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Ole Wiberg 70 års fødselsdag.
Ole Wiberg fylder 70 år den 18 marts. OW er opvokset i København og
i Frederikssund, hvor hans interesse for bådebyggeri og sejlads blev
skabt. Efter realeksamen blev Ole uddannet som tegner hvorefter han
gik i tømmerlære og fik sendebrev. På bygmesterskolen fik han eksa-
men som bygningskonstruktør, dernæst blev han optaget på Det Kon-
gelige Danske Kunstakademi og fik afgang som arkitekt i 1974. Siden
1975 har OW undervist og haft et lektorat i over 30 år på
arkitektskolen. Sideløbende han har haft egen tegnestue sammen med
sin hustru Eniko. Gennem sit virke som arkitekt, har OW haft længere
ophold i udlandet, hvor han har foretaget opmålinger, registreringer og
udført akvareltegninger af bygninger og byrum. OW har ikke glemt sit
håndværk men er stadig aktiv med bl.a. restaureringen af ældre joller i
Nysted Smakkelaug og som arkitekt på et forslag til et nyt både-
værksted på Nysted havn.
Nysted Naverne
Med Kno, Oldermanden Alex Jensen

RECEPTION
I anledning af min 70 års fødselsdag
holder jeg reception den 18 marts i
Nysteds Bådelaug, Strandvejen 8, 4880 Nysted
kl. 14 – 18.00
Med Naverhilsen, Ole Wiberg

Den 16. marts 2015
Kaj Lindskjold 25. jubilæum
Vores alle sammens Kaj kan fejre at han har været med i vores forening i 25 år. Kaj har i mange
år været vores hulefar og som udlært kok, godt nok skibskok, men kunne godt lave mad selv
om gryderne ikke var i bevægelse som bølgerne nu var udenfor skibet. Meget godt mad har
han fået lavet, som vi har nydt med velbehag, for et år siden blev han så afløst som hulefar,
men det sker da han stadig laver mad til os. Kaj har nok været en af de personer der har været
mest stabil på Moselturen, hvor det er blevet til mange opholdt i Mesenich på Verners ter-
rasse. Kaj store interesse er country som han bruger meget tid på, der høres musik og laves
nye skiver med det bedste af det han kan lide, hvert år i august, skal en weekend gerne hen-
lægges til country festival i Silkeborg, hvor der er musik i flere dage. Vi vil gerne fra Århus
naverne ønske dig tillykke med din 25 års jubilæum.
Århus Naverne, Ole Lindeborg

I anledning af, at jeg runder det skarpe hjørne, vil det glæde mig at se dem af mine
venner, som vil være med til at holde et par minutters stilhed. Derefter vil der være en
smule øl, og lidt mad. Med andre ord er der ÅBENT HUS I Strandgade 63, 7100 Vejle
den 21. marts 2015 fra kl. 1200 og så længe lager haves. For at undgå spild af mad,
ville det være rart, hvis man vil lade mig vide hvis man vil deltage.
Med kno: Hans Emborg, Højtoft 8, 7100 Vejle tlf: 40929705 eller 75830901
Mail: h.emborg8@gmail.com

Åbent Hus
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FØDSELSDAGE

JUBILÆUM TAK - TAK - TAK - TAK
Tusind tak for opmærksomheden i anledning af min 70 års
fødselsdag. Tak for telegrammer fra Vejle-Silkeborg-H.B.-
Århus og dem der var der på dagen.
Ole Hull Kristensen, Århus

Tak til Slagelse, Vejle, H.B. og Hillerød
for opmærksomheden ved mit 25 års jubilæum.
Margit Norlin, Hillerød

Mange tak for opmærksomheden og telegrammer til
Silkeborg - Samsø - HB og Vejle.
Med kno
Erik Ole Hansen. Vejle

Jeg vil hermed takke Stockholm – Vejle – HB – Silkeborg –
Slagelse - Samsø og København for venlig
opmærksomhed ved mit 25 års jubilæum.
Med kno
Johnny Lindskjold (junior). Vejle

D. 13.03.2015 Ejner Petersen   Slagelse
75 år Solbakkevej 13

4180 Sorø

D. 16.03.2015 Arne Brogaard   Kolding
80 år Ndr. Ringvej 82

6000 Kolding

D. 16.03.2015 Erik Jacobsen   Holbæk
85 år Bækmarksvej 22, Li. Granløse

4300 Holbæk

D. 18.03.2015 Ole Wiberg   Nysted
70 år Slotsgade 7A

4880 Nysted

D. 22.03.2015 Lars Gammelgaard   Samsø
60 år Østervej 22, Kolby

8305 Samsø

D. 02.03.2015 Tom Nummelin Rasmussen   Fredericia
10 år Dalegade 83, 2tv.

7000 Fredericia

D. 02.03.2015 Viola Kristensen   Fredericia
10 år Vølundsvej 8, st. th.
NV 7000 Fredericia

D. 09.03.2013 Ole Sterndorff   Hillerød
25 år Bringekrogen 12, Jonstrup

3500 Værløse

D. 09.03.2015 Finn Alfred Larsen   Hillerød
25 år Lodsstræde 6

2791 Dragør

D. 11.03.2015 Birthe Christensen   Samsø
10 år Søtofte 3
NV 8305 Samsø

D. 16.03.2015 Kaj Lindskjold   Århus
25 år Gammel Viborgvej 15

8381 Tilst

D. 21.03.2015 Aage Håkansson   Stockholm
40 år Laxgatan 12, 4tv

S -133 43 Saltsjøbaden
Sverige

D. 22.03.2015 Hans Emborg   Vejle
70 år Højtoft 8

7100 Vejle

D. 24.03.2015 Maj-Britt Asmussen   Herning
50 år Thrigesvej 15B, 2th.
NV 7400 Herning

D. 26.03.2015 Wagner Lærke   Calgary
60 år Box 568 Drum heller

Alberta T0J 0Y0
Canada

D. 28.03.2015 Jens Kristian Ibsgaard   Vejle
75 år Fredensgade 6

7100 Vejle

D. 31.03.2015 Tom Bristing   Los Angeles
90 år 2224 Cooly Pl

Pasadena CA 91104
USA
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Formandens Spalte.
Som tidligere oplyst, er det af stor betydning, at alle oplysninger ang. forsendelsesadresser af DfS. er korrekte. Så
derfor: DEADLINE FOR ADRESSEÆNDRING SAMT STOP AF FORSENDELSE, SKAL VÆRE
WEBMASTER OLE MICHAEL STRANGE I HÆNDE SENEST DEN 10. I MÅNEDEN. HVIS DER EFTER
DENNE DATO SKER ÆNDRING FOR ET ENKELT MEDLEM ELLER TO, KAN DET RETTES, INDEN DfS.
SENDES TIL MEDLEMMERNE SIDST PÅ MÅNEDEN.
DE FORENINGER, DER ØNSKER DfS, SOM DE BRUGER TIL AGITATION, TILSENDT DERES HULE,
VENLIGST INFORMERER WEBMASTEREN MED ADRESSEN HVORTIL DET SKAL SENDES, SÅ HAN
KAN TILPASSE FILEN, DER BRUGES TIL AT PRINTE LABELS.
Der arbejdes i øjeblikket på, at deltage i Himmelfartstreffen i Ribe fra den 14 til 17. Maj, sammen med de
Rechtschaffende Fremde. Nærmere information vil komme i Svenden.
Med kno
Kaj Jepsen
Formand HB.

Randers Naverforening
70 års jubilæumsfest
lørdag den 20/6 2015

Kl. 12-15 er der åbent hus i Hulen på Høvejen 17, Vorup, 8940 Randers SV.
Her vil der være sandwich, kaffe og en gratis genstand.
Kl. 17 er der festmiddag med levende musik og dans på Haraldshus,
Haraldsvej 60, 8960 Randers SØ.
Pris for middagen: 175 kr/person. Drikkevarer til hulepriser.
Tilmelding til Laila på ldi@hotmail.com   tlf: 51861667
Betaling senest 10/6 på: 9332-0007265441. Husk navn ☺
Vi håber, mange finder vej til Randers.

20. februar 2015 
Erik Eriksen 85 års fødselsdag 
Erik Eriksen blev efter sin skolegang uddannet som trælasthandler, det medførte at han
allerede i en alder af 27 år tog til udlandet, Erik tog til Toronto/Canada og blev der i 5 år,
derfra til Colorado/USA ud over at handle med træ, var Erik også en habil skiløber og
langrendsskiene blev flittig brugt. I 1963 kom Erik tilbage til Danmark igen, men kunne
ikke helt holde sig fra at drage ud, det blev til handel med træ i Norge, Sverige og Finland
men samtidig kunne han være mere hjemme ved familien til alles tilfredshed. I 1985 blev
det igen USA denne gang Californien hvor han blev i 12 år. Her mødte Erik naverne og
blev medlem i LA. Efter sin pension i 1997 har Erik været bosat i Egå, men i sommerhalv-
året mest i sommerhuset i Skødshoved. Da vi var i Canada for nogle år var det næste ikke
den lokalitet Erik ikke ville vise os. Vi vil gerne fra Århus Naverne ønske Erik tillykke med
sin 85 års fødselsdag.
Århus Naverne, Ole Lindeborg



4.

Hygum Hjemstavnsgård.

”Den levende Landsby”Den levende Landsby”Den levende Landsby”Den levende Landsby”Den levende Landsby”
Hygum Hjemstavnsgård er en selvejende institution som blev startet 1. jan. 1987.
Hjemstavnsgården drives udelukkende af frivillige, i alt ca. 140 – 150 personer.
Selve gården er en fin gammel firelænget gård opført medio 1860 èrne.
I dag virker Hygum Hjemstavnsgård som landbrugs-, landsby- og håndværkermuseum.
Udlængerne (Stald-og lade bygninger) tjener som gammelt landbrugsmuseum.
I den gamle stald kan man gense, hvordan datidens kvægdrift har foregået.
Der er eksempler på, hvordan en stald var indrettet med diverse båse til dyrene.
Endvidere kan vi fremvise, hvordan datidens malkning, røgt og pleje har fundet sted.
Desuden viser vi eksempler på de gamle håndværk, tømrer/snedker, murer, tagtækker, skomager, saddelmager m.flere.
Selv tørveproduktionens remedier kan opleves. I lade bygningerne har vi nok alle de gamle maskiner, som var hverdag-
seje på gårdene indtil 1950. Gårdens stuehus er ”Moderniseret” anno 1910. bl. andet med hjælp fra A.P.Møller fonden.
I 1996 blev nabosavværket tilkøbt. Her har vi indrettet vort tømrer/snedker værksted. Det tjener bl. andet til vedligehold
af vore bygninger samt inventar i øvrigt. I savværksbygningerne er opstillet en sponsoreret gammel bloksav, som er fuldt
funktionsduelig, og som saver vort eget tømmer m.m.
Der er en træbygning hvor vort smedeværksted er indrettet. Dette værksted tjener ligeledes bl. andet til vedligeholdelse
af vore bygninger og inventar.
Endvidere har vi fået sponsoreret en rigtig fin gammel smedje, som har været opført i landsbyen Fæsted lidt uden for
Hygum, i året 1836. Ved hjælp af interesserede sponsorer har det været muligt, at få smedjen behørigt arkitekt-dokumente-
ret samt nedtaget og genopført ved Hjemstavnsgården.
Dette skete i 2007, og i 2013/2014 er den gamle smedje taget i brug igen, bl. andet med en ny/gammel blæsebælg.
I smedjen findes der nu diverse håndværktøjer og maskiner som tilsammen danner 100 års smedehistorie (1836 – 1936).
Intet i smedjen er nyere end fra 1936. Den gamle esse virker fremragende.
Vi viser også det historiske køkken, hvor man til aktivitetsdagene kan se alle de forskellige gøremål, som blev udført af
husmødrene.
Endelig skal omtales vort ”Ferguson museum”, visende både ”Den gamle grå”, samt dens originale redskaber.
Vi har ligeledes en virkelig veludviklet gartnerifunktion, som forsyner os med alt godt fra gartneriet. Desuden sælges
deres produkter ved en vej bod. Vi er en lille skare på 25 – 30 stykker, som hver onsdag mødes for enten at vedligeholde
eller udarbejde nye tiltag, passende til Hjemstavnsgården.
Vi har det virkelig godt og rart og nyder samværet med lidt drilleri, men også med virkelig alvor.
Det skulle glæde os virkelig meget, om det kunne være muligt at få et nærmere samarbejde med jer ”Navere”. Vi har jo dog
det til fælles, at bevare de gamle håndværk med dets tilhørende sæder og skikke.
Kom og besøg os, vi mener at vi er et besøg værd. Vi henviser til vor hjemmeside: hygumhjemstavnsgaard.dk. Her omta-
les alle vore aktiviteter gennem året. Endvidere findes et billed- galleri.
Med venlig hilsen og forhåbentlig på gensyn.
På vegne af Hjemstavnsgården.
Arne Caspersen

tlf. 51 36 24 50 eller arnecaspersen@gmail.com

”NAVERBUKSER”
Er der nogen der kan hjælpe?
Har fået følgende spørgsmål. Hvad er mon det korrekte svar.
Svar til Chefredaktøren på  naverne@gmail.com

”Hej. Jeg har længe undret mig over hvorfor der er to lynlåse i naver bukser.
Har hørt diverse sjove forklaringer så som: fordi jeg har en stor tissemand, fordi jeg har to
tissemænd, så man kan vælge efter vind retning og måske den nærmeste, at man kan få
bukserne hurtigt af. Men jeg synes ikke det går hurtigere med to knapper og to lynlåse.
Jeg håber du kan hjælpe mig med min undren.” 
Sune Steinhardt
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FREDERIKSSUND
Murenes efterlønsklub onsdag den 4.2.2015.
Igen i år, havde vi besøg af 27 personer fra Murenes
Efterlønsklub på besøg til de årlige gule ærter. I år, var det
for første gang efter, at vores faste kok igennem ca.3 år,
Anna Ventrup havde lagt dette store ansvar med, at skulle

FREDERICIA
Fredericia Naverhule har haft en stille tid.
Men stadig hyggelig og i gode venners lag. 
Vores hulemøder i marts. 
Tors. den 5. kl. 19,00 
Lør.  den14. Kl. 13,00
Lør.  den 28 kl. 13,00
April. 
Tors. den 9. kl. 19,00. Generalforsamling 
Med kno. 
S.W. 

Alt i alt igen et vellykket arrangement i hulen, og foreningen vil takke de personer, som trods denne kolde februars dag
var mødt frem til, at få det til, at blive en god dag for Murenes Efterlønsklub. Næste års gule ærter er planlagt til den
10.febraur 2016. På denne råkolde februars aften var der mødt 17 personer op. (Flot fremmøde). Det var Hulefar & Tor-
ben Silving, som havde huleaften, men Torben havde åbenbart glemt dette, så vi måtte alle hjælpe Hulefar, da han lige
pludselig stod der helt alene og forladt. Vi havde fået besøg af Flemming og Vibeke, som havde taget den lange vej fra
det mørke Jylland over til os for, at glæde Kisser med en omgang dejlig hjemmerøget laks. Til kaffen havde Anna lavede
sin vidunderlige jordbærlagkage og hjemmebagt boller og Kisser kom minsandten også med en dejlig chokoladekage. Så
der blev smasket denne aften. Og vi siger tak til Bente Berg og Per Vejen for skænken.
Da tiden nærmer sig, til den årlige generalforsamling den 10.april 2015 i hulen, og hvis man har noget man vil have op
på generalforsamlingen, skal formanden have det i hænde senest den 1.april 2015.

VEJLE
Årets første møde den 30. januar. Vi var sandelig 19 personer, og en dejlig og festlig aften, synes vores Formand også.
Vi startet med en sang, som altid, og det var ”Med en bluse på min frakke, og så kunne vi mindes Slambus, det var hans
sang. Vi havde besøg af 3 gæster, og det ser ud til at de gerne vil være sammen med os, dejligt med nye medlemmer, de
så da også ud til at hygge sig. John Johansen takkede for optagelse til Vinterfesten. Hvor vi havde en rigtig god fest,
vores musiker, som i mange år, kender jo os og vores sange. Maden var rigtig god, ligesom sidste år, det kan hun lave,
lokalet er også super dejligt, så det gentager vi næste år, den 16. januar 2016. Så træ benene blev rørt. Så tænker vi på at
lave vores åbnings tider om, fra Pinse, men nærmere herom, når vi har haft Generalforsamling. Johnny Lindskjold (den
lille) gav en omgang, som tak for hilsen til hans 25 års Jubilæum. Johnny Wimmelmann gav også en omgang, tak til jer
begge to. Der blev hvis også givet flere, så en god aften, og Hyttefar fik rørt sine ben. Vi tog så lige en ekstra sang,
Malersangen. Vores Formand synes det er dejlige priser i har i Nakskov til Pinse, det kan altid bruges. Menu: Rester fra
Vinterfest, som jo ikke var dårligt, godt med en fryser, ja alle blev da mætte. Tak til dem der ordnet det i køkkenet. EN
STOR TAK TIL LUCIA BLOMSTER I BREJNING, ANG GEVINSTER TIL VORES LOTTERI OG JERES DEJLIGE
MÅDE AT VÆRE PÅ, NÅR VI RINGER TIL JER.
MARTS MDR: PREBEN TVILHØJ 1 MARTS 30 ÅRS JUBILÆUM
HANS EMBORG 22 MARTS 70 ÅR
JENS IBSGÅRD 28 MARTS 75 ÅR
STORT TILLYKKE SKAL LYDE TIL JER.
HUSK GENERALFORSAMLING DEN 27. februar 2015
MED KNO LIS

lave gule ærter til så mange personer over på Kaare Hansen skulder. Men der skal fra
foreningens vegne, lyde en stor tak til Karre for det store arbejde i, at lave gule ærter,
til ca. 40 personer. Og til Bente Berg, som igen i år havde lavet 150 stk. pandekager
som dessert.  Det blev til et par hyggelige timer i hulen, hvor der blev sunget fra den
lille blå sangbog og lyttet til de lystige toner fra vores hus orkester (Glarmesterens
Svende), som igen i år, kom for, at sætte gang i løjerne.

CUK-Frederikssund ønsker tillykke med fødselsdagen til
Gunner Vilhelmsen den 23.marts 2015. Næste huleaften er den
6.marts 2015, hvor bødekassen tømmes og hulevagten har Per
Vejen og Kaare. (Kaare laver brunkål)
Med kno
Jan Johansen
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HILLERØD
2015 har indfundet sig. Hos os, de 10 fremmødte, var vi
så heldige, at årets første begivenhed, huleaftenen den 16.
januar, blev beriget med et – alt for sjældent – besøg af
vort medlem, troubadouren Fin Alfred. Han med sin med-
bragte harmonika fyldte vor hyggelige hule med den ene
naversang efter den anden, og vi fik lejlighed til at hente
ting frem fra Naversangbogen, som var enten ukendte
eller næsten glemte. Hvilken glæde, når nogen bibringer
os noget ud over det sædvanlige! Og maden – behøver vi
at nævne den, den var af sædvanlig høje kvalitet fra hule-
mor og –far. - - - Den 31. skulle vi have haft messe med
mad fra egen gæste kok. Men her kom vor tilmeldings-
procedure med tilmelding senest en uge før til sin ret, uret,
på sin prøve, eller hvad man vil, og manglende rettidige
tilmeldinger bevirkede, at en ellers sikkert spændende dag
måtte aflyses. Ærgerligt – og må det ikke ske igen! Når
DfS når frem til dig, har vi sikkert overstået vor årlige
generalforsamling den 21. februar kl. 13 med forhåbentlig
mange flere fremmødte.
Med naverkno, Bent

HERNING
D.21/1 var vi 15 naver og naver venner samlet. Endvidere havde vi fået gæster fra Silkeborg, nemlig Ole og hans ven-
inde. Velkommen, dejligt at se jer. Vores møde blev indledt med klokkeklang, for Montagen havde sendt bud med Tot, at
han ville give en øl til forsamlingen - dejligt - vi mindes med glæde de glade dage med Montagen for bordenden og sen-
der gode tanker til Jenny for alt hvad hun har været for naverne - tak Jenny. Lidt „klog“ snak - en Århus gryde er en gyde
med glas låg - ellers kan de ikke finde ud af hvad der er i gryden!!!! Maden - vigtigt emne - var denne gang brunkål - 3
hele hoveder var blevet ofret - men så havde vi også mad til en hel hær. Igen blev sekretæren mobbet - de siger at jeg har
lovet at jævne „garagerne“ overfor inden næste generalforsamling, så jeg undgår flere brækkede arme. Ja, vi får se hvad
der sker - hvad har man naver kammerater til!!!! Lidt „klog“ snak igen - en mand ville købe 1 stang wienerbrød - bliver
spurgt, skal den skæres ud i 4 stykker eller 6 stykker - hold da op - jeg kan ikke spise mere end 4 stykker. Har hørt at
Jens Langkniv var til nytårs parole - dejligt - hørte også at du også nåede maden på plejecentret - godt du har den lille
„sorte“. Godt at se dig Jens. Peder „laver“ mad for kusinen er på besøg til næste huleaften. Vi talte om at vi ville lave en
schrap bog vedr. pinsestævnet og arbejdsudvalget kom til at bestå af bestyrelsen og straks havde Peder fået den gode ide,
at han ville sponsorere en kasse øl til dette udvalg - kom bare an Peder, vi skal nok hjælpe dig med at få „skidtet“ udryd-
det - men, nu står det altså sort på hvidt. Formanden orienterede om brev fra Kaj Jeppesen - ok. Vi skal have revideret
vores vedtægter - siger banken - de er „umoderne“ så det og lidt rengøring vil vi kigge på lørdag d.28/2 kl. 10, hvor vi
vil mødes i hulen dem der kan. På mødet fik Ole fra Silkeborg tilladelse til at lade sig overflytte til Herning naverne -

HOLBÆK
Vores nyeste medlem Kristian kunne ved januarmødet
fejre sit 25 års jubilæum i CUK. Det er det sædvanlige
med de 25 års nåle, de stikker når man skal have dem på. I
dagens anledning havde Kristian medbragt en masse smør-
rebrød, som han havde smurt derhjemme. Den 8.februar
var vi 16 til naver bowling. Efter den hårde dyst på ba-
nerne, tog vi i hulen, hvor vi fik kaffe og kage. Ole og

Jesper fik en lille gave for at være bedste spillere. Ellen
fik en trøstegave, bedre held næste gang. Eftermiddagen
sluttede med en god omgang gule ærter, som Ole havde
lavet. Erik ønskes tillykke med 85 års fødselsdagen d.16.
marts. Den 20. marts 2015 kl. 19.30 holder vi generalfor-
samling ifølge love og vedtægter. Kl. 19.00 serveres der
biksemad og senere på aftenen er der kaffe og kage. Til-
melding til maden er nødvendig og skal ske til Ole senest
den 15. marts 2015 på tlf. 23 10 88 42
TL

HØRNING
Whisky Smagning i Hulen.
Mødet 6-2-15 startede IKKE som sædvanlig, NEJ der var
kun VAND på bordet under det officielle. Der blev disku-
teret lidt om Hjerl Hede, som har træf for CUK Navere og
de Fremmedskrevne i september. Også i Ribe afholder de
Fremmedskrevne træf Kristi Himmelfartsdag hvor vi
CUK-Navere vil være meget velkomne. Det at kunne
sende CUK medlemmer på valsen som i gamle dage, er en
spændende tanke. Vores idé er at rette stor opmærksom-
hed på CUK og vores gamle håndværkstraditioner, og
vores gode forening, mens tid er. At få hold i de unge
håndværkere, og at få dem ud på Valsen for at lære andre
landes kultur og arbejdsmetoder, hvilket er meget vigtigt.
Dette kan blive aktuelt, og så vil det være en fordel at
CUK igen bliver medlem af CCEG, for at genskabe kon-
takterne til ligesindede i Europa. Det er vist aldrig sket før

velkommen Ole.
Naver hilsen Jonna

LOS ANGELES
Til vores februar møde ankom der 25 navere og 3 gæster
og de nød godt af Kris og Jørgens frikadeller og citron
fromage. De to gæster blev optaget som nye medlemmer.
Niels Christiansen er litograf og er fra Odense og Steen
Hansen er Electro/Mech.Tech og er født i København.
Steen er son af vores gode naver Peter Hansen. Vi havde
dejligt vejr igen med omkring 20 grader celsius. Vi har
problemer med vores traktor, men den skal nu på værk-
sted, vi skal jo i gang med at slå ukrudtet ned. Næste må-
ned har vi indkaldt til ekstra rengøring af hulen og om-
kring hulen. I april afholder vi igen Naverklubben fødsels-
dag men denne gang er den jo ikke rund. 
Med Kno  Arne O.
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KØBENHAVN
Vi var et pænt mindre selskab der fejrede vor 116 års stif-
telse den 10. januar (dagen var den 12.), og atter beviste
årets første sammenkomst at navere og navervenner bare
er gode til at hygge sig. Køkkenet havde næsten taget/fået
fri, men der manglede ikke noget, og naturligvis blev
klokken mange. 6 var dukket op (ned) i Hulen til Svende-
Hulemødet den 22. Kassereren skulle tidligt op næste dag,
så han „sprang“ over. Til gengæld gik eller rettere kom
Hulemor & Hulefar igen, da de også aftenen før var i Hu-
len i den tro at mødet var om onsdagen. Men de blev klo-
gere gjorde de, men beviste også, at ligesom vi andre -
hvilket også står i en af sangene i sangbogen, elsker de vor
naverhule. Søndagsmessen den 1. februar forløb så afslap-
pet som en søndag skal være. God forplejning tørt som
vådt, og alle 8 fremmødte gjorde deres til, at tiden bare
løb af sted. Det selvom vort ur på væggen længe har 
trængt til en gennemgang, da det kun vil gå meget kort tid
ad gangen. Årets årlige Generalforsamling afholdes i år
allerede søndag den 8. marts kl. 10.30. Indkaldelsen blev
bekendtgjort i sidste nummer af Svenden. Bagefter er der

KOLDING
Lørdag den 31/1 havde vi vores Nytårsparole med 6 na-
vere og 5 gæster. Da Erwin havde arbejdsweekend, fik vi
Flemming fra Viuf som kogemand. Han serverede et væl-
dig flot buffetbord som bekom os alle vel.
Med kno i Bord Arne Brogaard.
Året 1963 blev et travlt år! Dagen efter nytår tog jeg fær-
gen Frederikshavn - Larvik for at prøve at arbejde i
Norge, efter 4 dage vendte jeg tilbage til Malmø. I som-
merferien gik jeg på ”Masthugget” i Gøteborg og fik hyre
som Tømmer mand på et skib i linjefart til Afrika. Mens
gamle Frits var hjemme på ferie i Finland. Efter hjem-
komst hvor jeg i løbet af året var blevet forlovet, flyttede
vi sammen til Ålborg for vinteren.
Med naverhilsen Arne.

Søndagsmesse. Håber på stor mødedeltagelse, da forenin-
gen jo er din! Marts måneds Svende-Hulemøde er onsdag
den 18.3. Selvom det er om aftenen er vi ikke lyssky af
den grund, så frygt ej at komme. Vi siger grüezi, grüess di,
hoi og sälü (= goddag) lørdag den 28. marts når Peter
„Bogholder“ igen er masterchef til Schweizertdag/tag.
Trods Schweizer Franken’s i skrivende stund himmelflugt,
skal vi nok gøre vores til, at tankerne via maven vender
tilbage til det pragtfulde alpeland, hvor det hele startede.
Hjemmelavet rösti og kirschtorte er en del af herlighe-
derne. Sidste tilmelding er den 22.3. til undertegnede på
telefon 33150985 eller mobil 29851699. 
Arrangementer:
  8.3.   kl.  10.30  Generalforsamling
                          - derefter Søndagsmesse
18.3.   kl.  18.00  Svende-Hulemøde
28.3.   kl.  13.00  Schweizerdag
Med kno i bordet Niels „2 m“

NÆSTVED
Siden sidst: Vi har bisat vores ældste medlem Bøgild Han-
sen. Vores næstformand Poul stod æresvagt med fanen.
Det blev en smuk afsked. Efter bisættelsen var der kaffe-
bord og en øl i Hulen. Det var helt i Bøgilds ånd. Tak til
familien for et pænt arrangement. På hulemødet d. 06.02
deltog Mogens Hansen for anden gang, så vi forventer,
han er klar til optagelse, når han møder næste gang.

at alt det officielle blev overstået i super ædruelighed.
NU kom Paul med overraskelsen; 12 flasker Whisky kom
frem på bordet. Der var alt hvad hjertet kunne begære;
både billige og rigtig dyre, som vi almindelige dødelige
aldrig ville købe. Men måske nu hvor vi har smagt dem er
der ændret på den opfattelse! Så skulle der smages og
skrives ned duft og smag uden vand og derpå MED vand.
Vi startede i den billige ende, men undervejs kom der
dejlige bløde whisky som mange kunne lide. Til sidst kom
der nogle, som gav diskussion, det var dem der smagte af
tjæret hampereb og mosejord, men den hårde kerne el-
skede smagen og duften af hav og tjære. Det gav minder
fra dagene på søen. Vi var dog nogle landkrapper der også
kunne lide dem rigtig godt, måske er det mosejorden der
giver mindelser om Grauballemanden og dét at vi Navere
efterhånden er nogle gamle mosefund, der gør det. Det var
en fantastisk oplevelse som af den slags der ikke er så
mange af. Tak til Paul. For nogle var det et problem at de
glemte at spytte smagsprøverne ud, men drak dem i stedet.
12 forskellige Whiskyer det er en stor mundfuld.
Efterfølgende kom vi til kaffe og smørrebrød. Det var en
fin afslutning, det med at få fast føde ned til at give ro i
maverne. Vi sluttede som altid med Minderne, men lidt
senere end normalt. En fantastisk god aften med noget
foreningssnak og lidt Skotsk kultur. Eller var det om-
vendt? Formanden blev kørt hjem! Tak til Christian.
Referent, Niels Vase, ham formanden.

Finn og undertegnede (Marianne) var tidligere på dagen
landet efter ferie i Goa. Traditionen tro havde vi været på
det ugentlige marked i Anjuna. Det er det tidligere hippie-
marked. (Der bor stadig nogle, som tror, at vi skriver
1968). På vej hjem ser vi 2 unge mænd i kluft. Vi får vores
chauffør til at standse, da vi naturligvis må ud og snakke.
Det var 2 unge tømrere fra Tyskland. De var taget fra
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ODENSE
GRF den 6-2 2015. blev afholdt på U.V. Desværre havde
Arne glemt vi skulle komme, men der blev hurtigt købt
sild og dækket bord. Til G R F var der genvalg over hele
linjen. Vi fik en ny revisor, Kirsten Nielsen da Birgit ikke
ønskede at fortsætte. Tak for to år. Jørgen hjælper Ole med
kontingent m.m. Kirsten R skriver igen til bladet.
Efter GRF var Arne vært med sild, Ole gav osso bucco
med kartoffelmos, hulen gav dessert, frugt med rå creme.
Vi takker værterne får god mad. Arne undskyldte 20
gange, og gav flere omgange. Tuborg var på besøg de gav
også en omgang. TAK TAK.  Arne kom op og spiste med.
Der var en lille pakke aktion, lille da flere havde glemt
deres pakke. Ole styrede aktionen. Bodil havde hentet
Inge. Det var hun glad for, vi er altid glade for at se Inge.
Det er ikke let at flytte når man snart har to 8 taller i sin
dåbsattest. Når Inge kommer, bliver der altid sunget en
del. Aften sluttede i god ro og orden.
De bedste hilsener, Pigen fra Fyn.

NYSTED
Hulemøde den. 5.februar 2015. Ved hulemødet var 8
svende mødt til en god aften i hulen. Andy, Bruno, Sven
Erik og Rossdahl var alle fraværende. Finn var fungerende
Hulefar og klarede det til UG. Bøssen var optalt og 1/1 fl.
brændevin var på højkant, Ole Wiberg og Kenneth måtte
kæmpe om førstepladsen og kun 1 kr. skilte dem af, Ole
Wiberg løb med sejren da han havde gættet til den rigtige
side. Finn Nielsen havde fødselsdag så han gav en omgang
til hulen. Maden var tilberedt af Oles kone Enikö som
havde lavet koteletter i fad og dertil løse ris. Ole havde
også sørget for at der var rødvin til maden. Ved næste
hulemøde er der Generalforsamling og der serveres Brun-
kål med flæsk og pølse, flæsket er hjemmerøget hos Ri-
chard og Alex oplyste Oldermanden. På valg er Alex, Bir-
ger og Ib samt suppleant for bestyrelsen Ole. Revisoren er
også på valg hvert år. Lennart Damsbo Andersen er nu
optaget som Naverven, Lennart er født i Ousted 1956 og
er udannet tømre, nu medlem af Folketinget, velkommen
til Lennart. Snakken gik også omkring udflugten til foråret
og om hvor vi skulle hen, dette tages op til næste møde
hvor vi afgør turen. Ole Wiberg fylder 70 år i næste må-
ned og vi enedes om at stille op alle mand for at synge
minderne for ham til festen i Bådelauget. Det blev afgjort
om hvem der har tid og lyste til at tage til Nakskov til
hulemødet under Pinsestævnet, det bliver Alex, Ole, Ken-
neth, Birger og måske Sven Erik. Oldermanden møder ind
til Delegeret mødet om søndagen, Oldermanden sørger for
tilmelding for alle hos Henning Brogaard. Minderne blev
sunget og aftenen sluttede i god ro og orden. Herefter var
der fødselsdag hos Finn hvor de fleste mødte op for lyk-
ønskninger omkring dagen.
Med kno, Oldermanden

RANDERS
Fredag den 6/2 fyldte vi bordet med 14 meddelsomme
medlemmer. Det vigtigste punkt var jubilæumsfesten den
20/6, som Freddy redegjorde for. Dagen starter med åbent
hus i Hulen fra 12-15. Her vil der være sandwich, en gen-
stand og gratis kaffe til alle. Vi fortsætter med fest på
Haraldshus fra kl. 17. Efter hulemødet har bestyrelsen haft
møde med Haraldshus, så nu er lokaler, pris, mad og mu-
sik på plads. Haraldshus laver maden, der er drikkevarer
til hulepriser, og René og Ulla spiller op til dans. Flot
arbejde:o) Vi glæder os, og håber, der kommer mange for
at fejre dagen sammen med os. Der er indbydelse forrest i
bladet. De sidste detaljer omkring fastelavn kom på plads:
Hans har købt tønde, og Hanne har spist slikket – mon de
husker snor i køllen i år? Den 22/3 kl. 11 mødes vi på
bowlingbanen på Mariagervej 139. Banerne og buffeten er
bestilt, og der er bindende tilmelding senest ved hule-
mødet den 6/3. Egenbetaling er 100 kr. + drikkevarer.
Foreningen betaler resten. Tak for det, det bliver en god
dag. Efter den officielle del slog Jan 2 gange på klokken
for at fejre eksamen og job. Vi rationaliserede og kvitte-
rede med én sang – tillykke Jan, og tak for skænken. Her-
efter var der byg-selv-pandekager og almindelig hygge
med mange dejlige historier. Dejlig aften. Næste hule-
møde er fredag den 6/3 kl. 19. Vi fik vist ikke valgt en
kok, så… Freddy?
Med kno Helle

Delhi. Nu var de på gåben ned igennem Indien. Deres plan
var at ende i Kerala i det sydlige. De havde rejst i hen-
holdsvis godt 2 og godt 3 år. Vi spurgte, hvordan de var
blevet modtaget i Indien. Det havde været meget blandet,
da de blev forvekslet med røvere og banditter. De fortalte,
at de havde gået sammen med Mads fra Næstved. De fik
hver en skilling til den videre tur. Vi kørte hjemad en god
oplevelse rigere. Efter mødet gik vi ned til spisning, hvor
Carsten (med hjælp fra Peter Ras.) havde lavet nogle
lækre bøffer, som blev spist med velbehag.
Husk generalforsamlingen d. 27. marts kl. 18. Indkomne
forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før.
Med kno,  Ove & Marianne

Tyskland i september 2014. Havde været igennem Østrig
og Ungarn og videre til Tyrkiet. Derfra var de fløjet til

CCEG Europatræf Odense 2008

CCEG Europatræf Odense 2008 „France, Paris“
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STOCKHOLM
Nu er januar forbi det er utroligt hvor tiden går hurtigt. I
dag den 6. februar skinner solen og der er 0 grader ude,
men en masse sne har vi fået. Vi var samlet til nytårsmesse
den 10. januar på Torpet, og vi fik lidt rester, gås, janson
og hjemmelavet medister, men silden var nyinlagt. Den
31. januar var nenyn torskmiddag, og det har været den
siste lørdag i januar, så lang tid Naverne i Stockholm kan
huske, og det er godt i maven efter alt, man har fået i sig
under jul og nytår.
D. 07.03.15. Månedsmøde kl. 13.
D. 28.03.15. Gesællaften kl. 13.
Med kno Onkel Anders.

SLAGELSE
Hulemøde d. 6. febr. 2015: Vi var mødt 9 medlemmer + 1
gæst op denne aften hvor vi så en film om 3 danske naver.
Selve mødet blev indledt med et øjebliks stilhed hvor vi
mindedes Marianne Kirkeby som tog på sin sidste rejse d.
24. januar 2015. Æret være hendes minde. Herefter blev
nr. 73 sunget på opfordring af Hans. Tilmeldingen til Ge-
neralforsamlingen blev hurtigt afsluttet og Helle blev foto-
graferet til ekstraordinært pynt i ”forbryderkartoteket”.
Formanden orienterede om de ”skæve” datoer ang. hule-
møder samt dato på Jul i Hulen. Webmaster, Sten Sjøgren,
forklarede om de problemer der har været med vores nye
hjemmeside: www.cuk-slagelse.dk. Hans vil gerne fort-
sætte som hulefar, men har brug for hjælp en gang imel-
lem og det bliver heldigvis ikke noget problem da flere
gerne vil hjælpe. Så var det tid for den kulinariske time og
det blev heldigvis en rigtig dejlig aften. Undertegnede
havde ellers en af de dage hvor han mente det var bedst at
blive hjemme p.g.a. sygdom. Men når først man er i gode
venners lag og Helle havde taget en herlig eliksir med
(vistnok fordi hun har haft fødselsdag)? - Ja, så får helbre-
det unægtelig et gevaldigt løft. Tak for det. Også en stor
tak til ”køkkenpersonalet” og til Grethe som afsluttede
personleveringen ca. kl. 23:00 efter at vi havde sunget
minderne.
Med kno i bordet. Erik
Kommende arrangementer:
20. febr. kl. 18:00: Generalforsamling
6. marts kl. 18:30: Hulemøde
10. april kl. 18:30: Hulemøde
1. maj: St. Bededagsaften på Borreby Herreborg.
(Mere info senere)
8. maj kl. 18:30: Hulemøde
5. juni kl. 18:30: Hulemøde

ÅLBORG
Hulemøde og generalforsamling 4. februar 2015. 15
navere var mødt frem og budt velkommen af Arne, som
straks tændte ”lyset” og tog forskud på dagsordenen for
generalforsamlingen ved at indlede mødet med pkt. 3:
Formandens beretning. Arne kunne oplyse, at der i året
var afholdt 7 bestyrelsesmøder for at holde styr på For-
eningens ve og vel. Ligeledes kunne det konstateres, at vi
opretholder foreningens medlemstal på 24; en øgning vil
være velset, og det lader til at der kunne være 2 nye
svende på vej til et medlemskab. Ved et senere punkt på
dagsordenen kan vi ved selvsyn konstatere, at vores øko-
nomi har det rigtig godt, og trods flere indkøb og installa-
tioner kommer vi ud af året med et flot resultat – tak til
alle som gav en hånd med! - og hvilket måske igen giver
mulighed for at afsætte penge til, at flere af svendene kan
deltage i årets Pinsestævne, men det må være den nye
bestyrelse, som håndterer dette emne. Også lørdags-
møderne må betragtes som succesfulde med et i gennem-
snit pænt fremmøde og med traktement på et niveau, hvor
alle kan være med og tage del i arrangementerne. Så kan
det afsløres, at der sker ændring i bestyrelsens sammen-
sætning bl.a. som følge af, at Arne fratræder som del af
bestyrelsen, idet han er i gang med at tilrettelægge en ny
arbejdssituation, som medfører både længerevarende fra-
vær samt at måtte afse mere tid til igangsættelse at en ny
lille import- og salgsvirksomhed. Til slut takkede Arne
alle for opbakningen og al frivillig indsats i Hulen i sin tid
som formand samt de øvrige i bestyrelsen og øvrige valgte
for godt og konstruktivt samarbejde. Herefter gik vi over
til dagsordenen, hvor Preben, valgt som dirigent, kunne
konstatere generalforsamlingens lovlige indvarsling. For

SILKEBORG
Der blev afholdt månedsmøde 25. januar i hulen. Formanden bød velkommen til de 8 fremmødtesvende inkl. ham selv.
Vi startede som vanligt med en lille sang .... „Når samlet er vor naverflok“ akkompagneret af Peter „Edderkoppen“.
Formanden orienterede om besøg af 3F-kursister d. 2 marts samt nedenstående og afsluttede mødet med slag på klokken.
Thule-jubilæum søndag d. 15. marts kl. 13.00        Peter „Edderkoppen“ fortæller om opstarten.
Seneste tilmelding onsdag d. 11. marts.  Der indkaldes til Generalforsamling i Hulen Søndag d. 29. marts kl. 10.00
Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før.
Med kno & bank   Michael

SAMSØ
Vi havde et rigtigt hyggeligt Nytårstaffel med 40 deltager.
God dag. Til hulemødet den 1/2 var vi de samme 10 stk.
som vi plejer.
Møder.
22/2   Søndagsmøde med spisning. 11:00 til 14:00
1/3    Generalforsamling kl.16:30. Brunkål.
           Forslag til formanden 14 dage før.
N.B.    Kørselslejlighed for 2 personer til Pinsestævnet
           fra Jyllandssiden ønskes. Lørdag den 23/5 2015.
           Henvendelse til formand H.P. Mobil: 61367748.
Med kno  Jørn.
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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
Ved årets første hulemøde var vi 12 samlet. Vores kasserer
Børge gik straks i gang med at skrabe penge sammen i
kontingent. Kl. 20.00 bød næstformand Holger Carlsen
velkommen, da formanden var taget på skiferie. Kaj havde
en hilsen med fra Lis, der havde været til kemo, men
havde det godt efter omstændighederne. Else W. foreslog
at man sendte Lis blomster, med ønsker om god bedring.
Der blev samlet ind i hulen, vi fik skrevet et kort, Kaj
lovede at købe blomster og aflevere dem til Lis. Senere på
aftenen blev der serveret sild, som altid til hulemødet i
januar. Else W. ringede med klokken, da hun havde gættet
indholdet i bødekassen måneden før. Hun fik den høje hat
på og der blev sunget blæren. Da der blev serveret kaffe
var der rift om sukkeret. (Når katten er ude af huset danser
musene på bordet) står der skrevet et eller andet sted.
Da formanden ikke var til mødet denne aften, blev
rygeforbuddet nemlig ikke overholdt.
Næste hulemøde fredag den 13. marts kl. 20.00. Fredag
den 27. marts kl. 20.00 er der hulemøde med ledsager.
Skrevet af Richard…

mandens beretning var afgivet som ovenfor nævnt, hvoref-
ter Rune kunne redegøre for et flot regnskab med et over-
skud på 11.800,-kr og 7.000,-kr henlagt til bl.a. Nytårs-
taffel og buffer til et i 2018 (tror vi nok) kommende
Pinsestævne. Rune foreslog kontingentet uændret på 720,-
kr om året, og at det stadig er muligt på forhånd at købe
bespisningen ved de 10 Hulemøder for 500,-kr. Forsam-
lingen tog dette til efterretning. Så kom vi valgene, hvor
Gunnar – opstillet af bestyrelsen – blev valgt til ny for-
mand med 9 stemmer i forhold til 5 stemmer til Ivar, som
lod sig opstille på eget initiativ. Der var 1 blank stemme.
Herefter blev Svend-Erik og Leif genvalgt til bestyrelsen;
som suppleanter blev Kurt genvalgt for 2 år, og Poul
Bagger blev nyvalgt for 1 år. Ivar blev genvalgt som
bilagskontrollør for 2 år, mens Bjarne blev genvalgt
for 1 år som bilagskontrollørsuppleant, og Preben blev
genvalgt for 2 år som fanebærer. Nu var tiden inde til at
behandle indkomne forslag, og her var der forslag om en
revision af foreningens vedtægter. Dette gav anledning til
en del ”trækasserier”, idet Ivar nu så mulighed for at revi-
dere yderligere i vedtægterne; dette blev generelt afvist
med henvisning til, at disse ændringer ikke var modtaget
rettidigt, hvorefter det fremlagte forslag til vedtægtsæn-
dringer blev vedtaget med stemmerne 14 – 1 og til frem-
sendes til Hovedbestyrelsen til forventet vedtagelse. Un-
der punktet Eventuelt blev der talt om flere muligheder for
årets sommerudflugt, hvor der af Arne, Kurt, Joan og
Rune blev nævnt emner som Tall Ships Race på Aalborg
havn, Hjerl Hede, Tolne Skov samt Rundtur til seværdig-
heder i Aalborg. Bestyrelsen har da fået noget at arbejde
med. Arne opfordrede til at vi i foreningen fortsat skulle
arbejde sammen til fælles bedste, og Leif ville henvende
sig til CUK med henvisning til total manglende info i
”Svenden” vedr. det forestående STORE navertræf,
Himmelfartstreffen i Ribe 14.-16. maj. Herefter henvendte
Svend-Erik sig til Arne og takkede ham for hans indsats
som formand og ønskede held og lykke med de forestå-

ende gøremål, mens Gunnar takkede for valget og håbede
på godt samarbejde i den nye bestyrelse – og stillede ”en
omgang” i udsigt. Og så var det Arnes tur til at takke
Gunnar for at ”have taget handsken op” — og så var det
slut på generalforsamlingen. Så kom maden på bordet –
gule ærter ”med det hele” – ved May og Joan, og hvilken
spise!!! Vi fik ligeledes besat de åbne lørdage i marts med
”værter”, og så var der en hilsen fra Ernst, som i kraft af
hans frivillige arbejde i Kirkens Korshær og Blå kors ikke
kunne være til stede, men han ”donerede” in abcintia en
”omgang” til aftenens fremmødte. Vi tog herefter fat i
sangbogen og indledte med nr. 32/”Naver kæk —”, mens
bødekasserne blev optalt med det resultat, at der kan ind-
sættes 1759,-kr på ”bogen” til sommerudflugt. Kurt var
igen i år nærmest med sit gæt på indholdet, hvilket førte til
udskænkning af en omgang og med kasket og sang til
følge. Lotteriet kom rundt, hvilket ”kostede” foreningen 8
fl. udmærket rødvin, og så halede Ivar sin egen klokke
frem med en omgang til følge – naturligvis efterfulgt af
kasket og sang. Så var der ved at være tegn på opbrud,
men vi nåede at synge ”Minderne”, inden Hulen var røm-
met.
Med kno, Leif. sekretær
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