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Historisk møde i Zürich
Jens Sørensen, Kolding forening (Hønse-Jens) havde indbudt til et utraditionelt møde i
Zürich den 18. juli 2014. Anledningen var, at det var 50 år siden Hønse Jens kom til
Schweiz for at arbejde på en hønsefarm i Hallau. Hønse Jens var i Schweiz i ca. 12 år
fra 1964-1976. Vi var samlet 13 gamle kammerater fra rejsetiden, på rest. Falken som i
70’erne var Zürich-navernes samlingssted. En utrolig hyggelig sommeraften med god
mad og drikke, samt en masse gode gamle historier, fra vores valsetid. Da vi var i
Zürich et par dage, blev der også tid til en sejltur på Limmat og Zürich-See, samt ikke
at forglemme en tur gennem Dorfen. Vi siger alle tak til Hønse Jens for det gode
initiativ og tak til dem som stadig bor i Schweiz – Flemming, Helle, Gert, Annemarie
og Else Marie for at møde op.
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FØDSELSDAGE
D. 06.09.2014
80 år
NV

P. Jørgen Jørgensen Herning
Spinkelbjerg 11, Gjellerup
7400 Herning

D. 08.09.2014
70 år

Peter Poulsen Silkeborg
Bregmevej 18
8600 Silkeborg

D. 08.09.2014
85 år

Ingrid Olsen Stockholm
Diligensvægen 34, 3 tr.
S-131 48 Nacka
Sverige

D. 12.09.2014
50 år

Henning Jacobsen Silkeborg
Bangsvej 6
6840 Oksbøl

D. 16.09.2014
60 år

Birger Svendsen Frederikssund
Murergade 7, 2.
2200 København

D. 17.09.2014
70 år

Gunner Møller Silkeborg
Naverhulen
Skolegade 19, 1.
8600 Silkeborg

D. 26.09.2014
80 år

Jørgen K. Andersen L.A.
2178 Highland Oaks Dr.
Arcadia CA 91006
USA

D. 29.09.2014
70 år

Knud Lundgreen Hillerød
Flensborggade 38, st. tv.
1669 København V

JUBILÆUM

TAK - TAK - TAK - TAK
Tak til Vejle, København, Anny Tholstrup, Leif Ove,
Sven Aage, Ilse og Niels „2 m“ for hilsnerne i anledning
min 75 års fødselsdag den 6. august.
Anny Elfenbein
Naverven og Hulemor
i København.

Tak til Naverne, for den smukke afsked de tog med Søren
på hans sidste rejse, fra Linå kirke den 4. juli.
Tak alle sammen fra
Sonja – Lone – Bjørn og Peter
Tusind Tak, for hilsner til min 90 års fødselsdag til Naverne i Silkeborg og Vejle. Tænk at man er blevet så gammel og alt det jeg har oplevet. Cykelturen til Italien d. 1.
april 1950, 2måneder på landevejen. Tiden sammen med
Naverne i Basel og Stockholm er skønne minder. Torpet på
Ingarø glemmer jeg aldrig.
Naver hilsen
Mose Marie

Tusind tak for alle hilsener og telegrammer samt alle der
mødte op i hulen in Skolegade og gjorde min 40 års
jubilæumsdag uforglemmelig. En særlig tak skal lyde til
Jane for en fortræffelig buffet.
Med kno i bordet og naverhilsen til alle.
Ederkoppen, Peter Poulsen
Tak for opmærksomheden i anledning af vores fødselsdage. 80 års dag den 21.6, samt 75 års dag den 12.7.
Tak til Vejle, H.B., sidst men ikke mindst Hillerød.
Mogens og Margit Norlin, Hillerød

D. 03.09.2014
10 år

Poul Christensen Næstved
Horskær 28, Karrebæk
4736 Karrebæksminde

D. 20.09.2014
40 år

Freddy Christensen Randers
Bøsbrovej 45B, 1.th.
8940 Randers SV

D. 03.09.2014
10 år

Torben Silving Frederikssund
Bøgebakken 4
3540 Lynge

D. 24.09.2014
10 år

Günther Buczek Silkeborg
Brunbjergvej 2, Skovby
6500 Vojens

D. 15.09.2014
25 år

Peter D. Frederiksen Holbæk
Holmevejen 9, Niløse
4293 Dianalund

D. 26.09.2014
55 år

Torstein Loftheim
Skellet 9, 2.mf.
2600 Glostrup

København
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Minnesord.
Det är med stor sorg jag må meddela att hedersmedlem Poul Mark Olsen den 30 juli tog ut på sin sista resa 86 år
gammal. Poul var fött den 11 september 1928. och upptagit i naverne 26 oktober 1948.
Poul har alltid varit aktiv i föreningen där han har varit i styrelsen som Revisor, Sekreterare, vise Ordförande samt
uppdrag i stiftelsen Navertorpet. Vi känner också Poul från många pingst möten.
Poul var utbildad som Gartner och gav ofta goda råd när det gällde trädgården på torpet och dess grannar. Vi vill sakna
Poul för hans goda skratt och glade humör.
Ärat vara Pouls minne.
Naverne i Stockholm
Anton M Paulsen
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Dagbog fra Amerikarejsen april 2014.

Skrevet af Otto Westergaard. Århus

Deltagere I vores gruppe: Kirsten og Herbert Busse, Richard Schmidt, Grethe Strange og Else og Otto Westergaard.
Det var Los Angeles Navernes 80 års jubilæum, der skulle afholdes i Naverdalen i L.A., og tilrettelæggelsen havde jo
taget sin tid, vi bestilte billetter i god tid, og skulle flyve fra Billund den 07. april, og via Amsterdam til Los Angeles med
KLM, og vi havde haft kontakt til Arne Olsen vedrørende tilmelding til festlighederne. Huleaften den 11. april, festaften
den 12. og sluk efter ”Champagnebrunch” den 13. Vi havde også kontaktet Conny og Kent Hansson, som Else og jeg
boede hos fem år tidligere ved deres 75 års jubilæet, og nu var vi jo ikke kun 2, men 6 der ønskede husly, og som Conny
skrev, hvis vi ikke forlangte oppasning og kunne bo lidt trængt, var vi alle 6 welcome. Vi bestilte også lejet bil via vores
billetkontakt, et firma fra København ”Air-Tiki” ved Uffe Svejgaard, hvor vi fik en super behandling. Da tiden nærmede
sig dagen for afgang, blev vi ringet op af Uffe S-, med besked om at der var pilotstrejke hos Lufthansa og dermed også
KLM, og han turde ikke lade os rejse med KLM, da strejken kunne fortsætte på ubestemt tid, hvorfor ham bookede os
om, så vi måtte med tog fra Skanderborg, til København H., og skifte tog til Kastrup Airport, og nu med British Airways
til London og derfra med American Airways til L.A.: Dette var omkostningsfrit for os.
Endelig blev det mandag den 07. april, hvor vi stod tidlig op,
Else og jeg kl. 0400, sammen med Grethe, der havde overnattet
hos os. Efter morgenmaden, klar til afhentning af Morten der
skulle køre os alle til Skanderborg, men forinden fik jeg gået en
tidlig morgentur med Charlie, der skulle passes af min lillebror
Anders, der ville bo i huset medens vi var væk. Kl.0500 kom
Morten og spændte traileren for, og fyldte bagage i denne, og
turen gik til nu til Kirsten og Herbert, der var klar og kufferterne
En meget tidlig morgenstund i Skanderborg.
kom ombord, og vi fortsatte til Richard og også her kuffert i
traileren og nu var bilen også fyldt, og vi blev kørt til Skanderborg tog station og sat af. Kl. 0535, nu til perron 2 og vente på toget, der var rettidig og med afgang kl. 0555. Efter billetteringen kom servicevognen og vi fik nu kaffe og rundstykke, inden vi fik set os om, ja så var vi nået til København
H., og nu med al bagage på slæb over på perron 5 fra perron 2, så ned af trapperne gennem tunnelen, op på perronen og
ind i toget, og til Kastrup Airport, hvortil vi ankom kl. 0900. I Kastrup fra afgangshallen til terminal 2, og herunder fik
Else mulighed for sin første cigaret under denne rejse. Vi fandt hurtigt checkskranken 87 - 89, og fik os checket ind og
bagagen afleveret, og så gik turen videre til Transithallen, og vi blev checket af sikkerhedspersonalet og endelig kunne vi
begynde at slappe, men Else skulle jo lige sikre sig at købe cigaretter, ellers ikke mere tid end til et toilet besøg, og til
Gate C 27 og ombord på British Airlines og planmæssig afgang mod London. Undervejs blev vi skam flot forplejet med
en sandwich „kylling med spinat og karrydressing, hertil drikkevarer.
Ankommet rettidig til London, og nu 2 timer til afgang mod L.A., men
Øst med Metrotog, og dernæst en lang bus køretur før vi kom til Terminal3, hvorfra vi skulle flyve fra Gate 32. Her viste det sig at vi havde tid
til et „Pitstop“, Richard, Herbert og jeg fik os en pilsner I en bar tæt på
afgangsgaten. Så var det også tid til ombordstigning,
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og her hos American Airlines var der check ved indgang til gasten, igen check ved en skranke, og endelig check ved
udgang til flyet af en 3. Person, og hele tiden var vi overvåget af sikkerhedspersonale. Nu forestod 10 - 11 timers flyvning med AA137, America Airlines, hvor der var rimelig plads, kun Richard følte sig indeklemt, men forplejningen var
god hele vejen, vi fik ligeledes tilbudt drikkevarer flere gange. Først et let måltid, og senere et hovedmåltid, og så igen et
lettere måltid. Vi ankom ca. 1 time før planlagt, hvilket blot havde til følge, at vi måtte vente i flyet ca. 45 minutter, før
der var plads til land gang. Så var der igen pas check, told check med videre, og endelig bagageudlevering før vi var ude
i det fri, hvor vi fandt en „shuttelbus“ der kørte os til biludlejningsfirmaet „Dollaars“, hvor bil skulle være bestilt gennem
„Eurocar“, her var der en god ventetid inden vi kom til ved skranken, hvor Kirsten, Richard og jeg blev skrevet i kontrakten som chauffører. Vi fik herefter udleveret en Dogde Minivan, og efter at have læsset bagage ombord og fundet
vore pladser i koreroed, Grethe og Else bagerst, i midten Kirsten og Herbert, og foran sad så Richard og jeg.
Richard kørte herefter til Glendora, hvortil vi ankom hos Connie og Kent ca. kl. 2030, godt hjulpet af vor GPS, som vi
hjemmefra havde lånt af Ole Johansen. Vi blev budt hjertelig welcome af Connie og Kent og anvist vore logi, Else og
jeg fik et dobbeltværelse, hvor vi også boede 5 år tidligere, Kirsten og Herbert var der redt op til i TV-stuen, Grethe i
Connies kontor og Richard i Kents kontor. Connie havde lavet en gang spagetti med kødsovs og det blev hurtig serveret
og nu fik vi også en rigtig hygienic over et par øl og et glas vin indtil vi gik til ro, Else og jeg kl. ca. 2245.
Tirsdag den 08. april.
Efter en god nats søvn vågnede Else og jeg kl. 0630, stod og påbegyndte morgenmaden, og kl. 0830 var alle oppe, og
temperaturen var nu 20 gr. C. Efter alle havde indtaget lidt marginal, kørte vi fra Glendora kl. ca. 0930, og vor destination var Venice Beach, og efter et par fejl/morsel, fandt vi frem til stedet. Her gik vi langs stranding vandkanten i bare
tærer og soppede, stranden er netop, som vi ser den i
TV herhjemme, med livreddertårne, rednings biler
m.v.. I de nærliggende gader gik vi på shopping, og vi
spiste også ved en burger bar eller nursery en strandgrill, og derefter lidt mere shopping. Efter at have
betalt for parkering, fortsatte I nu til Hollywood Boulevard, hvor vi tog en længere spadseretur på stjernefliserne med alle de kendte og berømte navne af skuespillere, musiker m.v. og endte ved „Det Kinesiske
Theater“, hvor vi så hånd og fodaftryk i cement i
fliserne foran teateret, undervejs var der mulighed for shopping, som alle hvis også lod
sig friste af. Endelig et pit stop på en bar, hvor vi drak en øl, inden vi fandt tilbage til
bilen og kørte mod Glendora, på vej dertil handlede vi ind i et større Supermarked på
„Rute 66“, inden vi var hos Connie og Kent kl. 1930. Nu gik madlavningen i gang, a1le
lavede lidt eller meget, og vi drak da også en øl, og til maden havde vi indkøbt vin, vi
sad ude på terrassen og spiste da Connie og Kent kom hjem og så hang en tid med
endnu et glas vin eller en øl, indtil vi gik til ro, efter en dejlig dag.
Onsdag den 09.04.2014.
Vi var alle oppe mellem kl. 0700 og kl. 0730, og efter morgenmaden, som vi hver især
selv lavede i køkkenet og samledes på terrassen og spiste i fællesskab, herunder aftales at
vi ville køre til Universal Studios i Los Angeles, så direkte dertil og var fremme kl. 1020.
Efter at have betalt entre og var kommet indenfor besluttede vi at starte med en rundtur i
parken, så vi fandt frem til påstigning stedet og denne rundtur varede 45 minutter, hvor vi Det kinesiske teater på
Hollywood Boulevard.
oplevede, hvordan man laver jordskælv, og andre ulykker, ja selv King Kong, der sloges
med øgler m.v., så en dejlig oplevelsesrig tur. Vi var på besøg i „Speciel effekts House“, samt i „House of Horror“ og
„Munung The Ride“, hvor Richard mistede sine ellers nyindkøbte solbriller. Der var også blevet tid til lidt frokost og et
par ølstop undervejs, inden vi forlod parken og kørte hjemad
imod Glendora, men købte igen ind i supermarked undervejs
og hjemme vi fik en drinks og en øl på terrassen inden vi
skulle i gang med madlavningen, temperaturen havde været på
mellem 28 og 30 gr. C. Mens vi spiste kom Kent hjem og han
spiste da sammen med os andre, vi fik grønsager og hakkebøf,
lidt senere kom også Connie hjem efter en lang arbejdsdag, og
vi sad alle og sludrede ude i det gode vejr, indtil Else og jeg
var først til at gå til ro.
Udsigt over Los Angeles fra Universel Stidios

Fortsættelse følger..
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Billedskærer.
Billedskærer er et gammelt håndværk, men man ved egentlig ikke hvor gammelt, de ældste ting man har fundet her
hjemme stammer fra jernalderen, og er to mosefund, begge figurer er ret primitive i deres udformning, men dog forsøg
på frembringelse af træskulpturer. Først hen omkring år 1000 ses eksempler på træskærer arbejder. Det er hovedsagelig
kirkekunst, men til gengæld er det fremragende træskærerarbejder, både træskulptur og ornamentik, hovedsagelig inspireret fra Frankrig.
Reformationen var hård ved de danske billeskærer, og de fleste af de i forvejen få værksteder der var lukkede. Der var
nu pludselig ikke længere behov for billedskærer kunst, da det jo hidtil hovedsagelig var kirkerne der blev udsmykket.
Med ”renæssancen” i midten af 1500 tallet kom der igen en opblomstring af faget, man begyndte nemlig at fremstille
møbler hvor billedskærer og snedker arbejdede tæt sammen, det var hovedsagelig adelen der fik fremstillet møbler med
fornemme udskæringer til udsmykning af deres godser, senere også den velhavende del af borgerstanden. Hen igennem
1800 tallet går faget stille og rolig tilbage, der begynder at komme maskiner til møbelfremstillingen, og i dag er der kun
ganske få billedskærer tilbage, og det er mest restaurerings arbejder, og kunsthåndværkere.
Billedskærer værkstedet skal være indrettet således at arbejdsstedet er godt belyst, der skal være en ”billedskærerbænk”
den er højere end en normal høvlebænk, og har normal kun bagtang, d.v.s. den bageste bevægelige del af bænken, og
bænkdupper af jern til fastholdelse af emnet der skal bearbejdes.

Billedskærerbænk.

Forskelligt billedskærerværktøj.

Værktøjet består hovedsagelig af billedskærer jern, og disse findes i et stort antal, og består som regel af serier f.eks.
geisfus, der er v-formet, huljern, fladhuljern, flade jern, som er ganske svagt hulede og snirkeljern, billedskærermejsler
er en slags stemmejern men spinklere udformet, der findes endnu flere forskellige, og de består som regel af serier på 2
til tre stykker somme tider flere i en serie. Skæftet på jernet skal helst være 8 kantet, således at det ikke glider i hånden.
Ligeledes kniplen der bruges som slagværktøj fås i forskellige størrelser, og er som regel fremstillet i hvidbøg.

Kavalet
Billedskæreren har også som en del af sit værktøj modellerpinde til ler og voks, således at han ved vanskelige opgaver
kan lave en model af arbejdet først, han har naturligvis også slibesten og strygesten, således at han hele tiden kan holde
sit værktøj skarpt, disse har naturligvis facon så han kan slibe sit værktøj både udvendig og indvendig.
Han har naturligvis også både skruetvinger, klemmer, vinkler, krumpasser, lineal og meget mere.
Når billedskæreren skal i gang med et kraftigt udformet relief, starter han med at tegne motivet på et stykke papir, og
derefter overfører det til det stykke træ han skal lave relieffet på, det skal helst være så glat som muligt således at han
kan se tegningen. Han kan også vælge at tegne direkte på træpladen. Herefter begynder selve udhugningen, og da starter
han med at brugen en geisfus, et v-formet jern, hvor han nøje følger konturstregen så han får et nøje billede af sit arbejde, og herefter begynder den endelig udhugning af relieffet, hvor han bruger sine forskellige jen og sin knippel, alt
afhængig af form og dybde af det der skal hugges af. Billedhuggeren skal også være meget opmærksom på træets årer
når han vælger et stykke træ, og også mens han skærer i det.
Det er ikke alt arbejde der kan fastholdes på bænken ved hjælp af bænkdupper, skal han lave en rundskulptur må han
brugen en kavalet det er en slags drejeskive, så han kan komme til fra alle sider. Sådan en skulptur kan bestå af et stykke
træ, men da kærnen i et stykke træ ikke tørre så hurtigt, som resten af træet fremkommer der ofte revner, og det kan derfor være en fordel, at sætte flere stykker træ sammen i stedet for. Mange gotiske figurer der som regel er lavet i et stykke
træ, er hule i ryggen, for derved at fjerne spændingerne i træet.
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Billeder fra hulemøde i Naverdalen ved L.A.´s 80 års jubilæum
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FREDERICIA
Fredericia til Bladet.
Åbning efter sommerferien var Tors den 7/8 Det var dejligt at se så mange 13 blev vi.
Humøret var høj, Men vejret var også lidt mere tempereret, oveni den ekstreme varme vi har haft i den senere tid. Dejligt
men også hårdt var det jo for mange. Solvejg havde vagten, Vi fik som vanlig noget godt til Ganen og smagsløgene
sagde de da dem der smagte. De turde nok ikke sige andet. Der blev jo endda sunget Blærerøvssangen.
Om det var fordi Bent kom for sent må vi lade usagt men frisk initiativ tak for det Bent kom snart igen.
Men vi bliver nødt til at lære sangen igen. Det var dog en noget sjov tam og kort version vi fik lavet. Hi Hi.
Det kan vi da ikke have siddende på os. Men hatten klædte ham meget. Lidt mobning var der også og mærkeligt nok gik
det igen ud over mig. Det forstår jeg da slet ikke. Så får jeg skæld ud over jeg kommer for lidt. Så i går kom jeg for meget, nogen syntes jeg var for fræk. Men kære venner uanset hvor meget i „Mobber“ mig bliver jeg ved med at vende
tilbage og tilbage bare til skræk og advarsel Ha ha. Husk det. Jeg kan jo ikke undvære det. Eller jer. Vi vil også sige en
kæmpe stort tak til Rengøringsholdet der den 26/7. Og så vidt jeg hørte blev der slidt 2 eller 3 dage.
Kom igennem det hele, og hold da op det var sej, for det var kun Jørgen, Lene, Anni og Lars der kunne komme:
Stærkt gjort kære venner og igen Tusind tusind tak fra alle
os andre. Næste år vil vi tilrettelægge det bedre så vi andre ikke er taget på ferie.
Datoerne for de kommende møder og Arrangementer er
Lør. 16/8 Kl. 13,00 Hulemøde, Vagt Niels
Lør. 30/8 Kl. 13,00 Grill Party, Velkommen til alle.
100 Kr. Pr person. Tilmelding til Anni 52 70 60 31 +
Solvejg 42 75 49 75 senest Ons. den 27/8.
Tors. 4/9 Kl. 19,00 Hulemøde, Vagt Niels
Lør. 13/9 Kl. 13,00 Hulemøde, Vagt Bent
Lør. 27/9 Kl. 13,00 Ålegilde, 120 Kr. Pr. Person.
Tilmelding til Anni 52 70 60 31 + Solvejg 42 75 49 75
senest man. 22/9.
Tors. 2/10 Kl. 19,00 Generalforsamling.
Med kno i bordet
S.W.

FREDERIKSSUND
1.August 2014. På denne dejlige sommeraften var vi
samlet 12 personer til den årlige grillaften i hulen.
Formanden bød alle velkommen tilbage efter en lang og
vel fortjent sommerferie efter en hektisk juni måned med
diverse arrangamenter så som Håndværk & Husflid
udstillingen på Andelslandsbyen Nyvang. Derefter på
Frederikssund Byfest og til sidst Jægerspris festen.
Formanden havde modtaget fra HB nogle forslag til,
hvordan man i fremtiden kunne tænke sig, at få Den
Farende Svend tilsendt? Der var således 3 forskellige
alternativer i spil. Men da vi ikke kunne tage en beslutning
på dette, vil det blive framlagt på huleaften fredag d.
3.oktober 2014, så det er vigtigt, at så mange møder op,
så vi kan træffe en enstemmig beslutning om dette emne.
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Klokken blev flittigt brugt denne aften af Poul Berg og
Vibeke og Torben Silving. Vi siger tak for skænken.
Efter et par hyggelige timer, var det på tide, at synge
minderne og komme hjem.
CUK-Frederikssund ønsker tillykke med fødselsdagen til
Per Jensen den.7.september 2014
Kaare Hansen den.13.september 2014
Birger Svendsen den. 16.september 2014
Carl-Otto Enevoldsen den.29.september 2014
Kommende arrangementer
Lørdag den 30.august 2014 – Åbenthus\Loppemarked
7- 8 september 2014 – Høstfesten på Andelslandsbyen
Nyvang
Fredag den 12.september er der åbent hus hos Arne &
Kate Jakobsen i forbindelse med deres guldbryllup.
Selskabslokalerne, Falkenborgvej 8, 3600 Frederikssund
Med kno i bordet.
Jan Johansen

HERNING
Fantastisk søndags møde i hule d.3/8 vi var i alt 21 personer til borgmesterens moregns kaffe bord. Vi var så heldige at vi havde fået gæster fra både nær og fjern. Birgit
og Børge fra Århus, Merethe og Torben fra Sønder Jylland
havde også fundet vej til hulen. De var alle 4 lidt „brugte“
de havde vist haft et rigtig hyggeligt planlægnings møde
vedr. Mosel turen hos Flemming og Grethe. De kom ikke
med sengen på ryggen, men de havde vist ikke opholdt sig
i den i mange timer inden de kom i hulen. Endelig havde
Merethe og Torben bestemt sig for at blive navere i Herning - det er vi bare meget glade for. Torben kender de
fleste han er vores fantastiske buschauffør når turen går til
Mosel og ja hans livsledsager Merethe er hende der sørger
for, at der altid er kolde øl ombord i bussen. Hun er uden
tvivl den rigtige til dette job, for hun er en af de få der kan
nænne at sælge øllene. Torben er tidligere Naver fra Århus
foreningen og Merethe har arbejdet i Holland i 16 år, så vi
er klar til at indlemme dem i vores forening. Velkommen
til jer begge 2.

Vi havde flere dejlige gæster, for vores naver ven Nancy
havde valgt at lægge vejen forbi sammen med husbonden
Frode. De havde vundet både øl kort til City cafeen og
mad kort til Marco Polo, så de har en plan om at dukke op
i Herning inden længe. Indtil flere personer mente at de
var klar til at deltage i festen - ja nogen havde sågar øl
kort så det skal nok blive morsomt. Ja, så havde vi også
fornøjelsen af at havde besøg af Torben Lodahl vores helt
fantastiske MAD LEVERANDØR til pinsestævnet. Han
havde desværre også denne dag travlt i forretningen,
havde lige sat nogle stege i oven til de næste gæster - medens han besøgte os i hulen. Endnu engang tak til Torben
for rigtig god mad til pinsestævnet. Håber at se dig i hulen, hvis du får tid. Tot kan altid guide dig på vej til hulen
- han er heldigvis rigtig god til at fine vej. Selv sekretæren
kan han hjælpe på vej, når der skal sluttes af på City cafeen. Så lidt sladder - „drengene“ i vores foreningen var
ikke klar over at damerne på Hejse kro var blevet SOLGT
- gad nok vide om de er ved at være gamle? Jeg glemte
forresten at fortælle at vores nye medlem MERETHE er
morgen bolle dame!! (han er heldig ham Torben) altså i
BRUGSEN. Hun står tidligt op og klarer det hele. Jeg vil
nu skynde mig og fylde kufferten for at rejse over til Putin
i Rusland. Jeg vil prøve om jeg kan få ham overbevidst
om, at han skal være naver i Herning for han trænger til at
grine lidt - I hører nærmere om det lykkes for mig.
Fortsat god sommer til jer alle.
Naver hilsen
Jonna.

HOLBÆK
Til hulemødet d.19-09 fejrer vi Peters 25 års medlemskab
i CUK. Han truer med at vil servere mad.
Til Oktober hulemødet d.17-10-2014 kl. 20.00
indkalder bestyrelsen til ekstraordinær generalforsamling.
Dagsorden.
1. Stillingtagen til udgivelsen af DFS.
2. Kontingent
3. Eventuelt
PBV
Ole P.

8.

HØRNING

KØBENHAVN

Sommerhilsen fra Hørning Naverne.
Sommeren går, fantastisk vejr. Vi glæder os allerede til
møderne i hulen starter igen.
Vi har mødtes på kryds og tværs i sommerens løb og det
har været vældig hyggeligt. Der er blevet hygget og snakket og diskuteret. Det er sådan en forening skal være.
Også de digitale midler er taget i brug for ikke at komme
for langt fra hinanden. Det er en god opfindelse, den
skulle vi have haft patent på!
Så har vi fået nogle regneark fra hovedbestyrelsen, de
volte os lidt hovedbrud. Så mange tal på tre regneark, der
måtte vi have hjælp fra Frode Zachariassen. Det viste sig
vi havde regnet rigtigt, så nu ved vi ca. hvad det koster pr
medlem, med de 3 forskellige udspil vedrørende kontingent til Hovedkassen. Frode Zachariassen svarede:
”Med hensyn til det som du har læst lektien til er korrekt.
Digitalt blad: Kr. 18,Bunke forsendelse: Kr. 25,60
Brev til alle: Kr. 32,30”
Så nu kan vi bedre se det. Så skal der bare finde ud af
hvilke tidsalder vi lever i. Vi er spændte på resultatet af
afstemningen ude i den vide verden.
En lang dejlig sommer er nu snart omme, og de hyggelige
vinteraftner står for døren.
Nu glæder vi os til mødet i Hulen, fredag den 5. september kl. 19,00 ”Ferieminder” husk fotos, film og gode
historier. Så skal det nok blive hyggeligt.
Hyggelige hilsner
Niels Vase

Med stor beklagelse, måtte Havemessen hos Anne-Lise og
O.B. den 26. juli desværre aflyses. Da datoen nærmede
sig, kom den på tværs for flere af medlemmerne. ØV! Jeg
håber at det var en enlig svale nu hvor Hulen igen holder
åbent efter sommerferien, og vi skal hygge os sammen.
Ikke mindst til de traditionsrige festarrangementer, der
sætter prikken over i’et på minderne! Første åbnings dag
bliver Søndagsmesse den 7. september kl. 10.30, hvor vi
starter med et lille morgenbord. Der må være en masse at
tale om efter denne indtil videre pragtfulde sommer og
lange tid fra Hulen. Torsdag den 25.9. er der SvendeHulemøde, og husk det er kl. 18.00! Lørdag den 4. oktober kl. 13.00. er det endelig tid til igen at holde et party,
nemlig Surpriseparty, hvor der kan ske både det ene og/
eller andet. Fakta er at vi skal HYGGE os! Se mere i Københavner Naven. Sidste tilmelding er den 28.9. til formanden på tlf. 33 15 09 85 / 29 85 16 99.
Apropos Københavner Naven, kan den nye udgave
findes på CUK’s hjemmeside. Da vor del af siderne har
været noget tam, kan man ligeledes læse lidt om foreningens indtil videre 115 års historie!
Arrangementer:
7.9. kl. 10.30 Søndagsmesse
25.9. kl. 18.00 ! Svende-Hulemøde
4.10. kl. 13.00 Surpriseparty
Med kno i bordet
Niels „2 m“

NÆSTVED
Siden sidst. Til hulemødet d. 08.08. var der mødt 16 medlemmer. Vi havde et godt hulemøde med en god stemning. Der
blev naturligvis talt en del om vores dejlige sommer. Nu ser vi frem til en forhåbentlig god efterårssæson. Samarbejdet
med Danske Ølentusiaster bliver desværre ikke til noget, da de i deres optimisme mener, at vores lokaler er for små, da
de forventer 40-50 medlemmer pr. mødeaften. Allerede d. 26.09 er Hulen lejet ud til nogle malere, der skal holde vinsmagning. Dette kombineres med en orientering om naverne. Efter mødet gik vi ned til Carstens veltillavede sellerisuppe
efterfulgt af ossobuco med tilbehør. Det smagte fantastisk. Stor tak til Carsten.
Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling d.
10. oktober kl. 19. Derfor flyttes hulemødet til samme
dag. Der skal stemmes om, hvordan vi fremover skal modtage Den Farende Svend. Der er 3 forslag at stemme om,
så mød op og giv din mening til kende.
Forslagene vil kunne læses i Hulen.
Der bliver holdt ølsmagning i Hulen fredag den 3. oktober
kl. 19. Der vil være 10 forskellige øl at smage, og Herman
fra Superbrugsen i Fensmark vil som sædvanlig fortælle
om de forskellige øl. Han vil have nogle gode tilbud med.
Bagefter vil der være pølsebord som sædvanlig. Hele arrangementet koster 165 kr. Tilmelding kan ske til Ove på
tlf. 20 86 39 31 eller på liste i Hulen.
Med kno Ove.

9.

SLAGELSE

SILKEBORG

Hulemøde d. 1. aug. 2014 blev indledt med sang nr. 47.
Der var mødt 12 medlemmer op denne lune sommeraften.
Undertegnede var desværre forhindret så referatet er foranlediget af Kasserer, Ejner Petersen. Udsendelse af D.F.S.
blev livligt diskuteret og der vil blive afholdt afstemning i
hulen fredag d. 3. okt. Hans har fået henvendelse ang.
indløsning af støttebeviser ved hulemødet i september,
men da dette møde er flyttet vil disse beviser kunne indløses ved hulemødet i oktober. Der var heldigvis stor tilmelding til Grillarrangementet d. 6. sept. hvor Hans er primus
motor. Husk selv at medbringe mad! Så var det tid for de
medbragte ”skorper” og her ville Ejner endnu engang
prøve at komme af med en omgang, men heller ikke denne
gang lykkedes det. Så derfor er han nu taget en tur østpå
for pengene sammen med Karen. Minderne blev sunget
ca. kl. 21:30 hvorefter hulen blev behørigt efterladt.
Med kno i bordet.
Erik
Kommende arrangementer i Slagelse:
5. sept. Kl. 18:30: Hulemøde. Flyttet til lørdag.
6. sept. Kl. 13:00: Hulemøde og Grill – tilmelding til
Hans på 24 47 29 58
26. sept. Kl. 18:00 – 23:00: Sct. Michaels Nat
3. okt. kl. 18:30: Hulemøde

Til månedsmødet, d. 27. juli, var der fremmødt 10 svende,
eneste punkt på dagsorden var, formandens orientering
om indkøb af et hejseværk, til at lette transporten af øl og
vand. Så nåede vi til den 2. august 2014, det blev en dag
der vil stå printet i hukommelsen, Peter Ederkops 40 års
jubilæums som naver. Fra hele lille Danmark, var der mødt
mange gæster frem, deriblandt også tidligere kolleger fra
Thule. For at sætte kronen på værket, var der også fuld
pressedækning, i form af en journalist og en pressefotograf fra den lokale avis. Alt i alt en minderig dag, med
masse af sang, ledsaget af Ederkoppens harmonika, og
Jane havde lavet en uforlignelig ta selv buffet.
Med kno Boje / N. Peter

RANDERS
Vi har ikke haft hulemøde i august, men bestyrelsen har
planlagt en dejlig tur for os, som kommer til at foregå lørdag den 20/9 fra kl. 10. Her samler bussen os op ved Føtex
på Mariagervej, hvorefter vi glade og forventningsfulde
sætter kursen mod Ålborg, hvor færgen til Egholm ligger
klar. Efter 5 minderige minutters sejlads er vi på Egholm
(husk søsygepiller…). På Egholm beværtes vi med ål –
måske det gode mærke, ad libitum?
Foreningen betaler bussen og ålene. Færgebillet (max 20
kr.) og drikkevarer er for egen regning.
Tilmelding klarer vi ved hulemødet den 5/9. Ring til Peter,
hvis du vil med på turen, men ikke kommer til mødet.
Vi glæder os.
Vi siger tillykke til Freddy, der har 40 års jubilæum den
20/9 – han får et LEVE i bussen til Egholm.
Og tillykke til vores juledekorationsfremstiller, der bliver ¾
rund den 30/9
Med kno
Helle

STOCKHOLM
Nu bliver nætterne længre og dagene kortere. Vi har haft
besøg af Flemming og Vibeke igen og de hade med sin
datter Sissi og hendes veninde Sasha, og siden kom Kurt
og Kisser fra Frederikssund med sin datter med familie, og
samtidig kom Karsten og Inger med båb, de hade taget
vejen gennem Gøta Kanal med sin båd. Der er dejligt at se
gæster udefra, som kommer udefra til Ingarø, men der
finnes også meget at se i Stockholm.
D. 06.09.14. Årsfest kl. 18.00
D. 13.09.14. Besøg på en brandstation kl. 19.
D. 26.09.14. Gesællaften kl. 19.
Med kno Onkel Anders

SØNDERBORG
Lørdag den 19. juli havde vi lavet Åbent Hus i vores Hule.
Det var et dejligt sommervejr, og vi startede på vores nye
terrasse, hvor John stod og grillede ringriderpølser.
Vi havde fået Otto Westergaard til at komme og fortælle
om naverforeningen og om hans og hans kones rejse til
Antarktis. Det blev jo holdt midt i de flestes ferie, og resultatet var da også, at der kun mødte to gæster og ti naver /
navervenner op. Men pyt med det lille fremmøde. Otto er
en fremragende fortæller. Vi kom vidt omkring i Navernes
historie og endte som sagt på isen i Antarktis. En rigtig
spændende dag. Tak til Otto for det gode foredrag.
Med kno
Jette

10.

VEJLE
Mødet den 25. juli 2014. Startet med en sang, som Hans havde fået engang fra Søren Hvejsel, der handler lidt om vores
hytte og omgivelser, som jo er skønne. Hvor vi mindes Søren med sangen. Så var der studenter gilde i hytten den 4. juli,
der var et kort med tak, da de er kommet der igennem mange år, vi takker også, og tak for drikkevarer.
ET STORT FORSINKET TILLYKKE TIL TOMMY MED DE 45 ÅRS JUBILÆUM.
Der er rettet henvendelse til Vejle Naverforening fra Sdr. Hygum Hjemstavnsgaard ang. deltagelse af Naver i
Hjemstavnsgaardens årlige ”Landsbyen i arbejde og fest”. Det er et arrangement, hvor der bl.a. udføres håndværksarbejde, som i ”gamle dage”. Det være sig smede og tømrerarbejde. Formand Hans Emborg rettede henvendelse til flere
foreninger, om der var medlemmer, der kunne deltage. Det lykkedes at få 3 Naver til at deltage. Hvordan arrangementet
forløb, hører vi forhåbentlig nærmere om fra deltagerne.
Til mødet den 29. august opfordres I til at møde op, idet der skal drøftes og besluttes, om Den farende Svend skal
digitaliseres, så medlemmerne får bladet på PC- eller DfS fortsat skal leveres til medlemmerne via Post Danmark.
Som I sikkert har læst i referatet fra delegeretmødet, var det til debat på delegeretmødet. Så medlemmer i Vejle: Mød
op idet det er en vigtig beslutning, der skal træffes.
SÅ ER DET SNART ÅLEGILDE IGEN. DEN 20. SEPTEMBER. TILMELDING TIL HANS, OG DET ER BINDENDE, OG
SENEST DEN 13. SEPTEMBER. HANS HAR TLF NR 75 83 09 01 ELLER 40 92 97 05. DER LAVES OGSÅ I ÅR FLÆSK TIL
OS DER IKKE SPISER ÅL. Inger havde igen lavet lidt let mad til mødet, hvad skulle vi gøre uden Inger. HUSK NU AT
MØDE OP TIL MØDER, VI VAR KUN 7, FERIE MÅ DA VÆRE OVRE.
MED KNO LIS

ÅRHUS
Til hulemøde i juli var der trods sommerferie godt besøgt, vi havde den glæde at kunne overrække vores medlem Tonny
Clemmensen et telegram og en gave fra foreningen, Tonny havde den 26. juni passeret 75 år og vi ønsker ham tillykke.
Denne aften fik vi også den sørgelige nyhed at vores tidlige medlem Åge Tjerrild var afgået ved døden den 23. juni, Åge
havde været medlem i over 50 år, og selv om familien meldte ham ud da han blev mere og mere dement, vil vi alligevel
mindes Åge i hulen, Åge var tømrer i sin aktive del af livet, kun få i vores hule husker at Åge blev indmeldt, han blev
indmeldt i 1959 samme dag som sin yngre broder Holger som stadig er medlem, vi husker Åge for hans altid humoristiske
humør og alt det han lavede for hulen. Ære være Åges minde.
Til hulemøde i august var der ligeledes mødt en pæn flok op, vi havde denne aften besøg af en sjælden gæst Poul Erik
Rasmussen som bor i Burneny, Vancouver i Canada, Poul er gerne i Danmark hver sommer, men ikke altid et besøg i vores
hule, sidste gang han besøgte os fortalte han ivrig om hvordan han da han var 24 år, havde arbejdet i Afrika i Congo for
Albert Schweitzeer, den store hvide medicinmand som var taget til Congo for at lave en tandlægeklinik. Jeg snakkede lidt
med Poul Erik og han fortalte hvordan han skulle på jagt når han kom hjem igen, han skulle på jagt noget længere oppe i
British Columbia, den canadiske stat han bor i, her skulle han på jagt efter sort bjørn og forskellige krondyrsarter.
Leif Nørgaard var så venlig at slå på klokken, men kun
hvis vi ikke ville synge for ham, det undgik han så, vi kan
vel bestikkes hvis vi får en øl, vi takker mange gange.
Næste møde:
12. september almindeligt hulemøde kl. 20.00
26. september hulemøde med ledsager 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
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