavet en redegørelse for
følgende:

Hvad vil det betyde økonomisk hvis DfS. bliver sendt digitalt til foreningerne?
Hvad vil det koste, hvis det bliver sendt digitalt til 50% af medlemmerne og sendt i nuværende
bladform til den øvrige medlemsstab???
Hvad vil prisen være for trykning af DfS i et oplag, på f.eks. 150 stk.?
Hvad vil annoncørerne i bladet: Bibeholde deres annoncer eller opsige deres annoncering?
Efter HB-mødet vil der til hver forening, blive fremsendt en mere udførlig redegørelse, som foreningerne skal
tage stilling til. Foreningernes tilkendegivelse skal derefter være HB i hænde senest 3 måneder efter modtagelsen, hvorefter der vil blive indkald til ekstraordinær Formandsmøde, med det ene punkt på dagsorden:
Fremtiden for Den farende Svend.
Med kno
Kaj Jepsen
Formand CUK.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Til gamle Thule navere og andre interesserede
Reserver allerede nu d. 8. november til et besøg, i hulen / polarstuen, i Silkeborg, i anledning
af 30 året for oprettelse af Thule klubben. Nærmere herom senere i DfS.
Peter ”Ederkop” Poulsen – Naverne i Silkeborg

SOMMERFEST I SILKEBORG
d. 5. juli 2014, i kolonihaven hos Mads og Ulla, kl.13
(kolonihaveforeningen Marienlund) adr. er Vej 3, have nr.85
Der vil være grillmad, til en pris af kr. 100.Øl / vand m.m. kan købes på stedet til normale hulepriser.
Tilmelding er nødvendig, af hensyn til indkøb af maden, senest 29. juni.
Boje 60 72 70 86 – N. Peter 26 18 26 81 mail: jane-niels-peter@privat.dk
Mads / Ulla og Silkeborg naverne

4.
Sadelmager.
Sadelmager faget er også et ældgammelt håndværk. Før automobilerne kom til verden, var det heste der udgjorde transportmidlerne, enten som ride dyr, eller som trækdyr for vogne og kareter, og i den forbindelse skulle der bruges seletøj,
ride udstyr og sadler. I Danmark fandtes der oprindelig to håndværk der fremstillede disse ting, og det var sadelmageren
og remmesnideren, hvorledes disse to fag er opstået er ikke helt klart, men de omtales begge i 1500 tallet, og deres faggrænser ligger heller ikke helt klart. Remmesnidersvende på vandring i Tyskland havde i 1700 tallet svært ved at blive
anerkendte som ”zünftige” og man gennemfører derfor i 1797 en sammenlægning af de to fag, som fremover bliver anerkendt som sadelmagere.
Sadelmagerens opgave er først og fremmest at fremstille seletøj til heste, og naturligvis også sadler til ridehestene. Til
det skal han bruge læder og forskellige stykker værktøj, så som knive og nåle. Værkstedet var udstyret med et stort
tilskærebord, og et sybord, og hvis sadelmageren selv fremstillede ”sadelbommen” der er det skelet sadlen er bygget op
om, var der også en høvlebænk og huggeblok.
Seler og remme tilskæres på det store tilskærebord, hvor sadelmageren breder den garvede hud ud, det er som regel ko
eller tyre huder der anvendes, inden han går i gang med opmærkningen og udskæringen af de forskellige remme og seler
sværtes huden sort med en selesværte som han selv fremstiller, ved hjælp af rustent jern, en opløsning af surt øl og jernvitriol. Herefter udskæres de forskellige remme, og hertil bruger han ”halvmåne” og diverse skabeloner, vinkler og stållinealer. Han kan også vælge at bruge sin maskinkniv i stedet for halvmånen, det letter arbejdet når remmene skal være
lige brede.

Halvmånekniv

Krumnåle uden spids

Når remmene er udskåret, og forarbejdet til den rette tykkelse, tages det skarpe af kanterne med en ”kanttrækker” hvorefter remmene rifles med et ”riffeltræ”, det køres langs med kanten hvorved der på narvsiden trykkes et spor parallel
med kanten, og der dannes en fordybning, som er den normale form for pynt på et seletøj. Herefter farves kanterne med
selesværte, og til sidst smøres de med tælle og pudses med en klud, nu er de klar til at blive syet sammen, og videre forarbejdning.
Sammensyning af seletøjet: Sadelmageren syr altid med 2 nåle samtidig, han fastgør remmene i en såkaldt syklemme,
der findes i flere forskellige udformninger enden som et redskab han anbringer mellem benene, eller en fastmonteret på
en såkaldt syhest. Inden han påbegynder syningen markerer han med en stingsætter hvor stingene skal sættes, når det er
gjort og remmene er fastklemt i syklemmen påbegyndes selve syningen, sadelmagerens nåle er ikke spidse, men afrundede, og han prikker derfor først hul med en syl, hvorefter han syr fra begge sider samtidig, altså med to tråde og to nåle.
Trådene der syes med er fremstillet af hampegarn og blevet beget med sort beg, hvorefter den bliver poleret med en
pudselap. Når remmene er syet laves huller til spænder med en hultang, og enderne afrundes med en endeafhugger.

Stingsætter
Hultang
Tidligere var den eneste form for pynt på seletøjet den fordybning der blev lavet med riffeltræ, men nu om dage pyntes
seletøjet med forskellige ornamenter og knapper, og især seletøj til rideheste pyntes, hertil kan bruges forskellige ”punsler” det er et prægeværktøj, hvormed man laver forskellige figurer eller mønstre i læderet. En anden form for pynt, ses
bl.a. ved Garderhusarerne, er sneglehuse der syes fast på seletøjet.
Fremstilling af sadler er naturligvis en af sadelmagerens fornemste opgaver. Nå han skal fremstille en sadel er det ikke
tilstrækkeligt blot at måle hesten, rytteren skal også måles, således at sadlen passer til både hest og rytter. Når det er
gjort skal han fremstille en ”sadelbom” som er et stativ i træ, som regel bøg eller ask, den formes med båndkniv og
bugthøvl, så der ikke er nogle skarpe kanter og til sidst finpudses den. Når sadelbommen er færdig bevikles den med lim
mættet lærred, dette sikrer at træet ikke revner når beslag og gjorde fastsømmes til sadelbommen. Herefter bygges sadlen
op, stykke for stykke, medens sadelmageren hele tiden holder øje med at den får den rette facon, og at målene
overholdes.
Ud over seletøj og sadler, tager sadelmageren sig også af andre opgaver som f.eks. kareter og andre stadskøretøjer, når
karetmager har fremstillet vognstellet, sørger sadelmager for den indvendige beklædning, og polstring af sæder, fremstilling af kalecher m.m. Han fremstiller også rejsekufferter og tasker, samt kører- og ridepiske, og påtager sig møbelpolstring.

5.

Beslagsmeden.
Smedehåndværket høre til et af de ældste håndværk vi kender, det kan spores tilbage til f.Kr. og har haft både kulturel og
økonomisk betydning for samfundet. Det første jern materialer man anvendte her i landet var udvundet af myremalm,
der er en rødbrun jernholdig malm, og den forekommer i Skandinavien og Nordeuropa, det har været anvendt helt frem
til 1600 tallet, og også brugt som byggemateriale. Det forekommer hovedsagelig i vådområder som moser årer og lignende, især i midt og Vestjylland, men allerede i vikingetiden importerede man jern fra Tyskland og Sverige.
Smedens værktøj var først og fremmest, ambolt, hammer, esse og smedetænger til at holde det opvarmede jern, af tænger findes der mange udformninger, og de blev i stor udstrækning lavet af smeden selv, og formet til det arbejde han
skulle udfører, som f.eks. hestesko eller beslag til vognhjul, eller andre former for beslag til bl.a. skibsbygning, eller
almindelige bygningsbeslag som f.eks. port hængsler og lignende.

Naglejern

Et udvalg af smedetænger

Når jernet er opvarmet bliver det forarbejdet med smedehammere, der kan have forskellig vægt og længde af skaftet,
sommetider bruger smeden en hjælper, og så er det med at holde rytmen, og ofte kunne denne hjælper tidligere være
smedens egen kone, eller også en smededreng (lærling). Skal jernet formes, foregår det ved hjælp af hornet på ambolten,
der er god til at forme en hestesko, eller ved hjælp af forskellig stykker værktøj som kan sættes i de dertil indrettede
huller i ambolten, som f.eks. undersænker eller jern til at kappe emnet over, eller til af forme emnet på anden vis. Til
fremstilling ad nagler har smeden også nogle specielle stykker værktøj, såkaldt naglejern til at forme hovedet, og overog undersænke til at forme stilken.
Smeden lagde ofte en ny hjulring på såvel nye som gamle vognhjul, og til dette arbejde brugtes bl.a. en strækhage til at
krænge ringen på plads.
Beslagsmedes arbejde, især på landet var også at sko hestene, og tidligere smedede han selv sine hestesko, men nu til
dags købes de færdig lavede, og han retter dem blot til, inden de sættes på. Først skal den gamle sko brækkes af, de
gamle søms ombukning ”vejning” skal åbnes, og forsigtig trækkes ud, og skoen fjernes. Når den gamle sko er fjernet
skal hestens hov beskæres, og hertil bruger smeden forskellige stykker værktøj, som hovklinge og virkejern, og når
skoen er passet til raspes de sidste ujævnheder af med en hovrasp, skoen sømmes derefter på med speciel fremstillede
hesteskosøm, tidligere fremstillede smeden dem selv, men nu om dage købes de. Sømmene slås i, således at de kommer
frem på ydersiden af hoven, hvor de så vejnes, og herved sikre smeden sig at de ikke kan falde ud, og skoen sidder ordentlig fast. Tidligere blev smeden også brugt til at trække tænder ud på folk, og han blev også brugt til at kastrere heste,
det bliver han ikke brugt til nu om dage.

Oversænke u. skaft

Undersænke m. angel.

I dag er den gamle beslagsmed stort set væk, og den gamle smedje er omdannet til værksted for reparation af moderne
landbrugsmaskiner, eller andre former for maskinværksteder, eller VVS installatører. Meget af smedens gamle værktøj er
smidt over i en krog, og ingen bruger det mere, men heldigvis er en del af det endt på museer, eller hos Naverne i deres
huler. De fleste ældre smede arbejder i dag på muser rund om i landet, og viser deres gamle håndværk frem, dog har
hesteskoning fået en opblomstring, men det er hovedsagelig rideheste, og de kommer ikke til smeden, men han kommer
ud til kunderne, der mange gange er et ridecenter, eller et landbrug der har indrettet de gamle avlsbygninger til hestebokse. Smeden medbringer ofte en såkaldt feltesse, hvor han kan varme hesteskoen op, og rette den til så den passer
hesten, og det er fabriksfremstillede hestesko han anvender. I modsætning til tidligere, hvor han ofte modtog betalingen
for sit arbejde i form af naturalier, så er det i dag kontant betaling, med MOMS og det hele, og selv i Jylland er
MOMS’en slået igennem over det hele.

6.

Har i husket at tilmelde jer til årets moseltræf.
Sidste frist er 1. juli. Så skynd jer, det kan være
at i kan nå det endnu.
Se nærmere på side 3 i juni udgave
af „Den farende Svend“
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FREDERIKSSUND
Frederikssund Juni 2014.
CUK-Frederikssund vil ønske Herning et stort tillykke med et rigtigt godt gennemført pinsestævne. Samt til campisterne
på Herning Park Camping for nogle meget hyggelige timer ved langbordet. Der var vist et par personer, som var meget
brugte lørdag morgen og formiddag. (Jeg er så sød, at ikke nævne nogen navne). I weekenden 31.maj 2014 & 1.juni
2014, var Holbæk & Frederikssund med udstillingsvognen på Andelslandsbyen til Håndværk og Husflid udstillingen.
Det blev et par hyggelige dage sammen, og hvor de gamle drenge fra Holbæk (Ole og Ebert) var tilbage til ungdommen
og gav sig til, at lave en Fransk lås. Det var en fryd for øjet, at se de to arbejde sammen om dette projekt.
Ligeledes var Peter fra Holbæk ved, at lave sig en flot fisk og Arne fra Frederikssund lavede som traditionen tro bacon
og æg til os alle til morgenmad. Da vores hulemøde i juni måned er flyttet til Frederikssund by fest, vil dette komme med
i næste nummer af Den farende Svend. Husk, at vi ikke har nogen aktiviteter i hulen i juli måned, da vi alle holder en
velfortjent sommerferie oven på en travl periode med udstillingsvognen. Vi vil fra bestyrelsen i CUK-Frederikssund,
ønske alle en rigtig god sommer. CUK-Frederikssund ønsker tillykke med fødselsdagen
Eugen Uhl den 1.juli 2014, Søren Bisgård den 5.august 2014
Husk, at vi er på Jægerspris Kræmmermarked i weekenden 27 – 29. juli.2014.
Med kno i bordet
Jan Johansen.

HILLERØD
Det er ved at være sommer og godt vejr, så det kneb lidt med tilmeldingen til vores hulemøde fredag 9. maj, så vi var
desværre nødt til at aflyse det. Lørdag 31. maj havde vi vores messe, der var 9 fremmødte og vi havde en rigtig hyggelig
eftermiddag, hulemor- og far var kommet hjem fra Californien godt opladet med nye oplevelser, hulemor havde opladet i
den elektriske stol og var så rigtig i stødet, der var billeddokumentation så det var ganske vist, hulefar havde benyttet
lejligheden til at komme lidt tæt på det modsatte køn, han har en ganske god smag må jeg sige også den indsats var behørig dokumenteret. Her i juni og juli har to af vores ældre medlemmer fødselsdag, der er Margit og Mogens Norlin,
henholdsvis 75 og 80 år, stort tillykke fra Hillerød Naverne. Nu går Naverforeningen så på sommerferie så vi mødes
igen 12. september.
Med kno Arne.

7.

HOLBÆK
På vores årlige ø-tur på 3 dage var vejret på vores side. Vi var 17 som oplevede
Nakskov og nærliggende øer i strålende solskin det meste af tiden. En stor tak
til Nakskov naverne for jeres gæstfrihed og store interesse for vores ture. En af
de store oplevelser var, 5½ times sejltur på Nakskov fjord, hvor vi lagde til ved
nogle øer og spiste vores medbragte mad alt imens vi fik fortalt lidt Danmarks
historie af skipper. I Andelslandsbyen Nyvang var vi til Håndværker og
Husflids udstilling sammen med Frederikssund naverne. Det gik helt godt, selv
om vi var i stor konkurrence med andre arrangementer i nærheden.
Holbæk-Frederikssunds nye folder, blev præsenteret ved denne lejlighed.
Husk der ikke er hulemøde i juli. God sommer
TL
Til Hulemødet St. Bededag havde Jørgen og Bjarne sørget for varme hveder og
Bjarnes hjemmelavet Æblekage det var ren guf, Markus sørgede for lidt klokkeklang. Ebert og undertegnede var ude i
Andelslandsbyen og genopfriske vores faglige viden, det blev til en Fransk lås og det lykkedes i første hug. Undertegnede deltog i Pinsestævnet i Herning og en stor tak til dem for et godt stævne.
Med Kno
Ole P.

HØRNING
Fugleskydning på Lykkevej 2014
Den aftalte mødedag på Lykkevejens Camping var torsdag d. 29. maj, men det viste sig de fleste mødte op en dag tidligere, de kunne bare ikke vente, så de mødte op allerede onsdag. Det var i grunden ikke så galt, en ekstra festdag er ikke
at foragte. Torsdag stod i Vasens tegn, hans fødselsdag! Ikke så ringe endda. Hygge og en skovtur og god mad og fadøl
på kroen. Fredag skulle der købes ind til fugleskydningen. De nye hulefædre var i aktion. Grillmad brød og meget andet
godt. Pigerne tog til Tønder for at se på tøj og hvad sådan nogen ellers gør. Telt til skytterne blev rigget til samt fuglen
kom på plads. Lørdag: den store kampdag. Klokken 9,00 mødte (fuglekongen) Christian op med det KÆMPE STORE
MORGENBORD! Han sagde at vi ikke skulle have havregrød som Jens havde foreslået sidste år (og var nødt til at indtage selv.) Aldrig har vi set mere overdådigt morgenbord til en fugleskydning. Det bliver svært at følge op på for den
næste fuglekonge. 11,00 startede vi så Fugleskydningen med en kanonsalut son vi plejer, en KANON start på en god
dag. Ca. kl. 13,00 var de første 3 plader skudt ned, så var der tid til en velfortjent frokostpause. Grill menu så man næsten
ikke kunne rokke med ørene. Der havde hulefædrene godt nok ikke sparet. Efter
frokosten forsatte skydningen. De sidste plader skulle jo også ned. Selve brystpladen skulle have 128 skud før den faldt, det var nok lidt mere end beregnet. Endelig fandt vi en ny og værdig afløser for Christian, det blev Bente Fiering, men det var
også kun fordi Christian havde skudt pladen løs for hende. TILLYKKE med titlen.
Tænk der var skudt så meget på pladen, at der var hul igennem 36 mm spånplade, og
så med en luftbøsse. Der var også skiveskydnings konkurrencer; der løb Claus og Niels med 1´præmierne præmierne. Formanden skulle så uddele præmierne. Det store gavebord må
man nok sige. Gaverne havde Claus
indkøbt for foreningen (de var godt
KOLDING
nok flotte). Så var det store arrangeHulemøde fredag den 23/5 med en let generalforsamling
ment officielt forbi. Alle var trætte
med Verner formand, Bent Ericsen som kasserer, Arne seefter en dejlig dag i den friske luft og
kretær, Ervin som hulefar. Verner er hjemme igen efter Jubial den snakken og grinen. Så nu
læet i Loa-Angeles og besøg i midtvesten på vej hjem. Til
valgte Christian og Claus at tage
hjem, vi andre blev. Det viste sig der var levninger nok fra
pinsestævnet i Herning følges med tog Lars, Arne og Vermorgenbordet og frokosten så vi fik bestemt også aftensner som delegeret til lansmødet.
mad nok til os 8 der blev tilbage. Aftenen gik roligt og alle
Med kno i bord. Arne Brogaard
gik tidligt til ro. Søndag morgen morgenbord, og så oprydVinter 1958 tilbygning Zoologiske Museum i Lund med
ning efter gårsdagens slag om Kongeværdigheden. AlleLantmannes Bygmads forår og sommer. 1958 Lantmannes
rede kl. 11,00 var vi færdige med det, ingen kunne se der
Bygmads Kornsiloer i Tærnsjå i Væstmanland og Ørebro.
havde været fest. Derefter tog Jens og Karen samt Herbert
Efter 1958 og vinter 59 Kullenberg Bygmads Smeltehal
og Kirsten hjem til Hørning igen.
Kantalverken Halstahammer Vestmanland.
Som husket af Niels Vase.
Med naverhilsen Arne.
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KØBENHAVN

RANDERS

Til glæde for redaktøren - og måske andre, vil mit indlæg i
denne måned blive ultra-kort. For eneste arrangement i maj
var Svende-Hulemødet den 7., så det nåede at blive omtalt
i sidste nummer, og da vi i læsende stund er gået på
sommerferie indtil september, så...... Og dog: Ligeledes i år
indbydes nemlig til Sommerhave-Messe hos O.B. og
Anne-Lise i Ballerup. Det er programsat til lørdag den 26.
juli kl. 13.00. Der kan dog ske en datoændring. Sidste tilmelding søndagen før til undertegnede på tlf. 33 15 09 85
eller mob. 29 85 16 99. Ellers har jeg kun at sige eehh
skrive, fortsat god sommer til alle. Vi ses igen til september,
men mere herom i august-Svenden.
Arrangementer: 26.7. kl. 13.00 Have-Messe
Med sommerkno i havebordet
Niels „2 m“

Hvor er det genialt at lægge pinsestævnet lige før deadline
på Svenden – så kan man nå at få rosen med. Stor tak til
Herning for et pinsestævne fyldt med hygge, godt humør,
festlige indslag, dejlig musik, lækker mad, spændende udflugt og ikke mindst fantastisk vejr. Hvornår var det, I var
på igen? I Randers har vi skubbet hulemødet til grillaftenen hos Hanne og Hans den 28/6. Til gengæld har vi
haft en travetur med diverse ”hygsomheder”: Undertegnede og Tot fandt ud af, at når man er helt sikker på vejen,
kommer man til at gå for langt. Stoffer fandt ud af, at 7-up
ikke er det samme som øl – selv om dåsen ligner. Jan fandt
(igen) ud af, at man kan få våde fødder i bækken. Elo fandt
ud af, at en bil, der har stået en hel dag med katastrofeblink på, kan være svær at starte. Og vi fandt alle sammen
ud af, at Tove er en formidabel, fransk kok – endda med
det flotteste overskæg i miles omkreds. Tak for mad, Tove
– må vi få opskriften på dine ”Gaufres Francais”?
Vi ses til grillaften den 28/6.
Hulen er lukket i juli og august.
God sommer
Med kno
Helle

NAKSKOV
Den 23-24/5 fik vi besøg af Holbæk naverforening, 13 m/k
om fredagen hvor vi efter aftale holdt ekstra huleaften,
hvor vi som sædvane serverede mad, det blev en rigtig
hyggelig aften. Lørdag besøgte de sukkermuseet,
det eneste i Danmark. Vi spiste igen frokost i hulen, herefter var vi 3 fra Nakskov der var med postbåden, hvor turen
gik ud til Slotø og Enehøje. En dejlig tur. Om søndagen gik
turen ud til Peter Hansens botaniske have. Vi i Nakskov
siger tak for besøget Holbæk. Hulemødet d. 6/6 grundet
frafald og Pinsestævnet.
Med kno i bord Henning Brogaard

ODENSE
Vi har ikke haft hulemøde i juni på grund af pinsen, men vi
havde en dejlig udflugt til Silkeborg. I hulen i Silkeborg
blev vi godt modtaget, og Peter Edderkop var troppet op i
dagens anledning, så der var også lidt musikalsk underholdning. Efter et par hyggelige timer gik turen hjem ad
nogle små veje, så vi rigtigt kunne nyde den skønne natur.
Alle deltagerne syntes at det havde været en hyggelig
udflugt. Vi var 4 fra Odense der deltog i Pinsestævnet i
Herning. Det var et dejligt stævne de afholdt og alt forløb
godt. 4/7 har vi ”Å tur”, hvor vi mødes, hvor vi mødes ved
”Odense Åfart” på filosofgangen og sejler til ”Fruens
Bøge”, hvor der er musik. Senere går turen til ”Bondestuen”, hvor vi får æggekage. I anledning af fødselsdag har
vi gril i hulen den 18/7 kl. 17.00. Tilmelding ønskes.
Ole Bøwig

SAMSØ
18/5 Søndagsmøde. 3nav + 2nav.ven Mødt op.
For godt vejr til møde. Kort møde.
1/6 Hulemøde. 9 nav. 3 nav.ven og 2gæster.
Planlægning af Tunøtur afsluttet.
Ved skrivende stund er tilmeldingen på 29 personer af
naver og mariner og gæster. Håber på godt vejr.
Med kno Jørn.
Møder.
17/8 Søndagsmøde.
7/9 Hulemøde.

SILKEBORG
9 svende var mødt op til månedsmødet, det var hurtigt
overstået, så man kunne begynde at koncentrere sig. Den
31. maj var vi, nogle fra Silkeborg, kørt til naverhytten i
Vejle, for at være med til at fejre Kaj Jepsens fødselsdag,
flot fest og dejligt solskinsvejr, stor tak til Kaj fra os i Silkeborg, også stor tak til Herning, for et godt og veltilrettelagt
Pinsestævne.
Den 5. juli er der Sommerfest hos Mads og Ulla, se annoncen andetsteds i bladet.
Den 2. august har Peter ”Ederkop” Poulsen 40 års jubilæum, se også den annonce i bladet.
Boje / N. Peter

SLAGELSE
St. Bededagsaften d. 15. maj på Borreby Herreborg blev helt formidabel selvom vi desværre blot var mødt 3 Svende og 2
NV op. Vi var ca. 800 gæster som gik tur på volden og rigtig mange var i dragter fra ”da farfar var ung”.
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Frokost/Banko d. 18. maj blev igen en dejlig eftermiddag hvor 23 spilleglade folk var klar til at lade ”spilledjævlen” husere efter at have indtaget nogle stykker smørrebrød. Dette medførte en pæn indtægt til hulens drift. Birgit og Erik havde
samlet de mange flotte sponsorgevinster. Der skal lyde en stor tak til dem der var med til oprydning m.m.
Huleaften d. 6. juni: Vi startede med at synge nr. 35 hvorefter formanden bød velkommen. Vi havde besøg af 4 gæster
denne aften som hver havde tegnet et støttebevis. Desuden kom Bent Michel, fra Danmarks Samfundet (DS), på besøg.
Det viste sig at han kom for at overrække formanden en jakkenål som tak for at Slagelse Naverforening støtter DS. De
blev alle beværtet med smørrebrød og en øl. Det var også en stor glæde at se Henning Brogaard, fra Nakskov i hulen.
Som Næstformand i HB, var Henning på vej til Pinsestævnet i Herning. – Tilmelding til Sct. Michaels d. 26. sept. Er foretaget og der er, vanen tro, Åbent Hus i hulen. Carit og Mogens har heldigvis lovet at stå for underholdning. – Sten
havde været til HB-formand Kaj Jepsens 70 års fødselsdag og berettede herom. – Hulefar, som var eneste repræsentant
for festkomiteen, vil prøve at finde frem til en ”udflugt”. – Herefter var det tid for den kulinariske afhandling og der blev
efterhånden en herlig stemning med flere sange. Minderne blev sunget ca. kl. 21:30 hvorefter der blev foretaget en
standsmæssig tilbagetrækning. Så er formanden lige kommet hjem fra Pinsestævnet i Herning hvor han deltog som Delegeret. Arrangementet blev på alle måder en stor succes med mere en 100 deltagere hver aften. Selv vejrguderne havde de
allieret sig med. Et stort tillykke og tak til Herning. Fra Delegeretmødet vil der formodentlig komme et referat i DFS og
oplysning ang. generalafstemning. Men tillykke til alle
som fik genvalg og især til Laila og Jan-Erik.
Med kno i bordet.
VEJLE
Erik
Møde den 30. maj. Formanden synes vi skulle synge,
4. juli kl. 18:30: Hulemøde
Svende vårsolen vinker nu atter, ja, nu må det være som1. aug. Kl. 18:30: Hulemøde
mer, det har det sandelig da også været. Hans og Inger har
5. sept. Kl. 18:30: Hulemøde
haft 3F til grilldag dag i hytten, det er både pensionister og
26. sept. Kl. 18:00 – 23:30: Sct. Michaels Nat
efterlønspersoner, de hygger sig med grillmad, og generelt

SØNDERBORG
Så er der atter sket en hel masse i vores Hule. Vi har nemlig
fået lavet en ny stor mega flot terrasse.
John og Ragnar lagde bunden, ja altså til terrassen og
Claus og Henning stod for overbygningen. Malerarbejde
på vores havemøbler stod Inga og Sussi for, men Sussi
malede mere sig selv end møblerne. Alligevel et super flot
arbejde. Kr. Himmelfartsdag startede med morgenkaffe i
Hulen, som Sussi og John stod for. Jørgen spenderede en
flaske Gammel Dansk til morgenkaffe, og indviede herefter
vores nye sofa med en lille middagslur. Efter morgenkaffen
var der masser af spil og hygge. Anita havde bagt boller til
eftermiddagskaffen. Dagen sluttede med grillmad masser
af hygge og en lille en til halsen.
Med kno
Jette.

er det hygge, da de gerne vil i hytten, og kommer hvert år,
dejligt. Vi har også et pænt sted, og hytten er dejlig at
komme i, især med vores udsigt, lige ned til fjorden. Siger
TAK til Carsten for en omgang, da han ikke var til møde
sidste gang, kasserer må jo gerne komme og kræve penge
ind. Hans takker dem, (7pers) der var til rengøring, der er
også dejligt med de nye borde og stole, uden for. Så kig
forbi, vi har nu åben hver søndag, fra 10 til 15, kommer der
mange, så kontakt Hans Emborg, så vi er sikker på, der kan
være lidt mad, vi passer hytten på skift. Ny hæk er der
plantet til banesiden, da D.S.B. intet gør, har vi selv gjort
det. Sparebøsser blev talt op, og den der er tættest på,
vinder snaps, ja det blev lige Inger, godt gået. Det blev da
til godt 2 tusind, som kassereren (næsten) med det samme
satte i banken. Er der nogen der tænker på kontingent, så
kontakt Carsten. Inger og Strit lavede en sildemad og
kartoffelsalat. Kajs fødselsdag i hytten var en dejlig dag,
skønt at se så mange fra D.K. den dag, og solen skinnede
jo også, så alt var godt. Så er vi lige 6 personer fra Vejle,
der TAKKER Herning for et godt Pinsestævne, dejligt sted
og bustur var også rigtig god, han kunne sit kram, den
guide vi havde, og solen var der jo også. HUSK DER ER
MØDE DEN 27. JUNI. Den 15. juli bliver vores forening 95
år, ja tiden den går.
Med Kno LIS

10.

ÅLBORG
Hulemøde 4. juni 2014. Vi blev efterhånden 13 muntre svende til bords til den sidste Huleaften inden sommerferien.
Aftenen indledtes på vanlig vis med at Arne tændte ”lyset” og lavede lidt reklame for årets udflugt med tog til Skagen.
Erindrede i øvrigt om, at det i dag er 50 år siden The Beatles ”ramte” København, hvor de fleste af os nok havde lidt længere og mørkere toner i håret til forskel fra nu, hvor der måske slet ikke er noget hår tilbage! men pyt, hos en naver sidder
charmen ikke i håret – spørg blot derhjemme, hvis dagen i øvrigt er den rette!!
Så kom der penge i bødekassen, da talen faldt på den aktuelle politiske situation i Venstre.
I øvrigt oplystes det, at Arne deltager i forestående Pinsestævnes delegeretmøde, og ønskede afslutningsvis et godt
Hulemøde. Inden ”lyset” blev slukket blev der erindret om den årlige oprydnings- og rengøringsdag i Hulen den 6. september. Så var det vist ikke for tidligt at synge nr 32/”Naver kæk …”, og Kurt kunne hilse os fra både Ebert, May og Poul
C. Bjarne slår på klokken og meddeler at han ikke i kommende 2 år kan påtage sig bestyrelsesarbejde som følge af at
være blevet valgt til en tillidspost på sin arbejdsplads; han modtager vanlig tak med sang og udstyret med kasket. Så
dukker Kai op og står således til en ”omgang” med tilhørende ritual, hvorefter det er blevet spisetid; dagens menu er
karbonader m. div. – utrolig lækkert og velsmagende – tak til Kurt og Rune.
Så ankommer Ivar efter at have cyklet fra Sindal til Aalborg; turen var planlagt at tage 3 timer men resultatet blev 4 – og
det kostede naturligvis den vanlige ”omgang” med kasket og sang.
Så synger vi nr. 15/”I et vinhus …”, mens Ivar ønsker at vi fejrer Norges nationaldag, og han udstyrer Hulen med både
flag og lys i de norske farver. Så går snakken inden vi synger ”Nu lokker atter de lange veje” og nr 35/”Svende, vårsolen
vinker …”, hvorefter Frits‘s historik gennemgås. Ind imellem modtager vi et telefonopkald fra Gunnar fra Egense Havn,
hvorfra han ønsker os en hyggelig aften og spenderer en omgang øl – tak for det.
Herefter serveres – til alles overraskelse - Jordbær med
fløde, mens det kan konstateres at der er 20 tilmeldte til
Skagens-turen – et rigtig flot resultat. Så slår Arne på klokken og beder om ørenlyd for at vi kan ønske hinanden en
ÅRHUS
god ferie, nu da vi må undvære hinandens selskab i 2 måneder, hvorefter han på vanlig vis får kasketten og en sang Århus Naverne har vi den tradition og vi aftenen før St.
Bededag spiser varme hveder i hulen, således også i år var
med på vejen. Herefter synger vi nr. 76/”Skuld gammel
vi en pæn flok samlet i vores hule, der var en god snak, der
venskab …”, og der kommer gang i lodderne; denne er
blev snakket lige fra fodbold til kvindekamp i 60 erne, voaften er det Hulen, der vinder, idet der kun bliver udleveret
res nye hulefar fik sin lov at lave de varme hveder, det var
5 flasker vin. Der kom på ny gang i klokken, idet både Prenok heller ikke den største opgave han vil få som hulefar,
ben og Frits var gavmilde med vanligt ritual til følge, og vi
men vi nød dem sammen med kaffen og lidt andet flykunne afslutte en munter aften med ”Åh, disse minder …”.
Med kno
dende. Århus var repræsenteret 5 deltagere ved årets
Leif
pinsestævne i Herning, vi blev fotograferet på noget så
sekretær
sjælden som en omvendt gryde med trapper og 4 skorstene, som ved særlige lejligheder spyr ild, men ikke mens
vi var der. Alle blev opstillet op af trappen så vi var rigtig
fotogene. Desværre fik vi ikke nedlagt Den farende Svend
i papirform denne gang, jeg håber vi snart får lagt over så
vi kan få den digital i stedet, og foreningen kan spare et
betydeligt beløb. Møder i juli, vi har kun et hulemøde den
11. juli, så god sommer til alle jer jeg ikke ser.
Århus Naverne. Ole Lindeborg
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