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70 års fødselsdag
Ole Hull Kristensen kan den 15. januar fejre hans
70 års fødselsdag.
Ole blev uddannet som tømrer i 1965. I 1972 havde
Ole hørt fra kollegaer, at der måske var arbejde at
få på Grønland, det søgte han og fik jobbet. Så Ole
rejste til Kristianshåb og arbejdede som tømrer hele
sommeren. Allerede i 1973 rejste han til Grønland
ingen, denne gang for Monberg/Thorsen hvor han
bl.a. byggede en skole nogle rækkehuse og flere
andre bygninger. Som det går for mange andre, således også for Ole, han mødte en pige og blev forelsket. I 1975 flyttede han sammen med sin kommende hustru Hansine til Danmark hvor de har boet
siden. Ole meddelte for kort tid siden at han skulle
være bedstefar, tillykke med det.
Ved sidste generalforsamling blev Ole valgt til vores
nye hulefar, og har efter lidt optræning efterhånden fået godt tag om at lave maden til vores almindelige
huleaftener, det siger vi dig mange tak for.
Århus Naverne vil gerne ønske dig hjertelig tillykke med din 70 års fødselsdag.
Århus Naverne
Ole Lindeborg
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50 år
Onsdag den 14. januar 2015 kan
Klaus Guldberg
105 Macewan Ridge Circle NW
Calgary, Alberta, T3K 3W4
Canada
fejre sin 50 års fødselsdag.
Tillykke fra foreningen I Calgary
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FØDSELSDAGE
D. 14.01.2015
50 år

Klaus Guldberg Calgary
105 Macewen Ridge Circle NW
Calgary, AB T3K 3W4
Canada

D. 15.01.2015
70 år

Ole Hull Kristensen Århus
Brobjerg Parkvej 76
8250 Egå

D. 15.01.2015
70 år

Johnny Valetin Nakskov
Karberg Alle 27
4900 Nakskov

D. 27.01.2015
70 år

Erik Ole Hansen Vejle
Svendsgade 13C, 2tv
7100 Vejle

JUBILÆUM
D. 01.01.2015
40 år

Chr. Reinert Petersen Thorshavn
Eirargardur 8- 08
FO – 100 Thorshavn
Færøerne

D. 01.01.2015
10 år

Rune Brandt Zürich
Ebnetstrasse 19
CH – 8308 Illnau
Schweiz

D. 12.01.2015
25 år

Margit Norlin Hillerød
Gilleleje Hovedgade 50
3250 Gilleleje

D. 16.01.2015
40 år

Claus Ohlin Zürich
Adetswilerstr. 12A
CH – 8344 Bäretswill
Schweiz

D. 21.01.2015
50 år

Peter D. Frederiksen Holbæk
Holmevejen 9, Niløse
4293 Dianalund

D. 26.01.2015
25 år

Kristian Sørensen Holbæk
Abbetvedvej 9A, Gevninge
4000 Roskilde

D. 27.01.2015
25 år

Johnny Lindskjold Vejle
Skolegade 12, 2th
7100 Vejle

TAK - TAK - TAK - TAK
Jeg vil gerne sige tak for alle de mange hilsener
på min 70 års fødselsdag.
Med Kno
Teddy Juliussen
Jeg vil hermed takke Vejle og København for telegram og
de telefonopkald jeg modtog i anledning af min 80 års dag
den 4. december.
Erling Lindegren
Naverven og Hulefar i København.
Tusind tak for alle de hilsner og telegrammer jeg modtog
på min 75 års fødselsdag d. 15. oktober.
Med kno og naverhilsen
Ebbe Stoffregen, Samsø.

”GODT NYTÅR - MOSEL 2015”

Vi glæder os til gensyn med
gamle og nye MOSEL - farere.
Bussen kører igen
Torsdag d. 27. aug. til mandag d. 31. aug. 2014
Sæt X i den nye kalender
Med naverhilsen
TORBEN- FLEMMING - BØRGE.

3.

Kassereren har ordet
Nu er der igen mulighed for at købe ”Den farende Svend” indbundet årgang 2012-2013-2014 kr.
200,- plus levering.
Bestilling til hovedkassereren inden den 31. januar 2015 på hovedkasserer@gmail.com
Der bliver kun fremstillet det antal der bliver bestilt da vores arkiv ikke kan opbevare ekstra eksemplarer.
Da salget af Naver snaps og Naver bitter er helt gået helt i stå, er det slettet fra salgslisten pr. dags
dato.
Godt nytår
Med kno
Frode
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

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
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ÅBENT HUS
I anledning af min 70 års fødselsdag
holder jeg åbent hus den 15. januar
på adressen Brobjerg Parkvej 76, 8250 Egå
fra kl. 11.00 - 15.00 ?
Med naverhilsen
Hulefar Ole Hull Kristensen
Århus Naverforening

4.

Tilmeldingsblanket til Pinsestævnet i Nakskov den 23-24-25/5 2015
Navn:
Adresse:
Postnr.:
CUK-forening:
Tlf.nr:
Stævnemærke Obligatorisk
Huleaften
Delegeretfrokost
Bustur
Festaften
I alt.

By:
E-mail:
Pris
75 kr.
100 kr.
80 kr.
180 kr.
200 kr.
XXXXX

Lørdag antal

XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX

Søndag antal
XXXXXXX
XXXXXXX

Pris i alt

XXXXXXX

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Stævnet holdes på Marienlystvej no. 21, 4900 Nakskov
Tilmelding til Henning Brogaard, Rødbyvej 113, 4900 Nakskov
Tlf. 54955665. Mobil. 24496474. Email. hebro43@yahoo.dk
Indbetaling Nordea 2190-3885639037 Tilmelding senest d. 10/4 2015
Hele beløbet bedes indsættes på en gang. Husk navn og forening.
Husk!!!!! Delegeret tilmelding til Formand Kaj Jepsen
Overnatning:
Skovriddergården Svinglen 4, 4900 Nakskov, Tlf. 54920355.
Doppeltv. 2pers 800 kr. Enkeltv. 700 kr. Sig i er naver.
Hotel Harmonien, Nybrogade 2, 4900 Nakskov, Tlf. 54959190.
Doppeltv. 2pers. 800 kr. Enkeltv. 600 kr. Sig i er naver.
Bed and Breakfast, Midlerkampvej 4, 4900 Nakskov, 1 sal. Toilet på gangen, bad i stuen.
Doppeltv. 2pers. 440 kr. med morgenmad. Tlf. 23305599.
Nakskov Vandrehjem, Branderslev 11, Branderslev, 4900 Nakskov, Bad og toilet på gangen.
Doppeltv. 2pers. 580 kr. med morgenmad og sengelinnet (skal meddeles). Tlf. 54922434.
Nakskov Fjord Camping, Hestehoved 2, 4900 Nakskov. Tlf. 54951747. Sig i er naver.
Program:
Indskrivning lørdag fra kl. 11.00 til 14.30 og fra 16.00 til 17.30.
Fanemarch fra 15 til 16.00 med fotografering, bus kører de dårlige gående.
Huleaften 18.30 til ????
Delegeret møde kl. 10.00 til ????????
Bustur kl. 10.00 til ca. 15.00. Turen går til mindelunden fra stormfloden på Lolland i 1872, og 1930, derefter til en Western by med camping, hvor der spises.
Festaften fra kl. 18.30 til ???
Gaver gives på delegeret mødet, og ikke til festaften.
Overnatningsstederne ligger inden for 2,5 km. af festlokalerne.
Der vil være mulighed for at købe sandwichs lørdag til billige penge.
Priser på øl, vand og spiritus 10 kr. Vin 50 kr. pr. fl.
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FREDERICIA
Her i Fredericia har der været et par hyggelige møder. Især julefrokost den 29. nov. stod i hyggens tegn med god mad og
dejlig selskab. Den 4. dec. var vi 9 medlemmer til møde hvor der blev vedtaget kontingent forhøjelse fra 1. jan. Solvejg
lavede bøf med spejlæg, som faldt i god jord. Og det siger jeg jer, måske skal jeg hjem med toget. Og mente hvis jeg
blev, ville jeg komme til at sidde alene længe efter i var kørt hjem. Men men havde jeg vidst i sad der til midnat og
råhyggede så havde jeg da blevet der til en senere afgang. (Jeg kører jo kun til Børkop).
Det gør jeg næste gang så i kan vente jer. Men hvis i så vil gå før mig, SÅ bliver i tvunget ned i stolen igen til toget går
senere. Så håber jeg alle har haft en dejlig jul og godt nytår. Og er frisk til et nyt år med en masse hygge og møder den
nye mødekalender er i hulen.
Møde tors. 8-1 kl. 19,oo Vagt Solvejg
Møde lør. 17-1 kl. 12,oo Vagt Viola
Møde lør. 31-1 kl. 12,00 Vagt Niels
Møde tors. 5-2 kl. 19,oo Vagt Jytte
Brunkål lør. 14-2 kl. 12,oo Vagt Erik
S.W.

FREDERIKSSUND
Lørdag den 6.december var det igen tid til, at afholde julefrokost i hulen.
Vi var samlet, 19 personer denne dag, og med besøg af Carl og Ulrik fra Hillerød, til et par dejlige timer i hulen, med
dejlig julemad og hygge. Der skal for foreningens vegne, lyde en stor tak til vores to hyggelige køkken nisser (Kurt &
Arne), som igen i år påtog sig det store arbejde, med, at lave et overdådigt julebord til os, og til Kaare som igen i år,
havde lavet en dejlig og velsmagende risalamande. Det var Poul-Berg og
frue, som løb med mandelgave i år. Klokken blev flittigt benytte denne
dag, og vi siger mange tak for skænken og selv om det kneb lidt med, at
synge nogle af de valgte sange fra sangbogen lykkedes os, at sige tak for
skænken til de glade giver. Efter al denne dejlige julemad, fik vores nye
æresmedlem Hr. Carl-Otto Enevoldsen ondt i sin inkas, og måtte underkaste sig behandling af Christinas kyndige vejledning, i aflastende øvelser på gulvet. Det var et herligt syn, at se de to ligge på gulvet og lave
strækøvelser.

Året der gik.
Det har igen i år, været et travlt år for CUK-Frederikssund. Vi har haft et
par 40 års jubilæer og et par runde fødselsdage. Og i har haft rigtig gang i
den nye udstillingsvogn på Andelslandsbyen Nyvang og på diverse markeder og som noget nyt, havde vi samarbejde med de andre foreninger på
Græse. GL. Skole åbent hus i september måned, med kræmmermarked for
de lokale i Frederikssund og omegn.
Det vil vi prøve at genoptage i 2015. Vi vil også se tilbage på et godt pinsestævne i Herning, og glæders os til, at komme til Nakskov i 2015. Vi vil fra
bestyrelsen sig tak til alle, som har været med til, at vise foreningen udadtil, og
ligeledes en stor tak til Holbæk foreningen for deres store deltagelse i
udstillingsvognen. Der skal fra CUK-Frederikssund lyde et rigtigt godt Nytår til
alle Naver & Navervenner samt deres familier med håb om, at 2015 må blive et
rigtigt godt år for alle.
Med kno i bordet
Jan Johansen.

6.

HILLERØD
Det lakker mod årets udgang. Hulekassen fik til de ti fremmødtes forventning sin årsopgørelse d. 14/11, formanden
havde den sikreste næse for indholdet og vandt snapsen, som han generøst skænkede til fremtidigt hulebehov. Julefrokost og udsigt til advent havde bragt de fleste til messen d. 29/11, og sandelig skal det siges: her savnedes intet af de 18
sultne og snaksalige. Kristtjørn, lun postej, Knuds donerede snaps, sild, rød dug, mørbradbøf, laks, ris a la mande osv.
osv., alt blev observeret og konsumeret med lys i øjnene. - Og nu er den søde tid endnu nærmere, tankerne går til alle
dem, som skal hekse med fuglene i køkkenerne; men også til de ældre navere iblandt os, som i fordums små håndværkerhybler med våde øjne har måttet længes hjem til mors gryder med en skål navets foran sig. I nostalgiens vemod skal det
her anbefales at lade de glemte navets indgå i Julens glæder, nok helst som garnering…
Navets
Roer regnes vel ikke blandt vore fine Grønsager, men de have dog mange Venner og ere undertiden efterspurgte. Man vælger navnlig dem, som ere
smaa, runde og flade. Bedre end vore sædvanlige Markroer ere de saa kaldte ”Majroer”, som ere meget tidlige, finere i Smagen og mindre beske end
de først nævnte. Undertiden have Roerne en alt for best Smag; man bør da give dem et Opkog og ombytte Vandet, men da Roerne i sig selv indeholde megen Væske, behøve de i Almindelighed mindre Vand til Koget end andre Grønsager. I Almindelighed passe de mindre til en selvstændig
Ret, bedre derimod til Garnering til Kjødretter. Roer bør spises med Maadehold, da de let frembringe Luftudspiling og Koliksmerter.

HERNING
Vi havde hulemøde d.19/11 med 11 deltagere. Vi var så
heldige at Lilly havde lavet mad til os, men ikke nok med
det, hun havde også lige lavet en 1/2 gris om til fedt med
grever og løg, så hun var leveringsdygtig i jule hoftecreme. Det smager bare helt vidunderligt. Jeg glemte at
skrive at menuen denne aften var karbonader og grønærter
- han må leve godt ham Harald med alt det gode mad Lilly
kan lave. Formanden kom med en vigtig meddelelse - han
mente ikke vi behøvede „at tærke langhalm“ på hvad vi
skulle have til julefrokost, så det havde han heldigvis bestemt sig for på forhånd - første gang i min historie i naver
foreningen denne „STORE“ beslutning blev gennemført
på rekord tid. Bare ok. Så lidt opsamling på
fremsendelsesmetoden af Svenden. Så er det på plads.
Vi har en tilståelse os i bestyrelsen, vi havde glemt det
arbejdende folk, da vi planlagde vores udflugt til en fredag - det var ikke så smart, idet vi heldigvis har nogle
gode naver og naver venner der sørger for at tjene penge
til alle os andre. UNDSKYLD!!!
Så nåede vi endelig den store dag nemlig julefrost og stiftelsesfest d.5/12. En fantastisk fest med 29 deltagere. Heldigvis var menuen helt perfekt, så formanden beholder
„pladsen“ meget længe. Vi havde inviteret vores „hjælpere“ fra pinsestævne - dejligt at se jer og tak for hjælpen.
Vi var heldige endnu engang med at Haldur havde taget sit
helt særlige mavebælte med - fantastisk at han er i stand til
at frembringe så fortræffelige lyde på sådan et apparat.
Vi ønsker alle et rigtig godt nytår fra Herning
Naver hilsen
Jonna

Vi ønsker God Jul og Godt Nytår til alle. Nu sunder vi os
en god tid, og vi ses igen til hulemøde d. 16/1 og messe d.
31/1. Bemærk også generalforsamlingen lørdag d. 21/2 kl.
12.00. Og altid fremmødeadvisering i god tid til hulefar
Peder, tlf. 27940134
Med julekno Bent C.

HØRNING
Referat af hulemøde og åben mølle 5. & 6. december. Til
hulemødet den 5. december var vi kun 7 deltager, formanden havde lagt sig syg med halsbetændelse, og flere andre
havde også meldt fra af forskellige årsager, men på trods
af det havde de tilstedeværende taget det gode humør
med, og rigelig gaver til året bankospil. Vi indledte som
vanligt med ”Når samlet er”, for blandet kor, hvorefter
næstformanden bød velkommen til aftenens møde, han
havde nu ikke så meget at sige, Kalle kunne så meddele at
vores Skotske ven, og forhåbentlig nye medlem, Paul ville
komme til vores åben mølle arrangement lørdag og underholde med julemusik. Christian havde nyt med ude fra den
store verden, han havde været til messe i Leipzig, og fået
en god snak med flere personer dernede.
Efter det officielle gik vi over til næste punkt, bankospillet
hvor Kalle var opråber, og Karen og Bente måtte således
passe hans plader, Kalle fik som sædvanlig nogle gemytlige tilråb, som det sig hører og bør, men ellers forløb
bankospillet som det skulle, alle fik gevinst, undtagen
Jens, han er altid uheldig, men så fik han lov at hjælpe
Karen med at pakke ud. Da banko spillet var overstået
blev der serveret gløgg og æbleskiver, og så kom der gang
i snakketøjet. Christian havde haft fødselsdag, siden han
sidst havde været i hulen, så han slog på klokken, og der
blev naturligvis kvitteret med blæresangen, og inden vi fik
set os om skulle Christian til at af sted, han har jo en lang

7.
tur hjem, men vi andre sad endnu en stund og snakkede,
men aftenen sluttede tidlig, vi skulle jo op i morgen til
”Åben Mølle”, og selv om vi ikke havde været ret mange,
havde vi alligevel igen haft en hyggelig aften i hulen.
Lørdag den 6. december havde vi vores årlige ”Åben
Mølle” arrangement, hvor Jens med fornøjelse viste møllen frem, og fortalte hvorledes den fungerer, og hvordan
kornet blev malet, og foran møllen sad Paul og spillede
julemelodier på sin basun, til stor glæde ikke kun for os,
men også for de mange gæster der kom i løbet af dagen,
og på grund af en tryk fejl i ”Lokal Avisen” var vi nød til
at starte kl. 10.00, men det var nu godt nok, for vi havde
en del problemer med elforsyningen, indtil vi fandt ud af
at det var kogepladen det var galt med, så da vi fik den
anden plade koblet på kørte det fint. Middelfart Sparekasse havde sponseret slikposer til børnene, og i den forbindelse fik undertegnede lejlighed til at dumme sig godt
og grundigt, til stor morskab for medlemmerne, jeg tror
ikke gæsterne bemærkede det, jeg skal her undlade at fortælle hvorledes, men blot bemærke, at i min alder er det
ikke altid let at bedømme en piges alder. Vi fik uddelt alle
slikposer 50 stk. i alt, og vi skønner, at der har været over
100 gæster for at besøge møllen og hulen, og da vi sluttede kl. 15.00 var vi godt tilfredse med både omsætningen
i hulen og besøgsantallet.
Med kno i bordet.
Flemming.

LOS ANGELES
Så blev det november og vi fik fejret Mortens Aften med
dejlig andesteg. Vi havde fuldt hus med 70 glade navere
og naveretter og gæster. Et af vores gamle egetræer er ved
at miste en stor gren, så det skal vi havde ordnet. I december holder vi julemøde med dejlig dansk julemad. Denne
gang er det Connie Hanson der står for middagen. Efter
middagen skal vi have møde og valg, sekretær Gari
Medford går af, så vi skal have valgt en ny til det
job. December bliver en travl måned herovre med mange
julefrokoster og festligheder både i den danske kirke og i
Alamo og selvfølgelig i hulen. Til sidst ønsker vi alle navere et rigtig godt nytår.
Med Kno
Arne O.

KOLDING
Sidste hulemøde i dette herrens år med 7 fremmødte fredag den 31/11. Vi har fået doneret 2500 kr. fra Støtteforeningen af 1967. Formål anskaffelse af nyt køkkengrej
til hulen. Vi fejrer vores Nytårsparole lørdag den 31/1
2015 kl. 13.00.
Med kno i bord Arne Brogaard.
Efter en god sommer i Narsag tog jeg vinteren i 1962 i
Lund Malmø, og sommeren på Værft i Mariager fjorden
og Frederiksøen i Svenborg, efteråret på Kockælmus i
Malmø.
Med naverhilsen Arne

KØBENHAVN
Som altid når vi er samlet, forløb Søndagsmessen den
16.11. i en dejlig stemning hvor hyggen er i højsæde. Men
vi har jo også Leif Ove der „trods“ titlen kasserer,
også er rigtig god som hyggeonkel. November måneds
Svende-Hulemøde var en mærkedag (aften). For efter en
hel del år, havde vi igen den store glæde at kunne optage
et nyt medlem - Rie, så formanden fik sgu’ sin sag for ved
det runde bord. Han havde dog ikke glemt at tømme et
krus øl i én slurk..... Som tidligere nævnt har Rie arbejdet i
Kuwait, og har været en flittig gæst lige siden vi startede
efter sommerferien. Endnu engang velkommen Rie, du har
vist at du hører til i vor midte! Vi starter altid et nyt år
med en fest, nemlig STIFTELSESFEST, da januar for 116
år siden (den 12.) var måneden københavnernaverne
grundlages som forening. DET skal fejres, og hvornår har
du mulighed for at fejre en 116 års fødselar? Så
tilmeld dig fluks til en dejlig dag lørdag den 10. januar kl.
13.00, hvor sidste tilmelding er den 4.1. til undertegnede
på tlf.: 33 15 09 85 eller mobil 29 85 16 99. Årets
første Svende-Hulmøde er torsdag den 22. januar, og der
er Søndagsmesse den 1. februar. Vi ses også der, ik? Jeg
vil gerne slutte af med at ønske alle navere og navervenner
ude som hjemme og alle dem der på den ene eller anden
måde støtter vore foreninger et rigtigt godt Nytår og tak
for året der er gået!
Arrangementer:
10.1. kl. 13.00 Stiftelsesfest
22.1. kl. 18.00 Svende-Hulemøde
1.2. kl. 10.30 Søndagsmesse
Ned kno i bordet
Niels „2 m“

NAKSKOV
Hulemødet d. 5/12 var 11 mødt op, men på forskellige tidspunkter, selvom vi aftalte at starte kl. 14.00 grundet der var
julefrokost efter mødet, en fik kun desserten. Programmet til pinsestævnet blev fremlagt, og godkendt, af dem der var
kommet rettidig. Vi var enige om, at priserne skulle holdes på absolut minimum, og det må jeg sige at det lykkedes. Vi
håber ikke at det giver underskud, da vi håber at salg af drikke vare kan få det til at balancere. Programmet skulle gerne
komme i januar no. Vi håber at man tager godt imod det. Efter mødet gik vi i gang med 10 retters julefrokost med øl,
vand, stærke drikke som fluekassen stod for. Synge kunne man også, men det var inden de havde bællet for meget i sig.
Vi ønsker alle kommer godt ind i det nye år.
Med kno i bord Henning B.ølgenaver
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NÆSTVED
Lørdag d. 29. 11 holdt vi vores årlige julefrokost, hvor 25
glade og forventningsfulde mennesker mødte op. Julebordet var festligt dækket. Vi havde en fantastisk dag, hvor
mange havde bidraget med lækker hjemmelavet mad. Inden vi spiste ost, havde vi traditionen tro auktion over de
pakker, vi alle havde med. Det blev en forrygende oplevelse, der gav et pænt beløb til Hulen. Tusind tak til alle,
der var med til at gøre dagen festlig.
Da vores hulemøde først er d. 12.12, kan der ikke komme
noget indlæg før i det nye år.
Håber alle er kommet vel igennem julen. Nu glæder vi os
til 2015, hvor nye udfordringer og hyggelige stunder venter. Første arrangement i det nye år bliver fastelavn d.
15.02. Nærmer herom senere.
Mange hilsener fra Marianne

juni, så vi er så småt i gang med at planlægge en fest. Vi
tager beslutninger på næste hulemøde. Ansøgninger om at
stille telt op mm. skal jo indsendes i god tid.
Efter den officielle del gik vi over til Freddys menu, der
ifl. ham selv bestod af: 10% oksekød og 90% fedt, som
var kogt, svedet og branket – det passede dog ikke helt,
for der var også tomat i…
Laila var til svendegilde med sin yngste, men hun havde
sendt os en omgang, så vi kunne være med til at fejre det
flotte resultat. Tak for skænken, og tillykke til Malik.
Der er nytårs tam-tam i Hulen den 31/12 kl. 10-12. Undertegnede køber en æbleskive eller to.
Næste hulemøde er den 9/1. Hanne laver mad.
NB: Hulen er lukket søndag den 4/1
Med kno
Helle

RANDERS
Vi havde en dejlig julefrokost den 22/11. Hulen var fint
ren og smukt pyntet, og det runde bord måtte i brug, for at
vi alle kunne sidde ned. I starten var der dog god plads,
for der havde været nisser på spil i Bentes kalender, så vi
måtte ringe efter hende og Frank. Inden de kom, skyndte
vi os at nyde den dejlige årgangssnaps, som Chris’ datter
kom med fra sin fars gemmer. Tak for skænken. Nisserne
havde også haft gang i sparegrisen, som vi ikke kunne
finde, da vi skulle gætte på indholdet. Heldigvis dukkede
den hurtigt op, så vi kunne trække vejret roligt igen. Jans
gæt var tættest på de 1079 kr., der var samlet sammen i
løbet af året, og han modtog et fint guldjuletræ med lys i.
Freddy holdt en velfortjent takketale for Peter. Derefter
overrakte han ham en vinkasse med plads til 2 flasker,
mens han forklarede, at den ene måtte åbnes den 23., og
den anden måtte åbnes den 24. Her kom det tørt fra Elly:
”Ja, og i dag har vi den 22.”…
KB har fået ny titel: Fra nu af må han kaldes autoriseret
komfurbørnesikringsafmonteringsmester, og sådan en er
jo god at have, når man gerne vil have varm mad. Tak for
hjælpen, KB. Samme KB havde i øvrigt medbragt dagens
dyreste gave til pakkelegen – nissepris plus P-bøde…
Vores traditionelle flaske gik for 1595 kr. og blev heldigvis nok en gang doneret til Hulen, så vi kan sælge den
igen næste år. Tak for det. Den 5/12 var der hulemøde, og
her var der nok af både plads og mad, for vi var kun 10,
men det var heldigvis nok til at sikre en god aften. Hans
var blevet 59 (første gang) og ringede så nydeligt med
klokken, at han fik en sang til gengæld. Der er rigtigt blevet ryddet op i Hulen. Fryseren er kørt væk, der er sat
hylder op i det lille rum, og der er ryddet op i skuffer og
skabe. Flot arbejde, Freddy, Bitten og måske flere?
Der er tilmeldingssedler i Hulen til fastelavn og til bowling. Husk at skrive jer på bowlingsedlen senest den 9/1,
så bestyrelsen kan fastlægge den endelige dato. Der ligger
også sedler til de to årlige hovedrengøringsdage – dem må
man også gerne skrive sig på. Vi har 70 års jubilæum i

SILKEBORG
Månedsmøde d. 30. nov. 2014. Mødet blev udskudt en
rum tid, da vi skulle have optaget et nyt medlem – Leif
Rasmussen ... kaldet „Luffe“. Luffe har rejst i Norge og
Sverige som automatik-mekaniker og skal være velkommen i Silkeborg afd. Så velkommen til Luffe. På selve
mødet blev der ikke vedtaget noget nyt. Et enkelt input var
afholdelse af Thule-jubilæet. Dette blev fremlagt til det
efterfølgende bestyrelsesmøde. Herefter gik snakken mere
omkring den årlige julefrokost. Formanden sluttede med
et slag på klokken
Bestyrelsesmøde 2. dec. 2014.
Leif „Luffe“ Rasmussen er indstillet til ny hulefar. Enstemmigt vedtaget af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Mundtlig accept fra Niels Miav.
Jubilæum, „Thulenaverne“. Dato er fastlagt til søndag 15.
mar. 2015.
Generalforsamling.
Der blev d. 27. september d.å. afholdt generalforsamling i
Naverne, Silkeborg. Dagen startede med kaffe og rundstykker kl. 09.00. 12 glade svende var mødt op. Kl. 10.00
bød Boje velkommen, hvorefter vi indledte med at synge
„Når samlet er“. Niels Østergård (Miav) blev valgt som
dirigent .... og konstaterede, at generalforsamlingen var
lovlig indvarslet og ingen havde indvendinger mod dagsordnen. Protokol fra sidste generalforsamling blev fremlagt af formanden i mangel af sekretær. Protokollen blev
godkendt. Beretning - ligeledes ved formanden - blev
fremlagt med igen med HJERTESUK Den markante tilbagegang i medlemstallet grundet dødsfald. Senest få dage før generalforsamlingen drog Peter
„Skysser“ ud på sin sidste rejse. Der blev holdt et minuts
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stilhed i samme anledning.
Formandens beretning blev godkendt.
Regnskab blev fremlagt til gennemsyn og godkendelse,
idet kassereren ikke var til stede. Det passede så fint med
en øl pause og formanden slog en slag med klokken. Ingen
havde indvendinger mod regnskabet. Dette blev derfor
godkendt. Drift af hulen blev også fremlagt af formanden,
da Ole Hulefar var på ferie. Ole takkede for den gode
støtte medlemmerne gav hulen samt den gode hjælp fra
alle i pressede situationer. Ole slutter med ønsket om en
god generalforsamling. Også denne beretning blev godkendt. Mads (Kaj-Erik) Blev valgt som ny kasserer, da
Niels Peter ikke ønskede genvalg. Niels Miav blev genvalgt og Michael blev valgt til bestyrelsen. Afstemning
omkring forsendelse af „Den Farende Svend“ som hidtil
blev enstemmigt vedtaget. Formanden takkede for fremmødet og sluttede af med et slag på klokken. Herefter gik
vi ombord i en gang forloren skildpadde.
Referent
Michael
Lykønskninger til Niels-Peter 70 år d. 11. dec. og Hans
Nielsen 75 år d. 26. dec.

SØNDERBORG
Ups, nåede ikke deadline i sidste nummer, så jeg må rode
bod på det nu. Vi har afholdt et mega stort banko spil.
Ikke fordi der var overfyldt af medlemmer og gæster, men
fordi Inga, Sussi og Jørgen havde været rundt og indsamle
sponsorgaver. Det var helt vildt hvad de havde fået med
hjem lige fra dejlig vin til gavekort, sølvring, sengetøj og
meget andet. I år blev præmierne fordelt sådan nogenlunde, lige bortset fra at Chresten nok fik lidt rigeligt med
pakker. I pausen blev der hygget med gløgg og æbleskiver.
Vi har ikke afholdt nogen julefrokost i år, da der ikke var
nok tilmeldinger. Heller ikke sildespisning den 31. december bliver til noget, folk har simpelthen for travlt. Nu er de
fleste medlemmer jo også pensionister og de har altid så
meget de lige skal. På vores sidste hulemøde havde Hans
dog lavet en mini julefrokost og Inga har pyntet fint op
med nisser m.m. så lidt jul er det da blevet til.
Vi vil gerne ønske alle en Glædelig Jul samt et Godt
Nytår. Håber i alle kommer godt og sunde ind i det nye år.
Med kno
Jette

VEJLE
SLAGELSE
D. 22. nov. 2014 blev der spillet banko og lotteri til den
store guldmedalje. Men først hyldede vi lige vores forening som fyldte 72 år denne dag. Vi skulle da også lige
have lidt frokost som fik spilledjævelen frem i lyset, men
så gik det også bare derudaf. Der var desværre et par afbud p.g.a. sygdom, men så havde vi (især Birgit) samlet så
mange flotte sponsorgevinster ind at der var mere end 3
gevinster pr. næse. Flot-flot! Og det gav jo en pæn gevinst
til hulen. Grethe havde igen lavet dejlige Muffins til kaffen. Dagen sluttede med minderne kl. 17:30.
Hulemødet d. 5. dec. 2014. Der blev sunget nr. 28 til
indledning. Vi var 8 medlemmer og 4 gæster som gerne
ville høre om vores forening. En af gæsterne var vores
tidligere kasserer, Knud Jensens, søn Ole Jensen, som
havde mange gode historier fra sin fars tid i hulen. Vores
nuværende kasserer, Ejner Petersen, er det eneste nuværende medlem som har oplevet Knud og han kunne fortælle om alt det Ole ikke havde hørt. Tilmelding til ”Jul i
Hulen” blev færdig og tilmelding til Nytårstaffel er Hans i
fuld gang med. Helle fik heller ikke denne gang hørt vores
velkomstsang. Jeg tror melodien blev borte? Vi fik heller
ikke taget det obligatoriske billede til ”forbryderkartoteket”. Så alt i alt en vellykket aften!
Men så var det også tid for den kulinariske time og her var
intet glemt. Det der ikke blev fortalt om Knud Jensen i
starten, blev her hentet frem fra støvet. Efter alles udsagn
var det en herlig aften som sluttede med minderne ca. kl.
22:00 hvorefter hulen blev forladt i god ro og orden.
Med kno i bordet.
Erik

Mødet den 28. november, var også lidt Julefrokost. Men
vi startet jo med en sang, som vi jo altid gør, og det var,
Jeg elsker hver Naverhule. STOR TAK TIL FLEMMIMG,
FOR DE GULE ÆRTER, DE VAR GODE, SÅ VI SER
FREM TIL NÆSTE ÅR, STOR HILSEN FRA OS ALLE
DER VAR MED, OG VIBEKE KUNNE UNDVÆRE
DIG. Så er der måske et nyt medlem på vej, håber at se
ham til næste møde, så han kan optages. Så ER DER
SNART VINTERFEST, KOSTER KUN 200KR, INCL 2
GENSTANDE: HOLDES DEN 17. JANUAR 2015,
SAMME STED SOM SIDST, OG DET ER I
FREMTIDSVÆRKSTEDET, STRANDGADE 63, KL 18.
TILMELDING TIL HANS EMBORG, SENEST DEN 5.
JANUAR 2015. PÅ TLF NR 75830901 eller 40929705.
Vores mad bestod af Henni’s stegte sild. Inger lavede røde
og hvide sild med tilbehør, Inger havde også lidt forskellig
ost. Lis havde også kogt klejner, dem kunne vores formand godt lide. Lis havde desuden lavet god gammeldags
julekål med flæsk og medister. Vi var 12 i alt, så ingen var
sulten, der var mad nok. Torsdag den 4. dec. blev jeg ringet op fra en i København, han var kommet til at åbne et
brev fra os i Vejle, til en 80 års dag, det var forkert hus nr.
Så Kaj måtte lige hjælpe med at finde det rigtige, ikke det
fra bladet. Så det korte af det lange, ville han aflevere
kuverten det rigtige sted, så jeg takkede mange gange og
han fik en lille forklaring på, hvad det gik ud på. Han
sendte en sms tilbage at nu var det ordnet. Så kom ikke
lige her, der er altså nogle, der kan tænke selv, men ok
finde mit nr. var nok heller ikke svært, der var jo afsender
på. VI I VEJLE ØNSKER ALLE ET GODT NYTÅR, OG
HÅBER VI SES I DET NYE ÅR, 2015.
MED KNO LIS
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ZÜRICH
Vi fra Zürich forening ønsker alle Naver derhjemme og
ude i verden et godt Nytår med tak for det Gamle, vi håber
at i alle har afsluttet 2014 uden større problemer, med
helbredet. Vi besøgte det nye Elefantenhus i Zürich Zoo
den 15. nov. Der var kun fremmødt 19 personer selvom
der var plads til 20. stk. Som afslutning på turen lokkede
deres dyrepasser hr. Hafner 2 af de store elefanter i
vandet for næsen af os, kun skilt af en tyk glasvæg, imponerende at se de tykhuder svømme hvor de ikke kunne nå
bunden, endnu et vellykket arrangement, for dem som
deltog. Også en tillykke til en gammel Zürich naver Inge
Henriksen med de 60 År den 12.12 2014
Med kno i Bordet Flemming.

ÅLBORG
HULEMØDE DEN 3. DECEMBER 2014. Til hulemødet
var mødt 12 svende. Arne tændte sandhedens lys, og glædede sig over det milde december vejr, således, at vejret i
hvert fald ikke var en undskyldning for ikke at nå frem til
hulemødet. Ved opslag i almanakken havde han konstateret, at dagens navn var Svend, ikke et ord om hvorfor, kun
at Svend ikke var et helgennavn. Til gengæld fandt han ud
af, at det i dag i år 1839, er dagen hvor Frederik den 6.
dør på Amalienborg. Hans far var den sindssyge Christian
den 7. og hans mor Caroline Mathilde af Storbritannien.
Faren var 19 og moren 16 da Frederik den 6. blev født. Så
de kongelige har været fremme i skoene. Arne mindede
om, at der nu kun er 21 dage til jul, og det er hans håb, at
alle gør sig de bedste anstrengelser for at glæde familie og
venner. Endvidere en opfordring til at møde op til vores
arrangementer i hulen den 13. og 14. december 2014,
vores nytårs taffel den 24.januar 2015, samt generalforsamlingen den 4. februar 2015. Sandhedens lys blev slukket. Tre svende måtte til lommerne, da de havde glemt

deres emblemer. Rune havde med en lille smule hjælp fra
undertegnede, lavet en herlig middag, som bestod af skipperlabskovs og is til dessert. Der blev sunget flere sange,
heraf to som vi ikke havde sunget før, nr. 40 og nr.42.
Så kom lotteriet på bordet, Preben vandt igen, denne gang
dog kun tre flasker, vi tilbød at synge for ham i den anledning, men det blev afslået. Vi nåede at synge minderne
inden Frits måtte skynde sig til bussen, dermed sluttede en
dejlig aften i god ro og orden
Alle ønskes en glædelig jul og godt nytår.
Med kno
Svend-Erik

ÅRHUS
Så var det blevet hverdag igen, og til vores stiftelsesfest
nr. 101 kunne vi godt være i vores egen hule, men der var
også fuldt op med mange glade naver og deres koner, maden havde vi bestilt udefra, og det blev nydt med velbehag. Der var endda nogen der roste den dejlige mad vi
havde bestilt til anledningen. Som det er vores tradition,
har vi denne aften uddeling af de præmier, som vores
medlemmer har gjort sig fortjent til, ved at deltage i de
aktiviteter vi har haft i løbet af året, det drejer sig om Skiveskydning, Fugleskydning og Bowling, tre aktiviteter
som der har været god deltagelse til, og det er altid dejlig,
når der er nogen der møder op til de aktiviteter vi laver.
Senere på aftenen havde vi amerikansk lotteri, og jeg vil i
den forbindelse sige tak til Lisbeth, for at have taget sig
tid til at finde nogle fine gevinster, alle lodder blev solgt
og de forskellige numre blev udtrukket, noget der gjorde
flere af deltagerne glade.
Her først i december havde vi julefrokost, Kaj havde
kreeret noget godt mad, og hulefar hjalp ham med serveringen, der var alt hvad en julefrokost kan forvente, det
varme mad smagte dejlig og æbleflæsken var simpelthen
toppen af middagen. Vores medlem Søren slog på klokken
for at fortælle at han nu havde været medlem af Naverne i
10 år. Vi nød øllet og ønskede ham tillykke ved at synge
blæresangen. Jeg vil ønske alle naverne i vores foreninger
glædelig jul og et godt nytår, jeg håber vi ses mange gange
i det nye år.
Møder i januar 2015, fredag den 9. januar kl. 20.00
Århus Naverne
Ole Lindeborg
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