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Formandens Spalte.
Nu hvor vi så småt er ved at nærme os afslutningen på 2015, kan vi se tilbage på et år, med en vis
tilfredshed rundt omkring i foreningerne. Der er stadig en del, der ikke helt er på plads endnu, men der
er resultater på vej, på det arbejde foreningerne og HB i fællesskab har udrettet i årets løb.
Jeg vil hermed på HB’s vegne ønske alle i ind-og udlandet samt deres familier en rigtig glædelig jul.
Med kno.

Kaj Jepsen
Formand HB.

Jeg sad tilfældigt og kiggede på jeres hjemmeside,og kom så i tanker om min lille "gryde" som
pynter ved pejsen.den har været i familiens eje så langt jeg husker,og jeg er "bare" 81.
Jeg tænkte at det var et par billeder til jeres blad.
Med venlig hilsen
Willy Hansen

2.

FØDSELSDAGE
D. 04.12.2015 Hans Jørgen Nielsen Randers
60 år
Bjerregravsvej 69
NV
8920 Randers
D. 05.12.2015 Klaus Helsøe Frederikssund
65 år
Brinch Have 5, 2 tv.
NV
2630 Tåstrup
D. 06.12.2015 Kaj F. Bjørn Los Angeles
95 år
2270 E Murray Hollyday Rd #1
Salt Lake City UT 84117
USA
D. 09.12.2015 Bruno Kamper Nysted
60 år
Vantorevej 38
4880 Nysted
D. 10.12.2015 Kirsten Busse Hørning
65 år
Pederstoft 41
NV
8362 Hørning
D. 18.12.2015 Mogens Guldmann Samsø
50 år
Langgade 17, 2.
8305 Samsø
D. 21.12.2015 Bent Stræde Jensen Fredericia
65 år
Odinsvej 23, st. tv.
7100 Vejle
D. 31.12.2015 Kristian Sørensen Holbæk
70 år
Abbetvedvej 9A, Gevninge
4000 Roskilde
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

JUBILÆUM
D. 01.12.2015 Roman Pazdecki Fredericia
10 år
Vendersgade 43, lejl. 208, st.8
7000 Fredericia

Hej Alle gode navere jeg vil her sige tak for telegrammer,
hilsner mm på min 50 år fødselsdag.
Det varmer at vide i tænker på mig.
Med naver hilsen
Kisser naverven i Frederikssund

TAK - TAK - TAK - TAK
Rigtige mange tak for opmærksomheden ved min 90 års
fødselsdag som blev fejret i min hjem.
Tak for alle de flotte telegrammer, hilsener og gaver.
Det glæde mig meget for de Navervenner der kom.
Jeg kan garantere, at det blev korrekt fejret, og jeg kan
næsten ikke vente med at fylde 190 år at kommet til at
have en sådan dejlig fest igen. Slut med vittigheder, igen
mange tak for opmærksomheden.
Med kno i bordet alle sammen.
Otto Hansen

Mange tak for de mange hilsener den 25. oktober, hvor jeg
blev 75 år. Fra H.B, Vejle og alle de andre. Tusind tak
Erik Philipsen, Fredericia

Mange tak for al opmærksomhed i forbindelse med mit
50 års jubilæum. Jeg vil til sommer invitere til reception.
Venlig hilsen
Hønse-Jens.

Hjertelig tak for telegrammer, lykønskninger samt gaver,
som jeg modtog i anledning af min 60 års fødselsdag.
I var med til at gøre dagen endnu bedre, af hjertet tak!
Med kno i bord.
Arne P. Nielsen, Aalborg

Tak for opmærksomheden til min 75 års fødselsdag.
Særlig tak til HB, og Vejle naverforening.
Med kno, Jørgen Spring
Stor tak til HB - Vejle – Næstved - Frederikssund og
Holbæk for opmærksomheden i anledningen af min 60 års
fødselsdag.
Med Kno
Bjarne Madsen
Holbæk
Tak til Hovedbestyrelsen.
Tak til Vejle Naverforening.
Tak til Slagelse Naverforening,
Og tak til Københavns Naverforening.
Mange hilsener til alle Navervenner.
Hjertelige hilsener og kno i bordet.
Fra København, Bendt Høgberg.

3.

Mindeord
Lis Lindskjold Århus Naverne
Det er med stor sorg, jeg må meddele at vores mangeårige medlem Lis Lindskjold er død 72 år gammel. Lis blev
medlem af vores forening tilbage i 1997, allerede i 1998 blev hun sekretær, et job hun havde frem til 2013. Kort tid
efter fik hun konstateret lungekræft, sygdommen tog så hårdt på Lis, at hun mod sin vilje måtte opgive flere af de
sysler hun havde påtaget sig i Ældre sagen efter hun var blevet pensionist. En måneds tid før sin død kom Lis på hospits, men måtte den 25. oktober opgive kampen mod sygdommen.
Du vil altid blive husket som en glad og veloplagt pige i vores flok.
Æret være Lis´s minde.
Århus Naverne
Ole Lindeborg

Mindeord
Det er med sorg jeg må meddele, at vor naverkammerat Rie Djuraas er taget på sin sidste rejse den 2. november
2015. Rie blev 75 år, og arbejde i sin tid i Kuwait. Rie var et livs stykke og glad for at komme i Hulen. Desværre
kunne Rie’s gåpåmod ikke overvinde kampen mod pludselig alvorlig sygdom. Æret være Rie’s minde.
Niels „2 m“
København

4.
I anledning af mit 40 års jubilæum i CUK.
Mange tak til HB – Randers – Slagelse og København for
telegrammer og personlige opmærksomhed. I ved jo nok
selv hvem?
Med kno Kaj. Frederikssund. .

Til Information.

Dementi.
Hvad angår vores nye ven Halfdan Runge, som blev opslået som nyt medlem i CUK-Naverne den 17.oktober 2015 på
Facebook\Naverne i forbindelse med besøget på Hygum Hjemstavnsgård.
Dette var imidlertid ikke korrekt.
Halfdan Runge blev kun udstyret med et nyt Id-kort, som bestyrelsen har udarbejdet.
Dette tiltage måtte vi hastigt udarbejde, da Halfdan efter et besøg på Hjerl Hede oplevede nogle problemer der, da han u
vidne var mødt op i Kluften og uden nogen form for indikation på, at han repræsenterede CUK-Naverne.
Han er nu optaget i CUK-Frederikssund som ”Aspirant” og han har fået sin medlemsborg og sit Id-kort, så nu er han i
fuld gang med, at undersøge sine muligheder for, at komme på valsen, så han
kan opfylde kravet om 1 år & 1 dag. Men efter Halfdans ønske bliver det først
efter Pinsestævnet 2016, hvor vi i CUK-Naverne meget gerne skulle have
vedaget CUK-Navernes nye rejsebog som HB er i fuld gang med at udarbejde.
Med Kno i bordet
Næstformand
Jan-Erik Johansen
CUK-Frederikssund

5.

FREDERICIA
Vi i Fredericia var 8 til møde den 5 nov. Til at hygge. Og
der kom op omkring julefrokost, der er den 12 dec. Kl.
13. Mød tal stærkt op folkens, tilmelding i hulen eller til
Solvejg tlf. 42754975 senest d. 7 dec.
Pris er 130 kr. pr. person.
Vi vil også gerne her fra Fredericia ønske jer alle herhjemme og i udlandet. I enhver Naverhule rigtig glædelig
jul og godt og lykkebringende nytår.
Næste hulemøde 3-12 kl 19,00.
Julefrokost 12-12 kl. 13,00.
Med kno
Solvejg.

FREDERIKSSUND
Frederikssund 6.november 2015. Igen et flot fremmøde til
en Svendeaften i hulen med hele 17 fremmødte hvor klokken flittigt blev benyttet, så Alex & Vibeke, som havde
hulevagten fik nok at lave. Det var også denne aften, at vi
skulle fejre, at Kaj Hansen skulle have sat sit 40 års jubilæums mærke i det runde bord. Kaj Hansen havde 40 års

jubilæum i CUK den 1.11. 2015. Det var også Kaare Hansen, som skulle have sit 5 års mærke i det runde bord.
Karre havde 5 års jubilæum i CUK den 1.10.2015. Vi vil
fra CUK-Frederikssund sige et stort tillykke til de to jubilar. På denne aften fik vi også udstyret vores nye aspirant
medlem Halfdan Runge udstyret med en medlemsborg.
Halfdan er oprettet som aspirant i CUK-Frederikssund og
vil efter pinsestævnet i 2016 drag ud på sin tur i udlandet.
Vi ønsker ham velkommen i vores forening. Nu sig den
hærlige juletid nærmer sig, er det jo igen tid til, at vi skal

holde julefrokost i hulen igen. Dette er lørdag den 5-122015 kl 13:00 i hulen. Tilmeldingen er bindende og skal
ske til Jan Johansen senest den 01-12-2015.
Tlf. 71 78 07 59 eller på mail: janj898@gmail.com. Pris.
125 kr. + gave til ca. 30 kr. ved min. 10 personer.
CUK-Frederiksund ønsker alle Naver og Naver venner
samt deres familier en rigtig glædelig jul.
CUK-Frederikssund ønsker tillykke med fødselsdagen til
Klaus Helsøe den 5.december 2015
Frank Ventrup den 12.december 2015
Inge Henriksen den 12.december 2015
Med kno i bordet
Gumminaveren

HERNING
D.21/10 var det lykkedes os at samle 10 naver kammerater - men tænk jer, vi havde ikke styr på maden - katastrofe - men igen reddede vores formand os på stregen,
for han havde købt nød proviant - suppe med boller og
urter, så det gik alt sammen - for ingen af os kan tåle at
springe et måltid over - det kunne jo gå ud over „kamp“
vægten den skal jo holdes. For at være helt sikre på
hjemme lavet mad til næste gang stod vi næsten i kø for at
tage tjansen - men Lilly måtte acceptere at sekretæren
„løb“ med tjansen. Vagner havde heldigvis medbragt et
forslag til kalender for 2016 - men vi var et par stykker
der havde fødselsdag 2 gange i det kommende år, det går
jo bare ikke, vi bliver jo gamle nok uden at doble op og
hvad med økonomien det bliver jo dyrt! Vi var nogle der
mente at det var tilladeligt med at fejle engang imellem,
men Vagner havde taget hustuen med og hun var ikke helt
tilfreds med husbondens indsats - han fik altså til opgave
et „oppe“ sig, så vi får et nyt forslag til næste hulemøde.

6.
Vil lige orientere om at vi er MEGET glade for den ellers
så fine kalender som Vagner normalt leverer. Vagner
havde åbenbart også haft mange andre opgaver for han
medbragte et tortur instrument, som han havde lavet til
Erlings svigerdatter - et bræt med et antal søm der bare
stak ud - det hævdes et den skulle bruges til ordresedler i
hendes restaurant - ja, hvad kan man ikke få hjælp til når
man er naver. Favre nye verden er kommet til Herning,
man kan nu få en pind man kan putte i sit fjernsyn så udsendelser kan gemmes og vises når vi travle naver har tid
– ja, hvad bliver det næste. Lis kunne fortælle at hendes
datter havde kogevasket fjernbetjeningen - den fungerede
perfekt efter den omgang. Hvis du selv vil prøve denne
form for rengøring, skal du huske ikke at tørretumbler!!!
Hjemme ved Lilly og Harald hvidvasker de penge bare
ind på 60 grader, så der den sag klaret - det skal lige siges
at det kun er 5 kroner de ordner og at vaskemaskinen gik i
stykker, så de har vist opgivet at yde denne service. Harald havde en hilsen med fra Los Angeles fra Christian
Poulsen - han havde ikke været i USA kun snakket i telefon med ham. Hulefar (borgmesteren) har fået nyt
administrations system - leveret af Peder - vi må sige at vi
er bange for han allerede indført at han ikke kan give tilbage til visse personer - så måske han også kan komme i
tanke om at tage dobbelt pris for øl - så hold lidt øje med
ham fremover - der var mange linjer i det nye regnskabssystem - TAK for din indsats som hulefar, ingen kan gøre
det bedre så du beholder „pladsen“ kære ven. Vi plejer jo
også at debattere de sidste nye begivenheder, så episoden
i Vonge hvor en 81 årig sammen med broderen havde
banket et par unge tyveknægte - det er det man må kalde
seje gamle jyder. Vi har fået en hel tønde øl - det siges at
det er Tot der har leveret den - han havde desværre glemt
at fylde den op - men det skyldes nok at Harald havde haft
den med hjemme til reparation, så det kan nås endnu. Formanden havde en hilsen med fra Borås - han og fruen
havde været på besøg hos Otto på hans store dag. Julefrokost og stiftelses fest er som bekendt fastsat til d.4/12 - vi
er helt på plads med menuen - vi er ved at blive kedelige
for vi bruger kun 1 møde for at debattere menu - tidligere
år har vi været særdeles grundige når menuen skulle sammen sættes - er vi ved at blive gamle? Så vil jeg lige benytte lejligheden til at sende jer alle i naver foreningerne
en jule hilsen og ønske jer alle et godt nytår.
Naver hilsen
Jonna

HILLERØD
Hvad kan være mere surt end at have lavet lækker mad –
lasagne lignede det – og så lægge sig syg og appetitløs i
værelset ved siden af ens glade navervenner! Den tort
overgik vor Little John ved sidste messe-sammenkomst,
lørdag d. 31. oktober. Han har det forhåbentlig godt igen,
vi andre nød hans mad (trods evidensafledte bange anelser) plus Hulemors dejlige æbledessert ovenpå. Rudolf
derimod var sprælsk tilbage, 30 kilo mindre efter længere
tids hospitalsindespærring, så må man være motiveret for
lidt kulinarisk revanche. Det skal med visse formaninger
være ham vel undt (ondt?)! - - - Lørdag 28/11 kl 13 har vi
årets, desværre eneste, julefrokost, og det plejer jo nok at
kunne få folk op af sofaen, ik´. Årets sidste møde/festlighed bliver huleaftenen 11. december, hvor vi giver hinanden julegaver, javist, men man må kæmpe for dem på
munter auktionsvis. - - - Endnu længere fremme, og det
kan måske nå at annonceres to gange, har æresmedlem
Karl budt sig til med mad til 2016´s første messe lørdag
den 30. januar, hvor han vil servere bouillabaisse fiskesuppe, efterfulgt af ”al slags kogte og stegte sild”. Vi må
forberede maverne godt herpå! - - - Tilmeldinger til alle
arrangementer til Hulefar Peder en uge i forvejen på
48170712 eller 27940134.
Med kno, Bent

HOLBÆK
Formanden startede mødet, med at fortælle om vores program for det næste års tid. Vi lykønskede Bjarne med hans
60 års fødselsdag. Bjarne gav den helt store omgang smørrebrød. Da vi så havde spist alt for meget, en rigtig naver
spiser næsten op, så var det tid til en meget stor portion
æblekage. Tak for maden til Bjarne. Sådan noget med
rengøring af hulen, hører jo med. Tilmeldingen var meget
stor og om det var fordi der blev lovet øl og mad efter endt
rengøring vides ikke. Midt under rengøringen dukkede
John Piil op, helt ovre fra Sejerø. Så kunne vi jo lige så
godt fejre Johns 75 års fødselsdag, selv om det vidst nok
var i august, han fyldte år. Efterfølgende donerede John en
af hans gaver (1 fl. Doktor Nielsen) til hulen.
TL

HOLBÆK
Fredag d.30-11 havde vi hovedrengøring i vores hule.
Vores Nykøbing folk Irvin- Arne-Jørgen mødte trofast op, Arne have taget Norma med da han mente der skulle
supervisor på, så man kom ind i alle hjørner, Per mødte også op men kom hurtig ned på knæerne alle dørtrin skulle
skrabes og pudses, Ebert have fra morgenstunden afleveret skrabejern og sandpapir. Else mødte op med alt vores
messing og kobber ting hun tog med hjem sidste hulemøde. Dagen forløb godt ingen overenskomstmæssig
arbejdsnedlæggelser selv den international drikketid blev overholdt. Vi sluttede med en god frokost, stor tak for hjælpen.
MED KNO
Ole P.

7.

HØRNING
Hørning Naverne Referat 06-11-2015. Mødet startede i god
ro og orden klokken 19,00. Først berettede formanden lidt
om hvad der var sket på det bestyrelsesmøde, der lige var
overstået. Derefter satte vi næste års kalender på plads.
Det tog lidt tid, men den bliver god som altid. Kan ses på
vor Hjemmeside: Naverne i Hørning. Næste Hulemøde er
d. 4-12, og Åben Hus i Møllen d. 5-12 kl 11-15. Der bliver
masser af æbleskiver og julegløgg og saft og juleposer til
børnene. Middelfart Sparekasse var så flink at sponsorere
gaveposerne. Jens sætter skiltene op. Paul vil nok sætte
lidt musik på arrangementet. Middelfart Sparekasses personale havde været på besøg i hulen, de kvitterede med en
flaske vin og en flot flaskeåbner. Den var Jens vældig varm
på, men den hører til i hulen og må kun bruges der. Kalle
havde en dims med, men ingen kunne gætte hvad det var,
det var en sølvæske med dobbelt låg i et flot rødt læderetui. Den 24 & 25 oktober var Christian Riedel til CCEG
mødet i Tyskland. ”Kun” 9 timer med tog, slet ikke noget
for Christian, men der var sørget godt for ham, da ham kom
frem: Både værelse og mad var for Christian uden beregning, flot af CCEG. Christian var med til det meste af mødet
(undtagen den del kun for medlemmer), Christian kom med
en beretning om CUK som nu kun har 450 medlemmer.
Christian fortalte om at vi gerne vil prøve at få nye på Valsen med rejsebog, hvilket blev meget positivt modtaget.
Der var også en positiv stemning om evt. genoptagelse i
CCEG. Christian følte det som en god oplevelse at få kontakten genstartet. Der var mødt 120 Fremmedskrevne samt
Les Compagnons op til mødet. Christian havde haft et par
gode uger på Hjerl Hede, men en anden gang bliver nok
det kortere tid. Efter al den snak, var det godt med hotdogs, med rå og stegte løg og masser af sennep og ketchup. Formanden og Anne og Christian kørte tidligt hjem,
så blev der nok festet igennem bagefter.
Referent: Niels Vase

Bengt Högberg’s 40 års jubilæum. Og sikke en dag og
aften. Det lød på Bengt, at også han ville gå hjem med smil
på læben. På falderebet, skulle alt i år alligevel ikke gå i
fisk. Så foruden de mange arter fra det våde element, var
der ligeledes 2 lune retter. Der blev virkelig gået til biddet.
Men alle havde alligevel plads til kaffe og ævlekage bagefter. Endnu engang tak til (bidrags)yderne og nyderne.
Lørdag den 5. december er det atter tid til vort imponerende og længe ventet Andespil og Steg. Vi begynder kl.
15.00 med spillene og ca. kl. 18.30 kan vi sætte bisserne i
den dejlige spise. Se mere i november-Svenden og Købehavner Naven. Alle kan være med og er velkomne!
Torsdag den 17. december er årets sidste sammenkomst i
Hulen, men sikke en! Der er nemlig Jule-Hulemøde kl.
18.00, og vi har næsten ikke kunne vente i 12 måneder. Thi
på denne aften, er giver Hulen, gratis gløgg og ævleskiver
med videre. Vi har den halvårlige tømning af bødekassen,
og det er jo altid spændende – og overraskende. 3 gæt for
en tyver, med chance for en af 3 faste pengepræmier. Prikken over i’et denne aften er, at den nye Københavner Nav
udkommer. Vi ses, ‘ik? Jeg vil hermed gerne invitere til 117
års Stiftelsesfest lørdag den 9. januar kl. 13.00. Det er jo
noget af en „gammel dreng“ vi skal fejre, men vi er jo alle
unge af sind og stadig med fut i. Så heller ikke denne dag
bliver det kedeligt og vil give nye gode minder til din samling. Sidste tilmelding den 3. januar, men gerne før til formanden 33 15 09 85 / 29 85 16 99 eller Hulemor Anny 32 97
95 90. 117 til bords har vi ikke plads til, men kom bare do!
Sluttelig ønsker jeg alle ude som hjemme en glædelig jul og
god nytår!
Arrangementer:
5.12. kl. 15.00 Andespil, kl. 18.30 Andesteg
17.12. kl. 18.00 Jule-Hulemøde
9.1. kl. 13.00 Stiftelsesfest
Med kno i julebordet
Niels „2 m“

KOLDING
Lørdag den 17/11 var vi 14 personer, Navere og ægtefæller
samlet til en stille afslutning på efterårsferien og kartoffeldagene hos Sdr. Hygum Hjemstavnsgård. Der var mødt en
ung nyudlært Snedker fra Roskilde, som har planer om at
tage på valsen til foråret. Vi havde ikke noget hulemøde
fredag den 27/10 da Verner er rejst en tur til Grønland.
Med kno i Bord Arne.

KØBENHAVN
Svende-Hulemødet den 21.10. var igen en hyggelig affære.
At samles i Hulen er bare noget særligt. Undertegnede gav
en special omgang, da jeg havde fundet ud af, at jeg i 2
omgange har været formand i mere end 25 år. I januar ’17 er
det 25 år i træk.... Er det noget at sige til at man føler sig
gammel? Til sildebordet den 7.11. kunne vi endelig markere

40 års jubilar i København Bengt Högberg med sit diplom,
og „våbenskjold“ i Den Gyldne Bog.
Ligeledes fik Bengt en sølvmønt i det runde bord.

8.

NAKSKOV
Hulemødet fredag d. 6/11. 7 stk. var mødt minus mølfe, Jytte Rosenborg deltog igen, vi var enige om, at optage Jytte til
januar. Jytte og Henning deltog i Nysted 60 års Jubilæum, men måtte melde afbud til de gule ærter. Julefrokost er på
plads. Købes udefra på fluekassens regning, gløgg og æbleskiver giver fluekassen også, Jytte laver gløgg. Næste hulemøde i januar flyttes til d. 8/1. Hulemøde d. 4/12.
Gløgg m. m 11/12.
Næste hulemøde 8/1 -16
RANDERS
Med kno i bord Henning
Den 6/11 var vi en lille, hygsom flok på 10 forsamlet til
hulemøde. Bitten ville også gerne have været der, men hun
havde lige erfaret, at flyttekasser er rigtigt gode til at ændre facon og farve på folks fødder… God bedring, Bitten.
NYSTED
Bestyrelsen har været samlet og har lavet et dejligt proHulemøde den 04-11-2015. 11 svende var mødt tidligere
gram for 2016. Det bliver delt ud (og hængt op) i Hulen,
end de plejer, fordi der skulle rigges forberedes de Gule
og det kommer også ud på mail. Menuen til julefrokosten
ærter som skulle spises kl. 19:00, på grund af en misforblev sendt rundt, og vi kunne se, at det var vigtigt at medståelse begyndte gæsterne at komme allerede kl. 18:00, og
bringe appetit. Malernes seniorklub kommer alligevel ikke
blev selvfølgelig serviceret med en kold øl i lokalet hvor
på besøg i denne omgang – det var ikke lige nået med i
festen skulle holdes. 29 personer var mødt op for at delderes blad, men de er velkomne en anden gang. Freddy
tage i festen. Der blev denne aften optaget et nyt medlem
har taget forskud på hovedrengøringen og har ryddet op i
Leo Thorsen som er udlært blikkenslager/kobbersmed og
depotet. Han er også i gang med en liste over, hvilket køker 76 år gammel. Det blev aftalt at der afholdes julefrokost kengrej, der kan gøre kokketjansen lidt lettere – måske
ved næste hulemøde den. 3. december 2015 og vi mødes i
skulle vi overveje et nyt komfur? Jan spurgte, om han
hulen allerede kl. 17:00 for at få lidt mere tid til frokosten,
kunne få billige bajere med sit nye studiekort. Det kunne
der vil inden aftalte dato blive tilsendt mail om hvem som
han, for han ringede med klokken – tak for skænken, Jan.
laver hvad så vi ikke ender med flere retter af samme
Efter hulemødet blev der en livlig trafik – Freddy og
slags. De gule ærter var lavet af Birger og Agate som så
Hanne gik på skift i køkkenet og tilbage igen, mens de rev
altid velsmagende, pandekager var lave af Anne Lise som
sig i håret. Hans blev tilkaldt som teknisk bistand og var i
i de forgående år. Mætte og tilfredse blev minderne sunget
kælderen for at tjekke sikringer. Til sidst fik vi ved hjælp
og aftenen sluttede med oprydning og opvask. Tak til alle
af mikrobølgeovnen dejlige frikadeller og stuvede kartofdem som gav en hånd med til det. Bruno Kamper fylder
ler. Tak for mad, Freddy. Det var værd at vente på. Næste
60 år den. 09-12-2015 og det er endnu ikke oplyst om han
hulemøde den 4/12 er lige på Hans’ fødselsdag, så han
er hjemme på adressen, men oplysning om dette følger.
giver mad den aften. Han kokkererer, mens vi har møde,
Nysted Naverforening ønsker alle en glædelig jul og et
og så spiser vi præcist, når maden er færdig :o) Stort tilgodt nytår.
lykke med de 60, Hans. Vi glæder os.
Med kno
NB: Meld afbud til Hans på 27225966, hvis du/I ikke
Oldermanden
kommer til hulemøde 4/12.
Der er nytårs tamtam i Hulen den 31/12 kl. 10-12
Med kno
Helle

NÆSTVED

Til hulemødet d. 04.11 bød formanden velkommen til de
16 fremmødte medlemmer samt Palle Svendsen, der var
mødt for første gang. Palle fortalte om sin baggrund. Han
er udlært maskinarbejder og har senere læst til maskinmester. Startede med at sejle for Mærsk i 1974. Han blev
senere udnævnt til maskinchef som 24 årig, hvilket var
Danmarks yngste. Palle har været på besøg i Hulen flere
gange. Han har fundet det meget hyggeligt og følt sig velkommen. Derfor søger han om optagelse. Vi snakkede om
årets sidste aktiviteter. Glögg og æbleskiver d. 27.11 og
julefrokosten d. 05.12. Der er hængt tilmeldingslister op i
Hulen til begge arrangementer. Når disse linjer læses,
rinder året langsomt ud. Derfor ønsker vi alle i ind- og
udland en rigtig glædelig jul samt et godt nytår. Vi ser med
forventning frem til, hvad 2016 bringer.
Hilsen Marianne

SAMSØ
18/10 Søndagsmøde/ spisning.
Fasan alla Hulefar Keld.
Det smagte særlig Sovsen.
9 naver og 2 venner.
1/11 Hulemøde.
10 naver og 2 venner.
MØDER.
22/11 Søndagsmøde.
6/12 Hulemøde.
JULEHYGGE hvor vi hver især
Laver en ret mad.
Med kno Jørn.

9.

SILKEBORG
Vi havde et herligt månedsmøde d. 25.okt. Det hele begyndte med vi sad og ventede på uret skulle blive 10.00 (Den var
endnu kun 09.57) Det var den faktisk også 5 min. senere. Efter en kort debat blev man enige om at uret manglede lidt
batteri, og derfor ikke var i stand til at trække sekundviseren op af bakke. Vor formand Boje havde erhvervet sig en skadet fod, og var derfor ikke umiddelbart tilstedeværende, hans opgaver blev dog pænt videreført af vor kasserer
„Mads“ der kunne åbne vort møde med hele 3 min. forsinkelse. („Grundet uret“). Han åbnede mødet med at overSTOCKHOLM
række Claus Krems en 25-års jubilæumsnål, hvad der blev
I november bladet blev det fejl i efternavnet på vore 90
behørigt modtaget med megen sang og tilhørende smøåring. Han hedder som alle ved, Otto Madsen, og er han
relse til stemmebåndende. Claus Krems er et meget velanikke til stede og synger for, så bliver der ikke meget sang.
set medlem af CUK- Silkeborg, der gennem sit arbejde på
Den 30 oktober på gesællaften var vi bare 10 medlemmer,
Grønland som tømrer har givet os en masse indblik i hans
men det tog vi igen på gås middagen den 7. november
arbejde og forhold. Det skal dertil lige nævnes han har en
med 27 personer, og så fik vi sige nej til 4 personer som
herlig underholdende måde at berette om sine oplevelser,
ikke kunne få plads. Alle blev mætte, så der blev sent før
og det kan måske skyldes vor møde trak lidt ud. Det blev
de sidste gik hjem. Vi ønsker alle naver og navervenner en
da til 8-9-10 sange mere. Tak for du er sammen med os
god jul og et godt nytår og håber at vi ses næste år.
Krems. Jeg vil lige afslutte mit kapitel med at minde vores
Mødedage.
medlemmer om vor Julefrokost d. 5. dec. Der vil blive
Lørdag den 05.12.15 Månedsmøde kl.13.00
opslået tilmelding i vor hule i Silkeborg. Tag jeres kone,
Lørdag den 12.12.15. Lucia-Julbord kl. 13.00
elskere, venner o.a. med til denne ellers sjove, hyggelige
Med kno Onkel Anders
og ellers herlige sammenkomst.
Med knoen i bordet
Skipper

SØNDERBORG

SLAGELSE
Hulemøde d. 6. nov. 2015. Vi var mødt 6 medlemmer op
denne aften og startede med sang nr. 29. Tilmelding til
Stiftelsesfesten blev foretaget og vi bliver ca. 15 medlemmer. Formanden orienterede ang. pinsestævnet 2017 og de
rammer der er fastlagt. Mht. nyt klubhus er der intet nyt.
Tilmelding til Jul i Hulen d. 13. dec. er i fuld gang og her
er sidste frist ved hulemødet d. 4. december. Så var det tid
for klemmerne og her havde Grethe eksperimenteret i
bageovnen og Harry havde medbragt fløden til kaffen. Tak
for det og endnu engang tillykke med fødselsdagen. Vi
siger tak til Inga for at hun tog køkkentjansen. Minderne
blev sunget ca. kl. 22:00 hvorefter hulen blev forladt i god
ro og orden.
Med kno i bordet: Erik
Kommende arrangementer i Slagelse:
4. dec. kl. 18:30: Hulemøde. OBS! Ejner viser film fra
Pakistan.
13. dec. kl. 14:00: Jul i Hulen. Tilmelding til Erik: Tlf.
23353496 eller mail: eha@gladeliv.dk
31. dec. kl. 10:00 – 12:00: Nytårstaffel

02-10-2015 vi var 3 til hulemøde. Inga havde lavet brunkål, undskyld jeg ikke fik sat noget i. Hulen d 06-112015. Så fik vi overstået bankospil, vi var 10 mand og de
5 var gæster som Susie havde fået fat på. Susie havde også
været ud at samle sponsorgaver helt alle et stort tak til
Susie. John havde lavet svenskpølseret, det var noget gæster også kunne lide og til slut var hulen vært ved gløgg og
en snark og en tak til de gæster der var kommet.
P.S. HÅBER DER KOMMER FLERE AF VORES MEDLEMMER.
MED KNO I BORDET JOHN

VEJLE
Mødet den 30. oktober, ja, vi var ikke mange, 8 og Inger
og Strit. Vi fik besøg af Per, som gerne vil være en af os.
Han har et rigt liv, ude fra den store verden, som han fortalte lidt om, så her i vinter bliver han optaget. Tak til
Hans og Per for omgang. Fik da også lige en sang, nr. 22,
Langt fra hjemmet. Den 17. oktober, var vi 16 der tilfældig mødtes i Sønder Hygum, det var hyggeligt, dem der
ikke havde set det før, fik en rundvisning, af Arne Kaspersen, igen en hyggelig dag, rundt på den store grund. En
stor tak, og Glædelig Jul til Lucia blomster i Brejning, for
deres dejlige måde at være på, når vi i Vejle har brug for
blomster, kan jeg bare ringe, TAK Hanne og co. Så måtte
vi lige sige farvel til Rose Jepsen, som er kommet mange
år i Hytten, hun var enke efter Carl Jeppe. Så er det tiden
til at tænke på Vinterfest, det er den 16. januar 2016, og
som altid, tilmelding til Hans Emborg. Vi i Vejle ønsker
alle derude en Glædelig jul. Tak til Inger for mad. HUSK
MØDE DEN 30. DECEMBER.
Med Kno LIS

10.

ÅLBORG

ÅRHUS

Hulemøde 4. november 2015.
Igen et rigtig flot fremmøde, idet vi var 18 navere samlet
til en hyggelig aften. Mødet tog sin begyndelse med, at
Ivar – i fuld ornat - kom stormende ind i Hulen og slog på
klokken med varsel om ”en omgang” efter de indledende
manøvrer, som indledtes med, at vi sang nr. 32/”Naver
kæk… ”, hvorefter Gunnar tændte Lyset. Han startede
med at efterlyse aftenens 2 hjælpere til bl.a. oprydning og
assistance i køkkenet, og straks meldte Anders og SvendErik sig. Og så lød der en stor tak til Kaj og Rune for
deres indsats med lås og lys mm på toilettet. Herefter blev
Ib ønsket tillykke med hans 10 år som naver, hvilket
straks blev belønnet med en fl. snaps og med lovning på,
at Preben ville sørge for ilægning af plade i det runde
bord. Så kom vi til de ”åbne lørdage” – sørgeligt beskedent besøgt; men bestyrelsen har valgt at fastholde, at
Hulen fortsat er åben 2. og 4. lørdag i 1. halvår af 1016;
men bliver søgningen ikke væsentlig bedret, må vi forudse, at vi må ”nøjes med” kun at holde Hulen åben een
lørdag om måneden —: så støt op om Hulen på de åbne
lørdage og besøg den sammen med familie og gode venner !!!! Ja, så nærmer julen sig, og der er derfor Julemarked i hele Huset den 21. og 22. november i tidsrummet kl 11 – 15 begge dage. I Hulen bliver der serveret
æbleskiver og Gløgg, og Rune og Svend-Erik tager tjansen om lørdagen, mens Poul B og Leif er i Hulen om søndagen. – endnu engang: kom på besøg i hele Huset. Herefter blev Lyset slukket, og maden – flot ”udført” af Rune
og Kurt ”kok” og med sidste afpudsning af Joan - kom
på bordet; dagens menu: And med ”det hele” + at vi sang
nr. 35/”I et vinhus… ”, som efterfulgtes af Ris a‘la Mande
med kirsebærsovs – et rigtig dejlig og velsmagende måltid. Så fik vi lørdagsværterne på plads for resten af året,
idet Ebert tager vagten sidst i november. Og så var tiden
endelig kommet til Ivars omgang, som modtog tak på
vanlig vis med kasket og sang, hvorefter lotteriet gik bordet rundt; omsætningen høj, hvilket resulterede i at 6 fl
glimrende rødvin fik nye ejere. Alt imens gik snakken, og
det skortede ej heller på mere eller mindre lødige historier, hvorefter Anders gik til Klokken og blev efterfølgende takket med kasket og blærerøvssang, og vi rundede
en rigtig hyggelig aften af med at synge ”Åh, disse minder… ”. Og husk så lige, at der er generalforsamling med
dagsorden ifølge vedtægterne onsdag den 3. februar 2016
kl 19.00 og med efterfølgende Huleaften. Forslag som
ønskes behandlet, skal være formanden eller mig i hænde
senest onsdag den 20. januar 2016.
Med kno
Leif, sekretær

Til vores hulemøde i oktober havde vi den glæde, at have
besøg af en ung tømrerlærling Thomas Westergaard Lassen fra Ulstrup, som havde opsøgt formanden, for at få
noget mere at vide om naverne, han var derfor blevet inviteret til hulemøde. Thomas er interesseret i at komme på
valsen, når han bliver udlært i 2017, derfor gav vi ham alt
den viden vi havde om det, kontakter og websider han
kunne læse om emnet, jeg håber det bliver sådan, at vi i
CUK kan sende ham af sted til den tid. Derudover forløb
aftenen med nogle sange og en masse snak. Til det årlige
mesterskab i bowling, var der tilmeldt 13 deltagere, der
var høj stemning og alle gjorde deres bedste, selvom der
var enkelte skæverter, man må sige, der var mange der
virkelig viste evner udi den vanskelige sport, nemlig at
holde kuglen inde på banen og ikke så ofte i de to sider,
også kaldet “pisserenden”, efter en times hård kamp kunne
vi trække os tilbage til hulen, hvor der var hyggeligt samvær, og Kaj havde afleveret de knive han havde med hjem
til slibning, nu kunne de virkelig skære! Efter en grundig
gennemgang af resultaterne på de fem baner, viste det sig
at: Richard blev bowlingkonge og Ole Hull Kristensen nr.
2 bland naverne, i turneringen for pårørende blev Jonas nr.
1 og dermed dronning og Knud nr. 2. Som altid afslutning
med kaffe og et par madder venligt lavet af vores hulefar
Ole. Alt i alt en hyggelig aften. Til vores hulemøde i november startede vi aftenen med at mindes vores afdøde
medlem Lis Lindskjold med et par buketter blomster på
hendes sædvanlige plads, formanden udtalte nogle bevægede ord om Lis hvorefter der blev afholdt 1 minuts stilhed stående. Herefter overgik formanden til den normale
indledning, hvor vi fik om orientering om hvad der var
hent og hvad vi havde på programmet fremover, han
havde lavet et oplæg til den nye kalender og bad medlemmerne om at rette i de oplysninger der står i adresselisten,
og det gælder selvfølgelig også dig hvis du ikke var til
stede, venligst send rettelser til formanden hurtigst mulig.
Der blev sunget nye og gamle sange, med Jens Buhelt som
forsanger, dejlig med noget nyt inspiration. Ikke mindre
end tre slog på klokken, så den høje hat blev luftet godt
denne aften. Jeg vil hermed ønske alle i Århus og de andre
naverforeninger glædelig jul og et godt nytår.
Kommende møder: Hulemøde 15. januar 2016 kl. 20.00,
denne aften skal vi traditionen tro have gratis madder med
sild, så jeg håber at se mange af jer.
Århus Naverne
Leif Schmidt, sekretær

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
Sekretær:
Ove Graae, Runestenen 52, DK-4700 Næstved
Tlf. 2086 3931 - E-mail: ovegraae@naverne.dk
Chefredaktør: Richard Schmidt
Skanderborgvej 13A,1 – DK-8362 Hørning
E-mail: naverne@gmail.com Tlf. 8692 2901
Mobil. 2160 6792. Deadline: Den 10 i måneden.
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”

AUTOFORUM

BREDHØJVEJ 2-4 8600 SILKEBORG
TLF. 86 82 82 00 FAX 86 82 82 25
Mail: klaus@autoforum-silkeborg.dk
www.autoforum-silkeborg.dk

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

