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Det er med stor sorg vi modtog meddelelsen om at vor gode naver ven Georg Hansen

er taget på sin sidste rejse. Georg sov stille ind I sit hjem den 13. august 2014 i en

alder af 87 år. Georg kom til Canada I 1956 hvor han senere oprettede et maskinværk-

sted „Wemas Industries“ som han havde stor succes med. Georg var en af stifterne af

naverklubben I Calgary I 1958 og var medlem til det sidste. Georg blev I 2008 ud-

nævnt til æresmedlem af CUK. Georg havde I 2010, i forbindelse med OL i

Vancouver, æren af at skrive Canadisk historie ved at være en af de få der har holdt

faklen fra Calgary 88 og Vancouver 2010 på same tid. George var med til at producer

faklen i 1988.

Ære være hans minde.

Naverne i Calgary.

Holbæk holder Julefrokost
d. 29. november 2014 Kl. 13.00 -

I hulen på Kasernevej 6E, 4300 Holbæk
Tilmelding til Ole senest d.22. november

på tlf. 23 10 88 42
Pris 75,00 kr. 

Holbæk ???
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FØDSELSDAGE

JUBILÆUM

TAK - TAK - TAK - TAK
D. 02.11.2014 Gunvor Rasmussen     Stockholm

85 år Ølbycenter 23 F

4600 Køge

D. 09.11.2014 Arne Sejer Jacobsen   Frederikssund

70 år Nørresvinget 12. st. tv.

3600 Frederikssund

D. 09.11.2014 Poula Mortensen    Næstved

70 år Dalumvej 30

4700 Næstved

D. 23.11.2014 Kenneth Olsen    Los Angeles

85 år 6410 California Ave

Bellflower CA 90706

USA

D. 27.11.2014 Peder Hørlück Nielsen    Zürich

50 år Zugerstrasse 50K

CH-8820 Wädenswil

Schweiz

D. 29.11.2014 Teddy Juliussen    Calgary

70 år 1712-61 st. Street NE

Calgary, AB T1 Y1 N2

Canada

D. 03.11.2014 Jens Erik Hansen    Hørning

25 år Højgårdsvej 59  2.tv.

8362 Hørning

D. 05.11.2014 Hardy Edward Johansen   Sønderborg

10 år Højvang 4 D

6400 Sønderborg

D. 05.11.2014 Sven E. From    Sønderborg

10 år Lavbrinkevej 46

6400 Sønderborg

Mange tak for opmærksomheden og de mange dejlige

telegrammer jeg modtog til min 65 års fødselsdag samt til

mit 40 års jubilæum.

Med kno i bordet. Freddy Christensen. Randers

I forbindelse med vores Guldbryllup.
Tusinde tak for alle hilsner og telegrammer samt alle der

mødte op til vores Guldbryllup fredag den 12. september

2014. i var med til at gøre denne dag uforglemmelig. En

særlig tak til Claus Helsøe og Anita Bondy for at de kom

og spillede lidt for os.

Med kno i bordet og naverhilsen til alle.

Kate og Arne Jacobsen, Frederikssund.

En stor TAK for alle Naverhilsener og telegrammer jeg fik

fra Randers, Vejle, Hoved forbund, og Fredericia, samt e-

mail, sms, og telefonopkald i løbet af dagen i anledning af

mit 25 Års Jubilæum. 

Med kno Solvejg Weitling. Fredericia

TACK. TACK. TACK.

Det var med stor besvikelse att vi även detta år fick stanna

hemma från en fantastisk moseltur. Problemet var att

maskineriet plötsligt krävde underhållsservice. Därför var

det för oss en stor överraskning att få en hälsning från

deltagare samt personal och värt vi detta års moseltur.

Tusen tack alla.

Inga och Anton

Stille stille stille blev den gl. nav (Carl ondt i maven) i Frederikssund ved sidste hulemøde:

Formanden kaldte mig op! Jeg tænkte hvad fanden har jeg nu lavet, jeg har jo til (mange) tider svært ved at holde kaje!!

Men det var sku’ noget helt andet, noget der fik mig til at holde kæft, (tro mig) jeg fik den for mig ubeskrivelige ære at

blive udnævnt til æresmedlem af Frederiks Sunds forening!!!! Det fik mig ikke alene til at blive stille men også lidt langnæ-

set (i aldfald måtte jeg trække luft op i næsen) trods jeg overhovedet ikke er forkølet eller lign.

Jeg vil her sige et dybt TAK til vores bestyrelse og håber da samtidig at det er noget i andre i vores rigtig gode forening

samtykker!  Af mit (gl.) hjerte mange tak!!!!!

Med kno og ærbødighed

Otto Enevoldsen

Tak for alle telegrammer i forbindelse med mit 45-års jubi-

læum i naverforeningen.

Karl Maler, Hillerød

En tak herfra skal lyde for alle de mange hilsener, telegram-

mer og flasker i forbindelse med mit 25 års jubilæum. Fra

HB. Vejle, Slagelse, Tusenæs, Holbæk, og alle andre.

Hilsen Peter D. Frederiksen. Holbæk forening.
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Mindeord.
Det er med sorg jeg må meddele, at foreningen i Vejle har mistet et mangeårigt medlem. Horst Dieter Zaedow tog den

28. september 2014, 70 år gammel ud på sin sidste rejse. Horst blev født i Flensborg og uddannet som maler i Tyskland.

Efter endt uddannelse kom Horst til Danmark som ca. 20 årig. Horst blev indmeldt i CUK i Esbjerg den 1. december

1982 og flyttede sit medlemskab til Vejle i begyndelsen af 90erne. Han var således medlem i godt 32 år. Indtil helbredet

satte en stopper for det, var Horst en flittig gæst i hytten. Horst var også særdeles hjælpsom; han har malet både huset og

Peter flere gange. For omkring 10 år siden blev han lam i benene efter en operation og kom derefter kun få gange i hyt-

ten.

Æret være Horsts minde.

Hans Emborg Vejle

Chris in memoriam
Vores æresmedlem, Chris, tog på sin sidste rejse den 1. oktober. Det var få dage før

hans 89 års fødselsdag. Chris havde rejst og arbejdet i Grønland, Norge, Tyskland og

Østrig, og han kom med i Randers Naverforening i 1991. Han blev bisat fredag den 10/

10 med oktober solen tittende ind ad vinduerne. Fanen stod ved hans side med en præ-

cision, der ville have passet ham godt. Ting skal jo gøres ordentligt. Chris, der bar det

borgerlige navn, Christian Schmidt, havde tilnavnet, ”Den lyserøde panter”, og han var

lige så fuld af finurligheder som denne figur. Han satte sig ind i mange ting, og man

kunne altid få en god samtale med ham om emner, der optog ham. De sidste år så vi

ham ikke i Hulen, men han sendte gerne en hilsen, når Peter eller andre fra Hulen kom

forbi. Den sidste hilsen blev overbragt af hans datter, der i sin fars ånd kom ud i Hulen

med en kasse øl efter hans død. Tak for skænken, Chris. Tak fordi du var her. God rejse.

Med kno

Helle

Vi skal nu alle være digitale.
Jeg har fået et stykke papir hvor jeg skal tage stilling til nogle forslag. Det undrer mig at der ikke er sat nogle priser på

hvor meget vi kan spare ved at ændre forsendelsesmåden af ”Den farende Svend”. Det havde været smart at oplyse det i

bladet. Temaet på delegeretmødet var jo at bladet nu var blevet for dyrt at sende med posten og der skulle findes en an-

dre veje. Jeg kan her oplyse efter min egen regnebog, at en digitalt udsendelse koster hun hovedkassekontingentet og for

bladet koster forsendelse med B post 6,50 kr. + en kuvert + trykning. Man har hele tiden slået på, jamen hvem skal lave

det det stykke arbejde, naverne er sædvanligvis ikke bange for at give en hånd med i foreningerne og kan foreningerne

spare noget ved at ændre forsendelsesmåden, er der nok nogle der vil hjælpe til. Jeg kan læse i sidste nummer at forman-

den Kaj Jepsen er meget bekymret og tror at bladet snart lukker, når vi frit kan vælge at få det enten digitalt eller med

post. Mange foreninger kæmper for at kunne overleve og med at få deres budgetter til at hænge sammen og da størstede-

len af medlemmerne kun har deres folkepension at leve for, er kontingentforhøjelser ikke velkomne. Det kunne måske

hjælpe nogle foreninger økonomisk at de ikke skal bruge størstedelen af kontingentet til hovedkassen. Men der er altid

indvendinger når tingene skal ændres, og HB har hidtil ikke haft viljen til at gå nye veje, men de bliver nødt til at se i

øjnene at det ikke går den samme vej med Svenden, som med andre foreningsblade der er gået ind, grundet de stigende

portoudgifter og omkostninger. Vi jo digitale i forvejen så der er jo ingen ændring, kun skal man have muligheden for at

afsige sit blad. Selvfølgelig skal bladet stadig være på hjemmesiden, hvorfra man så kan hente det og gemme det i com-

puteren. Har man en smartphone, som enhver skoledreng løber rundt med, kan man nu med den læse Svenden overalt og

til dem som stadig ønsker at modtage bladet, de skal betale de godt 10,- kr. mere i kontingent, end dem der som ikke

mere ønsker bladet tilsendt. Det blev sagt at på delegeretmødet at svenden nu kom i fuld udgave. Det set også lidt sært

ud at webmasters adresse står på bagsiden af bladet på hjemmesiden? Ligeledes lovede redaktøren at bruge et andet

program til at lave bladet i, så vi bliver fri for de dårlige billeder.

Vagner Kviesgaard Sørensen



Moseltræffet 2014
I år var det moseltræf nummer 45. Vi var 37, der kørte med bussen og 10, der var kørt selv. Da vi ankom med bussen til Mesenich,

blev vi budt velkommen af Geert og Annemarie samt værtinderne Margit og Steffani. Vi blev indlogeret de respektive steder og blev i

enkelte tilfælde guidet på plads af Freddy og KB. Efter indlogeringen fik vi et herligt måltid serveret. Nogle mente, at der var gået

svamp i det, indtil de fandt ud af, at der var tale om champignoner. Bagefter var vi nogle stykker, der var oppe at besøge Robert og

fruen, inden det var tid til at gå til køjs.

Fredag, efter at fanerne var båret ind og nationalsangen sunget, var vi på udflugt til den gamle middelalderborg Ehrenburg, hvor der

var rundvisning. Vi kørte derop af snoede veje med en del hårnålesving, hvilket medførte at bussens anhængertræk satte sin autograf

i asfalten. Der var dog flere autografer fra andre busser, så jeg er sikker på, at det ikke var os på bagsædet, der var lidt for tunge bagi.

Vi kom helskindet derop og skulle gå ca. 500 m ned ad en smal vej, før vi kom til borgen. Der var heldigvis sørget for ”sygetrans-

port” til de dårligt gående, da det var meget stejlt det meste af vejen. Vi fik som sagt en rundvisning, og bagefter var der frokost, hvor

vi sad i en hyggelig udendørs riddersal og spiste af ler-tallerkner. Godt tunge i maven var det det tid til at skulle videre. Vi var flere,

der pustede og stønnede, mens vi besteg den stejle vej. Ca. halvvejs oppe tog jeg den på stop, da Geert kørte forbi på vej ned for at

hente de dårligt gående. Han rullede vinduet ned og spurgte; ”Hvad er det du siger, vil du ned og starte forfra igen”? hvilket absolut

ikke var tilfældet, så jeg fortsatte til fods og nåede helt op. Det krævede en kølig pils! På hjemturen var vi en del, der stod af bussen i

Cochem for at handle lidt. Vi var på jagt efter Moselfeuer, som er en dejlig krydret morgenbitter. De første to forretninger, som rekla-

merede med spirituosa havde kun vin og likør, men en venlig dame sagde, at vi kunne spørge hos bageren. Det lykkedes! Det skal

lige siges, at det er første gang jeg har købt sprut hos en bager. Om aftenen var der traditionen tro grill-aften i garagen. Som altid var

der god stemning samt mad og vin. Vi hyggede os også med sange fra sanghæftet.

Lørdag var der afgang med bussen kl. 9.00, hvor vi skulle ud på en lille sejltur fra Winningen til Alken. Vi sejlede under Mosel

Brücke, som er Tysklands 2. største bro med sin højde på 137 meter og en længde på 218 meter. Den bliver dog overgået i 2016, når

Hochmoselbrücke står færdig. En hyggelig sejltur med god servering. Man kunne købe pins til moselkasketten i baren, og da jeg bad

om 2 pins, satte servitricen straks 2 glas under tappehanen. Hun havde hørt det som 2 pils, men var hun ikke løbet tør for øl i hanen,

var de nok også gledet ned. Det kan i hvert fald Grethe og Flemming bevidne. Nå, men vi ankom til Alken, hvor vi blev taget imod af

Merethe og Torben, som var kørt der til i bussen. De skulle aflevere en barnevogn til Merethes søn, der var kommet fra Holland. De

guidede os hen til vinhuset ”Anton Hammes”, hvor vi fik en rundvisning i vinkælderen med efterfølgende vinsmagning. Anton var en

munter fyr, som var meget let at forstå, og han kom med mange sjove anekdoter, mens han fortalte om sin vin. Efter vinsmagningen

var der frokost ovenpå i restauranten, hvor vi fik serveret en såkaldt ”Winzerteller” og en kold genstand. Hjemturen mod Mesenich

foregik stille og rolig, og det smukke landskab blev nydt med stor fornøjelse. Tilbage i Mesenich var pumpefesten gået i gang, og

nogle blev fristet af kaffe og lagkage eller en kold pils.

Lørdag aften var der festaften i restaurant Serwazi-Zenzen, hvor der blev serveret en tre-retters menu. Ole Bøwig havde sørget for

musik og underholdning. Vi fik bl.a. besøg af Hr. Nimbus, som fortalte om sit nye køretøj, men han måtte i huj og hast forlade sel-

skabet, da han havde torpederet en ølvogn. Han ville nok ikke risikere at få os alle på nakken. Helt ærligt Ole, hvis de starter et tv2-

Charlie-comedy-show, er jeg sikker på, du vil tage kegler i den bedste sendetid lørdag aften. Udover det sang vi en masse dejlige

sange og sluttede af med ”Minderne”. Vi fik også lært personalet at lave skildpaddekaffe, og det gik absolut ikke for langsomt med at

få dem drukket. Om det var for mange af dem eller smerter i benene fra gårdsdagens bjergbestigning vides ikke, men undertegnede

nåede ikke hen til pumpefesten og den berømte meter øl. Det undrede også flere, at der var ro på restauranten før midnat. Men jeg er

sikker på, at de røde huer var stærkt repræsenterede ved pumpefesten.

Søndag efter morgenkaffen var der traditionen tro vinsmagning. Vi var en 12-15 stykker tilstede, og mens Steffanie serverede, fortalte

Geert om vinen. Vi smagte både hvid-, rød- og rosévin. Det smagte fortræffeligt! Grethe og jeg kunne i hvert fald sige bingo til et par

stykker. Kl. 12.00 var der middag i restauranten, og så skulle fanerne bæres ud, mens vi sang nationalsangen. Efterfølgende samledes

vi alle både moselfolket og personalet på terrassen og sang endnu engang ”minderne”. Der blev sagt tak til Margit og Steffanie samt

personalet, som vi havde smidt en lille skilling til som tak for god betjening. Kokkelærlingen fik en streng formaning af Margit om

ikke at bruge pengene på smøger. Margit blev for øvrigt optaget som naverven, men i hvilken forening fandt jeg ikke ud af. Mon ikke

hun er velkommen alle steder? Så var det tid til fællesfoto på trappen. Det gik godt nok lidt hurtigt, for regnen begyndte at sile ned.

Vi fortsatte der efter med bussen til en af Tysklands ældste byer Beilstein, som er Moselflodens svar på Rhinens Rüdesheim. Her blev

der handlet lidt, og de fleste af os samledes i den historiske Zenthauskeller, hvor Frank gav den gas på harmonikaen. Andre var gået

op på borgen for at nyde en kop kaffe og et stykke lagkage.

Søndag aften var vi på sejltur til den årlige vinfest i Cochem. Der var dog lidt tvivl om, at vi var kommet på den rigtige båd, men da

”Frikadellen” stod på ved næste stop, blev tvivlen gjort til skamme. Vi nåede Cochem, hvor en del stod af for at nyde et måltid mad,

på et af de mange spisesteder Cochem byder på. Andre blev ombord på båden, hvor der var musik og dans. Vi ombord blev også

underholdt af en flok hollændere, der kunne danse både stoledans og støvledans. Samtidig havde de deres helt egen Elvis. Det lød

som ham, men han kunne ikke helt huske teksterne. Pyt med det. Han sang kanon godt. Vi bør egentlig også sig tak til ”Frikadellen”,

for havde han ikke givet to omgange Kuemmerlinger, var den traditionsrige ”kreds” aldrig blevet sluttet. Vi var kun 5 til at klare den i

år, så tak for hjælpen til alle jer, der bidrog. Vinfesten blev afsluttet med et utroligt flot festfyrværkeri og vi sejlede hjemover.

Mandag morgen stævnede bussen så hjem mod Danevang igen, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke vores 2 knald-

hamrende gode chauffører Torben og Flemming for at blive fragtet helskindet frem og tilbage. I kører fantastisk godt! Også tak til

Merethe for god service i bussen. Vi tørstede ikke på noget tidspunkt! Til sidst og ikke mindst tak til alle jer, der har stået for plan-

lægningen af det hele. I er hele turen værd. Vi ses til næste moseltræf.

4.

Skrevet af Maj-Britt Juel Asmussen, Herning
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FREDERIKSSUND
Fredag den 12.september 2014 var vi med til, at fejre

Hulefar (Arne) og Kate Jakobsens guldbryllup. Og der

skal lyde en stor tak til Claus og Anita, som kom og spil-

lede til guldbrylluppet.

HERNING
Hulemøde d. 17/9. Vi var 11 personer og vi sang og spiste

„Eldorado gryde“ - en ret som de fleste i forsamlingen

kendte fra gamle dage. Harald sagde, at jeg godt måtte

skrive at det smagte godt, selvom jeg selv havde lavet det.

Borgmesteren havde sørget for desserten - irsk kaffe med

det hele - dog var der lidt kommentarer til flødeskummet -

altså det på dåse. Minderne fra USA turen var også lige

oppe og vende, sjovt nok „fyldte“ det meget at der ikke

kunne købes Fernet Branca eller Doktor Nielsen - bare de

FREDERICIA
Vi har siden sidste blad haft Hulemøder + grill fest som vi

holdt inde da der var mødt fåtalligt op. Men endte jo alli-

gevel så hyggelig som altid når vi mødes. Roman Slog på

klokken. Tror fordi han så regner med at kunne slippe den

2. okt. da han fyldte 80 ÅR. Hjertelig tillykke med det

Roman. Men var lidt snyd. Han kom ikke den 2. okt. men

vi glemmer det ikke:-) Vi har jo endnu en 80 Års fødsels-

dag. Bent Askov Christensen. Vi ønsker også ham en rig-

tig hjertelig tillykke med den 15. okt. Ålegilde var en

vellykkende svømmende øjeblik, om Ålen eller øjnene

svømmede mest må stå hen i det uvisse. Jeg kunne ikke

komme, men regnede med bare et lille stykke var levnet.

Men nej nej de har smagt for godt. Jeg sku ud og spille

Country musik. Men endte med at ryge på sygehuset med

luftmangel. (Og rolig nu jeg har fået luften tilbage.) Så

nåede ikke hverken det ene eller det andet. Og hver en ål

var svømmet væk. Jeg må glæde mig til næste år.

Vi har jo også haft generalforsamling. Der løb af med go

ro og orden Vi skulle jo stemme om vores Blad og hvad

måde vi skal modtage det i fremtiden vi blev jo også

enige, det skal vi jo så se hvad der komme ud af, når alle

har givet sig til kende. Jeg har erfaret vores medlem Lene

er faldet og har brækket hoften. God bedring kære, håber

at se dig snart igen. Vi tænker også meget alle sammen på

Viola. Dejlig at se dig i hulen når du kan. 

Dato for kommende møder:
Tors.  6. nov.  Vagt Jytte. 

Lør. 15. nov.  Gule ærter.  Vagt Erik 

Tilmelding til Solvejg 42754975 el. Anni 52706031

Lør. 29. nov. Julefrokost. Vagt Bent

Tilmelding til Solvejg 42754975 el. Anni 52706031

Tors. 4. dec. Vagt Solvejg

Med kno i bordet Solvejg

ken. Der blev helt stille i

lokalet. Han gik op til det

runde bord, og bad Carl-Otto

Enevoldsen om at kommer

der op. Carl-Otto blev gjort

til æresmedlem af CUK-

Frederikssund, med tak for

hans store indsats. Vi ønsker

Carl-Otto tillykke med ud-

nævnelsen.

Hulemødet den 3.oktober 2014. Der var mødt 19 perso-

ner op denne aften. Det må siges, at være et meget flot

fremmøde. Det var Karsten Henriksen og Gunner

Vilhelmsen, som havde hulevagten, og de kom til at løbe

stærkt denne aften da klokken blev flittigt brugt denne

aften. Formanden bød velkommen og fortalte lidt om mø-

det den 23.09.14  med Conni Haugbølle fra Frederikssund

Kommune. Efter maden blev Arne Jakobsen ønsket til-

lykke med guldbrylluppet, hvor efter han måtte gå den

tunge gang til klokken. Kurt og Poul-Erik var også oppe

og slå på klokken i forbindelse med deres fødselsdage. Vi

siger mage tak for skænken. Formanden slog med klok-

Efter al dette var det på tid, at få overstået de 3 forslag,

som var kommet fra HB angående distributionen af Den

Farende Svend. Der blev enstemmigt vedtaget, at vi fra

CUK-Frederikssund gik ind for forslag 2. med 17 stemmer

for. Næste huleaften er den 7.november 2014 hvor det er

Alex og Vibeke der har hulevagten. CUK-Frederikssund

ønsker tillykke med fødselsdagen til Kirsten Rasmussen

den 5. november 2014. Karsten Henriksen den 8. novem-

ber 2014

Julefrokosten 2014. Lørdag den 6.december 2014  Kr.
125,- pr. person + gave til ca. 25 kr. kun ved min. 10

personer og forudbestilling Vi mødes kl. 13:00 i hulen
Tilmelding som er bindende er senest søndag den 23.no-

vember 2014  til Jan Johansen  Tlf: 71 78 07 59 eller på

E-mail. Naverne@cuk-frederikssund.dk

Med kno, Jan Johansen
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KOLDING
Hulemøde den 26/9 med afstemning om den ”farende

Svends skæbne. Hvis vi havde kendt den pris som Hør-

ning har oplyst havde vi måske stemt anderledes. Bent

Skomager slog på klokken til afsked inden han tog af sted

på en af sine hyppige rejser til Afrika.

Med kno i Bord. Arne Brogaard.

Efterår 1960 efter en god sommer i Kangaksiak. Straks før

hjemrejsen med skib før december blev jeg tilbudt at

skifte til ”Grønlands Tekniske Organisation”. GTO. for

vinteren i Egedesminde.

Med naverhilsen Arne.

HØRNING
Hulemøde 3. oktober. Efter lidt venten og kørsel efter

kogeplader, kom vi i gang med hulemødet. Jeg måtte ind-

rømme jeg havde sat det forkerte dokument ind i Svenden

sidst, så nu havde de søde og rare Svende håneretten over

for mig. Den brugte de så. Der blev honoreret ved kasse 1,

fra min side. Siden sidst havde Kalle haft fødselsdag, det

kvitterede kan for. Nu var mødet sat godt i gang. Der er

blevet sat gelænder op ved stien op til Hulen, nu er der

ingen undskyldning; alle kan komme til møderne og hjem

igen! Flot arbejde, tak til Kalle, Herbert og Flemming.

Jernstængerne var sponsoreret af Claus Justesen,

gelændertræet måtte foreningen selv betale. Da de nu var i

gang, fik vi nyt blandingsbatteri i køkkenet, det trængte vi

til, men dengang da pigerne stod for køkkenet, var det

bestemt ikke nødvendigt. Christian meddelte at der i 2015

ville blive et arrangement på Hjerl Hede med de

Fremmedskrevne og CUK, og udsending af svende fra

Danmark. Vi er spændte på hvad museet finder på. Det

tyder på det bliver EU støttet. Der blev vendt lidt om

hvordan man kan være Mester når mesterprøverne er af-

skaffet i Danmark. Det kan godt virke lidt misvisende, når

en med svendeprøve får et se. nummer må de tage lær-

linge og kalde sig Mester. Sådan er der så meget, godt nok

skal man godkendes af lærlingeudvalget, men det er kun

en formalitet. Vi diskuterede lidt hvorfor det skulle være

umuligt at distribuere Svenden digitalt fra hovedkassen?

Før kunne man da let sende bladet pr. post til hver enkelt.

Vi blev enige om det skulle Ole Strange og Richard nok

kunne finde ud af, de er jo begge ret gode til at styre en

PC. blot der indgives Mail adresser fra de enkelte forenin-

ger. Aftens Kulinariske menu var: Gode Danske Hot Dogs,

der blev spist op til næstsidste pølse, så blev der én til

formandens hund, så var den og formanden glad. Anne og

Vases ferietur til Norge 2013 blev vist på fladskærmen.

Der er langt til Alta, og tilbage igen, mere end 6000 km.

Og 20 færger. Konklusionen for megen kørsel for lidt

ferie, men megen flot natur var der helt bestemt. Pludselig

fandt vi ud af at klokken var mange, vi var nogle der

havde et par timers kørsel hjem. Så Minderne, og tak for

en god og hyggelig aften til alle.

Skrevet som husket af: Niels Vase.

HOLBÆK
Efter en længere periodes fravær fra Tuse Næs foreningen,

var de igen mødt talstærkt op til hulemødet.. Godt at se jer

igen. Christian som er vores nye medlem fra den nedlagte

Roskilde forening, var på besøg for første gang.

Peter fejrede sit 25 års Naverjubilæum med mad og lidt

drikkelse til alle. Silden vi spiste, var af egen fangst og det

var slet ikke så tosset endda. Peter fik sin fortjente 25 års

nål uden at nogen kom til skade.

TL

HILLERØD
Lækre hjemmelavede frikadeller og dertil kartoffelsalat

havde John fundet på at servere til vor 10-mand-besøgte

huleaften d. 12. sept. Den slags glider livligt ned og befor-

drer en god aften. Som tillige bød på snak om urner og

sort humor! Ved lørdagsmessen d. 27/9 var vi også 10

personer. Hulefar Peter fyldte – på det sidste næsten uvant

i foreningen – skævt år og fejrede det i hulen med dejlige

hakkebøffer og bløde løg plus surt syltede sager fra haven.

Per fortalte om sin tur til ”over there”, hvor skuespillerin-

derne står i kø for at kapre ham, og hvor hans søn sidder

på en god og høj pind hos Apple Corp. Per kan vist lære

os meget om I-phone osv. Vi diskuterede også med stor

iver omkring digitaliseringsplanerne vedr. DfS. - - - Og så

kan vi lige nå at få med, at vi havde hulemøde i forgårs.

Her var alle 11 fremmødte enige i indstillingen fra det

nylig afholdte bestyrelsesmøde, at vi ønsker DfS i blad-

form, også om det skulle medføre, at bladene sendes sam-

let til formanden til videredistribuering blandt medlem-

merne.

Med kno, Bent C.

ikke har fået varige men under den tur, så borgmesteren

igen skal på sygehuset. (sygeplejerske er jo ikke det vær-

ste). Som sagt bliver man ikke dum af at gå til naver

møde, for tænk jer det vides med sikkerhed at Grønland

får en ambassadør i Kina. Det næste bliver vel ambassade

i USA, bare de er indbyggere i Grønland til alle de ambas-

sader - vi skal huske at der kun bor 50.000 mennesker -

men godt gået de er med til at sætte verdens dagsorden. Så

en lang snak om distribueringen af Den farende Svend -

mange meninger, bare i vores lille flok - men vi kunne dog

blive enige om, at vi syntes, at det kunne være en mulig-

hed kun at udgive bladet hver anden måned og evt. finde

en alternativ omdeler (ikke postvæsenet) - men et privat

firma. Vi har sendt materiale ud til alle vore medlemmer

vedrørende omdelings politikken - så alle har mulighed

for at tilkende deres mening. Disse meninger skal så bear-

bejdes i hovedbestyrelsen. Igen en drøftelse vedr. vores

bødekasse udflugt - lige nu er planen, at vi drager til Vejle

naver hule og Jelling bryghus d. 24/10.

Naver hilsen

Jonna
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NÆSTVED
SIDEN SIDST. Den 26. september havde vi besøg af 20

malere, som gerne ville have et foredrag om Naverne. De

startede med en byvandring, som Næstveds fhv. borgme-

ster Henning Jensen stod for. Det tog en times tid, hvoref-

ter de kom tilbage til Hulen. Her havde de vinsmagning,

og dertil blev der serveret oste- og pølsebord, så der blev

en rigtig god stemning. Bagefter skulle Poula og Ove

holde foredrag om Naverne. Det var lidt svært efter al den

gode vin, så der blev ikke hørt så godt efter, men de hyg-

gede sig rigtig godt. En anden gang skal det nok være

foredrag før vinsmagning ☺. Som tak for en god aften

tilbød deres mester at kalke Hulen. Det tog vi naturligvis

imod, og de har lavet et pænt stykke arbejde. Tak for det.

Fredag d. 3. oktober holdt vi ølsmagning. Der deltog 32

personer, som alle havde en rigtig hyggelig aften. Vi

havde som sædvanlig Herman fra Super Brugsen i Fens-

mark til at fortælle om øllet, og hvordan det laves. Der

blev lyttet med stor interesse til Herman, som har en rigtig

stor viden om dette emne. Der var 11 forskellige øl at

NYSTED
HULEMØDE DEN. 2. OKTOBER 2014. Ved hulemødet

var den. 2. oktober var 8 svende mødt, Hulefar meldte

afbud så Finn måtte overtage hvervet som Hulefar. 3 nye

medlemmer meldte sig ind i foreningen denne aften. Andy

Bæhr, Bruno Kamper og Finn Rossdahl som alle ønskede

at tilslutte sig vores lille naverforening. Festen med De

obligatoriske gule ærter blev fastsat til onsdag den. 5.

november kl. 19:00 og svendene skal huske at der skal

inviteres gæster til spisningen, Oldermanden inviterer de

forhenværende tre Borgmestre fra den gamle kommune og

Nakskov Naverforening. Der var intet nyt om vores ud-

flugt nu til foråret, men der arbejdes på sagen kunne Ole

Wiberg oplyse om. Birger ønskede at vi måske kunne

holde julefrokost igen som før i tiden og vi enedes om at

den skulle løbe af stablen på hulemødet i december. Ole

meldte sig under fanerne til madlavning til hulemødet i

februar. Oldermanden tager kontakt til CUK for at få reg-

ler for optagelse af venner i foreningen. Der blev stemt om

forslag sendt fra hovedbestyrelsen om omdeling af ”Sven-

den”. Finn og hans søde kone Allis havde sørget for afte-

nens traktement i form af Boller i karry med løse ris, en

dejlig velsmagende ret. De tre nye medlemmer gav hver

en omgang, så snakken gik livligt omkring bordet hvor

nye medlemmer skulle udspørges, vi var vist også lige

omkring den gamle Burmeister & Waine motor som står

på HC Ørstedsværket over i København, foreningen holdt

jo udflugt til netop HC Ørstedsværket for en del år siden.

Minderne blev sunget og det var tid til at gå hvert til sit

efter en ganske fornøjelig aften.

Med kno

Oldermanden

LOS ANGELES
Søndag den 5. oktober afholdt vi vores årlige picnic i

Naverdalen. Der kom 70 - navere-naveretter- gæster -

familie - nogle børn til hotdogs/hamburger/frugt og små-

kager. Baren var i fuldt sving hele dagen og vi havde C 35

grader i skyggen. Så det var en rigtig varm dag, men vi

havde 4 skyggetelte oppe og en stor blæser/ventilator der

flyttede lidt af den varme luft rundt nede ved alle bordene.

Vi solgte lotteri billetter og der var to der gik hjem med

over $100 hver. Mange havde bragt ting og sager som

også blev uddelt til nogle heldige vindere. Alle havde en

god dag selvom vi måtte flytte datoen i år. Vi plejer jo at

afholde picnic den tredje søndag i september, men der var

mange der var stadig på ferie, derfor blev den udsat. Nu

ser vi frem til at have Mortens Aften i november og for-

venter også stor tilslutning den dag. Vi har haft flere uger

med megen varme, så nu sukker vi efter regn, for Califor-

nien har vandmangel. Men vi har da heldigvis et godt la-

ger af Carlsberg.

Med Kno

Arne O.

KØBENHAVN
Vi var 8 til efterårets første Svende-Hulemøde den 25.9.

Det var inkl. Rie der var meget interesseret i at blive opta-

get som NAV! Rie har arbejdet 3 år i Kuwait og er en gæv

pige „med bukserne på“, om jeg så må skrive. Et spæn-

dende medlem at få. Rie meldte sig til Surprise Party der

blev afholdt den 4.10. Vi var 13 til bords, men fandt det

dog ikke nødvendigt at indkalde Ludvig den 14. eller na-

veren (af træ) der står i gangen. Det blev tydeligt bevist,

idet vi først kunne lukke af ved 20.00-tiden. Så det var i

beskedenhed atter en god dag og den melding kom også

fra de andre deltagere, der nød en 3 retters dejlig menu

hvor hovedretten var østerlandsk. Lørdag den 1. november

skal vi atter klappe i gællerne, inden vi går om bord i det

runde Sildebords mange pragtfulde arter fra det våde

element. Se mere i forrige nummer af Svenden eller/og i

Københavner Naven. Når du læser dette er deadline længe

forbi og dagen tæt på, men der er sikkert endnu en plads i

sardindåsen. Får du lystfiskertanker, så ring fluks til for-

manden på 29 85 16 99. Man er sikker på fangst denne

dag. Eneste ringning der kan forekomme når der

afholdes Søndagsmesse den 16.11. er fra omgangs-

klokken, og den må alle bruge. Vi starter som regel med et

lille morgenbord, og får senere lidt lunt til frokost.  No-

vember runder vi af med Svende-Hulemødet, der denne

gang afholdes på en onsdag - som altid om 

aftenen og det er den 26.

Arrangementer:

  1.11.   kl. 13.00 Sildebord

16.11.   kl. 10.30 Søndagsmesse

26.11.   kl. 18.00 Svende-Hulemøde

Med kno i bordet

Niels „2 m“
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SLAGELSE
Sct. Michaels Nat d. 26. sept. 2014 blev endnu engang no-

get af et tilløbsstykke med mere end 75 besøgende i hulen.

Der var da også lagt op til noget festligt med hele 3 musikere

til at underholde. Carit og Peder på harmonikaer og

”Skomar´n” på bas, sav og skeer sørgede for alt godt til

ørerne. Grethe og Karen havde lavet hjemmebag medens

Hans, Ejner, Sten og Erik fortalte om naverne. Der skal des-

uden lude en stor tak til alle som hjalp til med de praktiske

ting og en speciel tak til Bent Hansen, som har brugt en hel

uge på at reparere gavlen ved hulen. Det er bare flot!

SAMSØ
21/9. Søndagsmøde.

7 naver og 2 navervenner mødt op. Godt møde.

5/10. Hulemøde. 7 naver mødt op. Lidt den faste stab.

Vi fik pandekager og is. Hyggeligt møde.

Med Kno Jørn.

Møder:
19/10 Søndagsmøde/ Spisning.

2/11  Hulemøde.

RANDERS
Fredag den 3/10 havde vi generalforsamling med næsten

fuldt hus – i hvert fald alle dem, der var plads til ved bor-

det. Elo blev enstemmigt valgt som dirigent, og han ledte

os myndigt gennem dagsordenen. Hans og KB blev

stemmetællere, men blev ikke overbelastede af jobbet, da

alle afstemninger var enstemmige eller med solidt flertal.

Formanden berettede om året, der var gået, og det viste

sig, at alle arrangementer var gået vældigt godt. Det kunne

vi kun give ham ret i, så beretningen blev vedtaget. Regn-

skabet var revideret og blev godkendt. Vi havde lidt debat

omkring regnskabsproceduren for hulesøndagene, og vi

blev enige om at holde fast i den nuværende. Da vi kom til

valget af formand, måtte vi erkende, at en epoke er slut.

Peter stillede ikke op til genvalg. Stor tak til Peter for de

mange år, hvor du har taget ansvar for foreningen og også

har hygget om os. Du har gjort det godt. Som ny formand

valgte vi Freddy. Vi siger velkommen på posten og glæder

os til samarbejdet. Henning har lovet at hjælpe med det

der med computeren, så det bliver et godt team. Bestyrel-

sen laver selv den endelige plan for fordeling af opga-

verne. Vi tog stilling til Den farende svend, og her fore-

trækker vi at fortsætte med papirudgaven, også selv om

den er dyrere. Vi har haft samme kontingent i nogle år, og

det går nok at lade det stige i takt med portoen. Elo tager

med til møde omkring bladet, og Laila deltager som HB

medlem. Under evt. aftalte vi, at aktivitetsplanen både

printes til alle, hænges op i hulen og sendes til de mailad-

resser, vi har. Så kan det vist ikke gå helt galt. Der er jule-

frokost i Hulen lørdag den 22/11. Peter bestiller mad. Sid-

ste tilmeldingsfrist er til huleaften fredag den 7/11.

Vi sluttede generalforsamlingen af med at sige tak til Peter

for formandskabet. Herefter gik vi over til kartoffelsuppe

og hyggeligt samvær. Hanne havde også et par pakker til

Freddy ovenpå hans jubilæum. Der var både julestokke,

Dr. Nielsen og på forunderlig vis klokker…  Nogle dage

senere fik vi besked om, at Chris var taget på sin sidste

rejse, og den 10/10 var vi til bisættelse. Elo bar fanen, og

det blev en smuk afsked med en god mand. Der er minde-

ord forrest i bladet. Vi ses til huleaften fredag den 7/11.

Undertegnede kokkererer en smule.

Med kno

Helle

smage på, det var rigtigt godt. Tak til Herman for et godt

foredrag. Efter smagningen serverede Jytte pølsebord,

som alle nød med stort velbehag. Tak til Jytte for god

mad. Mandag d. 6. oktober havde Næstved besøg af vores

kronprinsesse Mary og undervisningsminister Christine

Antorini. Under rundturen kom de forbi Hulen, hvor flere

medlemmer stod i den åbne dør. Her stoppede de, og

kronprinsessen og følget fik et 5 minutters foredrag om

naverne af vores formand. Kronprinsessen og undervis-

ningsministeren viste stor interesse, og der blev stillet

flere spørgsmål. Inden de forlod Hulen, fik vi dem til at

skrive i gæstebogen. Vi havde håbet på det, men ikke troet

det kunne lade sig gøre. En rigtig god formiddag hvor alle

var i godt humør. Fredag d. 10. oktober blev der holdt

ekstraordinær generalforsamling. Eneste punkt på dagsor-

denen var om den fremtidige levering af Svenden. Der var

enstemmigt flertal for at få bladet digitalt. Herefter slut-

tede generalforsamlingen. Derefter havde vi vores almin-

delige hulemøde, som blev kort, da alle var ved at være

sultne. Vi kunne dufte maden fra køkkenet, så vi gik ned

til Poula og Bjarnes kylling i carry. Tak for god mad. Fest-

udvalget oplyste, at der bliver holdt julefrokost den 29.

november kl. 13. Pris og yderligere info kan ses ved op-

slag i Hulen. Bestyrelsen har besluttet, at hulemødet i de-

cember er flyttet til fredag d. 12.

Der bliver gløgg og æbleskiver i Hulen søndag den 14.

december fra kl. 14 til 16.

Med kno

Ove

Hulemøde d. 3. okt. 2014: Vi var 10 medlemmer og 2 gæ-

ster (kommende medlemmer) som var mødt frem denne af-

ten. Der blev indledt med sang nr. 29 hvorefter vi gik direkte

til afstemning ang. D.F.S. Som sikkert i mange andre for-

eninger, havde vi i Slagelse noget besvær med, for det første,

at forstå de mange forskellige udmeldinger fra HB ang.

Svendens distribuering og, for det andet er det svært at ac-

ceptere 110 års udgivelser af et elsket blad skal være slut.

 
Men ”hurra” for den nye

tidsalder og formentlig vel-

kommen til digital distribu-

ering - - - også her! Som

man sikkert kan fornemme,

er vi ikke helt enige her i

Slagelse.
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ÅLBORG
Hulemøde 1. oktober 2914. 13 glade svende og en gæst var

mødt op til 1. Huleaften i efteråret, og som på vanlig vis blev

aftenen indledt med, at Arne bød gæsten – måske en kom-

mende naver - velkommen, og straks måtte bede ham forlade

Hulen, hvorefter ”lyset” blev tændt.; herefter gik Arne lige

på sagen vedr. den fremtidige distribution af ”Svenden”; de

til sagen hørende papirer blev omdelt og beskrevet, hvorefter

det er op til hvert enkelt medlem at forholde sig til spørgsmå-

let. Herefter skal vores svar videre til Hovedbestyrelsen se-

nest 1. november, og først herefter kan der foreligge et

”landsresultat” omkring sagen. Et andet punkt til beslutning

er, om onsdag fortsat er den idelle dag for Hulemødet eller

VEJLE
Så havde vi lige møde den 26. september. Selvfølgelig startet

vi med en sang eller 2, ja 2 og det blev, nr. 10 og 83, vi var

ikke mange, så ingen pjat med det. Vi var kun 6 Naver og

Inger, som vi ikke kan undvære. STOR TAK INGER. Vi har

haft åle gilde, og flæsk til dem der ikke spiser ål. En god dag

og vi kunne også være uden for. Det var dejligt. EN STOR

TAK TIL INGER OG STRIT FOR STEGNING AF ÅL, OG

FORMAND DER MÅTTE FANGE ALLE DE ÅL UDE

VEST PÅ. SIKKE ET ARBEJDE HAN HAVDE MED DET.

TAK HANS. Så var der igen snak om bladet, så lad os se

hvad det bliver til, efter den 1. november. Så har vi jo i nogle

år haft D.S.B. Jens til at lave gule ærter til os i november,

men hans tid er knap, så vi var på den, når han ikke kan

mere. MEN VI TAKKER FOR ALLE ÅR DU HAR LAVET

DEM. DE VAR RIGTIG GODE. STOR TAK TIL JER

BEGGE. Ja hvad gør vi så, lægger hoved i blød, og ringer til

Flemming i Viuf, og han vil gerne hjælpe os, så der bliver

gule ærter, den 15. november. Kl. 13.30 i Hytten. SIDSTE

FRIST TIL TILMELDING ER HOS HANS, OG DET ER

DEN 9. NOVEMBER. HANS HAR TLF NR 75 83 09 01

OG 40 92 97 05. Når bladet udkommer, så har vi også haft

besøg fra Herning, det bliver nok en god dag, med lidt mad.

Fredag den 10. oktober havde Vejle Naverne besøg i Naver-

hytten af 15 elever fra Teknisk skole i Vejle. Derudover

havde vi fået Peter Neis fra Randers, til at komme og for-

tælle om sine 4 år på valsen. Der blev fortalt om forskellen

på Naverne, og det de fleste forbinder med en Nav. Dem man

møder på ”Valsen” er Vandregesellen. De har andre kriterier,

der skal opfyldes, end Naverne der er en forkortelse af Skan-

dinav. Efterfølgende fik de unge mennesker mulighed for at

stille spørgsmål, og der var mange interesserede, der spurgte,

om mulighederne for at komme ud i verden. Vi i Vejle håber,

at vi i på længere sigt, har skabt grobund og interesse for

CUK. Vi håber også, at hvis nogle af de unge lærlinge, får et

praktikophold i udlandet, vil vende tilbage, og berette om

deres oplevelser og indtryk af andre måder, at udføre deres

faglige kunnen på. Hermed en stor tak til Peter Neis for hans

velvilje til at komme fra Randers for at berige de unge men-

nesker, med hans oplevelser på ”Valsen”. Tak Inger for

skønne tarteletter.

Med kno Lis

STOCKHOLM
Nu gik september måned og snart er det jul igen, men

inden skal vi slipe og lakere golvet i ”de gamles hjem”. Vi

har haft avstemning om den farande svend, vi var 7

medlemmer på mødet, men vi hade mejl og fulmakter fra

17 medlemmer, så altså har 24 medlemmer deltaget i

afstemningen om tidningen i fremtiden. Resultatet blev at

forslag 3 vand. Altså at tidningen bliver digitalt.

PROGRAM FOR NOVEMBER.

D. 08.11.14. Gåsmiddag kl. 18.

D. 29.11.14. Gesælaften kl. 13.

Formanden orienterede om forløbet af Sct. Michaels Nat (se

ovenfor) og iflg. kassererens udsagn, blev der et pænt beløb

til hulen. Så har vi modtaget eksemplarer af D.F.S. fra 1926 -

1927 og Meddelelsesblad fra 1901 samt arbejdstilladelser,

anbefaling og fragtbrev (formentlig forsendelse af værktøj

m.m.) fra 1901 og 1902 for Malermester Emil Joachim Friis,

Smedegade i Slagelse fra tiden da han var på valsen. Alt

dette er leveret af Emil Joachim Friis´s barnebarn, Inger Pe-

dersen som vi er meget taknemmelige for. Der var forskellige

meninger om hvordan vi skal opbevare disse dokumenter og

foreløbig står formanden for dette. Birgit anbefalede at vi

henvendte os til Ole Bay Andersen. Hulefar melder frafald

fra d. 16. okt. p.g.a. hofteskade, således at andre tager over

fra denne dato. Så var det tid for den kulinariske side af mø-

det og det blev slet ikke kedeligt idet der var 2 fødselarer

som var venlige at give en omgang. Desuden ville Mogens

(støttebevisdeltager) lige se hvordan han så ud ned ”Blære-

kasketten” påmonteret. Aftenen sluttede ca. kl. 23:00 med

minderne hvorefter hulen blev forladt i god ro og orden.

Med kno i bordet.  Erik

SØNDERBORG
Nogle af naverne og navervennerne har været på besøg i

Fredericia. De havde en rigtig hyggelig dag og fik serveret

en dejlig frokost. Inden de tog hjem var de en tur ude og

se Minibyen, som var en fantastisk oplevelse. Ved vores

sidste hulemøde var mødt 6 medlemmer. Henning stod for

den varme mad, frikadeller med kartofler og stuvet spids-

kål. En dejlig efterårs ret. Vi snakkede om udgivelsen af

Svenden, og flertallet stemte for, at udgivelsen skal fort-

sætte som altid.

Vores gode nav Ute er taget på sin sidste rejse. Æret være

Ute‘sminde.

Med kno Jette.

 

Kommende arrangementer   7. nov. Kl. 18:30: Hulemøde
22. nov. Kl. 18:30: Stiftelsesdag og Frokost/Banko
5. dec. kl. 18:30: Hulemøde, 14. dec. kl. 14:00: Jul i Hulen
31. dec. kl. 10:00 – 12:00: Nytårstaffel
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                   GLARMESTEREN
og hans svendeog hans svendeog hans svendeog hans svendeog 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

ÅRHUS
Til vores ordinære hulemøde i september fik vi drøftet lidt

af hvert, vi havde en revaluering af vores fugleskydning,

da vi i år havde brugt en anden skydebane end vi plejede,

og flertallet mente at det var et sted, vi godt kunne bruge

igen næste år, og det vil vi så gøre. Vi havde et pænt be-

søg denne huleaften og der var da også to der viste den

venlighed at slå på klokken, som alle var glade for, de to

klokkespillere fik selvfølge den obligatoriske sang.

Til vores hulemøde med ledsager, havde vi den glæde at

Åmita Stange ville fortælle lidt om sit hjemland, og hvor-

dan det var at komme til Danmark. Åmita er født og opvok-

set i Bangladesh, et land der er 3 gange så stor som Dan-

mark, men hvor der bor 150 mio. mennesker. Hun fortalte

hun kom fra en lille landsby med 80.000 indbyggere. Som

stor teenager var hun begyndt at undervise på en skole,

en skole hvor der ofte kom personer fra Danmark og hjalp

med undervisningen, således var Ole Michael Strange

også kommer derned for at undervise på et tidspunkt, det

medførte så senere at de var blevet gode venner, Åmita

gerne ville med Ole i byen en aften, men det er ikke så lige-

til der, for der må en pige ikke gå i byen med fremmede

uden at der er familie med, det kom der så og alt endte

lykkelig. Så lykkelig at de senere blev gift og bosatte sig i

Nr. Nissum. Åmita fortalte hvor mærkelig det var at komme

til Danmark, og noget at det første var selvfølgelig kulden

som man skulle vænne sig til, i dag synes hun det er for

varmt når hun tager til Bangladesh. Noget som hun også

syntes var mærkelig, var da de kom til Billund og skulle

videre med bus, de var de eneste i bussen, derhjemme ville

den være propfyldt og måske også nogen på taget.

Vi sider tak til dig Åmita for den levende fortælling.

Kommende arrangementer, du kan også altid se dem på

hjemmesiden. Hulemøde 7. november kl. 20.00.

Stiftelsesfest lørdag den 15. november i hulen kl. 18.00,

menu vil kunne ses på hjemmesiden når vi får den sam-

mensat.

Århus Naverne

Ole Lindeborg

årstids-aktuelle citater; ”lyset” blev slukket og gæsten

budt ind i Hulen igen, ligesom vi sendte ønsket om snarlig

bedring til både Maj, Poul C og IB, som p.t. har hver deres

sygdom at døje med. Diskussionen om aftenens 2 emner

fortsatte, mens Leif P slår på klokken og ”ritualet” gen-

nemføres, hvorefter Joans menu – og hvilken menu!!! -

kommer på bordet i en lind strøm: 3 slags sild med div.

tilbehør, mørbradbøffer, frikadeller, lun leverpostej og et

stort ostefad!!! Så er Bjarne nået op til klokken, og så må

vi op og ”takke” på behørig vis. Vi skal naturligvis også i

gang med at synge, så det ”går ud over” nr. 32/”Naver

kæk …”, og så går både Kurt og Poul U til klokken med

sange og blærerøvskasket til følge, inden vi synger ”Den

gamle skærslibers forårssang”. Så slår Joan på klokken, da

hun om få dage kan fejre sin fødselsdag – et stort tillykke

og tak for øllet! Så er Svend-Erik den glade giver med sang

og kasket til følge, hvorefter Arne takker for indsatsen i

forbindelse med arbejds-lørdagen; Arne kan ligeledes løfte

sløret for, at der pågår et arbejdet med at formulere ret-

ningslinjer for aktiviteter i og gæsters brug af Hulen. Des-

uden var der en vis usikkerhed om, hvem der har nøgler til

Hulen, og dette forhold vil Arne snarest tage op med Hu-

sets Brugerråd. Så er både Preben og derefter Frits aktive

på klokken, og naturligvis med ”ritualet” til følge, inden

lotteriet går rundt, hvilket ”kostede” 7 fl. vin – og det var

vist billigt sluppet! Også Anders synes han måtte spen-

dere en ”omgang” og han fik naturligvis takken med både

sang og kasket. Herefter kunne det annonceres, at både

Joan og Preben hver påtager sig lørdagsvagterne i novem-

ber måned - og tak for det! Vi sluttede en herlig aften af

med ”Når samlet er vor naverflok …”

Med kno

Leif, sekretær

om fredagen måske er bedre?  Måske skulle det have en

”prøveperiode” på et ½ år? Her var der dog indtil flere,

som så på forhånd måtte melde, at deres deltagelse så ikke

var mulig! Der var enighed om hen over aftenen at lade

disse punkter debattere, og så i øvrigt skrive ud til hver

enkelt og bede om deres individuelle holdning til disse

forhold, hvorefter vi må forholde os til resultaterne og

foretage de evt. nødvendige tilpasninger af vores vedtæg-

ter. Efter en mindre debat kunne Arne slutte af med et par
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