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GLÆDELIG JUL OG ET GODT NYTÅR TIL JER ALLE
Tak for det gode
samarbejde i årets løb.
Håber det fortsætter i det
nye år. Tak for ris og ros.
Chefredaktør
Richard Schmidt

Den 29. november 2014 fejrer
Teddy Juliussen, Calgary
sin 70 års fødselsdag.
Tillykke fra foreningen i
Calgary.

2.

FØDSELSDAGE
D. 03.12.2014
75 år

Edwin C. Belknap L.A.
616 Norumbega Dr.
Monrovia CA 91016
USA

D. 04.12.2014
80 år
NV + Hulefar

Erling Lindegren København
Elbagade 33, 3 tv.
2300 København S

D. 08.12.2014
70 år

Finn C. Pedersen Næstved
Morbærvænget 13, Fensmark
4700 Næstved

D. 11.12.2014
70 år

Niels Peder Jensen Silkeborg
Havretoften 9
8600 Silkeborg

D. 12.12.2014
60 år

Inge Henriksen Frederikssund
Højstedgårdavej 4, Slagslunde
3660 Stenløse

D. 24.12.2014
75 år

Flemming Rønne Næstved
Ramsherred 6, 2 th.
4700 Næstved

D. 26.12.2014
75 år

Hans Nielsen Silkeborg
Sølyst 24, Grauballe
8600 Silkeborg

D. 30.12.2014
70 år

Ernst Liljenskjold Ålborg
Paladun Müllers Vej 29
9600 Ålborg

JUBILÆUM
D. 03.12.2014
10 år

Søren Henrik Kristensen Århus
Ingerslevvej 24, Ingerslev
8361 Hasselager

25 års jubilæum.
Det er mig en meget stor glæde at få telegrammer fra jer
naverbrødre. Det luner i mit hjerte af vide, jeg er ikke helt
glemt, trods min høje alder. Der er rendt meget vand i havet, og sket mange ting siden jeg blev optaget i naver
bevægelsen for 25 år siden i Århus. En stor tak skal lyde til
H.B. - Vejle, Slagelse og ikke mindst til København og
Niels 2 m.
Med naverhilsen Jens Hansen, Navermøllen.

TAK - TAK - TAK - TAK
Jeg vil gerne sige tak for alle telegrammerne og Hilsenerne
på min 50 Års Fødselsdag den 12/9.
Med Kno i Bordet og Naverhilsen til Alle
Henning Jacobsen

Et stort og hjerteligt tak for opmærksomheden til min 85års dag fra HB, København, Niels 2m, Vejle og Stockholms
forening.
Med venlig naver hilsen Ingrid Olsen,
Stockholms forening.
En varm tak til alle Naver som bidrog med blomster, en
sidste hilsen samt fanen, for at hedre Poul på hans sidste
rejse.
Tak fra Ingrid, Marianne og Christian.

Tak for lykønskninger til min 85 års fødselsdag. Tak til
hovedbestyrelsen, naverforeningen i Vejle og Stockholm
samt fra gamle venner fra C.U.K.
Gunver Rasmussen, Køge
Tak for opmærksomheden i form af telegrammer og hilsener for min 70 års fødselsdag.
Poula, Næstved
Jeg siger hermed tak for den opmærksomhed der er vist
mig i anledning af min fødselsdag. Tak for alle kortene, jeg
havde en herlig dag og det gør slet ikke ondt at fylde 70.
Med kno – Anita Bondy, ”Glarmestersvend”
Frederikssund

3.

Formandens Spalte.
Som vedtaget på delegertmødet i Pinsen 2014 i Herning, har der været afholdt generalafstemning ang. udgivelse af Den farende Svend. Der har været sendt 3 forslag ud til foreningerne om distribueringen af Svenden. For at der ikke skal opstå misforståelser og tvivl om afstemningen, var de 3 forslag:
Forslag 1: DfS. bliver tilsendt foreningerne i en pakke.
Forslag 2: DfS. bliver tilsendt hvert enkelt medlem.
Forslag 3: DfS. bliver digitaliseret.
Som det fremgår af generalafstemningen, var der 52,40%, der stemte for, at DfS. i fremtiden
bliver tilsendt hvert enkelt medlem som hidtil. Der er den forskel, at det ikke er Post Danmark, der foretager posteringen, men Hans Emborg. Samtidig kan HB oplyse, at aftalen med
Post Danmark er opsagt pr. 30-11-2014. Hvad det vil betyde i reducering af udgifter i forbindelse med trykning-forsendelse af DfS. vil blive bekendtgjort så hurtigt som muligt.
På HB’s vegne vil jeg hermed ønske alle medlemmer af CUK i ind- og udlandet en rigtig glædelig jul, samt et godt nytår, med tak for samarbejdet i 2014.
Med kno
Kaj Jepsen
Formand HB.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

VIGTIGT:
adr@naverne.com
For at alle medlemmer af Naverne kan modtage vigtige meddelelser og medlemsbladet
‘Den farende Svend’ (for modtagerne af bladet) er det fremover en fælles opgave at holde adresselisten opdateret.
Alle - medlemmer og foreninger - bedes derfor sende adresseændringer m.v. til denne mail adr@naverne.com - som bl.a. sender til hovedkasserer Frode Zachariassen, formand Kaj Jepsen,
chefredaktør Richard Schmidt, Hans Emborg (der udsender Den farende Svend) samt til webmaster
Ole Michael Strange, (som vedligeholder medlemslisten.)
På forhånd tak til alle for godt samarbejde, som vil sikre at alle får besked og informationerne ikke
går tabt.
Ole Michael Strange, webmaster for Navernes hjemmeside
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Al post til Randers Naverforening
bedes sendt til vores nye formand:
Freddy Christensen
Bøsbrovej 45 b
8940 Randers SV
Med kno, Randers

4.

5.
Skrevet af Otto Westergaard, Århus

Dagbog fra Amerikarejsen april 2014, 3. del.

Mandag den 14.04.2014.
Vi var alle tidligt oppe i dag, og fik pakket kufferter med tøj og andre fornødenheder til de næste 7 dages rundrejse. Vi forlod Glendora kl. 0830, og tankede benzin straks vi fandt den første tank station, vi fortsatte ca. 11/2 times
kørsel, hvor vi standsede for en strække ben pause og indkøb af is til at køle
vores vandbeholdning med, vi drak nemlig meget vand, købte gerne 24 1/2
liters flasker af gangen. Kl. 1201 ankom vi til Solvang, hvor vi gik en tur rundt
byen, besøgte diverse butikker, og købte gaver m.v., men der var jo smykket
med Dannebrogsflag langs hovedgaden, men kun et sted i en butik traf vi en
dame vi blev ekspederet af, som kunne tale dansk. Vi fandt også et sted til frokost, fin nok betjening, og øllet var dejlig
koldt. Kl. godt 1400 forlod vi Solvang og satte kursen i retning af den gamle A1 og kørte mod Montery, hvor vi havde
bestilt overnatning. Nu kørte det der ud af og vi fandt den gamle Al, og gjorde først stop et par gange omkring kl. 1530
og kl. 1600, begge for at strække ben, men også for at se de store og rigtig mange søelefanter, som lå langs kysten. Vi
ankom til Montery, hvor vi trods GPS havde besvær med at finde motellet, men ankom dog dertil kl. 1915, hvor vi fik
anvist værelserne 108 og 109, betalte 63 dollar pr. rum for 3 personer pr.
rum for en nat, vi kom ind på værelserne hvor vi delte en flaske rødvin og
blev enige om at gå ud at spise til aften på en nærliggende „Dennis“, vi
spiste steak og drak øl til, ganske udmærket mad og god betjening.
Vi gik tilbage til motellet og på værelserne delte vi endnu en flaske vin, før
pigerne gik på deres værelse og vi drenge blev på vores, men kl. var nu
2200 hvorfor vi ikke var længe om at gå til ro.
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FREDERIKSSUND
Huleaften d. 07.11.2014 Vi var denne aften samlet 16 personer i hulen. Da det var første gang, at Pedro og Pedroline
(Alex & Vibeke) var vi alle spændt på, hav de ville diske op med af lækkerier til os? Der blev serveret kogt hamburgerryg med aspargessauce og hjemmebagt roulade med flødeskum til kaffen. Men som Pedroline sagde flere gange hænd
over aften ”At kantinemedarbejder eller tjener bliver jeg aldrig”. Man skulle tro, at vi var kommet til aftengudstjeneste i
en kirke denne aften, for vi havde næsten lige sat os til bords, da den første ringen på klokken lød og der efter blev der
ringet yderligere 4 gange på klokken lige efter hinanden. Det var Anita – Karsten – Kisser og Arne, som alle ville fejre
sin fødselsdag med os alle. Carl-Otto måtte også gå den tunge gang til klokken for, at takke for udnævnelsen som æresmedlem af CUK-Frederikssund og i samme forbindelse
var det en meget rørt Nav, som takkede for den store ære,
at blive æresmedlem af foreningen. Han havde en mønt,
FREDERICIA
som var lavet af rent sølv fra Maarmorlik, og som han
Det har været lidt stille på de sidste møder. Pga. Sygdom
havde fra sin tid på Grønland, som han ville skænkede
her og der. Men lidt held ser vi snart flere tilbage. Men
vi Fredericia Naver vil hermed ønske alle Naver og
Navervenner i Danmark og udlandet rigtig god jul samt
lykkebringende nytår. Og tusind tak for alle de hyggelige
timer vi har tilbragt i 2014. Og glæder os til mange flere
møder i 2015.
Møde tors. 4-12 kl.19, 00 vagt. Solvejg
Jule hygge lør. 13-12 kl. 12, 00.
Nytårs hygge lør.27-12 kl. 12, 00.
Velkommen efter nytår.
Første møde tors. 8-1 kl. 19, 00.
Med kno
S.W.

○

6.
foreningen til nedfældning i det runde bord. Efter et par
hyggelige timer, var det på tide, at synge minderne og sige
tak for denne gang. Da det er sidste blad inden jul, vil vi
fra CUK-Frederikssund ønske alle Naver og Navervenner,
samt deres familier en rigtig glædelig jul.
Husk julefrokosten lørdag den 6.december 2014 kl.13:00.
I kan nå at tilmelde jer til Jan Johansen. Tlf.71 78 07 59
naverne@cuk-frederikssund.dk
CUK-Frederikssund ønsker tillykke med fødselsdagen til
Inge Henriksen med de 60 år den 12.december 2014,
Frank Ventrup den 12.december 2014
Med kno
Jan Johansen

HILLERØD
HERNING
Vi (18 stk.) havde en vellykket „bødekasse-bustur“ den
24. okt., hvor vi først kørte til Jelling Bryghus for at få en
god rundvisning og derefter nogle dejlige ølsmagninger at
deres håndbrygget øller. Efter diverse indkøb til privat

brug af de prøvesmagte øltyper, startede Flemming den
flotte veteranbus op for at køre os til næste stop, som var
på Navervej i Vejle. Her blev vi budt velkommen af formanden Hans Emborg og hans flinke navermedhjælpere,
der havde fremtryllet en rigtig god sammenkogt ret til de
sultne ankomne gæster fra Herning. Efter nogle hyggelige
timer i deres dejlige „Naverhule“ hvor der også blev tid til
nogle sange, da Mr. Halvdur havde medtaget hans „maveorgel“. Da vi havde fået kaffe og kager m.m. var tiden
inde til at vi måtte sige pænt farvel og tak for en hyggelig
eftermiddag. Dog sang vi „Åh disse minder“ inden vi
måtte tage bussen tilbage til Hedebyen Herning.
Med kno - Kaj Helmuth

Hulemødet 10/10 er allerede omtalt. Til messen d. 25/10
havde formand og næstf. igen forfald, og slagets gang
overlodes til ”senior” medlem John, hvilket han gennemførte uden at ryste på hånden. 11 fremmødte nød hulemors
medister, som med tilbehør måtte rundt flere gange. En ny
og ung mand, Rasmus, havde fundet os i hulen for at se,
om vi er noget for ham, og for at høre om naverliv i udlandet. Vi fortalte ham om foreningens tilskudsmuligheder
for unge, der vil ud at dygtiggøre sig. Og vi håber at se
ham igen. Det er netop tilflydt os, at 52% er imod digitalisering af DfS, det glæder os i Hillerød. Den 29/11 har vi
julefrokost, og den 14/12 har vi gløgg-aften med årlig
pakkefest-auktion – hulefar opfordrer til at tilmelde sig
arrangementerne forlods og i god tid.
Naver-hilsen, Bent C.

HOLBÆK
Vi havde ekstraordinær generalforsamling, så der kunne
stemmes om Svenden. Ervin blev valgt som dirigent.
Resultatet blev, at vi fortsætter med at få i papirudgaven.
Desuden blev det vedtaget at kontingentet fortsætter uændret. Amir har skaffet os en opvaskemaskine og det er vi
glade for. Vi har lige en god plads til maskinen, men der
kommer ikke noget vand ud af vandhanen som skal benyttes. Det er kommunen vist ikke glade for, da det bliver en
ekstraudgift for dem, at sørge for at få vand. Nu må vi se,
hvem vi kan få til at tømme maskinen efter brug.
Husk vores julefrokost d.29. november kl.13.00

HØRNING
Hulemøde d. 7. november 2014.
Mødet startede næsten efter planen. Anne og Wupsig blev
sendt ud for at opspore et nyt potentielt medlem. Efter 15
– 20 minutters søgning kom de tilbage med gevinsten, en
ægte Skotte i Kilt! Så kunne vi starte. Åbning af mødet og
velkomst til skotten Paul. Hans kone Sanne var blevet

7.
arbejdsramt, så hun kunne ikke komme med denne gang.
Vi håber at vi snart kan indrullere Paul som fuldgyldigt
medlem. Herbert havde så igen haft fødselsdag, selvom
det ikke kan ses på ham. Jeg synes det er for tit det sker,
men skidt; en fest vil vi aldrig undvære. Jens Hansens 20
års jubilæum med Møllen skulle også nævnes! Uden hans
store arbejde, havde vi aldrig fået hulen i Møllen. Han har
altid haft næsen i så mange ting, og der igennem
opsnusede han Møllen engang i fordums dage. Det skal
han ha megen ære for! OG: ikke at forglemme; det allervigtigste: Jens fik også 25 års nålen i CUK. Godt klaret at
han har holdt Naverne ud så længe! Vi har været meget
glade for det store arbejde han har gjort for Naverne i
Hørning. Skaffet ret mange nye medlemmer, flere er godt
nok rejst videre til andre huler, men der mangler der jo
også hele tiden medlemmer, så det er da fint. Jens har
gennem årene udført mange projekter til gavn for Naverne
her i vort område, Det siger vi ham tak for. Vi ønsker dig
et stort TILLYKKE. Så kom den tid alle havde ventet på;
GULE ÆRTER med flæsk og medister samt naversmør og
rugbrød. Nams, det skulle skylles ned med alt hvad der
hører til. Jens, gentleman som han jo er, betalte for maden
til os alle denne aften, og en lille en blev det osse til. Vi
takker for maden og glæder os til dit 50-års jubilæum.
Formanden havde en hilsen fra Claus og Kirsten. De
kunne desværre ikke komme på grund af svigtende helbred. Vi ønsker Kirsten en snarlig bedring. Herefter skulle
næste års kalender fastlægges, og vi fortsætter med hovedreglen: første fredag i måneden kl. 19,00. Så kan vi bedre
huske det, os gamle havenisser. Christian var til rejsegilde
af CCEG nye hus. Det bliver spændende at høre nyt fra
den store verden. Jeg har hørt han har skaffet mange nye
kontakter. 5. dec. Hulemøde og 6. dec. Åben Mølle hvor
hele byen er inviteret til hygge med børnene fra kl. 11,00.
Det skal nok blive hyggeligt som det plejer Vi håber der
kommer mange. Kl. ca. 23,00 måtte formanden meddele
han var træt og ville hjem, så afsluttede vi en rigtig hyggelig aften, på behørig vis og så gik formanden. Hvad der så
skete, kan jeg af naturlige grunde ikke fortælle om.
Referat som husket
Niels Vase

KØBENHAVN
Søndagsmessen den 12.10. var som altid pænt besøgt men
det er jo også om dagen og man ved at Leif Ove (også
her) hygger om én. Da undertegnede grundet dobbelt fødselsdag ikke var til stede, var hyggen nok ekstra god.
Månedens Svende-Hulemøde begyndte med ekstraordinær
generalforsamling, hvor vi skulle tage stilling til vores
mening om dette blads fremtid. De tilstedeværende blev
som en del andre foreninger enige om at det absolut bedste var i nuværende form. Hele aften foregik i den dejlige
atmosfære vi navere og navervenner er kendte for. Klokken blev naturligvis mange. Årets runde Sildebord afholdtes som altid den første lørdag i november og var atter en
stor succes. Igen var der rigeligt at fylde i maverne, men
skyldes nok også lidt at der var nogle afbud så vi blev 16.
Men sikke en dag - og så endda med hjemmebag (til
kaffen). Endnu engang tak til alle der bidrog med herlighederne! Det er med stor beklagelse, at vi umiddelbart
desværre ser os nødsaget til i år at AFLYSE vort traditionsrige Andespil & steg der er programsat til den 12.12.
Der er opstået nogle komplikationer, der gør at vi ikke kan
få (banko)brikkerne på plads. Vi må derfor tage revanche
til næste år. Sorry, det er desværre ikke nogen and! Jeg
håber ikke at skuffelsen er alt for stor. Det er en lille trøst
hvad spillene angår, at vi til Jule-Hulemødet torsdag den
18.12. også har et lille spil, nemlig når vi skal gætte bødekassens halvårlige indhold. Vi - og ikke mindst kassereren,
er de senere år blevet yderst glædelig overrasket over dens
indhold, og hvorfor stoppe med det? Kom og deltag, der
er 3 præmier på højkant. Næste udgave af Københavner
Naven er på gaden øøhh i Hulen, og sidst men ikke mindst
giver Hulen gratis gløgg og æbleskiver af det gode mærke
ad libitum. Kom til årets sidste arrangement i vores alle
sammens dejlige varme selskab.
Jeg vil slutte med at ønske alle medlemmer i København
og foreningerne m.fl. ude omkring en rigtig glædelig Jul
og et godt Nytår!
Arrangement: 18.12. kl. 18.00 Jule-Hulemøde
Med kno i julebordet
Niels „2 m“

NAKSKOV
KOLDING
Et stille hulemøde fredag den 31/10 2014. Ved en guidet
Byvandring i Ribe i forsommeren blev der peget på en
port og fortalt at der var en Naverhule. Den unge Historiker dame ved pinse stævnet fortalte om et Naverbryllup i
Ribe. ”Jydske Tidende” havde her for nylig en helside om
et stort Gesellentræf i Himmelfart dagene i Ribe.
Med kno i bord Arne Brogaard.
Forår 1961 efter en god kold vinter i Egedesminde med
tørt sne kaldte Såbye og Lerche” til en sommer i ” Narsag
med betonarbejde på et fem etagers Punkthus.
Med naverhilsen Arne.

Hulemødet d.5/9 var vi 10 samlet. Det meste af mødet var
emnet pinsestævnet. Da pinsen falder tidligt, regner vi
med, at være klar, så vi kan sætte programmet i bladet,
allerede i januar no. så tiden render. Da maden var kolde
retter og 3 lune retter, begyndte vi med at fylde i ædetruget, inden vi gik over til det alvorlige. Det er også ved at
være tid, til at finde en dag til julefrokosten. Aftenen sluttede med et par gange rafling, Løgn, og det er alle gode
til, hvem der kan forstå det. Raflingen som vi har hver d. 3
fredag i måneden, var der næsten fuldt hus, 7 var mødt op.
Husk Nysted har gule ærter d. 5/11,
tilmeld jer hos formanden.
Med kno i bord Henning Brogaard

8.

NAKSKOV
Hulemødet 5/11 var vi 10 der var mødt op, kun Maria
manglede, da hun var halvsløj. Vi startede med, når samlet
er vor naverflok, og så kom overraskelsen hvor hulefar
syntes at vi fortjente lidt ekstra godt at fylde vores maver
med Andesteg og ris-a la-man, til 50 kr. pr. næse, med
overskud til fluekassen. Vi drøftede pinsestævnet, og regner med at kunne sætte tilmelding i bladet i januar bladet,
da pinsen flader allerede i maj måned. Og ekstra oplysninger i februar bladet. Julefrokost tager vi til næste hulemøde, fredag d. 5/12 hvor vi starter kl. 14.00 med en time
hulemøde, inden ædegildet begynder. Prisen er den samme
som sidste år, 0 kr. da fluekassen betaler. Gløgg og æbleskiver og måske en juleøl, tager vi 13/12 kl. 14.00 hvor
medlemmerne heller ikke vil betale noget, så fluekassen
står for skud igen. Jeg måtte fortælle, hvorfor der ikke var
noget i sidste no. i Svenden fra Nakskov, jeg fortalte at det
var sætter nissen der havde været på spil.
Nakskov naverforening ønsker alle en rigtig god jul,
samt et meget bedre nytår.
Med kno i bord Henning B.ølgenaver

folketingsmedlem som medlem i Nysted og måske en dag
kan han gøre noget for vores lille forening. Pandekagerne
blev spist og dertil fik vi Oscar Davidsson solbærrom.
Minderne blev sunget højt af 36 uligevægtige stemmer
som alle var i strålende humør. Herefter var der oprydning, opvask m.m. og det var tid til at gå hvert til sit efter
en dejlig aften. Oldermanden oplyser at efter at have haft
en samtale med Lokalhistorisk Arkiv følgende dag kunne
det komme på tale at Naverforeningen måske kunne låne
det tilstødende lokale til Naverhulen til hulemøderne, lokalet er tilset og fundet i orden idet der kan med lidt god
vilje sidde 15-16 personer omkring bordet, dette afhjælper
vores plads problem i første omgang, hvis der gives grønt
lys fra formanden for Lokalhistorisk arkivs side.
Med kno
Oldermanden

NYSTED

NÆSTVED

Hulemøde den. 5. november 2014. Ved hulemødet var 7
medlemmer mødt op samt de to nye medlemmer som i
dagens anledning skulle optages i foreningen. Optagelsesceremonien blev afviklet og Finn Rossdahl 76 år og Andy
Bæhr 54 år blev begge optaget efter foreningens gamle
traditioner. Som noget nyt er foreningen begyndt at optage
navervenner og vores to navervenner Benny Svendsen og
Richard Jensen var også mødt for at overvære begivenheden med optagelsen. Tilbage er nu optagelse af det sidste
medlem som ikke kunne være tilstedet på grund af sit arbejde på en boreplatform i Brasilien men han står til optagelse ved næste hulemøde den. 4. december hvor menuen
vil være julefrokost. Oldermanden kunne oplyse at der
desværre intet nyt var om den nye Naverhule som lovet
var af Guldborgsund Kommune. Herefter var det tid til at
forberede og dække bord til aftenens fest som var de årlige Gule Ærter og 36 personer var indbudt til middagen,
ærterne som Birger og Agate havde lavet smagte fortræffelig. Under middagen fik foreningen en gave af Ole fra
Nakskov Naverforening som var en sjov lille frø i træ som
kunne sige lyde, tak til Ole. Udover dette var der en gave
mere fra forhenværende medlem Kaj Truelsens datter Brit
Truelsen som overrakte Oldermanden sin farfars gamle
silkehat som var jævnligt brugt i Naverforeningen før i
tiden, det var en dejlig ting at få til at minde om Knud
Truelsen og fordums tider hvor alting var lidt mere stilfuldt end nu til dags. Knud Truelsen var med til at stifte
Nysted Naverklub i 1956. De tre forhenværende borgmestre fra før kommune sammenlægningen var også mødt
Bent Bille Hansen, Leo Thorsen og Lennart Damsbo Andersen. Lennart sidder i dag sidder i Folketinget og meldte
sig ind som Naverven, nu kan vi jo prale af at vi har et

Siden sidst. På hulemødet d. 07.11 deltog 17 medlemmer.
Vi blev enige om at synge en sang, vi ikke synger så tit.
Valget faldt på nr. 22. Ove orienterede om afstemningen
omkring fremtidig modtagelse af DFS. Vi afventer referatet i næste nummer af Svenden. Hulefar vil holde åbent i
Hulen den 23. og 30. december fra kl. 16 til 18, så han
håber at se alle medlemmer, så vi kan ønske hinanden god
jul og godt nytår. Alle er velkomne til at tage gæster med.
Husk næste hulemøde er den 12. december samt glögg
og æbleskiver d. 14. december fra 14 til 16.
Efter mødet gik vi ned til spisningen, hvor Annelise serverede spicy ungarsk gullasch med kartoffelmos. Det smagte
rigtigt godt - så tak for mad. Poula kunne fejre sin 70 års
fødselsdag et par dage efter, så hun gav drikkevarerne til
maden. Vi takkede Poula med en sang og ønsket om en
god dag på søndag. Herefter sluttede atter en hyggelig
aften.
Alle ønskes en rigtig glædelig jul samt et godt nytår.
Med kno
Ove

SAMSØ
19/10 Fassan ala´Hulefar Keld. Det smagte særlig sovsen.
2/11 Hulemøde. Vi var 12 personer. Vores Naverbror fra
Norge Thor var på besøg.
Med kno Jørn
MØDER
16/11 Søndagsmøde/spisning. Formand H.P´s Brunkål.
Vi glæder os.
7/12 Hulemøde. Julekomsammen.

9.

RANDERS

SLAGELSE

Fredag den 7/11 havde Freddy debut som formand til
hulemøde med 11 deltagere. Han var velforberedt – han
havde nemlig sørget for julebryg, der blev frigivet samme
dag. Vi har ikke vores postboks mere, så al post til hulen
skal sendes hjem til Freddy. Den manglende postboks er
måske grunden til, at vi ikke har fået stemmeseddel med
mere til afstemningen om, hvordan vi fremover får Svenden. Heldigvis fik vi lov at deltage i afstemningen, da vi jo
havde en enighed på sidste hulemøde. Vi er glade for, at vi
fortsat får Svenden, som vi kender den. Bestyrelsen har
holdt møde og har lavet en flot årsplan, som vi fik fremlagt på hulemødet. Det ligger fast, at vi skal på udflugt til
september, og der efterlyses gode ideer til, hvor vi kan
tage hen. Det kunne f.eks. blive en høstudflugt. Til marts
kan vi komme ud at bowle. Her tager vi den dato, hvor der
er flest, der tilmelder sig. Det er et flot program og vi glæder os til at tage hul på det. Det bliver delt ud i Hulen, og
vi sender det til alle med mail. Laila har været hurtig, så
selv fastelavnssedlen er klar til, at man kan skrive sig på.
Det kan tydeligt ses på fællesområderne ved Hulen, at
Lars nu har været væk længe. Freddy vil derfor gå i dialog
med computerdrengene, så vi kan hjælpes ad med at få det
gjort pænt igen – og holde det pænt. Rent praktisk sætter
vi 2 hovedrengøringsdage i kalenderen, så vi kan nå i
bund både inde i Hulen og udenom. Elo sætter lås på
depotskabet ved køkkenet, så vi kan have vores viskestykker og andet godt derude - og få ryddet op i det lille rum
inde i Hulen. Da alle planer var på plads, gav Elo os en
spændende beretning om sin start ved Marinen for præcis
52 år siden. Tak for det, Elo, og tak for omgangen, der
fulgte med. Efter spisningen havde Elo endnu en historie
om en landbetjent, og efter minderne kom han pludselig i
tanker om en regel fra Næstved: Hvis formanden glemte at
aftale, hvem der skulle have mad med til næste hulemøde,
hang han selv på den. Det, syntes Freddy, var vældigt morsomt… så nu glæder han sig til at lave mad til næste
møde…
Næste hulemøde er fredag den 5/12.
Der er nytårs tam-tam i Hulen den 31/12 kl. 10-12.
Med kno
Helle

Hulemøde d. 7. nov. 2014 startede med filmfremvisning
om renoveringen af den gamle kulfyrede damper S/S
Skjelskør som sejlede fra Skælskør til øerne Agersø og
Omø indtil 1961. I dag ligger hun i Frederikssund og er
her en herlig turistattraktion. Efter filmen blev selve mødet indledt med sang nr. 36 som blev skrålet af fuld hals.
Jeg tror det var til ære for vores nye medlem, Helle
Rygaard, som blev behørigt (sådan da) optaget denne aften. Hun nåede endda at lære ”Blærekaskettens” betydning. Endnu en gang hjertelig velkommen Helle.
Herefter mindedes vi NV Lars Kruse som gik bort d. 28.
okt. efter nogen tids sygdom. Til stor glæde for mange,
kunne formanden orientere om resultatet af afstemningen
ang. udsendelsen af D.F.S. som fortsat vil blive sendt ud
til hvert enkelt medlem. Slagelse Naverforening vil prøve
at oprette vores egen hjemmeside og i den forbindelse
bliver det Sten Sjøgren som er Webmaster.
Tilmeldingen til Frokost/Banko d. 22. nov. er i fuld gang
og der bliver nok rift om pladserne denne dag.
Så var det tid for den kulinariske afdeling og her gik snakken lystigt. Ikke mindst fordi Grethe havde medbragt ”fløden” til kaffen. Ca. kl. 22:00 blev minderne sunget og
hulen blev forladt i god ro og orden.
Med kno i bordet.
Erik
Kommende arrangementer.
22. nov. Kl. 13:00: Stiftelsesfest og Frokost/Banko
5. dec. Kl. 18:30: Hulemøde.
14. dec. Kl. 14:00: Jul i Hulen.
31. dec. 10:00 – 12:00: Nytårstaffel.

Det er godt du har ørene, Helle!

VEJLE
Møde den sidste dag i oktober, den 31. 2014. Som vi plejer startet vi med en sang, det var nr. 22, langt fra hjemmet,
nogle var måske, men vi var da 10 og Inger og Strit, så lidt flere end vi plejer at være. Formanden bød velkommen, og
måtte desværre fortælle at Horst fra Esbjerg var taget på den sidste rejse, vi rejste os, og mindes Horst. Den 24. oktober
havde vi besøg fra Herning, de kom 19 og vi var alt i alt omkring 30, de fik sammenkogt ret, med ris og hjemmebagt
flutes til, det var rigtig hyggeligt, med masser af sang og bæger klang, idet Haldur havde sin harmonika med, og det var
hyggeligt. Tak for besøget. Vi tømte sparebøssen, og den der kom tættest på beløb, det var Inger, så hun vandt en halv fl.
snaps, som hun delte ud af. Vi fik rester fra da de var der fra Herning, ja de spiste ikke op. Så er vi så langt henne på
året. At vi i Vejle vil ønske alle en Glædelig Jul samt Godt Nytår. Husk der er møde tirsdag den 30. december 2014, kl.
18.30 som altid.
Med kno LIS
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ÅLBORG
Hulemøde 5. november 2014.
Vi mødtes 15 svende og en gæst til Hulemødet, som Arne
hurtigt og myndigt indledte med at ”tænde lyset” – det
voldte dog lidt kvaler -, hvorefter han kunne berette om
resultatet fra afstemningen om, hvorledes vi fremover
skulle modtage ”Den farende Svend”; resultatet af afstemningen blev, at Vejle-afdelingen fremover påtager sig
håndteringen af den trykte udgave, d.v.s. bl.a. frankering,
adressering, kuvertering og udsendelse til os alle – stor tak
til Vejle! Herefter gik vi over til aftenens højdepunkt: Optagelse af en ny svend! Dette indledtes med, at Anders
blev opfordret til kort at beskrive sit rejseliv, som efter
endt læretid som klejnsmed i 1992 bl.a. var med ca. 2 års
ophold i både Sverige og på Færøerne, derefter arbejde i
både Norge, Østrig og Tyskland og igen i Sverige, og nu
og siden 2003 med arbejde på Nordsøen. Så var det tid til
behørig barbering, og herefter var vi alle enige om, at
Anders var værdig til optagelse, såfremt han kunne indtage indholdet i ”støvlen” uden at tage denne fra munden.
Dette lykkedes, og Anders blev personligt budt velkommen med et håndtryk af hver enkelt naver, hvorefter Anders takkede og stillede en omgang øl i udsigt til senere
på aftenen. Herefter kunne Kristian med stolthed orientere om, at det var lykkedes hans tyske naver-organisation
at kunne arrangere årets internationale navertræf i Ribe i
tiden 14.-16. maj i år. Så blev det afsløret, at Håndværkerhusets Julemarked i år ligger på 13. og 14. december, og
et par af svendene har her påtaget sig at holde Hulen åben.
Sluttelig efterlyste Leif de manglende fotos på vægen,
ligesom det lykkedes at få værter til at forestå forårets
Hulemøder, hvorefter oversigten over forårets arrangementer i Hulen kan færdiggøres. Så kunne vi slukke ”lyset” og komme videre til et andet af aftenens højdepunkter: Kurts ”And a´la Bagdad”, som igen var særdeles velsmagende – igen tak til Kurt for indsatsen i køkkenet.

Herefter er Arne ved klokken, hvilket medførte vanligt
ritual med kasket og sang; og så gik det hul på lysten til at
synge: nr. 32/Naver kæk …”, nr. 15/”I et vinhus …” og nr.
25/”Med en bluse …”. Herefter var tiden kommet til at
lotteriet kom rundt, og købelysten var stor, men gevinst
var det kun på 1 lod!! – og derfor en god aften for Hulen.
Så gik Anders som lovet til klokken, hvorefter han blev
iført blærerøvskasketten og modtog takken for øllet i form
af blærerøvssangen – vi takker for skænken!
Vi kunne afslutte en meget hyggelig aften med at afsynge
både ”Når samlet er …” og sluttelige ”Åh, disse minder..”.
Og Husk så: Der indkaldes til generalforsamling
i Hulen onsdag den 4. februar 2015 kl. 19.00
Med kno
Leif
sekretær

ÅRHUS
Til hulemødet i oktober var der indkaldt til ekstraordinær
generalforsamling hvor eneste punkt på dagsorden var
bladet, og efter en konstruktiv debat gik vi til afstemning
hvor det blev 14 for en it udgave og 4 for en papirudgave.
Derefter gik vi over til det normale hulemøde med smørrebrød og kaffe og en masse snak. Sidst i oktober er der tid
for vores bowlingaften i det lokale bowlingcenter, efter
meget sved og tårer og en masse væltede kegler fandt vi
vores bowlingkonge det blev i år Richard Schmidt med
Frank Ibsen på andenpladsen og blandt ikke medlemmer
vandt Jonas med Thorbjørn på andenpladsen. Derefter gik
hele flokken ned i hulen hvor snakken gik et par timer
mere. Til hulemødet i november var vi en pæn flok samlet,
efter at formanden havde fortalt hvordan det var gået ved
generalafstemningen og hvad der ellers var at berette, gik
vi over til at ordne verdenssituationen, det må vi så desværre sige, den blev ikke helt ordnet på en aften. Vi havde
to der slog på klokken og de fik den obligatoriske sang, vi
siger tak for omgangen. Kommende møder 5. december
kl. 19.00 julefrokost med alt hvad der behøves.
19. december kl. 20.00 julehulemøde hvor vi skal have
talt bødekassen og have æbleskiver og solbærrom.
Jeg vil gerne fra Århus Naverne ønsker alle foreninger
glædelig jul og godt nytår, jeg håber vi ses mange gange i
det nye år.
Århus Naverne
Ole Lindeborg

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

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

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

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

Formand: Kaj Jepsen, Münstervej 36, Strib.
DK-5500 Middelfart.
Tlf. 7586 9335 · 3070 5576 · E-mail: liskaj-d-j@mail.dk
Næstformand: Henning Brogaard
Rødbyvej 113 · DK-4900 Nakskov. Tlf. 5495 5665
Mobil 2449 6474 · E-mail: hebro43@yahoo.dk
Tilmelding og udmelding af medlemmer,
bladforsendelse i indland til Formand eller Hovedkasserer
Hovedkasserer: Frode Zachariassen
Præstemarken 10A · DK-8653 Them.
Tlf. 8684 9268 · E-mail: hovedkasserer@gmail.com
Bank: Arbejdernes Landsbank i Danmark,
konto: 53470388708
Arbejdernes Landsbank fra udlandet, konto:
DK4353470000388708 · Swift: ALBADKKK
Bladforsendelse til udlandet og sekretær:
Ove Graae, Runestenen 52, DK-4700 Næstved
Tlf. 2086 3931 · E-mail: ovegraae@naverne.dk
Chefredaktør: Richard Schmidt
Skanderborgvej 13A1, DK-8362 Hørning
E-mail: naverne@gmail.com. Tlf. 8692 2901
Mobil: 2160 6792. Deadline 10. i måneden.
Hjælperedaktør: Hans Emborg
Højtoft 8, Grejsdalen, 7100 Vejle.
E-mail: h.emborg8@gmail.com. Tlf. 7583 0901 · 4092 9705
Udstillingsvogn: Udstillingsvognen står i Roskilde.
Henv.:
Carl Otto Enevoldsen, Hedevænget 8, 1tv., 4000 Roskilde
Mobil: 40 35 50 56. Email: carl-otto@live.dk
Arkiv: Henvendelse til: Vagner Sørensen,
Egevænget 1, DK-8382 Hinnerup.
Tlf. 4094 2619 - 4093 1963 - E-mail: vagner8382@gmail.com
Produktion: imprint grafisk: 5572 6692

Jesper tlf. 40824283
Jens tlf. 86667694

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

Lucia Blomster
Gaveartikler

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

x

AFSENDER:
Formand for CUK
Münstervej 36, Strib,
5500 Middelfart

Byggefirmaet
LUNDBJERGVANG
Lundbjergvang
Aps ApS
SOLBJERG
Solbjerg

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

Her er plads til din annonce....

