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Velkommen til Pinsestævnet 2016 på Samsø.
 

             Samsø Naverne ønsker først alle et Godt Nytår og vi glæder os til at afholde

Pinsestævnet 2016

           på Sælvigbugtens Campingplads den 14-15. maj 2016.

           Vi er i fuld gang med forberedelserne og har fundet lokaler,

hvor vi samlet kan afholde hele arrangementet.

           I februar svenden kommer der hotelliste og tilmelding.

    

          Samsø Naverforening.
 

Som noget nyt på Samsø er der kommet en jernkopi af Havhingsten fra Roskilde i Kanhave kanalen.

Naverbowling
Søndag d. 31. januar kl. 14.30 afholder vi

Naverbowling i Mega Bowl, Mellemvang 5,

4300 Holbæk. Efter overstået dyst tager vi i

hulen, hvor vi indtager kaffe og mad. Alt dette

for en pris af 65 kr. pr. pers.

Tilmelding senest d. 17. januar til Ole

på tlf. 23 10 88 42
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FØDSELSDAGE TAK - TAK - TAK - TAK

JUBILÆUM

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

D. 30.01.2016 Christian Østergaard    Calgary

50 år 8516 – 46th Avenue NW

Calgary, AB T3B 1Y6

Canada

D. 31.01.2016 Edith Ellinor Jensen    Samsø

75 år Badskærgyden 3, Onsbjerg

NV 8305 Samsø

D. 01.01.2016 Bent Askov Christiansen   Fredericia

10 år Wesselvej 12

7000 Fredericia

D. 01.01.2016 Johnny Valentin    Nakskov

10 år Grønnevej 7

4983 Dannemare

D. 07.01.2016 Kim Guldberg    Zürich

25 år Flawilerstrasse 6A

CH-9244 Niederswill

Schweiz

D. 16.01.2016 Else-Marie Pedersen   Zürich

40 år Sonnenbergstr. 39

CH-8603 Schwerzenbach

Schweiz

D. 20.01.2016 Vagner Sørensen   Herning

60 år Egevænget 1

8382 Hinnerup

En stor tak for opmærksomheden i anledningen af min 60

års fødselsdag til HB., Vejle,

Randers og Sønderborg, tak for sangen.

Mvh. Hans J. Nielsen. Randers

Hermed en hjertelig TAK for alt udvist opmærksomhed

ved min 65-års fødselsdag. Tak for telegrammer, gaver og

sidst men ikke mindst for fremmøde i hulen d. 14-11-15,

hvor en lille ubetydelig komsammen blev til en minderig

dag jeg sent vil glemme.

Tak alle sammen

Med kno i bordet Boje, Naverne Silkeborg

75 ÅR.  Et mærke rundet, på turen gennem den store ma-

nege. Ikke så galt.  Tak for al opmærksomheden.

Hilsener, - med kno fra Carsten Christensen i Vejle.

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

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

Det er med sorg jeg må meddele, at vor naverven Knud Nielsen Bom er taget på sin sidste rejse

den 22. november 2015. Knud sov ind omgivet af hans familie efter længere tids kamp mod

kræft. Knud var født den 10. januar 1937 i Roum, Nordjylland. Knud immigrerede til Canada i

1977 med sin kone Dorthe og deres to ældste børn. Knud der var uddannet murer, startede med at arbejde for IB Jensen

Masonry hvor han forblev til han gik på pension. Knud blev medlem af naverne i 1996 og var trofast til hulemøderne.

Æret være hans minde.

Naverne i Calgary
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Mindeord
Vi må desværre meddele, at vores mangeårige medlem i Herning, Preben Jensen (Montagen), er taget på den sidste

rejse den 06.12.2015. Efter flere års sydom hvor han var bundet af iltmaskinen de sidste 4 - 5 år.

Preben er født 03.02.1934 og nåede så ikke at blive 82 år.

Han var uddannet vogn- og beslagsmed som han var stolt af og brugte sin viden om jern og metal i hele sit arbejds-

liv. Efter endt læretid og soldatertid, var han i en kortere periode ude at sejle. Men i ca. 27 år rejste han som

mejerimontør og det bragte ham rundt i faktisk hele verden. Han yndede også at fortælle om både gode og mindre

gode oplevelser i rejsetiden. Han sluttede de sidste rejseaktiviteter sidst i 80' erne med reparatørjob på Herning

egnen inden han stoppede.

Preben (Montagen) blev medlem i C.U.K. i Herning 01.05.1980 og var en trofast medlem, han var altid med på en

fest eller udflugt. Var i mange år „Hulefar“ og sekretær, indtil helbredet sagde stop. Vi har desværre ikke set ham

meget i Hulen de sidste år, men stadig i kontakt. Iltslangerne han var afhængig af, var jo kun ca. 6 meter. Vi vil

savne ham meget, men har jo mange gode minder at tænke tilbage på.

Vi føler med hans nærmeste, ikke mindst Jenny der har plejet ham i hjemmet.

Ære være Preben (Montagen’s) minde.

Med knoslag Herning Naverforening

”GODT NYTÅR - MOSEL 2016”

Vi glæder os til gensyn med

gamle og nye MOSEL - farere.

Bussen kører igen

Torsdag d. 25. aug. til mandag d. 29. aug. 2016

Sæt X i den nye kalender

Med naverhilsen

TORBEN- FLEMMING - BØRGE.

Formandens Spalte.
Når dette læses, er Julen overstået, og det nye år er lige om hjørnet. Ja inden man får set sig om, er det

den 01. Marts 2016. Så derfor en Reminder til foreningerne om, at de på de kommende møder drøfter

hvad de har, af ændringer-forslag til Delegeretmødet:

HUSK at forslagene skal være HB i hænde senest den. 01.Marts.

Samtidig vil jeg på HB’s vegne ønske alle i Ind-og Udlandet samt deres familier et godt nytår, med tak

for samarbejdet i 2015.

Med kno.

Kaj Jepsen

Formand HB.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



Skibstømrer er også et gammelt fag, hvornår det egentlig er opstået som selvstændigt fag ved man ikke, men fra slutnin-

gen af 1400 tallet blev de større træskibe bygget på det man kalder ”kravel” det vil sige at man bygger skibene med

glatte sider, i modsætning til bådebyggerens klinkbygning. Indtil omkring 1700 tallet blev alle skibe bygget på ”klamp”,

det vil sige uden tegning, og mange skibe som f. eks store skonnerter blev helt frem til 1900 tallet bygget på ”klamp”,

men omkring 1700 tallet begyndte man at bygge efter tegning, og det var først og fremmest orlogsflåden der byggede

efter tegning, og det var orlogsværftet der senere uddannede folk i den svære kunst at lave beregninger og tegninger til

skibsbygning. Når man starter bygning af et større skib, starter man med køllægning, det vil sige at man lægger kølen op,

således at stævnen vender mod vandet, hvor skibet senere skal søsættes, man klodser den så højt op, at man kan komme

til at arbejde under skivet helt ind mod kølen, og en skrå hældning mod stævnen, således at skibet senere kan glide mod

vandet. Når kølen er lagt rejser man stævnen, og herefter spanterne. Spanterne tegnes op i fuld størrelse på et plant

underlag af træ, hvor man optegner alle spant og udskære dem efter disse optegninger.

Når spanten er optegnet, og tilhugget rejses de og forboltes på kølen, og man arbejder sig agter ud så man til sidst har et

skelet, og slutter af med agterenden. Man begynde herefter at beklæde med planker de kaldes ”bor” Disse er tykkere end

dem bådebyggeren bruger, da de jo skal ligge kant mod kant, og de er svære at få i facon, men for at blødgøre dem,

bliver de lagt i en såkaldt svedekasse hvor man leder damp igennem, herved bliver det muligt af bøje plankerne i den

facon man ønsker, og når man så har hugget dem til, så de ligger tæt mod den underliggende gøres de fast på spanten,

man sørger for at forskyde dem i forhold til den underliggende, så man ikke få de lodrette samlinger lige over hinanden,

og man beklæder siderne skiftevis opefter, herved undgår man af fartøjet trækkes skævt. I tidligere tider brugte man at

svide boerne over åben ild, samtidig med at man fugtede dem med vand for at de ikke skulle brænde, de blev dog ofte

noget forkullede, men det betragtede man som en form for imprægnering mod råd og svamp. Ofte brugte man bøgetræ til

kølen, og til den del af boerne der ligger under vandlinjen, da det er tilstrækkelig holdbart blot man sørger for at det

konstant er fugtigt, medens resten af klædningen over vandlinjen og stævnen laves i egetræ, da det er mere modstands-

dygtigt over for råd og svamp. Mange gange gør man det at man sætter de to øverste bor først, således at et andet hold

tømrere kan gå i gang med at lægger dæksbjælkerne, og begynde på opbygningen af den indvendige del af fartøjet,

derved forkorter man tiden for bygning af dette.

Når fartøjet er planket op, afhøvler man siderne således at skibssiderne bliver jævne, og herefter begynder man at

kalfatre skibet, det vil sige at man med et specielt kalfatrejern banker værk ind imellem samlingerne af borene, det består

af gammelt optrævlet tovværk, herefter bliver samlingerne beget og kittet, så siderne er klar til at blive malet.

Skibstømrer.

Kalfatringsværktøj. Kalfatring.

I mellem tiden har et andet hold tømrere udført arbejdet indenbords, med beklædning og opbygning af lastrum, motor-

rum og aptering af mandskabslukaferne med køjer, skabe og borde, lavet fundament til motoren agterude, og bygget et

styrehus, som boltes fast over motorrummet, når man er færdig med dækket og kalfatret og beget dette, samt malet

skibssiderne og bundsmurt fartøjet, er man klar til stabelafløbning.

Man vil gerne have skibet så hurtigt som muligt i vandet, så træværket ikke tørre mere ud end højst nødvendigt, herefter

færdiggøres skibet med master og kraner, spil og andet udstyr, hvorefter det prøvesejles inden det afleveres til ejeren.

4.



 

FREDERIKSSUND
Julefrokost i CUK-Frederikssund. Det var en kold og stormen lørdag

i december. Vinden den rev i træerne og regnen slog mod vinduerne,

men i naver hulen var der varme og glæde for der var dækket op til

julefrokost i hulen. Det blev igen i år en dejlig dag, med masse af

dejlig jule mad, som vi takker Kurt og Kisser mange gange for. Og

Kaare som igen kom med hans dejlige Ris a la mande. Det blev et

par hyggelige timer med godt humør og pakkespil. Carl-Otto kom

også forbi hulen for, at ønske alle en glædelig jul, selv om, at han

måtte passe sit arbejde. Han havde en gave med, som Kaare vandt i

et lille spil.

Vi siger også mange tak til Carl fra Hillrød, som

igen i år var kommet for at hygge sig sammen

med CUK-Frederikssund.

2015 har igen været et travlt år for vores for-

ening med gule ærter for murens efterlønsklub

og med udstillingsvognen, samt vores åbent hus

arrangement i august måned. Bestyrelsen takker

alle for en god indsats i det gamle år, og med et

ønske om et glædelig nytår til alle og må 2016

blive et lykkebringende år for alle.

Næste hule møde er fredag den 8. januar
2016 til kogesild kl. 19:30.
Hulevagten har bestyrelsen.

Med kno - Jan Johansen

FREDERICIA
I november var der gule ærter som Solvejg lavede. Erik der så længe jeg kan huske var kokken til det var forhindret. De

sagde de 5 der kom. De smagte ok. Selv om kokken var skiftet ud. Der var møde den 3. dec. Hvor vi også var 5

personer. Det var som altid hyggelig men alle Fredericia Naver. Hvis Fredericia Naverhule skal blive ved med at bestå.

Er alle nødt til at støtte op om den. Ellers er vi bange for vi må lukke inden længe. Det ville være trist. Men er

virkeligheden. Hvis ikke i kommer derned. Jeg håber i vil tænke over det. I nær fremtid. En god nyhed fra kommunen.

5.

Husleje nedsættelse til 1000 kr.

Det er jo fantastisk. Julen og nytår

er vel overstået nu og vi håber fra

Fredericia at alle i det ganske land

og udland er kommet  godt ind i år

2016.

I det nye år er de første møder.

Januar:

Tors. 7. jan. Kl.  19,00

Lør. 23. jan. Kl. 12,00

Februar:

Tors. 4. feb. Kl. 19,00

Solvejg

Minibyen Fredericia
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HERNING
Nyt fra Herning. Jeg vil starte med mindes min læremester i referat skrivning nemlig Montagen – Preben, vi måtte des-

værre følge ham af sted på den sidste rejse i går d.9/12. Han var en bestemt læremester, når det gjaldt naver referater for

alt skulle være som i hans tid – hvilket jeg har forsøgt at leve op til. Under min oplæring har hans altid gæstfrie hustru

stået os bi med servering af læskende drikke – tak Jenny. Vi vil virkelig komme til at savne Montagen og hans særlige

”ånd” som altid har fyldt i vores naver hule også selvom han desværre ikke kunne komme i hulen i de seneste år pgr. af

sygdom. Men glemt blev vi aldrig af Montagen, flere gange har han sendt bud med en af sine gode kammerater Tot eller

Borgmesteren for at sørge for en omgang til i hulen. Jenny og Montagen inviterede også gerne hjem hvis der var særlige

lejligheder. Vi vil alle savne Montagen, men heldigvis har Jenny lovet at komme forbi i hulen. Du skal altid være vel-

kommen.

Vi havde hulemøde d.18/11 med deltagelse af 14 naver og naver venner. Vi var så heldig at TANTE Anitta havde ønsket

at blive naver ven – hvilket vi er meget glade for, for hun kan bare arbejde, det var hende og hendes datter der serverede

for 100 personer til vores pinsestævne. Hun er helt sikkert ok, for hun har deltaget i flere arrangementer i formandens

hjem for det er nemlig her hun er tante. Tanten lovede straks at deltage i vores julefrokost. Ingen tvivl om at Anitta skal

være meget velkommen i vor kreds. Vi må ikke glemme maden for vi fik stegt flæsk og persille sovs, altså ikke bare et

par stykker flæsk – nej, der blev stegt 4 kilo og det hele blev spist. Vi blev enige om at det ikke var valg flæsk for vi

kunne jo ikke diskutere politik det koster. Lidt af det sjove. I Herning har man lavet rundkørsler som man kan køre lige

over, men desværre landende bilisten lige uden for retten. Harald har hørt om 2 naver der på deres rejse havde fælles

tegnebog, det overvejer han at indføre der hjemme – Lilly var vist ikke helt enig. Der er blevet lavet en film fra vores

sommerfest hos Lilly og Harald – den kan lånes af alle, men der var enighed om at Tot havde første ret til at se den!!!!

En omgang fra Ole, han kunne meddele at han nu er rask – tillykke til Ole og tak for øl. Formanden, Kaj Helmuth og

Peder tager til København d.12/12 for at mødes med gamle kammerater fra tiden på Grønland. Men man skal ikke regne

med at formanden kan finansiere noget, for fru formand har betroet mig, at han IKKE får BETALINGSKORT med på

turen. Han var som bekendt lidt uheldig med kortene på sidste tur. Men alligevel, god tur til jer alle 3.

Så kom vi til noget meget vanskeligt at referere for mig, for Harald ville have en debat i gang om vores værktøj på vores

vægge. Der kom mange gode forklaringer, men ikke alt jeg forstod – men de blev til sidst enige om at vi mangler en

næsehøvl – hvordan mon den ser ud og hvad kan den. Blev lidt klogere på bolte – der findes moder bolte, fader bolte og

Vejle bolte – ja vi er heldigvis iblandt

håndværkere med masser af erfaring. En møtrik kan veje hele 4 tons siger Jurg – godt at vide, så man ikke lige kommer

på cykel for at hente den. Så en diskussion om det er tømreren eller maleren der har mest arbejde med at lave et loft?

Ja, vi kommer vidt omkring i Herning.

Vigtig meddelelse, formanden laver mad til næste hulemøde.

Endelig kom dagen d.4/12, hvor vi havde indkaldt til stiftelsesfest og julefrokost. Vi blev en flok på 17 personer der

gerne ville være med. Tanten kom heldigvis som aftalt – ingen tvivl om at vi glæder os til at have hende i vores flok –

men hun kunne ifølge det oplyste ikke holde ud lige så længe som formanden, Grethe og Jytte, men det forlyder at tanten

skulle på arbejde dagen efter. ØV! Heldigvis havde Jytte fra Fredericia naverne taget turen til vores naver hule, så hun

kunne hjælpe med at holde gang i festen. Intern orientering til borgmesteren, vores nye naver veninde er IKKE sygeple-

jerske!

Godt nytår til alle naver og naver venner fra os i Herning. Vi ser frem til et nyt år med masser af oplevelser i vores fæl-

lesskab.

Naverhilsen Jonna

HOLBÆK
Ved vores november møde startede vi med 1 minuts stilhed for Erik Jacobsen, som er taget på sin sidste rejse. Vi havde

besøg af Peter, som har arbejdet i Norge i 8 år og som nu mente, at det var på tide at besøge en naverforening. Bjarne

kommer vi ikke til, at se så meget til det næste stykke tid, da han er arbejdsramt oppe på Grønland. Og da Bjarne er

halvdelen af vores ø-tursudvalg, er vi meget spændte på om næste års ø-tur går til Grønland.

Vi var 17 deltagere til julefrokost og det var en rigtig hyggelig eftermiddag. Else ringede på klokken fordi hun den 28.

november havde været naverven i 35 år. Da vi havde fået stillet den værste sult, gik vi over til at rafle om de medbragte

gaver. Det gik måske lidt vildt for sig, det der med at gaver fra nabobordet. Daffi stod for det musikalske med sin harmo-

nika.

Kristian ønskes tillykke med 70 års fødselsdagen den 31. december.

Godt nytår fra Holbæk.

TL
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HILLERØD
Fredag d. 13. nov. (usædvanligt har vi i år haft fredag d. 13. hele tre gange, bemærkede Per med sædvanlig sans for akku-

ratesse og finurligheder. Men frygt for denne dato = triskaidekafobi kendes vel ikke blandt brave navere?) havde vi hule-

aften og præsenterede de årlige gæt på årets akkumulerede kvantum i bødekassen. Ole afgav blandt de ni deltagere det

mest kvalificerede gæt og løb med snapsen, så kan Gartnerens kinder blusse. ”Fredag den 13” er i øvrigt en fremragende

melodi for harmonika, hundesvær at spille. - - - Apropos snaps havde vi til julefrokost-messen, 28/11 og 14 deltagere, en

Linieakvavit på bordet: Om der var usynlige, men effektive kræfter på spil, eller om man i al almindelighed bør fraråde at

købe Linieakvavit pga. dens umanerlige fordampningsevne, vides ikke, men hastigt evaporeret ind i den stedlige sfære

var den. Nå, den glimrende mad, som kom udefra, har vel bidraget til årsagen. - - - Nu står blot tilbage at ønske alle en

Glædelig Jul samt

HØRNING
Jul i Hørning Mølle.

Naverne mødtes fredag aften til det årlige

bankospil, amerikansk lotteri. Alle gaverne

blev holdt inden for et rimeligt beløb, og

de kunne bruges af alle. Og, endeligt, kom

de obligatoriske varme æbleskiver. Mums.

Der blev ædt fire poser æbleskiver af de

11 fremødte navere. (Dvs. vi tog dog po-

serne af først.) Dertil gløgg, kaffe og hvad

hjertet ellers kunne begære.

Anne måtte slå et slag på klokken. Føsda!

Endnu en munter aften i den gamle Hule,

selvom Sanne måtte overgive sig til en

kæmpeforkølelse, så Paul tog hende med

hjem før tid. Christian holdt ud til slut-

sangen; åhh disse minder……

Selve Møllen holdt 40 års genopførelses-

dag, og det var 20 år siden Jens havde fun-

det på at Møllen kunne bruges af Naverne.

Altså 2 x jubilæum. Efter istandsættelse af

kælderen, kunne denne indvies som Hule

for 20 år siden, og det var 20´ gang der blev

holdt ”Åben Mølle” for byens borgere, der

altid ligger lørdag formiddag efter jule-

afslutningen. Så kan alle i byen komme og

se møllens indre og få en ”løgn historie” af

”Mølle-Jens”. Han er vældig god til at for-

midle omkring alle processer, der blev brugt

for at fremstille mel i de gode gamle dage.

Bagefter kunne der købes æbleskiver og gløgg, kaffe eller

sodavand i Hulen, hvor vi navere kunne fortælle om vores

foreninger landet rundt, og vi oplyste om hvordan danske

håndværkere og folk fra andre fag, kan optages i CUK.

Dette var der mange der var meget interesserede i at høre

om, og der blev stillet mange gode spørgsmål.

(af Peter Klokker 1905)

På gensyn til huleaften 8. januar 2016 kl 19 og messen

30. januar kl 13, hvor Karl står for ”Alle slags sild”, spændende!

Husk også generalforsamlingen 27. februar (og betal kontingent

først!)  Besked en uge i forvejen til Hulefar: Peder på 48170712 +

27940134.

Gæster er altid velkomne.

Med kno, Bent
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KØBENHAVN
Vi begyndte den ekstra Søndagsmesse den 15.11. med at

mindes Rie, som desværre tog på sin sidste rejse den 2.11.

Selvom vi kun var 6, blev det naturligvis alligevel en

pragtfuld dag, hvor Anni var forkvinde. Bare 4 dage

efter var det så allerede tid til Svende-Hulemøde, hvor

deltagelsen var nede på 5, så en lidt kedelig stime. Der

blev dog taget gevaldigt revanche den 5.12., hvor vi af-

holdte vort fantastiske Andespil & Steg. 19 (spille)glade

mennesker havde - ifølge dem selv - en hyggelig dag og

aften. Præmierne var flotte og mange havde banko. Nogen

måtte slæbe sig en pukkel til hjem, men sådan er det

jo ofte. Stemningen var mere en god. Stor tak til alle der

deltog på den eller anden måde. Især til svigerinde Jonna!

År 2016 starter som altid med Stiftelsesfesten, der sker

lørdag den 9. januar kl. 13.00.117 flotte år skal velfortjent

fejres og må opleves Du kommer, ‘ik? Sidste tilmelding er

den 3.1., men meget gerne før til formanden tlf.

33150985/29851699 eller Hulemor Anny 32979590.

Månedens Svende-Hulemøde er torsdag den 21. januar, og

som et forsøg - også i februar og marts, kl. 13.00!

Så undgår vi den mørke tid en smule, indtil sommertiden

begynder. Mon ikke det får flere på gaden?

Da Fastelavn allerede er søndag den 7. februar kommer

her på falderebet en lille husker om denne tradition, som

vi som altid også holder i hævd. Noget mere beskeden nu

om dage, men stadig morsom. Mere herom i næste num-

mer. Husk knude. Inge tilmelding, men giv alligevel et

praj om du kommer. Sluttelig ønsker jeg alle nær som

fjern, et rigtig godt nytår! 

Arrangementer:

  9.1.   kl. 13.00    Stiftelsesfest

21.1.   kl. 13.00 !  Svende-Hulemøde - bemærk klokke-

slet!

  7.2.   kl. 13.00    Fastelavn

Med kno i bordet

Niels „2 m“

KOLDING
Hulemøde og generalforsamling fredag den 27/11, hvor

Bent Skomager og Arne blev genvalgt. Vi holder Nytår-

sparole lørdag den 6/2 2016 kl. 13.00. Pris 120,00. Til-

melding til Ervin tlf. 40 42 89 88. Vi har besluttet at flytte

huleaften fra sidste fredag i måneden til sidste tirsdag i

måneden kl. 19.00.Vinterstarten 20-21/11 var årsag til at

Flemming – Vibeke fra Viuf, Arne og Aase ikke kom til

”Ind under jul” hos Sdr. Hygum Hjemstavnsgård.

Med kno i bord Arne

LOS ANGELES
I november havde vi Mortens Aften i Hulen for 72 navere

og gæster, middagen var selvfølgelig andesteg. God aften

med masser af mad og skål. I december har vi så lige af-

holdt vores december møde og denne gang fik vi julemad.

26 mødte frem selvom vi havde ustadigt vejr med regn og

storm. Vi havde så valg på vores general forsamling og

alle blev genvalgt, så det var jo let og hurtigt. Nu ser vi

frem til endnu et godt år for alle navere verden over.

Vi ønsker alle et Rigtig Godt Nytår og håber på gensyn

med mange i det nye år. 

Glæder os til turen til Samsø for pinsestævne.

GODT NYTÅR fra Naverne i Los Angeles

Med Kno

Arne O.

Julemanden kom også: HO HO HO og slikposerne blev

uddelt til alle de små rollinger, der stillede op.

Desværre var lørdagen præget af Helga, den stormfulde

dame, så antallet af de besøgende var meget begrænset.

Men der kom alligevel familier som har boet i Hørning i

årevis, og for først gang var indenfor i møllen i år. Også

en kurder, en flink ældre herre, kom for at se på en dansk

mølle, og blev derefter fotograferet sammen med juleman-

den. Han ringede straks efter børn og børnebørn. Neden-

under sad Paul med sin tuba og spillede, efter fleres me-

ning alt for højt, men hyggeligt at høre de gamle jule-

melodier på engelsk. (Hvis man altså kan høre forskel på

engelske og danske julemelodier gennem en tuba.) Vi frøs

med anstand, os, ovenpå, men fik så varmen gennem

gløgg, der var blevet tilovers. Vi slukkede og lukkede kl.

15,00. Endnu en god dag i ”Den gamle julemølle” var

slut. Vi navere må nu vente med at se hinanden igen til

næste år. Ak ja, men der er jo også kun præcis én måned

til. (i skrivende stund). Så ses vi til nytårstaffel lørdag d.

9/1 2016 kl. 13,00 i Møllen. Godt humør og god appetit

anbefales, og ikke køre bil hjem!

Husk: Stiveste puds, OG nypudsede medaljer. (Der skal jo

være plads til pral.)

Hyggelige hilsener referenten Anne

God jul og godt nytår til alle.
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SLAGELSE
Stiftelsesfest d. 22. november 2015: Her var vi 12 med-

lemmer og 1 gæst som nød godt af Sten og Sørens gastro-

nomiske udfoldelser. Her var alt hvad hjertet kunne be-

gære - - - og meget mere! Vi takker Sten og Søren for en

herlig frokost, Grethe for hjemmebag og alle der hjalp

med det praktiske som gjorde at vi havde en dejlig efter-

middag.

Hulemøde d. 4. dec. 2015: Vi var 9 medlemmer mødt

frem. Aftenen startede med en både alvorlig, men også

munter filmskildring af et folkefærd i Pakistan som vi

rigtig nok kunne lære en del af. Tak til Ejner for en herlig

film. Herefter blev mødet indledt med sang nr. 37 og til-

melding til Jul i Hulen blev lukket. Formanden kommer

med juletræet + gløgg og æbleskiver med tilbehør. Inga

har lovet at komme med hjemmebag. Så det skal nok blive

en herlig eftermiddag. Husk at hulemødet i januar er d.
8. kl. 18:30. Så var det endelig tid for at spise ”rester” fra

vores stiftelsesfest (som Søren og Sten var mestre for). Og

da der både var sild, Sørens formidable Biksemad og dej-

lige oste, var vi flere som forspiste os. Men dejligt var det.

Endnu engang skal der rettes en STOR TAK til alle som

hjalp med det praktiske som vi jo ikke kan være foruden.

Minderne blev sunget ca. kl. 22:00 hvorefter hulen blev

forladt uden ”synderlige skader”.

Med kno i bordet: Erik

Husk 31. dec. kl. 10:00 – 12:00: Nytårstaffel v/Linda &
Hans.
Slagelse Naverforening ønsker alle et rigtigt godt
nytår!

SILKEBORG
Et almindeligt medlemsmøde (som vi jo har hver onsdag

og søndag) udviklede sig til en herlig, venskabelig og

fornøjelige fest, hvor mange fra nær og fjern mødte op til

Bojes 65-års fødselsdag som blev fejret 9/11. Det var vir-

kelig en fest som meget sent vil gå i glemmebogen. (endnu

engang tillykke med dagen Boje).

D. 5/12 havde vi jo vores årlige julefrokost, og den blev

afviklet på behørig vis, hvor sangmusklerne blev flot af-

pudset og smurte (nå ja.. Smurte i hver til fald). Minus et

par afbud var alle tilmeldte mødt op med det gode humør i

behold, så vi fik en julefrokost hvor sammenholdet og

kammeratskabet virkelig blev plejet.

Ved medlemsmødet d. 25/11 havde vi et par venlige re-

præsentanter fra egnsarkivet på besøg. De udviste megen

stor interesse for Naverne i Silkeborg.

Vi har jo vores julehygge d. 19-12 og nytårstaffel 3/1-16.

Beskrivelse af disse komsammen følger næste nr.

Med kno i bordet. Skipper

SAMSØ
22/11  Søndagsmøde.

           10 Naver og 2 navervenner mødt op.

           Åse havde arrangeret smørebrød til mødet.

           Vi havde en god planlægning om Pinsestævnet.

           God søndag.

6/12   Hulemøde.

           10 nav. og 2 ven. Julehygge med mad fra hver især.

            Det smagte. Nogle holdt ud længe.

Med kno Jørn.

NAKSKOV
Hulemødet d. 4/12.

Vi startede med et lille hulemøde, der var hurtig overstået,

vi blev enig om at optage Jytte som medlem til januar

mødet. Kontingentet for andet halvår blev overdraget til

vores nye kasserer som skal betales. Vi indkalder til gene-

ralforsamling fredag d. 5/2-16 kl 18.00 i Hulen. Efter mø-

det var der julefrokost, hvor alle fik forbenene op i ædet-

ruget. Tak til Lilian der stod for risalamanden.

Et tillykke til:

Gert Dyreholt med de 69 år d. 22/12

Else Perez med de 72 år d. 27/12

Johnny Valentin med de 70 år d.15/1

Næste hulemøde d 8/1- 16

Rafling d. 22/ 1

Alle ønskes et godt Nytår

Med kno i bord Henning

RANDERS
Lørdag den 21/11 havde vi endnu en dejlig julefrokost i

Hulen. Der var næsten fuldt hus, og Laila havde efterladt

vikingeskrab til en omgang, før hun drog på ferie i var-

men. Tak for skænken, Laila. Freddy havde sikret, at ingen

kom til at gå sultne hjem - maden var både god og rigelig.

Undervejs fik vi uventet besøg af Ebberød Bank, der i

skikkelse af Jan sørgede for, at alle havde rigeligt med

både mønter, chokolade og lodder, så vi trygt kunne starte

det årlige salg af flasken. Den gik i år til Nordbyen. Peter

fik den formedelst 1090 kr, og heldigvis donerede han den

fluks til Hulen, så vi kan sælge den igen næste år. Tak for

det, Peter. Og tak til „konsulenten fra Ebberød Bank“, der

efter lodtrækningen gav fine gaver til Ingolf og Tot og

derefter fortsatte til sit næste bijob som julemand. Der

blev behørigt gættet på indholdet af sparegrisen, og min-

sandten om ikke både Henning og Ingolf ramte det

samme, tætte bud på de 888,50, der var det rigtige beløb.

De vandt tilsammen et flot tog med en nisse, og de gav det

til Hulen. Tak for det:o) Sidste præmie var mandelgaven,

som KB gjorde sig fortjent til, da han forbarmede sig over

undertegnede og spiste hendes portion... Tillykke, KB. Alt

i alt en dejlig julefrokost, som absolut ikke blev ringere af

den gratis snaps:o)  Vi glæder os allerede til næste år.

Med kno, Helle
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ÅRHUS
Traditionen tro holdt vi vores stiftelsesfest den lørdag der

er nærmest vores stiftelsesdag den 13. november, således

også i år. Der var samlet en pæn folk, nogle havde endda

taget den bedre halvdel med i vores hule. Vi startede afte-

nen med en dejlig skaldyrsanretning og fortsatte med en

masse dejlig mad. Da alle var mætte og kaffen og portvi-

nen var kommet på bordet, var det tiden at uddele præmi-

erne fra de forskellige konkurrencer vi havde haft i løbet af

2015. Vi startede med skiveskydning i foråret og i denne

konkurrence fik Ole Lindeborg pokalen, sidst på sommeren

havde vi vores fugleskydning her var det Richard Schmidt

der blev fuglekonge og dermed fik pokalen, i efteråret

havde vi en dejlig bowling aften og igen var det Richard

Schmidt der blev konge og fik pokalen. Vi må prøve om vi

kan vælte dem af pinden næste år. Senere havde vi ameri-

kansk lotteri med nogle fine gevinster som vi fik uddelt, et

stort tillykke til de heldige vindere. Til sidst sluttede vi af

med en god asparges suppe, endnu en god og hyggelig

aften i vores hule. Her først i december havde vi vores

julefrokost, her var hulen helt fuld af forventningsfulde og

glade mennesker der så frem til hvad Kaj havde tryllet frem

i år. Og tryllet det havde han, Kajs hjemmelavede stegte

sild er uovertruffet noget af det bedste, men der var meget

andet og hans æbleflæsk smagte også helt fantastik.

Der blev også tid til et par sange, og en slog på klokken og

fik lov at høre vores dejlige stemmer synge blærerøven.

Godt nytår til alle som læser dette, jeg håber at se mange af

jer i det nye år.

Kommende møder:

Hulemøde den 15. januar 2016 kl. 20.00

Århus Naverne

Ole Lindeborg

ÅLBORG
Hulemøde 2. december 2015.
Gunnar bød velkommen til 14 glade svende, og på vanlig

vis indledte vi aftenen med at synge nr. 32/”Naver kæk…

”, og Rune og Preben tilbød sig som aftenens praktiske

”grise”. Herefter blev ”lyset” tændt, og der blev orienteret

om navernes deltagelse i Husets julemarked i forgangne

weekend, og der var enighed om, at dette var en succes,

som søges gentaget i 2016.  Herefter blev det meddelt, at

forestående Nytårstaffel finder sted lørdag den 23. januar

kl 13.00, hvor Kurt ”kok” tager sig af det kulinariske -

bestående af 3 retter, og efterfølgende afholdes den årlige

generalforsamling onsdag den 3. februar og med efterføl-

gende Hulemøde; nærmere vil fremgå, når oversigten over

forårets møder i Hulen udsendes medio december. Der

blev erindret om sidste åbne lørdag den 12. december i

2015; i forbindelse hermed lød der beklagelige suk, idet

fremmødet de sidste mange lørdage ikke var noget at prale

af; men mød op – og meget gerne sammen med familie,

slægt og venner – så vi kan holde liv i disse hyggelige

stunder i Hulen.  Måske kan en ”sandwich” uden for por-

ten lokke forbipasserende til at besøge Hulen? Så kunne

Gunnar berette, at Lis og Tonny var inviteret til deltagelse

i Nytårstaflet, og de har meldt tilbage, at de gerne kommer

– vi glæder os meget til at se Dem! Sluttelig kunne Preben
orientere om, at han hos en keramiker har fået oplyst, at

hun gerne fremstillede nye krus til os – vi overvejer sagen.

Herefter slukkes ”lyset”, og vi synger nr. 15/”I et vinhus…

”, hvorefter May serverer en herlig gang skipperlabskovs

m rødbeder, persille, smør og rugbrød, og hertil slår Leif på

klokken og bestiller en omgang snaps til denne herlige

spise; dette medfører vanligt ritual med kasket og

blærerøvssang. Så er Gunnar gået til klokken som følge af

nært stående fødselsdag, og igen ”lufter” vi ritualet. Her-

efter er der god gang i skrøner og historier, men desværre

også info om, at Ernst har meldt sig ud af flokken. Så er

Poul C i julehumør og slår på klokken - med hvad dertil

hører, og så er det tid til at lotteriet går rundt; stor inte-

resse, som resulterer i, at ikke mindre end 11 fl rødvin må

udleveres ! så er tiden kommet til at vi synger nr. 52/”I

Danmark er jeg født …” og straks herefter nr. 74/”Jeg el-

sker livet …”, hvilket får May til at give et par ”Bakke-

sange”, som følges op af, at vi synger ”Når samlet er vor

naverflok …” og sluttende af med ”Åh, disse minder …”,

men Poul U når lige at runde en glad aften af med at slå på

klokken og modtage både kasket og sang – og tilhørende

tak. Vi sluttede således et godt naver-år, og herfra skal

lyde ønsket om et godt nytår til ALLE glade naver-venner.

Med kno

Leif

Sekretær.

ZÜRICH
Her fra Zürich ønsker vi alle naver og navervenner ude og

hjemme en rigtig glædelig Jul,

samt et godt nytår med tak for det gamle år som snart er

forbi, især en tak til alle dem som besøgte os i år,

Hønse Jens med påhæng, og også tak til Karsten og Inge

som vi havde besøg af hele 2 gange, jeg ønsker jer alle

god sundhed og på gensyn i det nye år.

Med kno i bordet

Flemming Vilhelmsen, Zürich.

SØNDERBORG
D.04-12-2015, da der ikke blev noget med julefrokost. da

der kun var to der havde tilmeldt sig, havde Reger købet

noget smørebrød til de 5 der var der den aften. PS. ALLE

NAVER OG NAVERVENNER ØNSKES ET GODT NYTÅR I

INDLAND SOM I UDLAND. PS. HUSK KONTIGENT.  

MED KNO I BORDET JOHN



     Bodega
GADESPEJLET

  Østergade 18 HERNING 97 12 30 08

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

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

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

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

Arkiv. Henvendelse til Vagner Sørensen,

Egevænget 1, 8382 Hinnerup

Tlf. 4094 2619 – 4093 1963-  E-mail: vagner8382@gmail.com

  Lucia BlomsterLucia BlomsterLucia BlomsterLucia BlomsterLucia Blomster
   Gaveartikler              Borgergade 6 - Brejning - 7080 Børkop

Hanne Gade Nygaard

Tlf. 76 63 71 71      www.lucia-blomster.dk

CITY CAFE´en
Fønnesbechsgade

Herning
Tlf. 9722 5574

stedet, hvor venner mødes

Jesper tlf. 40824283

Jens tlf. 86667694 Fadøl, øl, vand og vin

Alt i Hancook og Vestfyen produkter

Prøv en bank der tænker

på andet end penge

Jernbanegade 2 - 4200 Slagelse - 38 48 30 56

     Vi udfører:

      *  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



     LUMSKEBUGTEN

AFSENDER:

Formand for CUK

Münstervej 36, Strib

5500 Middelfart

Evt.: ”Returneres ved varig adresseændring”

             Havnegade 33 i Vejle - tlf. 27 50 87 07

                    BAR - BODEGA - BILLARD

            Levende musik fredag / lørdag

  Byggefirmaet

Tlf. 86 92 61 22    mobil 30 95 06 65

www.byggefirmaet-johansen.dk

bj@byggefirmaet-johansen.dk
   Formand i Århus Naverne

  JOHANSEN
SOLBJERG

Frederiksberggade 4 - Silkeborg - Tlf. 86 82 05 91

                              Om- og tilbygninger

Hygum Hjemstavnsgård           tlf.: 74845566

Ribevej 74, Sdr. Hygum, 6630 Rødding

Hjemmeside: www.hygumhjemstavnsgård.dk

Bodega Hjørnet

Lyngbygade 19b, Silkeborg

Tlf: 86820077

Nye vinduer - tag og køkkener

BREDHØJVEJ 2-4  8600 SILKEBORG
TLF. 86 82 82 00 FAX 86 82 82 25

Mail: klaus@autoforum-silkeborg.dk
www.autoforum-silkeborg.dk

AUTOFORUM
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