NR. 4 APRIL 2015 ÅRG. 113

105 Års Jubilæum
Kom til Fredericia
Vi holder åbent hus.
Den 9. maj kl. 13.00 til 17.00
Prangervej 2, 7000 Fredericia
Kom og vær med til at fejre os.
Der vil være lidt godt til ganen og maven.
Gaveønsker. Kun at i kommer med det altid
gode humør vi ved i har.
Sidste frist for tilmelding er af hensyn til maden
og er den 1. maj.
Og tilmelding sker til Solvejg Tlf.: 42 75 49 75.
Håber i er friske og at rigtig mange vil kigge forbi.
Med kno i bordet
Lars, Erik, Tom, Viola, Bent.

Den 26. marts 2015 fejrer
Wagnar Lærke
PO Box 568
Drumheller, AB, T0J 0Y0
Canada
sin 60 års fødselsdag.

Du ønskes tillykke fra foreningen i Calgary.

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.

2.

FØDSELSDAGE
D. 01.04.2015
80 år

Inga Pedersen Stockholm
Smiths væg 6A
S-132 39 Saltsjø-Boo
Sverige

D. 04.04.2015
25 år
NV

Kim Chriss Hjerpe Stockholm
Polarbacken 6, 1tr
S-124 70 Bandhagen
Sverige

D. 08.04.2015
70 år

Ole Bøwig Odense
Brandsøvænget 4
5000 Odense V

D. 09.04.2015
60 år
NV

Benny Svendsen
Slotsgade 12
4800 Nysted

D. 13.04.2015
80 år
NV

Johnna Olsson København
Mørkhøjvej 218, 1
2730 Herlev

D. 20.04.2015
70 år

Leif Ove Nielsen København
Bremensgade 20, 2th.
2300 København S

D. 22.04.2015
80 år

Ib Hovgaard Ålborg
Kastetvej 103, 3tv
9000 Ålborg

D. 22.04.2015
75 år
NV

Svend Åge Lorenzen København
K. M. Klausens Gade 30, st. th.
2450 København SV

Nysted

JUBILÆUM
D. 01.04.2015
10 år
NV

Bodil Andersen Odense
Holkebjergvænget 83
5250 Odense SV

D. 04.04.2015
40 år

Jørgen Lauersen Vejle
Holger Danskes Vej 31, Sanderup
7100 Vejle

D. 07.04.2015
10 år

Dennis Olsen Calgary
Site 8, Box 1, RR1
Ototoks, AB, T1S 1A1
Canada

TAK - TAK - TAK - TAK

En rigtig stor tak til H.B. Og Vejle for opmærksomheden i
anledning af mit 30 års jubilæum.
Med venlig hilsen
Preben Tvilhøj, Vejle

Tusind tak for hilsener i anledning af 40 års jubilæum. En
stor tak til Vejle. Også tak til Slagelse, Samsø, H B, København, Fredericia, Randers. Herning og Jonna, tak for de
søde ord. Og en del hilsener på Facebook.
Med kno Lis Dallris Jepsen. Vejle

Tusind tak til alle for telegrammer, telefonopringninger,
Mails og gaver ved vores guldbryllup.
M.V.H. Fra Else og Kaj

Hjertelig tak for al opmærksomhed i anledning af min 80
års fødselsdag den 13-2-15. Tak til jer der mødte op i hulen.
Tak for alle telegrammer. Det varmer, når der er nogen der
tænker på en.
Med naverhilsen Regnar, Sønderborg.

Tak til H.B. og Vejle naverne for fødselsdags telegrammer.
Tak til alle jer, som ringede på min fødselsdag for at sige
tillykke og få en sludder.
Med kno Erik Eriksen.

Tak til HB, Slagelse, Holbæk med flere.
For gaver, telegrammer og andre lykønskninger i
forbindelse med min 50 års fødselsdag d 21/1.
Hilsen Peter Danskov Frederiksen. Holbæk

Har i husket at tilmelde jer
pinsestævnet i Nakskov?

3.

Formandens Spalte.
Det var med en vis undren, at jeg på HB-mødet den 07.marts i Odense fik fremvist et brev, der var stilet til Chefredaktør
Richard Schmidt fra Aalborg Naverforening ang. manglende omtale i Svenden af Himmelfartstreffen for de
Rechtschaffende Fremde Wandregesellen i Ribe. Det har og er ikke HB’ intentioner, at tilbageholde oplysninger, der
vedrører CUK. Med hensyn til Treffet i Ribe, kan det til fælles interesse oplyses, at CUK-Naverne aldrig har deltaget ej
heller fået invitation til at deltage Wandregesellen’s træf rundt i Europa. Det er første gang, det afholdes i Danmark, og
CUK fik den 20.februar en officiel invitation, underskrevet af Ochsenbein Yannick, på vegne af Rechtschaffende Fremde
Zimmer-und Schifferdecker samt Rechtschaffende Fremde Maurer-und Stenbauergesellen zu Ribe, til at deltage i
Himmelfartstreffen. Denne invitation blev til stilet samtlige CUK-foreninger den 22.februar. Det er svært, at proklamerer
deltagelse, før end vi vidste, om deltagelse var muligt. Ligeledes undrer det mig, at Aalborg omtaler de Rechtschaffende
som ” tyske naverklubber. ” og ligeledes, at det er Naverhulen i Ribe, der har fået lov af den tyske naver-klub at arrangerer dette års Himmelfartstreffen?? Så vidt jeg er bekendt med, findes der ingen Naverhule i Ribe, men et herberg for
Wandregesellen. Siden årsskiftet har jeg været bekendt med, at Christian Riedel fra Hørning Naverne arbejdede på, at
CUK kunne deltage i Treffet. Men som ovenfor skrevet, var det den 20-2, at CUK fik invitationen.
Der er sikkert mange foreninger, der undrer sig over, at der ikke har været oplyst ang. priser og andet i forbindelse med,
at det nu ikke mere er Post Danmark, der forestår forsendelsen af Svenden. Der vil på Delegeretmødet blive redegjort
for dette. Samtidig kan det oplyses, at kontingentet til Hovedkassen vil forblive uændret til og med 3.kvartal 2015. Herefter vil der være fuld klarhed over omkostningerne for 2015, og forhåbentlig også for 2016.
Med kno.

Kaj Jepsen
Formand HB.
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Slagelse Naverforening.
Torsdag 30. april St. Bededagsaften på Borreby Gods i parken. Kl.19.00.
Og kom gerne 1. time før, der er rift om pladserne.
Kom gerne i Kluft hvis du har en, HUSK Navermærke.
Det foreløbige program for denne aften.
Garderhusar regimentet fra Slagelse besøger os.
Vindebrokoret underholder
under ledelse af Henning Vile´n.
Skælskør Marinegarde underholder.
Borreby Teater underholder.
Tante Møghe & Misser kommer også.
Oberst Hackel følger nok damerne rundt i parken.
H.C. Andersen har også meldt sin ankomst.
Det er ikke tilladt at medbringe egne drikkevarer,
de kan købes til rimelige priser denne aften.
Der kan købes: varme hveder, kaffe, the, øl, vand og vin. Det bliver en sjov og festlig aften.
Der er privat parkering hos Sten Sjøgren, blot oplys til vagten at du er Naver.
Parkeringen er bag „Langhuset“. Kig efter en sort BMV / Mercedes.
“Indkørsel Forbudt“-skilt opsættes denne aften,
og
er KUN for vores gæster. Der kan du / I parkere.
Der er
direkte udgang/adgang til parken
fra Pplads ca. 20. meter.
Med kno i bordet.
Sten Sjögren

4.
BUDGET OG REGNSKAB FOR CUK NAVERNE 2014
INDTÆGTER
BUDGET 2014

KASSEBEHOLDNING 1-1
KONTINGENTER
ABONENTER/ANNONCØRER
RENTER
INDTÆGTER IALT
UDGIFTER
UDSENDELSE AF DfS
PORTO ADM
FORSIKRING
ADMINISTRATION
REVISION
HB MØDER
PINSESTÆVNE
BESTYRELSES UDLÆG
GAVER-KRANSE-MÆRKEDAGE
REJSER
ARKIV/HUSLEJE
EDB KØB/REP M.M.
INTERNET
WEBMASTER
UDGIFTER I ALT
ÅRETS RESULTAT

170.600
14.000
3.000
187.600

105.000
1.000
2.000
2.000
2.000
5.000
15.000
28.000
5.000
4.000
6.500
4.000
5.000
2.100
186.600

REGNSKAB 2013

281.040
167.596
15.234
3.021
185.851

REGNSKAB 2014

292.487
154.900
14.500
2.514
171.914

104.985
877
1.546
736
1.140
2.558
13.188
26.500
2.506
2.236
9.085
3.130
3.260
4.586
176.333
9.518

125.432
350
1.577
771
1.128
6.554
13.003
26.500
3.241
5.888
1.674
1.543
4.478
192.139
(20.225)

32.363
7.188
(10.985)
28.576

28.576
(2.857)
847
(7.657)
18.909

REJSEFONDEN
BEHOLDNING 1-1
INDTÆGTER
UDGIFTER
NY BEHOLDNING 31-12

46.995
3.000
(1.755)
48.240

48.240
24.819
(2.625)
70.434

Omsætnings AKTIVER I ALT
Kasse
Varelager
Rejsefond
AKTIVER I ALT

215.671
28.576
48.240
292.487

206.615
18.909
70.434
295.958

PASSIVER
EGENKAPITAL
PASSIVER I ALT

292.487
292.487

295.958
295.958

VARELAGER
Beholdning 31-12
Varelager nedskrevet med 10 %
Varekøb indkøbspris
Varesalg
Varelager ultimo 2013

Regnskabet er revideret
Them den 13-02-2015
Erling Jørgensen

10.000
15.000

5.
Årstal: 1977
Skrevet af Kaare Gjørløv Hansen
Sted: Brandenburg / H. DDR.
Object: VEB Stahl-und Wahlswerk Brandenburg.
©Kaare Gjørløv Hansen – CUK-Frederikssund
I 1977 arbejdede jeg hos entreprenør-firmaet
Højgaard & Schultz i Brandenburg, DDR.
Højgaard & Schultz var i samarbejde med Ing.-firmaet
Kampmann & Saxild i færd med at opføre Østeuropas største stålvalseværk.
Det var et byggeri af dimensioner. Vi lavede mellemovnen, valsehallen, en muret skorsten på 110 m høj, samt
administrationsbygninger, hovedkloarkering, hovedvandledning, 3,5 km beton vej, 3 jernbanebroer og en boligblok med
50 lejligheder.
Vi lavede 124 000 km2 forskalling, støbte 110 000 km3 beton og brugte 9000 kg armerings-jern.
Jeg blev, i min egenskab som Murer, tildelt æren at ligge Grundstenen til dette storslåede bygningsværk.
Parti-spidser fra Østberlin, højtstående Russiske officerer, rullenende kameraer fra DDR – statsfjernsyn, Journalister og
presse-fotografer fra parti-organet ”Neues Deutschland”, hvorfra billederne stammer.
Eric Hohnicker havde meldt afbud pga. sygdom, han sendte i stedet hans protege’ Egon Krenz, som dengang var
formand for FDJ, en Østtysk ungdomsorganisation. Egon blev senere DDR’s sidste Ministerpræsident, og efter Murens
fald, kastet i fængsel for nedskydningen af flere flygtninge ved Berlin-Muren.
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FREDERICIA
Fredericia nyt. Den 14/2 havde vi Brunkål som Erik så flot havde lavet. Som altid smagte det jo fortrinlig. Det kan han
bare. Tak for mad Erik. Vi var 13 pers. Lars med gæst det var Flemming Fins holdt fra Kolding som ville være naverven.
Velkommen Flemming vi indvier dig reglementeret næste gang du kommer. Bødekassen blev brugt flittigt vi rundede
politik lige lidt så måtte det jo koste. De klagede heller ikke. Ingen slap. Ellers en rigtig dejlig dag som altid. Den 28/2
var Solvejg vært med en bid mad. Vi udskød jo Jubilæum til den 9/5 kl. 13,00, lidt kompensation sku i da have. Vi havde
lige glemt én Uha men det klarede vi også. Så fandt vi en ny dato. Vi sang en sang. Hvad vi ellers gør for lidt.
Og Roman slog på Klokken. Han var frisk og så godt ud. Dejligt at se du har det så godt Roman.
Hulemøder: Tors. 9. april kl. 19:00 Generalforsamling, Vagt Solvejg. Mød nu op kære venner. Hvis hulen skal blive
ved med at bestå. Lør. 25. april kl. 13:00. Tors. 7. maj Kl. 19:00 Vagt Jytte
Lør. 16. maj er Hulen Lukket
Med kno S.W.

6.

FREDERIKSSUND
Hulemødet den 6.marts 2015. Bødekassen tømmes. Vi var samlet 17 personer denne aften i hulen. Det var Per Vejen og
Kaare, som have hulevagten. Kaare havde lavet en fantastiks dejlig brunkål med fersk og røget flæsk til. Det var en fryd
for ens gane og mave(r), og Carl-Otto roste Kaares brunkål og sagde i samme momang (citat) ” At brunkålen tog 20
minutter at spise, medens, at det med sex kun tager 6 minutter” (citat slut). Inge og Poul-Berg blev igen i år enstemmigt
valgt, som stemmeoptæller til bødekassen. Vi havde igen besøg af Sten Sabro Jensen, som har det ønske, at blive optaget
som Nav i CUK. Sten har som mure været i Sverige i perioden september 1989 til februar 1992. Så var det på tid, at
bødekassen skulle tømmes. Det blev Poul-Erik som kom nærmest på vægten af bødekassen med et gæt på 3.655 g og
dens vægt var på 3.680 g. Og på beløbet i bødekassen, var det Kurt Rasmussen som kom tættes på, med et gæt, på
4.342,50 kr. Bødekassen blev opgjort til, at indeholde 4.488,50 kr. Klokken blev flittigt brugt denne aften fra Anita,
Gunner og Poul-Erik og vi siger mange tak for skænken. Husk, at der er
generalforsamling fredag den 10.april 2015 kl.19:30. Har man noget man
ønsker med på dagsorden, skal dette være formanden i hende senest 1. april
2015. En dejlig hyggelig aften sluttede med, at vi sang minderne.
CUK-Frederikssund ønsker tillykke med fødselsdagen til: Alex Christensen
den 29. april 2015
Hulevagten den 10. april 2015 har bestyrelsen.
Med kno
Jan Johansen

HERNING
Vi havde hule møde d. 18/2, med tre retters menu - ja du læste rigtigt. Kokken var kommet helt fra Spanien, for at lave
mad til os - hun, altså Peder Engelbrektsens kusine havde sørget for butterdej med tun til forret, flæskesteg til hovedret
og så en dessert bestående af roulade med flødeskum. Rigtig kedeligt, at hun er rejst hjem igen - måske hun kunne
komme et par gange om året, så vi bare kan sætte os ned og spise hendes fantastiske mad. Kommer i tanke om at vi måske også kunne tage ned til hende i Spanien for at spise - der er noget med at vi kender en der har overnatnings muligheder i Spanien. Der blev snakket om indstilling til årets nav og vi har herfra sendt et rigtig godt forslag.
Vi drøftede muligheder for at deltage i levendegørelse på Hjerl Hede og Harald ville måske være interesseret i at deltage. Han fortalte at han er i gang med et museums projekt i ? så han vil uden tvivl være spændende at få med.
Vi snakkede også lidt om vores projekt rengøring d.28/2 kl.10. Endelig oprandt dagen d.28/2 kl.10 med rundstykker,
leverpostej, rullepølse og ost. Jurg havde været meget tidligt oppe om morgenen for at sørge for friske forsyninger - tak
for det. Endelig langt om længe kom formanden på „banen“ - skal vi ikke have en lille morgen bitter - jo tak og så gik vi
i gang. Planlægning skal der til iflg. sekretæren, så opgaverne blev uddelegeret - køleskab gjort rent, fryser afrimet, ovn
renset og så ellers rengøring og støvsugning. Det var alle
tiders der var mødt 12 personer for at hjælpe til - dejligt
med sådan et sammenhold. Mændene lavede nye vedtægHOLBÆK
ter og konerne skrubbede og skurede - det er vel sådan det
Norma og Arne stod for maden ved vores hulemøde. Arne
skal være. Skulle andre naver foreninger få brug for råd
forsøgte forgæves, at overbevise os om at han havde lavet
og vejledning ud i rengøring kan I bare henvende jer. Vi
tager desværre ikke ud som rengøringshold. Tak til alle for den gode mad der blev serveret. Men den hoppede vi ikke
på. Der hængte en postkasse udenfor på vores bygning.
indsatsen. Vi var et par stykker der ville skylle efter hos
Der kom 3 unge drenge forbi med noget kraftigt krudt,
Helle på City cafeen - meget klog snak blev det til - og
som de lagde i den. Nu er postkassen helt væk. Siden sidtimerne gik - ingen ved vist hvornår vi gik hjem - jo for
ste års Ø-tur har vi spændt ventet på, at høre nyt om dette
resten Gunnar glemte cyklen, så det må have været sent.
års tur. Turen går i år til Møn, med mulighed for overnatHusk, vi har generalmøde d.10/4 kl. 18.30, håber at se jer
ning, i perioden 5. – 7. juni. Der var med det samme
alle til borgmesterens gule ærter.
mange tilmeldinger.
Naver hilsen
TL
Jonna

HILLERØD
Om vinteren bliver man helst i sit hjemlige hule hi, således også på vor huleaften, 13/2. Det kan så også have nogle fordele for de få seks fremmødte ihærdige, idet det lave antal udløste gebyr-/moms-/ og drikkepengefrit traktement. – Lørdag d. 21/2 oprandt den store dag for årets generalforsamling. De næsten to gange flere fremmødte nød indledningsvis
bespisning med lækker labskovs med efterflg. dessert. Her ovenpå kunne snildt godkendes beretning, regnskab, uændret
kontingent, og genvalg af bestyrelse: formand Arne Esbensen, næstf. Karl, sekr. Bent, bisiddere John og Ole, revisorer

7.
Annie og Per. Vanskeligt var det heller ikke at enes om husbetalt Irish coffee til kommende generalforsamlinger, eller at
vælge hulefar Peder og –mor Hanne for ”et længere antal år”. Og der var enighed om at regulere den pæne formue ved
hjælp af diverse arrangementer, bl.a. påtænkes en frokosttur på Roskilde Fjord med ”Sagafjord”, og sikkert andet også. –
28. ds. kl 13 har vi messe, 10/4 huleaften og 25/4 igen messe. Tilmelding en uge før til hulefar Peder på 27940134 eller
48170712.
Med kno, Bent

HØRNING
Hulemøde 06 03 2015. Vi startede i Bowlingcentret i Viby. To baner blev klargjort, og så der skulle kæmpes om æren.
Der blev svedt og bandet og jublet. Men det gik ikke som det plejede; i år var det Herbert der scorede flest kegler, derefter kom Karen. Formanden havde ellers gjort hvad han kunne for at vinde, han havde siden sidste år fået skiftet begge
knæ, så han troede det var lige så godt som en ny motor i bilen, men nej; han blev nummer SJOK. Så kan han lære det!
Vi kørte tilbage til Hulen hvor det normale Hulemøde startede. Der blev ”vendt” et par småting og vi kunne så gå videre
til dagens højdepunkt. Optagelse af Naverven: Sanne Leates og Nav: Paul Leates. Det var en hyggelig lille ceremoni
som man har alt for sjældent i de Danske Naverkredse, og de var ikke Pensionister, så de trækker aldersgennemsnittet
lidt ned. Hyggelige folk der helt sikkert kommer til at passe godt ind i vor forening. Christian har fået fremstillet en flot
Charlottenburger, den første Charlottenburger med CUK
logo nogensinde. Det blev en jubilæums udgave 115 år
med CUK. Den medtages af Christian Riedel til PinseNYSTED
stævnet, hvor den kan købes. Så kom det gode smørrebrød
Hulemøde den. 5. marts 2015
på bordet. Snakken gik lystigt og efter en tid sluttede vi af
9 svende var mødt til Hulemøde og generalforsamling.
i god ro og orden. Endnu en hyggelig og givende aften.
Der er ingen ændringer i bestyrelsen dette år. Ole og Sven
Referat: Niels Vase
Erik lovede at gå i gang med sommerudflugten så vi kan
planlægge udflugten næste gang der er hulemøde den. 9.
april hvor vi skal have Påskefrokost, hver især laver og
KØBENHAVN
tager en veltillavet ret med ligesom til Julefrokosten.
Svende-Hulemødet den 24.2. blev afholdt fredeligt og hygBruno har meldt afbud fordi han rejser tilbage til arbejdet
geligt som altid. Bare 4 dage efter skulle vi endelig igen til
i Brasilien den. 5.april. Den. 16. oktober fylder foreningen
Sønderjysk daw med alt hvad dertil hører. Atter en stor suc60 år og vi starter allerede ved næste hulemøde at plances. Mums skriver jeg bare. 18 dejlige mennesker måtte
lægge festen som holdes i Stoppestedet på dagen. Stoppevralte derfra – så fyldte var vore maver. Tak til Merethe for
stedet
er booket på dagen fra kl 11:30.
indsatsen og tak til kasserer Leif Ove’s svigerinde Jonna for
Delegeret
til Pinsestævne i Nakskov er Oldermanden, der
desserten (muldvarpeskud). Årets generalforsamling var
var
ingen
andre
medlemmer som kunne sige at have tid til
allerede den 8. marts som foregik i god ro og orden. Vi var
at deltage, dette kommer først inden sidste frist for tilmeldesværre kun 9. Alle på listen blev genvalgt til deres poster,
ding. Økonomisk set løber foreningen kun lige rundt da vi
og det eneste „alvorlige“ var, at hulepriserne fik en mindre
kun har fået 2800,- ind i kontingent med betalt CUK
forhøjelse. Det er meget længe siden det sidst skete, og går
3400,- for medlemskab det balancer ikke og derfor er der
jo til et godt formål, nemlig os selv :-). Grundet påsken er
varskoet en kontingentforhøjelse næste år på 50 kr.
programmet for april temmelig beskeden. Vi har derfor
besluttet ekstraordinært at afholde Søndagsmesse den 12.
Aftenens ret var brunkål med flæsk og der blev gået flittigt
april, der jo også en særlig dag, hvor vi starter med
til sagen. Ole Wiberg gav den flaske brændevin han vandt
lidt morgenmad. Vi plejer at være et par håndfulde (10).
til gættekonkurrencen sidst, og omgangene sad løst denne
Ellers bringer måneden „kun“ på Svende Hulemøde tirsdag
aften, alt i alt en god og hyggelig aften. Der blev øvet i at
den 21. april. Det er godt nok om aftenen, men solen går
synge minderne, da vi skal ud og optræde til Oles fødselsførst ned kl. 20.27, så...Det var de beskedne ord for denne
dag i Bådelauget, Finn blev udnævnt til dirigent og stargang.
tede karrieren med at uddele næser i forbindelse med øvArrangementer:
ningen, til stor morskab for svendene.
12.4. kl. 10.30 Søndagsmesse NB! Ekstraordinært
Minderne blev sunget under ledelse af den nyudnævnte
21.4. kl. 18.00 Svende-Hulemøde
dirigent og det var tid til at hvert til sit.
Med forårs-kno i bordet
Med kno
Niels „2 m“
Oldermanden

NÆSTVED
Siden sidst. På hulemødet d. 06.02 bød formanden velkommen til de 12 fremmødte medlemmer. Desuden var Mogens
Hansen mødt til optagelse. Vi havde også besøg af Karl Jensen fra Hillerød. Det er altid dejligt at få besøg fra andre
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huler. Mogens blev kaldt op til optagelsesritualet. Da han havde svaret ja, fik han udleveret støvlen, som han kiggede lidt
bekymret til. Da han først kom i gang, gik det fint. Vi siger velkommen til Mogens og håber, han vil trives sammen med
os. Der bliver frokost i Hulen Langfredag d. 3. april. Se opslag med tilmelding og skriv jer på, så vi kan få en hyggelig
dag sammen. Nu ser vi frem til den kommende generalforsamling. Efter mødet havde Poula (hjulpet af Bjarne) lavet
frikadeller med kartofler og stuvet spidskål. Tak til Poula for god mad.
Med kno, Ove

ODENSE
Den 6-3 var hulemødet lidt anderledes. Vi skulle fejre at vores formand Ole bliver 70 år. Hulemor havde købt lidt lækker
ind, som vi selv skulle smøre, i stedet for smørrebrød som vi plejer. Der blev givet flere omgange som vi siger tak for.
Jørgen havde fået lavet et flot telegram, vi havde samlet ind til en lille gave, nemlig Dollars. Det var lidt lommepenge til
Oles tur til USA. Ole er ikke hjemme på dagen da han rejser til USA. Det var flaske fra hulen. Vi sang også et par sange.
I dagens anledning gav hulen maden. Vi ønsker Ole hjertelig tillykke på dagen, og god rejse. Misundelig, nej ikke spor.
Hils derover.
De bedste hilsener fra pigen fra Fyn.

RANDERS

SAMSØ

Vi havde en forrygende, festlig fastelavn med skønne udklædninger. Der var en sumobryder, nogle flotte cowboys,
en skøn quinde og en herre i kjole. Sumobryderen forvandlede sig senere til Laila – hun følte sig måske lidt
oppustet i kostumet… Tøndeslagningen foregik uden
større ulykker – køllen havde jo sikkerhedsline. Frank slog
bunden ud og blev dronning, og Hans fik nok en gang
æren af at blive kronet som konge. Stort tillykke til dem
begge. Hannes hæklede kat kan nu hvile ud indtil næste år.
Henning tog mange dejlige billeder undervejs. Tak for det,
Henning. Undervejs i arrangementet var der stor travlhed i
hele huset, for drengene gjorde hovedrent, så gulvene
næsten skinnede. Det var flot arbejde. Den 6/3 var vi 11
forsamlede til hulemøde. Peter har været i Silkeborg og
har fortalt om naverlivet. Alt er klar til vores bowlingsøndag – som er veloverstået, når bladet læses. Tilmeldingen er åbnet til ostebordet den 19/4. Seneste tilmelding er
til hulemødet den 10/4. Hanne og Hans bestiller ost. Det
store punkt på dagsordenen var jubilæet. Vi kunne glæde
os over, at de første to tilmeldinger er i hus – selv om
sætternissen havde spist æ, ø og å i indbydelsen… Laila
gennemgik opgavelisten, og folk er så småt ved at skrive
sig på. Nogle ting var bestemt på forhånd – f.eks. var Stoffer så god til at være hyggelig til pinsestævnet, at han har
fået tjansen igen. Listen udfyldes løbende indtil hulemødet
i maj, hvor alle opgaver gerne skulle være fastlagt. Sidste
punkt på dagsordenen var valg af kok til næste hulemøde.
Det blev Hans. Freddy blev ved med at gentage: ”Jeg
dummer mig ikke den her gang” – vi andre syntes ellers
slet ikke, det var dumt, at han stod for maden. (I virkeligheden var det Bitten, der havde rejst sig fra sygesengen og
havde kokkereret) Bollerne i karry var fantastiske. Hanne
var så glad for dem, at hun også snuppede lidt fra Freddys
tallerken. Tak for mad, Bitten. Laila gav en omgang, og
Hans hjalp med at tælle øl kortene op – de er jo lettest at
overskue, når de ligger på gulvet. Tak for skænken, Laila.
Vi ses til hulemøde og sangaften fredag den 10/4 kl 19.
Med kno Helle

Til Generalforsamlingen den1´marts var kun 6 mand mødt
op. Mange ude at rejse eller meldt afbud. Jørn valgt til
dirigent. Formanden og kassererens beretning O.K.
Alle havde sagt ja til genvalg, så hurtig bestyrelsesvalg.
Eventuelt: Optag nye Naver udsat.
H.P. brunkål meget velsmagende. Rigeligt med mad.
Møder:
15/3 Søndagsmøde.
19/4 Søndagsmøde.
Med kno Jørn
N.B. Kørselslejlighed for 2 personer til Pinsestævnet
fra Jyllandssiden ønskes. Lørdag den 23/5.
Henvendelse til Formand H.P. Mobil: 61 36 77 48.

SILKEBORG
Tradition tro ... afholdte vi, igen i år, brunkåls-arrangement ... kokkereret af Formanden og undertegnede. Lørdag den 28. februar kunne formand Boje byde velkommen
til 22 veloplagte svende og gæster. Og igen havde vi besøg af Sonja og vores evigtunge Mose-Marie. Formanden
ringede med klokken, så alle havde noget til at skåle og
skylle med. Og der blev sagt værsgo’. Efter 22 havde fyldt
maverne med kål og flæsk ... blev sanghefterne fundet
frem. Og, som vanligt, startede vi med „Når samlet er
vor........“. Desværre var vi ikke akkompagneret af vores
egen spillemand - Peter „Edderkoppen“ - da helbredet
ikke lige tillod det på dagen. Vi fik også sunget „Har fruen
skidt i dag“ og „Bjørnen“. Det gik meget fint. Værre var
det, da vi så skulle prøve vores stemmer af på „Fra
Arilds Tid“ ...... Der manglede vi virkelig akkompagnementet. For der blev sunget i både øst og vest ... i kanon
og ikke-kanon. Trods den manglende succes med sidste
sang, ringede formanden endnu engang med klokken. Ja,
den skulle lige skylle ned. Vi havde lagt os i selen. Så alti-alt et hyggeligt og vellykket arrangement.
Med kno
Michael
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SLAGELSE
Generalforsamling i Slagelse Naverforening 20.-02.-2015:
Genvalg til alle som var på valg.
Nyvalgt er flg.: Søren Kirkeby – Bestyrelsessuppleant.
Årets Nav
Helle Rygaard – 1. Bilagskontrollant.
i
Inga Jørgensen – Bilagskontrollantsuppleant + Festudvalg
Slagelse
Sten Sjøgren – 2. Fanebærer.
Naverforening
Grethe H. Andersen - Årets Nav i Slagelse Naverforening.
Vi ønsker tillykke og velkommen. Hele referatet kan læses
i protokollen.
Hulemøde d. 6. marts 2015: Vi var 5 Navere og 2 NV til dagens møde som blev indledt med sang nr. 25 hvorefter protokollen blev oplæst af formanden. Søren Kirkeby har tidligere fremsat forslag om at fanen også bliver repræsenteret
ved Navervenners begravelse/bisættelse og dette blev enstemmigt vedtaget d.d. Hans er ikke helt færdig med et evt.
arrangement d. 24. juni 2015 i.f.m. Slagelse Festuge, men vi er flere som har meldt afbud denne dag. Sten har fået
fremstillet nogle flotte krus med bl.a. naverlogo på til en favorabel pris. Så var det tid for den kulinariske afdeling og
her havde Ejner lidt ”fløde” med til kaffen pga. en forestående fødselsdag. Jeg ved ikke om dette var årsagen til at den
latrinære udvikling i verden blev diskuteret ret så indgående, men der var ikke mange lokummer, eller mangel samme,
som ikke blev omtalt. Så har der været en glad giver som har forsynet os med kaffe for de næste 2 år. Tak for det!
Undertegnede forlod Linda og Hans i hulen ca. kl. 22:30 og håber de er kommet godt hjem.
Med kno i bordet:
Erik
Kommende arrangementer:
10. april kl. 18:30: Hulemøde
30. april ca. kl. 19:00: St. Bededag på Borreby. Der kan købes varme hveder m. kaffe eller andre drikkevarer. Kom
gerne i Kluft. Det bliver en sjov og festlig aften.
8. maj kl. 18:30: Hulemøde
5. juni kl. 18:30: Hulemøde
3. juli kl. 18:30: Hulemøde

VEJLE

STOCKHOLM
Den 7 februar hade vi årsmøde. Efter maden startede mødet, hvor vor formand Anton Paulsen hilsede velkommen
og blev valgt til formand for mødet. Anton fortalte at vi
under 2014 hade haft 22 indskrevne i Fremlingsbogen.
Vi afhandlede i rask takt skrivelser, rapporter og regnskaber og alt blev godkendt af mødedeltagerne.
Till ny vice formand blev Johnny Håkansson valgt, Christian Olsen omvalgtes som kasser och høvding for Torpet
blev Mikael Madsen.
Den 21. februar var der fastelavnsfest på Ingarö. Vi hade
glæden at få Ninna Aslan som gæst. Ninna kommer oprindelig fra Randers, men bor og arbejder i Stockholm.
Ninna hade med sig sine to piger som var med at slå katten af tønden. Kattekonge blev Isak Håkanson som fik
væk det sidste træstykke. Tillykke med det Isak!
Kalendarium for Stockholm:
- 3. april – Langfredagsfrokost
- 10. april – Månedsmøde
- 24. april – Gesællaften kl 19
- 30. april – Valborgsaften med bål
Fødselsdage: 1 april fylder vores medlem Inga Pedersen
80 år. Hjerteligt tillykke!
Med kno
Onkel Anders

Generalforsamling den 27. februar 2015. Vi var 17 personer, og startet som vi plejer med en sang. Nr. 35. John
Johansen blev valgt som dirigent. Der var 12 punkter. Og
det var faktisk genvalg det hele, dvs... Nyt fest udvalg, det
er Otto og John. Så er der også et Hytteudvalg, det blev
Carsten, Bjarne og Jørgen. Carsten laver som han plejer
en liste, hvor vi så kan skrive os på, hvad og hvornår det
er lavet, husk også dato. Dir., forslag kan ses i hytten.
Teknisk skole var i Hytten i sommer, men aftaler med
Hans, Hans intet hørt derfra. Den 26. februar havde vi
besøg af Hjemstavnsgården fra Sønder Hygum til kaffe,
de kom 9 personer og nød det, både Hytten og udsigten.
Fra Pinse, laver vi om på vores åbnings tider i Hytten,
så det vil sige, vi har kun åben den 3 lørdag i sommer
perioden. MEN er der nogen der vil besøge Hytten, ud
over de dage, så kontakt Hans Emborg. Vi har jo også
travetur 20. juni, der laves grillmad til en billig penge,
besked til Hans senest den 7. juni. Preben Tvilhøj kom
også forbi, og gav en omgang, pga., hans 30 års jubilæum,
sandelig også Lis gav en omgang, for hendes 40 års jubilæum. Så vi takker dem begge to. Sanne og John havde
lavet lidt sild og tarteletter, smagte dejligt, tak for det.
Næste møde skulle vi gerne optage 2 nye, ser vi frem til.
Jürgen Lauridsen ønskes et stort tillykke med 40 års jubilæum den 4. april Ønsker alle en god sommer, som må
være på vej, når bladet udkommer.
Med kno Lis
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ÅLBORG
Hulemøde 4. marts 2015. 17 navere samt en gæst (måske
kommende medlem!) blev budt velkommen af foreningens
nye formand, Gunnar, som foreslog, at vi i aften og fremover indleder mødet med en sang, som blev nr. 32/ ”Naver
kæk... ”. Herefter blev ”lyset” tændt, gæsten forlod Hulen,
og det kunnen herefter meddeles, at rollefordelingen i
bestyrelsen er på plads. Formanden foreslog, at vi ved
fremtidige Hulemøderne altid ”udnævner” 2 hjælpere,
som sammen med aftenens kok er behjælpelig med både
servering, oprydning m.m.; dette blev besluttet, og Preben
og Ivar meldte sig som aftenens hjælpere. Ligeledes blev
det besluttet at vi ville være mere opmærksomme omkring
optagelse af nye navere, idet en mentor-opgave ville være
at påse en ny navers gode trivsel i foreningen. Så kunne
det meddeles, at årets sommerudflugt er på planlægningsstadiet, ligesom vores deltagelse i Forårsudstillingen er i
hænderne på Gunnar og Svend-Erik, som sammen med
Husets håndværkere på vanlig vis bemander Husets stand;
vagtplanen kom rundt, og flere navere bød sig til. Vores
mulighed for deltagelse i Husets brugerråd har været lidt
sølle, men ser nu ud til at være lagt i faste rammer. Leif
tilbød sig som foreningens repræsentant ved årets Pinsestævne i Nakskov med henblik på fejring af foreningens
forestående jubilæum, og Bjarne tilbød sig som vores
deltager i årets Himmelfahrtstreffen i Ribe. Irene kunne
meddele, at hun forventer besøg af en fremmed naver, som
naturligvis vil være meget velkommen i Hulen. Anders har
tilbudt at berette om sin ikke helt traditionelle ungdom, og
tidspunktet vil blive meddelt ved en senere lejlighed. Af
praktiske grunde var der enighed om, at vi fremover vil
afsynge ”Minderne… ” midt på aftenen – omkring kl
21.30 – inden alt for mange vælger at sige ”tak for i aften”. Så blev ”lyset” slukket og gæsten Kurt blev inviteret
til deltagelse i aftenens arrangement, som indledtes med at
afsynge nr. 74/”Jeg elsker livet… ”, hvorefter Joan kunne

servere stegt flæsk m. persillesovs og rødbeder, mens May
efterfølgende trakterede os med citronfromage - og hvilket herligt måltid – stor tak til begge pigerne. Så var det
tid til at synge nr. 15/”I et vinhus… ” samt nr. 22/”Langt
fra hjemmet… ”, hvorefter Kurt kunne meddele, at en
mulig ny naver forventes at ville besøge Hulen til et kommende lørdagsarrangement. Så fandt May lotteriet frem,
som kostede Hulen ikke mindre end 16 fl. vin, og efterfølgende sang vi ”Den gamle skærslippers forårssang” efterfulgt af nr. 42/”Høstens blade… ”, hvorefter vi kunne
slutte en glad aften af med ”Åh, disse minder… ”.
Med kno
Leif,

ÅRHUS
Til hulemødet i februar var vi en pæn flok, det var formandens første hulemøde i år, da han var på skiferie i Wagrain
i Østrig til hulemøde i januar. Efter at formanden havde
budt velkommen til de fremmødte, og havde fået fortalt
hvad der var sket til hulemødet i januar, fortalte han om
sin skitur, hvor vanskelig det var at være sne i 12 gr.
varme og regn, som havde mødt ham, da han kom til
Østrig, det blev heldigvis bedre nogle dage senere, så det
blev alligevel til nogle gode dage på ski. Formanden
kunne også overrække Ole Hull Kristiansen en gave i forbindelse med Ole´s 75 års fødselsdag. Hele 4 personer
slog på klokken den aften, de var alle blevet et år ældre,
og for dem sang vi Blæren, som blev modtaget med høj
hat, vi siger tak for genstandene.
Til banko spillet var formanden igen taget på skiferie,
denne gang i Canizai i Italien, så det var næstformanden
Holger Carlsen der åbnede aftenen. Der var hilsener fra
Lis Lindskjold og Leif Nørgaard, som gerne ville have
været der denne aften. Derefter blev der serveret gule
ærter, og der var rigelig til alle, selv om aftenen var godt
besøgt, var der enkelte der fik helt op til 5 portioner, så
Kaj må have lavet et godt kokkearbejde. Derefter var der
bankospil med mange fine sjove gaver, til langt ud på
aftenen.
Kommende møder:
10. april generalforsamling, først med spisning kl. 19 og
generalforsamling kl. 20.00
24. april skiveskydning i hulen kl. 20.00
30. april varme hveder i hulen kl. 20.00
Århus naverne
Ole Lindeborg
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