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ÅBENT HUS
Kære naver og navervenner, i anledning af min 70 års Fødselsdag
holdes der Åbent hus på min bopæl søndag den 20. september fra
kl.10.00. Hvis sommeren fortsætter som nu (30 grader) ender det
med at vi løber tør for øl og vand.
Med kno i bordet, Flemming Vilhelnsen
Ueberlandstrasse 341, 8051 Zürich.
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90 år
Om det är någon Naver-følgesvend som vil besöka Otto Hansen
när han fyller år, vill vi gärna veta det i förväg.
Det går bra att meddela det här på min mail.
hanne.samuelsson@me.com
Många goda hälsningar Otto og Hanne.

Ole Bjelgart 70 års fødselsdag
Ole Bjelgart kan den 29. september fejre sin 70 års fødselsdag! Ole er
uddannet klejnsmed på Frichs maskinfabrik i Århus. I 84 tog Ole til
Thule Air Base i Grønland, hvor han arbejdede med vvs og blikarbejde. Her blev Ole også optaget i CUK, han havde seks gode år på
basen og mødte mange andre som han havde meget samkvem med,
bl.a. edderkoppen fra Silkeborg. Da han flyttede hjem fik han arbejde
på dokken i Århus, han var i de seneste år på arbejdsmarkedet ansat
hos Århus Sporveje som chauffør. Ole flyttede til Randers for nogle år
siden – men vi ser ham da ofte i hulen alligevel. Vi håber du kommer i
hulen, så vi personligt kan ønske dig tillykke med fødselsdagen.
Århus Naverne
Ole Lindeborg

2.

FØDSELSDAGE

TAK - TAK - TAK - TAK

D. 01.09.2015
90 år

Otto Madsen Stockholm
Kullsvedesvægen 1, 3tv.
S-139 32 Værmdø

Hjertelig tak for telegrammer og hilsener
på min 65 års fødselsdag.
Med kno Bjarne Mortensen, Næstved

D. 15.09.2015
50 år

Axel Banke Calgary
246 St. Moritz Drive SW
Calgary, AB, T2W 2S2
Calgary, AB, T4H 5X8
Canada

En stor tak for al opmærksomhed
ved min 85 års fødselsdag.
Per Gjerløv, Hillerød

D. 22.09.2015
70 år

Karl Heinz Fiering Hørning
Damager 6
8362 Hørning

D. 28.09.2015
70 år

Flemmimg Vilhelmsen Zürich
Überlandstrasse 241
CH-8051 Zürich
Schweiz

D. 29.09.2015
70 år

Ole E. Bjelgart Århus
Udbyhøjvej 126, 1tv.
8930 Randers NØ

JUBILÆUM
D. 02.09.2015
10 år
NV

Jytte Møller Randers
Skelvangsvej 182, 2tv
8920 Randers N

D. 01.10.2015
40 år

Bengt Högberg København
Strandboulevarden 123, 3. tv.
2100 København Ø

Tak for hilsenen på min 80 års dag.
Men kno, P.V. Samsø

Mindeord for Grethe Ring Pedersen, Randers
Vores dejlige Grethe er ikke mere. Hun døde natten til den
7/8 2015, 77 år gammel
Grethe blev naverven i Randers i 2005 og nød at komme i
Hulen, hvor hendes latter, hjælpsomhed og hyggesnak
altid var med til at sprede en god stemning. Hun deltog
med stor glæde i Moseltræf og pinsestævner, og på sin 70
års fødselsdag holdt hun en dejlig fest for os i Hulen. For
nogle år siden havde hun den store sorg at miste sin gode
ven, Jørn, og derefter trak hun sig mere tilbage mod hjemmet. Heldigvis kom hun stadig forbi ind imellem, og heldigvis kunne hun stadig sprede smil - især når hun og stolt
fortalte om sin datter, sine børnebørn og det lille nye oldebarn.
Kære Grethe, vi vil savne dig.
Med kno, Helle

3.
HB møde Vejle 01. 08. 2015
1. Formand
Formandens beretning.
Velkommen til HB-mødet her Vejle, der desværre måtte flyttes fra Odense, idet lokalet hos Ungarsk Vinstue var optaget
fra kl. 1000. Mødet her bære præg af de ting, der er foregået siden Pinsestævnet i Nakskov. Det runde bord, der til daglig står i Holbæk, befinder sig nu på Hjerl Hede, hvor det indgår i en udstilling, som er udformet som en CUK-Naverhule. Bordet vil returnerer til Holbæk, når projektet på Hjerl Hede afsluttes sidst i september. Som det fremgår af dagsordenen, er der punkt 4. som jeg sammen med Frode, vil uddybe nærmere, idet det er blevet et ” varmt emne ”
Endnu en gang velkommen til Vejle.
Med kno
Kaj Jepsen, Formand CUK
2. Hovedkasserer.
Der har været 42000 kr. i udgifter på svenden det første halve år. I løbet af de kommende dage, vil Hovedkasseren lægge
regnskabet for det første ½ år for forsendelse og trykning af DfS. ud på hjemmesiden.
3. Redaktøren.
Chefredaktørens beretning 1. august 2015
Så har jeg vist fået styr på side 11 og 12, har sat dem op fra ny, så vi fremover har de rigtige sider der bliver sendt ud og
kommer på hjemmesiden. Før var det trykkeren der rettede i dem, så nu kan jeg selv igen.
Så er adresselisten kommet i igen, med stor hjælp fra Ole Michael, der har haft skrevet rundt til samtlige foreninger og
bedt dem kontrollere oplysningerne. Så adresselisten skulle være 100 % korrekt nu.
Vi mangler stadig at få et indlæg fra årets nav 2013, som plejer at komme på hjemmesiden, i bogen, samt i bladet, og nu
har vi årets nav 2015, som jeg har skrevet til og bedt skrive et indlæg, nu må vi se om han reagerer.
Der har været et par indlæg fra Himmelfarts træffet i Ribe i Mester Tidende, samt et indlæg fra ”Navertæf i Nakskov” i
Extra Posten Lolland, som jeg vil prøve at sætte i ”Den farende Svend”.
Mit opråb om at sende deres indlæg så hurtig så muligt, har givet lidt, men lad os nu se om det bliver bedre efter sommerferien. Ellers synes jeg det går godt.
4. Opsigelse af svenden.
Bestyrelsen er blevet enig om, at opsige samarbejdet med vores trykker pr dags dato. Da trykkeren ikke kan overholde
leveringen, må vi se os om efter en anden som kan lave hans arbejde tilfreds.
5. Stævnebanner
HB arbejder på at få lavet en ny banner og indhente et tilbud på en ny banner.
6. Fordeling af kontakter i CUK.
Formanden. Holder kontakt til Vejle, Kolding, Fredericia, Esbjerg, Sønderborg, Odense samt udlandet.
Kasserer og Redaktør. Holder kontakt til Aalborg, Randers, Herning, Silkeborg, Hørning og Aarhus.
Næstformand og Sekretær. Holder kontakt til Slagelse, Næstved, Holbæk, Frederikssund, Hillerød, København, Nysted
og Nakskov.
7. Hjerl Hede.
Der arbejdes videre med programmet og hvem der deltager her.
8. Eventuelt.
9. Dato for næste møde som afholdes i Odense. 05 marts 2016
Referat.
Ove Graae
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4.

Navertræf i Nakskov
Nakskov Naver Forening er vært for omkring 100 farende svende ved årets traditionelle pinsestævne.
Nakskovitter kan glæde sig til at opleve en hel flok navere i fuld udrustning marchere gennem byen pinselørdag mellem klokken 15 og 16. På det
tidspunkt er der nemlig fanemarch gennem byen i anledning af navernes
traditionelle pinsetræf, som i år afholdes i Nakskov. Omkring 100 navere
fra nær og fjern har meldt deres sig til stævnet, som primært foregår o selvskabslokalerne på Marienlystvej – med udflugt og altså også fanemarch
pinselørdag tril ære for byens borgere. Det er en stor ære for vores lokale
naverforening, at stævnet i år foregår i Nakskov, siger foreningens formand, Henning Brogaard, som i sin tid var initiativtager til, at Nakskovs
naverforening, som blev nedlagt i 1950erne, igen opstod i 2003.
Naver er en forkortelse for skandinaver og en betegnelse for håndværkssvende, som drager ud på valsen. Med deres karakteristiske klædedragt
bestående af mørke bukser og vest i fløjl, hvid skjorte, bredskygget hat,
stok og rygsæk var naverne i slutningen af 1800-tallet og i første halvdel af
1900-tal-let et ikke sjældent syn på de europæiske landeveje.
Her vanrede de rundt og tog sig af forefaldende arbejde inden for deres
håndværk, eksempelvis som tømrer, murer eller snedker. Naverne har
mange traditioner fra dengang, de i stor stil drog ud i den vide verden for
at opleve, lære og tjene penge. Førhen kunne man ikke kalde sig en rigtig
naver, hvis man ikke havde været på valsen mindst tre år og en dag – og
Henning Brogaard i fuldt naver-outfit.
man måtte i den periode ikke komme nærmere sit hjem end 50 kilometer.
Vandrestaven skal efter de gamle
I dag er kriterierne for at blive en naver blandt andet, at man er uddannet
forskrifter være fremstillet af kaprifolium
håndværker, ugift og ikke fyldt 30 år. Man skal under sin vandring være
eller af en vinstok. Foto: Jan Knudsen
iklædt sort fløjl og hvid skjorte. På rejsen må man kun medbringe en rygsæk med lidt ekstra tøj samt en vandrestav. Det er forbudt at have ur og mobiltelefon. En naver vandrer eller blafrer
rundt og må kun være samme sted tre måneder. Ved Kristi Himmelfartstid mødes alle naversvende til træf forskellige
steder i Europa. For de danske navere er dette sted i år Nakskov. Det broderskab, som naverne i deres storhedstid dannede, har i dag kun få medlemmer tilbage. Sammen med lignende foreninger i eksempelvis Tyskland står naverne for at
blive optaget på Unesco´s verdensliste over bevaringsværdige foreninger.
(Fra EXTRA POSTEN LOLLAND)
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5.

Træskomager
Træskomager har aldrig været anerkendt som et regulært håndværk, det har aldrig været organiseret i lav eller andre former
for organisationer, og hørte som regel til på landet, ofte som en beskæftigelse ved siden af et mindre landbrug, at lave
træsko kræver ikke meget værktøj og var til tider mest en vintersyssel. Da faget var frit, kunne træskomageren slå sig ned
hvor han ønskede, og var meget udbredt i de midtjyske områder, hvor han havde råvaren så at sige lige ved hånden. Her
hjemme dukkede træfodtøj op omkring år 1500, som en almindelig vare der blev handlet med på markederne, men man ved
ikke om der dengang var et egentlig træskohåndværk. Selv om faget udviklede sig, var det stadig således at han måtte
supplere sin indtægt, enden som høstmedhjælper, tækkemand eller andet arbejde på landet. Til fremstilling af træsko
brugtes flere forskellige træsorter, men til hverdagstræsko brugtes normalt bøgetræ på grund af sin hårdhed, men man
brugte også elm og ahorn, det var som regel træsko til pænt brug. Ofte købte han træet på skovaktionerne, hvor det lå klar
i kævler, som blot skulle transporteres hjem. Det hænde også at han købte et træ på roden, og så må han selv sørge for at
fælde det, få det skåret op og transporteret hjem. Træsko laves af ”grønt træ” det vil sige mens det endnu er fugtig, tørt træ
er alt for hårdt at arbejde i, med de værktøjer han dengang havde til rådighed. Derfor blev det hjembragte træ altid stablet
på et skyggefuldt sted, og dækket med frisk grangrene eller halm på husets nord side.

Moderne hollandske til pynt.

Tælgehes, eller snitteskammel.

Almindelig vis lavede træskomageren træskoene efter mål, hvor han måler kundens fods længde og højde over vristen,
disse mål blev afsat på målpinde og forsynet med kundens navn, så han havde dem til næste gang kunden skulle have
træsko, han lavede også træsko til salg på markederne, og de blev lavet i forskellige størrelser, efter nogle standard mål.
Efterhånden som træskomageren skal bruge træet, skæres det op i blokke, der svarer til træskoens længde, disse blokke
flækkes som regel i fire stykke, og af hvert stykke bliver der en træsko, denne hugges nu groft ud ved hjælp af en bredøkse
eller en skotøkse. Herefter bruger han en tingsel, det er et huggeredskab med tværstillet blad, til at hugge klamperne og
”spore træsko til i munden” det vil sige han hugger hul ned i blokken, hvor åbningen i træskoen skal være.
Når den groft tilhuggede træsko er klar til udhuling, bliver den fastgjort i ”hulestolen” denne består af en træstamme på 4
ben, der som regel er gravet ned i lergulvet eller på anden vis gjort fast i gulvet. Midt i træstammens længderetning, er der
udhugget 2 skråtstillede render, hvor den groft tilhuggede træsko fastgøres, og så begynder selve udhulingen, men først
udformes munden, det vil sige åbningen af træskoen, og derefter udhules skoen ved hjælp af forskellige bor og tåjern.
Træskomagerens dygtighed viser sig ved udhulningen, han skal ved øjemål forme træskoens indre så den passer til kunden
fod, han skal også passe overdel til, så den ikke bliver for tynd, og dermed for svag, og til slut skal han glatte de ujævnheder
ud, der fremkommer ved den grov udhulning med finere skæreværktøj, og til slut glatte den indvendig.
Når træskoen er fuldstændig glat og færdig indvendig, skal han i gang med den udvendige udformning, som foreløbig kun
er groft tilhugget, dette arbejde foregår i en ”tælgehest, også kaldet en snitteskammel” her fastgøres træskoen, og han
begynder så at snitte den udvendige del af træskoen, og det foregår ved hjælp af båndknive af forskellig størrelse, og til sidst
skal den glattes, og det foregår ved brug af skrabeknive, for at beskytte sit tøj ved dette arbejde har han dækket sit bryst med
en træplade ”tælgelappen”
Den færdige træsko tages nu af snittebænken, og finpudses så alle skarpe kanter, især omkring åbningen er væk, herefter
sætter træskomanden sit eget mærke i træskoen, ved at pynte overdelen med mønstre eller simple figurer. Træskoen skal nu
tørres og røges, således at træet ikke mugner eller rådner. Den bedste måde at tørre på er i solen, men det kan også gøres på
toppen af en kakkelovn, men her skal man være opmærksom på at der ikke må være for varmt, så træskoen flækker.
Røgningen foregår enden i en røgeovn, eller hvis han ikke har en sådan, så hænges de op i husets åbne skorstene. Træskoen
er herefter færdig til aflevering til kunden.
Der sker naturligvis også en udvikling inden for træsko, først ved at træskomanden laver en polstring ved vristen, men
sener fortrænges disse af ”den franske træsko” hvor hele overet består af læder, mens bunden og hælkappen består af
træ. Nu om dage bliver træsko fabriks fremstillede, og der findes flere forskellige typer, som f.eks. kapsko, hvor overdelen består af læder på en træbund.

6.
Dagbog fra Amerikarejsen april 2014, 6. del

Skrevet af Otto Westergaard, Århus

Mandag den 21.04.2014.
Vi var først oppe ved 0745 tiden, og den sædvanlige kaffe og bad, og da
pigerne også var færdige samtidig med os, så gik vi til restaurationen og
fik noget at spise endnu engang, men i modsætning til de andre dage,
samme sted, tog det, rent ud sagt en helvedes tid med serveringen, men
maden smagte dog godt som de andre dage, men da Richard kom til den
sidste af hans pandekager, fandt han metalspåner i denne, og klagede
selvfølgelig over til tjeneren, der kvitterede med at Richards mad denne
morgen var gratis, men betalte for sin juice, vi andre betalte den fulde pris.
Tilbage på motellet, pakkede vi vore kufferter, og læssede bilen, afleverede nøglekort og var klar til afgang i retning af
Los Angeles, Glendora. Det skal nævnes at vor motel lå lige ved siden af et wedding chapel, og hver dag og flere gange
om dagen var der bryllup, og der blev kørt bort i limousiner så lange som et ondt år. Eller i caddilac lyserøde med Elvis nr.
Plader, så der var rigtig mange sjove oplevelser der også. Nu fik vi så startet og holdt enkelte pit stop, tankning, spisning,
rygning og strække ben og skifte chauffør, men ellers kørte det bare derud af, og vi holdt så ved ACE marked, hvor vi
handlede ind til morgen mad, og nåede til Connie og Kent kl. 1600, hvor vi fik en snak og et par øl på terrassen, inden de
igen forlod os, men ville komme tilbage til aftens mad.
Grethe og Otto var en tur i
poolen, og senere gik vi i fællesskab i gang med
maden. Vi lavede steak med
salat og kartofler og brød til, og
vi drak rødvin, Connie og Kent
var kommet tilbage og deltog i
aftens maden, bagefter fandt
Connie is frem og sikken en
dessert vi fik, nu sludrede vi om
de forgange dage til langt ud på aftenen, før vi gik til ro, vi skulle jo rejse til Danmark dagen efter.

Tirsdag den 22.04.2014
Dette var afrejsedagen og vi var alle oppe mellem kl. 0700 og kl. 0800, og
Richard havde været oppe og lavet kaffe, og så kom vi andre pø om pø,
lavede hver især vor morgen mad, satte os ude på terrassen og nød det
gode sommervejr, Connie kom også og ønskede os god rejse hjem, men
hun skulle til et vigtigt møde kl. 0900, så hun kom af sted med sin breakfast i en brun pose. Vi begyndte nu at pakke vore kufferter og vægten
kom i brug, således vi ikke havde overvægt i nogen af vore kufferter.
Herefter var der tid til lidt afslapning og på terrassen, før vi læssede bilen og gjorde klar til at køre ud for at aflevere bilen ved „Dollar“, så vi
forlod Glendora kl. 1240, og direkte til udlejningsfirmaet og fik afleveret
bilen og taget alt vort bagage og øvrig tilbehør ud og så Europa. Undervejs oplevede vi en del turbulens, men alligevel
blev der serveret et par gode måltider undervejs med både rødvin og hvad vi kunne tænke os, hvorefter jeg fik mig en lille
lur på omkring 5 timer, hvilket de andre misundte mig, ikke alle har lige let ved at sove i et fly.
Vi landede I Düsseldorf kl. ca. 1420 lokal tid og nu igen gennem paskontrol og til nyt transitområde, hvor Richard Herbert
og jeg fik os en tiltrængt øl, medens damerne gik en tur på egen hånd. Her oplevede vi at afgangsgaten blev flyttet hele 2
gange inden vi fik den rigtige gade som var nr. 22, og her samledes vi så alle 6, og blev booket ombord, og 5 kvarter senere landede vi i Kastrup eller som det hedder Copenhagen Airport.
Vi kom også helskindet ned til bagageudleveringen, og for en gangs skyld var det hurtig fremme, og vi kunne nu forlade
transitområdet og vi den grønne toldport gå ud i ankomsthallen, hvor vi gik til pølsebaren og fik et par hotdog eller pølser og et glas øl, før vi gik ned på tog perronen nr. 2 og afventede nu Inter City direkte til Skanderborg.

7.

Det kan man kalde en limousine.
Efter en ca. 3 timers togrejse, hvor vi alle mere eller mindre sad og blundende, alle var trætte, ankom vi til Skanderborg
Station rettidig, og her stod Morten og hentede os med bil og trailer, for at køre os hjem til vore respektive bopæle, først
Richard, så Kirsten og Herbert, derefter Else og jeg, og til sidst blev Grethe kørt til Aarhus. Else og jeg var hjemme kl.
2330 og blev modtaget af min bror Anders og vor hund Charlie.
Det var så enden på denne rejse. Skrevet efter mine notater og min hukommelse. /OW
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BORÅS
Den 13. juli var der hulemøde i Borås.
Vi havde kald Ole Böwig fra Odense her til for at hjælpe med at holde ro og orden i hulen. Malin kunne ikke deltage på
grund af arbejde, så hendes mor Hanne (formandens datter) havde erstattet Malin.
Det er så at Malin så godt som aldrig kan deltage i forenings arbejdet. Da Hanne er Dansk statsborger og har været bosat
60 år i Sverige, så klarer hun optagelsesreglerne med bred marginal. Det vil så sige at Hanne overtager Malins medlemsskab fra den 1. januar 1916, og Malin kommer igen når det er lidt mere orden i hendes arbejdsliv! Da alle var enig sluttede formanden med at takke for et godt møde, og bad Ole om at blive med og se lidt på Borås By.

FREDERIKSSUND
Håber, at alle har nyt den dejlige Danske sommer? Så er
vi i gang igen. Denne gang havde vi lørdag den 8.august
2015 sammen med Folkedanserne og Petanque Klubben
åbent hus & loppemarked på Græse. Gl. Skole. Trods lidt
dårlig vejr var der tilmeldt 14 stader af borgerne fra Frederikssund og omegn. Men vi kunne godt tænke os, at der
kom flere besøgende til dette vores arrangement. Men det
må vi arbejde på til næste år, da det kniber med, at få budskabet ud til folket til trods for, at vi har haft kontakt til de
lokale aviser, men det er som de ikke har vist den helt
store interesse for arrangement Men trods alt var der var i
blandt publikum en stor interesse i at se vores hule og
vores forening og høre om vores historie og forening. Else
Nielsen kom forbi hulen med et smukt kobber krus, som
vores smed Keld Nielsen, som desværre ikke er i blandt os
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HERNING

mere. Men hans ønske var, at dette skulle gives til Naverne. Inge Marie, som har malet vores billede og Tove
som har sponsoreret det var forbi hulen og blev meget
glad for, at gense sit værk, og de blev meget glad for, at
se, at vi har passet godt på det Formanden og Poul-Erik
var trukket i arbejdstøjet og fik sat nye køkkenskabe op
som Kurt & Kisser var kommet med. Det gav dem lidt dug
på panden (Dyre dråber for en tømmer) men de fik lavet et
flot stykke arbejde de to. Efter alle gæsterne var taget
hjem, var der tid til, at puste ud inden, at vi skulle hav
grillaften i hulen. Vi var samlet 10 personer til et par hyggelige timer med flæskestegssandwich med rødkål & agurkesalat. Og Vibeke som var kommet helt fra sommerlandet
i Rørvig for, at slå på klokken i forbindelse med sin fødselsdag. Vi siger mange tak for skænken.
Næste huleaften er fredag d.4.september 2015
og hulevagten har Poul-Berg & Gunner Henriksen.
CUK-Frederikssund ønsker tillykke med fødselsdagen
til
Per Jensen den 7.september 2015
Birger Svendsen den 16.september 2015
Kaare Gjerløv Hansen den 13.september 2015
Med kno
Jan Johansen

Første søndags møde efter sommerferien d.1/8, med masser af naver og naver venner - der var flere forskellige bud
på hvor mange vi havde været, men en sædvanligvis pålidelig kilde mente, at vi havde været 20 personer. Tot måtte
vi desværre vendte på, han meddelte at han havde besøg
af sin rengørings kone - det er godt nok underligt at hun
ikke kunne klare „skærene“ uden hans hjælp - ikke nok
med han skulle også „låse“ hende ud, hvad mon der i
grunden sker søndag formiddag hos Tot - men godt du
kom, vi vil savne dig hvis ikke du kom. Borgmesteren var
fuldtids beskæftiget med at „bage“ rundstykker til alle
mand - men ikke nok med det han måtte også lystigt notere for omgange givet af både Ole, Jens Langkniv og
bedstemor Mai Britt. Man kan slet ikke se hun er blevet
bedstemor, men man kunne heldigvis høre det på både
hende og bedstefar, der helt klart mente, at det var et helt
fantastisk barn der var kommet til verden. Ja hvis barnet
kommer til at ligne den øvrige familie kan det kun være
korrekt. Men, men ingen roser ude torne for oldefar Haldur har meddelt at han er flyttet ud af soveværelset for han
vil ikke sove ved en OLDEMOR !!!!! I har tidligere hørt
om vores formands sommerferier i Skagen, det er der han
spiser rødspætte med brombær syltetøj - men ikke nok
med det., i år er han og kammeraterne blev upopulære
fordi de ikke kunne grille uden RØG - nabo camping gæsten havde bestemt ikke forventet røg fra en grill på en
camping plads!!!! Vi må håbe for formanden at han beholder sit camping pas endnu et år! Ingen naver uden grill
aften. Vi var så heldige at Lilly og Harald havde tilbudt at
stille telt op og sørge for grill mad d.7/8. Vi blev serviceret på alle leder og kanter af både genboer, søn og svigerdatter. Herlig grill mad helt perfekt stegt med dejlig hjemmelavet kartoffelsalat og fri salat bord. Tak for et dejligt
arrangement. Vil lige nævne at vi holdt arrangementet i
helt vidunderlige omgivelser for Lilly og Harald har en
præmie have - den er bare helt fantastik. Så hvis du mangler en have sagkyndig tror jeg du skal spørge Lilly. Tusind
tak for indsatsen.
Naver hilsen
Jonna

KOLDING
Vi havde ikke noget hulemøde den 31/7 da nogle af os var
bortrejst og hulefar var arbejdsramt. Lørdag den 18/7 var
der Håndværkerdag på Hygum Hjemstavnsgård. Hvor vi
var mødt 7 navere fra Syd og Sønderjylland med ægtefæller hvor vi havde en hyggelig dag. Dagens middag var
traditionen tro frikadeller med stuvet spidskål af egen avl.
Jeg havde min lille udstilling af ”Mit livs værktøj” med.
Aase og jeg tager til Høstdage i Hygum 21-24/7.
Med kno i bord Arne.
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KØBENHAVN

RANDERS

Efter en laaang forenings-sommerferie, klør det vidst i os
alle for igen at komme i Hulen og mødes i lystigt lag med
kammeraterne. Vi starter med Søndagsmesse den 6. september kl. 10.30. Kom og fortæl om dine oplevelser med eller uden farve (fra den sol der har været). Men vi
er jo sole i os selv. Vi får muligvis besøg af en slægts forsker. Som altid starter vi med lidt morgenmad. Torsdag
den 17.9. har vi efterårets første Svende-Hulemøde. Det
er kl. 18.00, og husk (næsten) alle veje fører til Hulen! SÅ
er vi i gang! Den nye Københavner Nav er udkommet og
udsendt til medlemmerne. Den kan også findes og studeres på CUK’s hjemmeside. www.naverne-cuk.dk
Arrangementer:
6.9. kl. 10.30 Søndagsmesse
17.9. kl. 18.00 Svende-Hulemøde
Med kno i bordet
Niels „2 m“

Vi har ikke haft hulemøde i august, men bestyrelsen har
arbejdet i det gode sommervejr og har planlagt årets tur,
som denne gang går til Hjerl Hede. Den endelige plan
kommer på hulemødet den 4/9, men følgende ligger fast:
Vi tager af sted i bus fra Randers lørdag den 19/9 tidligt
på dagen, så vi kan være der ved åbningstid. Vi spiser
sammen deroppe, vi har tid sammen og på egen hånd, og
vi kører hjem med bussen igen. Foreningen betaler noget,
og vi betaler selv resten. Af hensyn til forplejningen vil
der være tilmeldingsfrist kort efter hulemødet. På Hjerl
Hede er der den faste udstilling, som i sig selv er spændende, men i september er der også internationalt arbejdsstævne for vandrende håndværkssvende. Der vil være
svende i gang med forskellige projekter i de gamle bygninger – selvfølgelig med fokus på de gamle håndværkstraditioner, og der vil være en udstilling om navertraditionen. Det lyder ”ikke så ringe”, og undertegnede
glæder sig. Den 7/8 fik vi den triste besked, at Grethe ikke
er blandt os længere. Hun vil blive savnet. Der er mindeord om Grethe forrest i bladet. Der er hulemøde fredag
den 4/9 kl 19. Undertegnede medbringer lidt spiseligt.
Der er generalforsamling fredag den 2/10 kl. 19 med dagsorden efter vedtægterne. Husk at give formanden besked,
hvis der er ekstra punkter. Vi siger tillykke til Jytte Møller,
der har 10 års jubilæum som naverven den 2/9.
Med kno, Helle

NÆSTVED
Siden sidst. På vores sidste møde fejrede vi Elisabet Miss
Amerika som her modtog 25 års tegnet for sit medlemskab
i CUK. Elisabet var meget stolt og rørt, vi ønsker Elisabet
et stort tillykke fra os alle. På mødet havde vi besøg af 6
medlemmer fra Jylland, 2 fra Sønderborg, 2 fra Vejle og 2
fra Randers. Det var en rigtig hyggelig aften. Det er jo
altid rart at få besøg fra andre huler. Kurt Hiervagen og
Melanee har inviteret os til at komme på besøg i deres
hjem på Amager den 11. september. Der vil være mulighed for at besøge den blå planet, er der nogle som ikke
ønsker at se planeten kan man blive og underholde
Melanee som laver mad til os. Der vil komme opslag i
hulen hvor man kan tilmelde sig.
Efter mødet spiste vi dejlig mad som hulefar havde lavet,
tak for mad til ham.
Med kno
Ove

ODENSE
Vi mødtes i hulen til lidt hygge og smørrebrød, som hule
mor havde smurt. Men den gode lagrede ost lå hjemme i
køleskabet. Jeg havde ellers god hjemmelavet krydder fedt
med. Nu blev det til en rulle pølse i stedet for. Alle blev
mætte, da der også var lune deller. Det var en dejlig lun
aften, så det var godt der var kolde øl på køl. Der var ingen der havde oplevet noget særligt, men vi talte om en tur
til Berlin evt. i stedet for vores julefrokost, måske først i
dec. Vi undersøger nærmere. Inge gav en omgang som vi
siger tak for, ja der blev også plads til et par naver sange.
Næste hule møde den 4-9 kl. 18.
De bedste hilsener fra pigen fra Fyn.

SLAGELSE
Torsdag d. 16. juli gik sommerturen til Skælskør hvor vi
havde en herlig sejltur med dampskibet S/S Skjelskør som
havde 100 års jubilæum. Efter sejlturen, som varede 1½
time, var der grilleftermiddag hos formanden hvor Erik
tændte op i grillerne og Grethe arrangerede forskellige
salater/grønsager og hver enkelt skulle så ”bare” sørge for
de medbragte kødvarer. Det var igen Sten Sjøgren som
havde været i forbindelse med vejrguderne og det behøver
vi ikke at lave om på. Det blev en dejlig dag.
Hulemødet d. 7. aug. 2015 blev afholdt med bare 5 medlemmer. Formanden orienterede om de mange opgaver der
vil være frem til pinsestævnet 2017 og Sten Sjøgren vil
undersøge om der evt. kunne være sponsorer der er
interessererede. Det er glædeligt at så mange vil give en
hånd med allerede på nuværende tidspunkt. M.h.t. Sct.
Michaels Nat, ser det ud til at der bliver pænt besat af
medlemmer. Ca. kl. 19:30 trak vi ind i hulen for at nyde
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vores medbragte skorper, men det dæmpede ikke talelysten. Vi forskånede derimod vores naboer for yderligere
hørenedsættelse ved ikke at opløfte vores milde røster i
sang. Hulen blev forladt i god ro og orden ca. kl. 21:30.
Med kno i bordet.
Erik
Kommende arrangementer i Slagelse
4. sept. kl. 18:30: Hulemøde
25. sept. kl. 19:00 – 24:00. Sct. Michaels Nat – Åbent Hus
i Hulen
2. okt. kl. 18:30: Hulemøde
6. nov. kl. 18:30: Hulemøde
22. nov. kl. 13:00: 73 års stiftelsesdag
4. dec. kl. 18:30: Hulemøde
13. dec. kl. 14:00: Jul i Hulen
31. dec. kl. 10:00 – 12:00: Nytårstaffel

STOCKHOLM
Der er ikke sket så meget her på Ingarø, men vi har haft
det godt. Bjørn og Carina hade en stor fest for sine barn
og deres venner på Torpet, det blev 19 ungdommer fra 16
år og op til 30 år. Vi var fem af det gamle slægtet med, og
det blev liv og glade dage, det var så man minnes sin egen
ungdom på Ingarø. Nu har vi haft Henning Brogård fra
Nakskov på besøg en uge, vejret har ikke været det beste
lite si og så, men for det meste har vi siddet ude.
Med kno Onkel Anders.

SØNDERBORG
07-08-2015. Så fik vi sommerferien overstået. John bød
velkommen og foreslog nr. 84, da Hans T. Petersen skulle
slå en 10 års plade i bordet, med hjælp af Børge Dantoft.
Susie havde lavet mad. Med kartofler, spidskål, frikadeller, det var noget de kunne lige, de 6 vi var og så var der
hygge og vi slutter med nr. 28.
Med kno i bordet John

VEJLE
31. juli 2015. Så er der gået 1 mdr. siden vi sidst sås, til
møde. Ja tiden den går bare, smutter af sted. Vi startet med
nr. 94, og meget passende, Ingen plet så skøn som vejle,
en dejlig sang. Ikke sket så meget, nogle har jo nok ferie,
men vi var da 11 og Inger, så meget godt. Formand var da
tilfreds. Så har vi fået nye naboer, dejlig unge mennesker,
som er rare at tale med. Bent gav en omgang, som vi takker for, og han skulle jo også lige have en blæresang, og
hatten på. EN KÆMPE STOR TAK TIL ”LILLE KARL”
(Fra Hillerød) SOM HAR MALET PETER, HAN ER NU
FLOT IGEN. HYGGELIGT AT BESØGE DIG I DE
DAGE, VI HÅBER DU HAR OVERLEVET MADEN,
SOM INGER OG HANS, KAJ OG LIS LAVEDE TIL
DIG. TUSIND TAK FOR HJÆLPEN. Så blev sparebøsser
tømt, vores formand vandt, han var 6 kr. fra, hvad der var

i, så godt gået. EN STORT TAK TIL ANNY HANSEN,
FRA FREDERICIA; FOR EN OMGANG, SOM TAK, DA
DER VAR MINDE SAMMENKOMST EFTER JOHN
ANDERSENS BISÆTTELSE. Inger lavet lidt let mad, så
nu er fryser vist tømt, det er jo også rart. EN STOR TAK
TIL STRIB MALER OG TØMRER, FOR MALING TIL
PETER. TAK GITTE, ER KAJ OG LIS’s SVIGERDATTER, SÅ HUN KENDER JO OGSÅ LIDT TIL HYTTEN. ÅLEGILDE DEN 19. september, der laves flæsk til
dem der ikke spiser Ål, som Lis plejer at lave. Tilmelding
senest den 10. september til Hans Emborg, tlf. 75830901
eller mobil 40929705.
Med kno Lis

ÅRHUS
Selv om det var midt i sommerferien var der godt besøgt i
hulen. Formanden berettede om hvad der var kommet af
ting der skulle snakkes, herunder Hygum Hjemstavsgård
og Hjerl Hede, der var ikke lige nogen der meldte sig.
Jens Buhelt havde lige haft fødselsdag og slog på klokken,
vi takke for omgangen og kvitterede med en sang. Men
det blev til mange sange den aften, sjælden har vi da sunget så meget, så stemmen blev rigtig rørt. Snakken gik om
fortiden, som naverne jo er en del af, og en kunne berette
om, at han havde været med den sidste båd, der var sejlet
igennem Suez kanalen i 1956, inden den blev lukket på
grund af stridigheder om ejerskabet af Suez kanalen, England og Frankrig måtte afgive ejerskabet til Egypten. En
anden fortalte om at han havde måtte have materialer over
land til Jedda i 70 erne også fordi at Suez kanalen igen var
lukket. Viggo fortalte om at han dengang han arbejdede i
Iraq havde været en tur i Babylon og se De hængende
haver, som stammer helt tilbage fra 600 år f.Kr. og blev
bygget af Nebukadnesar II, en af de mange vidunder vi
har i dag. Viggo havde taget en sten med hjem derfra,
noget man sikkert ikke måtte, men vi har den i hulen i
Århus. Viggo mente det var sidste gang han kom til Danmark og vi tog behørig afsked med ham, da han skulle til
Dublin og spille golf dagen efter og så videre til Tanzania,
så vi må tage derned og besøge ham.
Kommende møder
Hulemøde fredag den 11. september kl. 20.00
Hulemøde med ledsager fredag den 25. september kl. 20.
Århus Naverne
Ole Lindeborg

www.naverne-CUK.dk
HOVEDBESTYRELSEN:
Emner til behandling i HB, skal være formanden i hænde
senest den 25 i måneden.
Formand: Kaj Jepsen, Münstervej 36, Strib
DK-5500 Middelfart
Tlf. 7586 9335 – 3070 5576 – E-mail: liskaj-d-j@mail.dk

Prøv en bank der tænker
på andet end penge
Jernbanegade 2 - 4200 Slagelse - 38 48 30 56

Næstformand: Jan Erik Johansen
Kirkevej 9 – DK – 4520 Svinninge
Tlf.: 5943 1422 – Mobil 7178 0759
E-mail: janj898@gmail.com
Tilmelding og udmelding af medlemmer,
Adresseændringer i indland og udland til
E-mail: adr@naverne.com

Vi udfører:

Hovedkasserer:
Frode Zachariassen, Præstemarken 10A - DK-8653 Them.
Tlf.: 8684 9268 – E-mail: hovedkasserer@gmail.com
Bank: Arbejdernes Landsbank i Danmark
Konto:53470388708
Arbejdernes Landsbank fra udlandet konto:
DK4353470000388708 ~ Swift: ALBADKKK

* Kloakreparationer
* Tv-inspektion
* Strømforing
* Støbearbejde

*
*
*
*

Brolægning
Røgtest
Spuling
Speciale i forsikringsskader

Maribovej 18, 7100 Vejle
Tlf. 76 74 90 80
entreprenoer.larsbank@mail.tele.dk

Hjælpekasserer:
Laila Dideriksen, Gl. Viborgvej 216 – 8920 Randers NV
Tlf.: 5186 1667 – E-mail: ldi@hotmail.dk

Alt i belægning.

KubelCoating A/S

Sekretær:
Ove Graae, Runestenen 52, DK-4700 Næstved
Tlf. 2086 3931 - E-mail: ovegraae@naverne.dk
Chefredaktør: Richard Schmidt
Skanderborgvej 13A,1 – DK-8382 Hørning
E-mail: naverne@gmail.com Tlf. 8692 2901
Mobil. 2160 6792. Deadline: Den 10 i måneden.

Thorbjørn Kubel
+45 42 95 93 53
Vesterport 1-3
DK-8000 / Århus C

info@kubelcoating.dk

Hjælperedaktør/bladforsendelse til udland:
Hans Emborg, Højtoft 8, Grejsdalen, 7100 Vejle
E-mail: h.emborg8@gmail.com. Tlf. 7583 0901 – 4092 9705
Udstillingsvognen:
Udstillingsvognen står i Roskilde.
Henv.: Carl Otto Enevoldsen,
Hedevænget 8, 1tv. 4000 Roskilde
Mobil: 4035 5056. E-mail: carl-otto@live.dk

Jesper tlf. 40824283
Jens tlf. 86667694

Alt i Hancook og Vestfyen produkter

Fadøl, øl, vand og vin

Arkiv. Henvendelse til Vagner Sørensen,
Egevænget 1, 8382 Hinnerup
Tlf. 4094 2619 – 4093 1963- E-mail: vagner8382@gmail.com

Lucia Blomster
Gaveartikler

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

CITY CAFE´en

Bodega

GADESPEJLET
Østergade 18 HERNING

97 12 30 08

Fønnesbechsgade
Herning
Tlf. 9722 5574
stedet, hvor venner mødes

AFSENDER:
Formand for CUK
Münstervej 36, Strib
5500 Middelfart

Evt.: ”Returneres ved varig adresseændring”

Bodega Hjørnet
Lyngbygade 19b, Silkeborg
Tlf: 86820077
Hygum Hjemstavnsgård
tlf.: 74845566
Ribevej 74, Sdr. Hygum, 6630 Rødding
Hjemmeside: www.hygumhjemstavnsgård.dk

Frederiksberggade 4 - Silkeborg - Tlf. 86 82 05 91

Byggefirmaet
JOHANSEN
SOLBJERG
Om- og tilbygninger
Nye vinduer - tag og køkkener
Tlf. 86 92 61 22 mobil 30 95 06 65
www.byggefirmaet-johansen.dk
bj@byggefirmaet-johansen.dk
Formand i Århus Naverne

LUMSKEBUGTEN
Havnegade 33 i Vejle - tlf. 27 50 87 07
BAR - BODEGA - BILLARD
Levende musik fredag / lørdag

