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Randers Naverforening

TRAVETUR
Torsdag den 5. maj kl. 10
(Kristi Himmelfartsdag)

Vi starter fra Randers Bro
Turen går langs Gudenå og ender i Fladbro. Der er forfriskninger undervejs, og frokosten er som
altid pølser med brød.
Efter traveturen er der spisning i Hulen på Høvejen 17 i Vorup.
Pris incl. frokost og aftensmad: 75 kr.
Alle foreninger er velkomne.
Tilmelding til spisning til Freddy
tlf: 40 13 51 05 senest 3. maj.

Den 24. maj 2016 kan
Mogens Bendix Jensen
8531 Addison Place SE
Calgary, AB, T2H 1R6
fejre sin 70 års fødselsdag.
Tillykke fra foreningen i Calgary

70 års fødselsdag
Den 14/5 kan Erik Carlsen fejre hans 70 års fødselsdag.
Erik blev medlem i Århus naverne august 1993. Han har
haft posten som næstformand fra april 2001 indtil 2007,
sommer 2010 overtog han posten som skramleri forvalter, som han stadig bestrider den dag i dag, hvor han gør
et stort stykke arbejde. Erik er gerne med på foreningernes udflugter, gåture, og som deltager på Moselturen.
Stort tillykke fra Århus Naverne.
Richard…
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FØDSELSDAGE
D. 02.05.2016 Jørgen Nielsen Stockholm
85 år
Hornsgatan 73, 1 tr
S – 118 49 Stockholm
Sverige
D. 04.05.2016 Otto Engelund Hansen Vejle
65 år
Boråsvej 42
7100 Vejle
D. 10.05.2016 Annie Brødsted Holbæk
75 år
Tjørrneholmen 4, Ebbeløkke
NV
4500 Nykøbing Sj.
D. 12.05.2016 Jørgen Lauersen Vejle
75 år
Holger Danskes Vej 31
71oo Vejle
D. 14.05.2016 Erik Carlsen Århus
70 år
Illerupvej 42, 5 tv
8200 Århus N
D. 19.05.2016 Preben Lupnaav Næstved
70 år
Sandstien 18
NV
Gelsted
4160 Herlufmagle
D. 21.05.2016 Erling Alf Jørgensen Herning
80 år
Thyrasvej 16, st. tv
7400 Herning
D. 24.05.2016 Mogens B. Jensen Calgary
70 år
8531 Addison PI. SE
Calgary AB T2H 1R6
Canada
D. 24.05.2016 Carl Otto Enevoldsen Holbæk
65 år
Nyvej 10
4300 Holbæk

TAK - TAK - TAK - TAK
I anledningen af mit 40 års jubilæum i CUK, vil jeg hermed
sige mange tak for opmærksomhederne i form af telegrammer fra foreningerne, samt mail, telefonsamtaler og FBhilsner. En særlig tak til Vejle.
Med kno
Kaj Jepsen
Vejle.
Hjertelig tak for telegrammer, breve, opringninger og
opmærksomhed i anledning af min 95 års fødselsdag.
Speciel tak til HB, Stockholm, Hillerød og Vejle.
Med venlig hilsen Erland Nielsen, Fredensborg.
65 år det er jo heldigvis ingen alder - kun en ny titel - tak
for de mange henvendelser i den anledning.
Naver hilsen
Jonna Burgdorf
Herning.

Tak for telegrammer og hilsener til min 70 års fødselsdag.
Med naverhilsen fra
Verner. Kolding

Tusind tak for telegrammer fra foreninger samt HB i
anledning af min 70 års fødselsdag d. 23. marts. En særlig
tak til Næstved for gaverne. Det varmer altid,
når der bliver tænkt på en.
Med kno
Kurt Hiervagen, Næstved

Tusind tak for alle telegrammer, tlf. opkald bl.a. fra Canada.
Også en stor tak til dem der mødte op til min ”PensionistD. 25.05.2016 Henrik Jørgen Berg Næstved
fest” i Silkeborg, bl.a. også mine gamle soldater70 år
Kuhlaus vej 12, Indre Vordingborgvej 23, 1 kammerater.
4700 Næstved
Hilsen ”Khomeini” – Jørgen Falsten - Silkeborg
D. 29.05.2016 Kaj-Erik Westergren Silkeborg
60 år
Skolegade 45 st. th.
8600 Silkeborg
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

JUBILÆUM
D. 28.05.2016 Yrsa Larsen København
45 år
Adelgade 60 3 th.
1304 København K.
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Formandens Spalte.
Nu hvor foreningerne så småt er ved at planlægge udflugter i løbet af den kommende sommer, ud
over turen til Samsø i Pinsen, vil vi i HB anmode foreningerne om, at tage Sdr. Hygum Hjemstavnsgård med i planlægningen. HB er klar over, at markeringen af Samarbejdsaftalen mellem
Hjemstavnsgården og CUK, er søndag den 22. maj, hvor pressen vil være til stede. Derfor, hvis det
er muligt for CUK’er at bruge nogle timer på, at lægge vejen forbi Hjemstavnsgården, vil det være
med til, at give CUK mere synlighed samt omtale, hvilket på længere sigt, forhåbentlig munder ud i
medlemstilgang.
Kaj Jepsen
Formand HB.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Bødker.
Behovet for kar og beholdere har skabt en række håndværk, og heriblandt bødkeriet, der ved en særlig teknik gør det
muligt at opbygge et kar, eller en tønde ved hjælp af et antal løse elementer, idet kar eller tøndens væge er opbygget af
kileformede stave, der holdes på plads ved hjælp af de omgivne bånd.
Man har tidligere også kaldet bødkeren for tøndebinder. Teknikken er gammel, men som egentlig organiseret håndværk
er det opstået ret sent. Bødkerlavet i Flensborg, der er det ældste man kender til i norden er fra 1488. Flensborg var dengang dansk.
Bødkerens værksted adskiller sig ikke meget fra andre træ håndværkeres værksted, der står et snittebord, eller en snittebænk, det er et højt smalt plankebord. Foran dette er der en forhøjning på ca. 25 cm. Som oftest en skive af en kævle der
er høvlet plan, og er ca. 1 m. i diameter, i visse egne også kaldet en delle. Her anbringes det kar eller den tønde som der
arbejdes på.
Råmaterialet er træ, og de foretrukne sorter er eg, ask, bøg og fyr, og som tøndebånd anvendes foruden jern også pil og
hassel. Bødkeren ønsker træ af en god kvalitet, og foretrækker selv at fælde det, det skal være retvokset, og også helst
vokset i skygge, de giver smalle årringe og dermed stærkere ved. Fældningen skal helst foregå omkring årsskiftet, og
træet bliver straks skåret op i de gængse længder.

Kløvekniv og trækøller.

Bødker ved sin bænk.

På værkstedet bliver træet udkløvet, og stærkt vindskæve stykker rettes til med øksen, herefter foregår den videre forarbejdning af stave, ved hjælp af bødkerens vigtigste redskaber, nemlig båndknivene en retekniv og en krumkniv, og bødkeren tilbringer det meste af vinteren ved sin skærebænk, med at fremstille stave hvor de får den første ydre runding, og
indersiden hules ud, og spidses til på siderne. De stykker der skal bruges til bundtræ, rettes til så de har ens tykkelse over
alt.
Stavene anbringes herefter i hule stakke i fri luft for at tørre, og hen omkring september, bringes de igen i hus for at lagres. Eg og ask lagres i flere år, hvorimod bøg, der anvendes til bl.a. smørdritler kun behøver lagring i ca. 1 år.
Tøndebåndene høster han om efteråret, gerne lange rodskud af ask og hassel og især båndpil. Pilekvistene kan enden
kløves med det samme, derved fås såkaldte grå bånd, eller afbarkes før kløvningen, herved fårs brune bånd, man kan
også lagre dem i bundter, og til foråret lægges de så i blød i vand, hvorefter de hurtigt begynder at skyde, og er derefter
lette at afbarke og kløve, og herved får man hvide bånd.
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Strygehøvl

Krumkniv

Tildannelsen af stave til f.eks. et kar, foregår ved at bødkeren først laver en skabelon, der er et fladt stykke træ, hvori der
er skåret et hak, og lavet en cirkelbue svarende til karets omkreds. For at give karet den ønskede hældning må stavene
tilspidses, det kaldes bindtning. Stavene rundes efter modellen med båndkniven, medens kanthøvlingen der kaldes strygningen foregår på en strygehøvl, dette er meget vigtigt for karets tæthed og form. En strygehøvl er en bjælke, hvori der
er sat et høvlejern, og i modsætning til en almindelig høvl, anvendes den med sålen opad, den kan være op til 2 m. lang,
og er i den ene ende fastgjort til en fast genstand, f.eks. en væg, og den anden ende er forsynet med 2 ben, og strygningen foregår ved at stavene føres hen over høvlejernet.
Når stavene er tildannet, skal karet rejses, hertil bruger bødkeren et jernbånd med en diameter der svare til karet, og han
starter med at fastsætte en rejseklemme på båndet, det er et stykke træ der i den ene ende har en række hak som en kam,
han sætter den første stav op i mod rejseklemmen, og fortsætter båndet rundt, til der kun mangler en stav, som så tilpasses og fylder båndet ud, efter at have fjernet rejseklemmen.

Båndhage.

Bor til spuns og taphul.

Herefter skal karet drives sammen, og dertil bruges to eller flere bånd, de er midlertidige, og kaldes ofte for rejsebånd,
karet rettes nu til, og drives hårdt sammen, så det er til at håndtere. Karets ender skal nu rettes af, dette gøres med båndkniven, og det høvles jævnt på indersiden. Den næste opgave er nu at skære den rille hvor karets bund skal sidde, den
kaldes en krøsgang, og til dette bruges et stykke speciel værktøj der kaldes en krøs, så skal bunden tildannes og skæres
ud. Bunden består af flere stykker, de skal stryges ophyggeligt sammen på strygehøvlen, og bliver samlet med trædyvler,
eller jernstifter, når bødkeren har beregnet radius af bunden mærkes denne op, og saves ud med en svejfsav, hvorefter
den høvles plan, og kanten skæres skrå til med båndkniven så den passer i krøsningens brede. Nu fjernes det nederste
jernbånd, og bunden presses på plads i krøsningen, hvis den passer drives det nederste bånd på plads igen.
Karet skal nu beslåes med de blivende bånd, der kan være af træ eller jern, alt afhængig af båndets placering kaldes de
endebånd, halsbånd, bugbånd eller overbånd, båndene opmåles med en snor og tildannes og nittes sammen, hvorefter de
drives på plads hvor de skal sidde, endebåndet er sværere og bredere end de øvrige, og det lægges på ved hjælp af båndhager, til sidst pudses karet af, og enderne rettes af med båndkniven, så de har den ønskede profil.
Tønder er et klassisk bødkerhåndværk, og de laves efter samme princip som et kar, dog er stavene strøget således, at
tønden kan få bindt i begge ender, og dermed den karakteristiske form. Når tønden er rejst, og dens ene ende drevet sammen, stritter stavene i den anden ende naturligvis ud til alle sider, og tønden skal derfor drejes sammen, det foregår ved
hjælp af en såkaldt drejer, der er en slags spil, med et tov der lægges rund om tøndens strittende ender, og hermed drives
stavene ind, til en kreds der er mindre end tønden bug. Ved hjælp af tøndebåndene kan tønden nu drives helt sammen,
men stavene kan være så tykke at de ikke umiddelbart lader sig drive sammen, og så må de blødgøres, dette sker ved at
man overhælder dem med kogende vand udvendig, medens man tænder et lille bål indvendig i tønden, for at holde den
tør indvendig. I tønden bores som regel 2 huller, et i bugen, kaldet Spundshul, og et i den ene endebund der kaldes Taphullet. Der er i dag ikke meget tilbage af det gamle håndværk, selv om træ badekar er ved at blive populær, for de laves i
stor udstrækning på fabrikker i dag, og de gamle kendte smørdritler laves heller ikke mere.
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MO
20

SEL
16

FREDERIKSSUND
Generalforsamlingen i Frederikssund 8.april 2016.
Der var mødt 9 Svende og 4 Navervenner op til denne generalforsamling, så vi måtte have Ludvig den 14 med til bords.
Inge Henriksen blev igen i år enstemmigt vedtaget som ordstyrer for generalforsamlingen, som hun takkede for ved, at
erklære generalforsamlingen for lovlig, da den var varslet i god tid jf. vedtægterne. Inge havde lige en indsigelse til
dagsorden vedrørende at hun i 2015 blev valgt som bilagskontrollant i 2015 og derfor ikke skulle være på genvalg i år.
Carsten og Kisser blev ligeledes valgt som stemmetæller hvis der skulle blive brug for dette? Protokollen blev godkendt
af forsamlingen og så var det formandens tur til sin årlige beretning. Her blev han noget forbavset, da han under sin gennemgang opdagede, at han havde fået printet sin beretning fra sidste år ud til stor morskab for os andre.
Gennemgangen af regnskabet var forholdsvis hurtigt overstået med et par små spørgsmål. De indkommende forslag, som
skal fremlægges på delegeretmødet på Samsø i pinsen, var ligeledes hurtigt overstået. Bestyrelsen var også kommet et
forslag om, at man ville tilgodese, dem, som ligger et stort stykke arbejde i køkkenet ved diverse arrangementer i hulen.
Dette forslag blev enstemmigt vedtaget. Under pkt. 8 valg, blev Per Vejen genvalgt som formand og Jan Johansen blev
ligeledes genvalgt som sekretær. Kurt Rasmussen blev igen valgt som hulefar. Som ny bilagskontrollant blev Alex Christensen valgt, da vores mangeårige revisor \ bilagskontrollant Frank Ventrup valgte, at trække sig fra denne post. Vi vil
fra CUK-Frederikssund, takke Frank Ventrup for hans
store indsats igennem mange år. Som ny Fanebærer &
Skramleriforvalter blev Carl-Otte Enevoldsen enstemmigt
FREDERICIA
valgt, da Per Jensen efter mange år på denne post har
Siden sidst har vi jo hygget os i foreningen. Og vi er jo
valgt, at trække sig. Vi vil fra foreningen takke ham for de
blevet udvidet. Med en ny kok der vil ind imellem lave
mange år, som han havde på posten. Alex blev valgt som
mad til os. Tom lavede stegt Lever og det var rigeligt.
delegeret for foreningen til Pinsestævnet 2016 på Samsø.
Men det er jo godt for fru Formand der elsker Lever. Når
Hulevagter og Eventuelt var hurtigt over stået, hvor efter,
jeg nu ikke ku komme den dag, så kan der jo blive nok til
at dirigenten kunne erklære generalforsamlingen for afen anden dag, tak Tom for du kom på og vil hjælpe, og jeg
sluttet og takkede for god ro og orden.
skal nok sørge for du kan boltre dog igen. Uden vi forstyrrer dig for tidligt.:-).
Der var også Generalforsamling 7/4 der blev ordnet i god
ro og orden. Der var ingen rokeringer i vores bestyrelse.
Så alt bliver som det plejer. En stor overraskelse kom og
besøgte os. Såmænd gamle hulemor (forstå nu ikke det
forkert:-):-) ) Nemlig Marie « Hos Agnes » Riddergade,
hold op det gav liv og glade dage. Med minder der kom
frem. Og hun fik planen for åbningstider med hjem, så er
vi sikker på hun kommer igen. Hun bor lige ved siden af
hulen. Tak for besøget Marie. Og tag bare din veninde
med.
Huleåbnings tider.
Ons. 4. maj kl.19,00. Hulemøde
Lør. 21. maj kl. 12,00 åben
Tors. 2. juni kl. 19,00 Hulemøde
Med kno
S.W.

6.
Så var det tid til, at nyde hulefar og hans lille hjælpers dejlige smørebrod og nyde den omgang, som Carl-Otto gav, da
kan slog på klokken.
*** Da huleaften i maj måned ligger i forbindelse med Kr. Himmelfartsdag er denne huleaften aflyst.
Næste Huleaften er 3.juni 2016 ***
Cuk Frederikssund ønsker tillykke med fødselsdagen til:
Alex Christensen den 29.4.2016
Poul-Berg den 25.5.2016
Med kno
Jan Johansen
HOLBÆK

HERNING
Hulemøde d.16/3 - 11 var mødt frem til hamburgerryg,
aspargessovs og blomkål - heldigvis havde Lilly medbragt
hvid sovs - nogle havde ment, der skulle brun sovs til
hamburgerryg!! - men Lilly ved hvad der skal til. Tak for
dejlig mad. Vi fik da også sunget en sang, nemlig „svende
vårsolen vinker nu atter“. Vores sangbøger er ved at være
lidt slidte og de har fået meget patina, så Vagner havde
lavet udkast til en ny sangbog - det bliver spændende at se
det færdige resultat. Min „bord makker“ Harald havde
åbenbart forberedt 20 spørgsmål ikke til professoren, nej
til mig. Han ville blandt andet have svar på, hvor Columbus var født!! Pas. Borgmesteren havde en vigtig meddelelse - ingen „gylle pisker“ til general mødet, så ved vi det.
Peder gav øl det skyldes hvis mest hans dåbsattest, selvom
han også var lidt stresset, han var på vej til Spanien ned til
kusinen, hende med den gode mad.
Formanden kan vi regne med, han siger han holder
„ægge“ fest igen i år i påsken - det forlyder at der bliver
bearbejdet et par hundrede æg - god appetit - håber der er
små skarpe nok.
Vi sluttede af med en rigtig pensionist øl, doneret af undertegnede i anledning af min nye titel - folkepensionist.

HUSK vores søndagsmøde 1. maj, hvor vi får besøg
af Maria Fenne, som kommer
og fortæller om sine oplevelser som den første kvindelige
telegrafist på de store verdenshave.
Naver hilsen
Jonna

HILLERØD
Nu er det jo forår og der er ved at være blomster i haven,
livet er jo dejligt. Vi har haft en lille ekstra ordinær generalforsamling, der var lidt småting som vi ikke rigtig fik på
plads på den ordinære generalforsamling, men nu skulle
alt være på plads. I den måned som er passeret har et af
vores gamle trofaste medlemmer Erland Nielsen rundet et
skarpt hjørne 95 år, det er jo flot klaret.
Vi har hulemøde fredag 13. maj og messe lørdag 28. maj,
husk tilmelding til Peder tlf. 48 17 07 12, er der nogen
som har lyst til at være gæstekok til messen? Vi vil jo
gerne se hvordan foreningens medlemmer gør det ud i det
kulinariske.
Med kno Arne

Vores generalforsamling startede igen i år med Oles gode
biksemad. Arne blev stemt ind i bestyrelsen som vores nye
kasserer. Else har gjort det godt i mange år som kasserer,
men vil nu gerne på pension. Bødekassen blev tømt med
et pænt indhold af mønter og sedler. Ib vandt en flaske
snaps for bedste bud på indholdet i bødekassen.
Den 2. april var vi på besøg i Ringsted Radiomuseum,
hvor vi fik fortalt om over 100 års historie med lyd og
billeder på radio og tv. Og ikke mindst med dansk islæt.
Dernæst på rundvisning på museet, som vi slet ikke havde
tid til at se færdigt, for vi skulle jo også på besøg hos
Næstved naverne. Da vi ankom, var der dækket op med en
stor omgang mad til os. Efter maden gik vi en tur rundt i
Næstved by med Ove som guide. Vi sluttede besøget af
med kaffe og øl i hulen. Tak til Næstved for en rigtig god
eftermiddag.
Den kommende Ø-tur bliver en 3-dages tur til Langeland
d. 27.-29.maj. Der er nogen som ikke kan få nok Ø-tur, så
de tager af sted flere dage i forvejen. Vi overnatter på
Rudkøbing vandrehjem, men udflugterne er ikke helt på
plads endnu.
TL

HØRNING
Møde med Generalforsamling den 1. april 2016
Mødte klokken 19,00 og startede med en sang som altid.
Da vi var færdig med den bankede det på døren og
Fremmedskrevne Anders kom ind. Dejligt med besøg ude
fra den store verden. Han arbejder for tiden på Hjerl
Hede. Aftenens højdepunkt er som altid til generalforsam-
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lingen MADEN! Hamburgerryg med flødekartofler og
salat. Mums, det er altid godt. Formanden sagde det med
generalforsamlingen var en Aprilsnar, men den hoppede
Naverne ikke på, det blev besluttet, at det skulle han ikke
bestemme. Formanden måtte så bøje sig og starte den
Generalforsamling. Generalforsamlingen gik efter planen,
Formand Niels Vase blev genvalgt. Bestyrelsesmedlemmerne Jens og Herbert blev genvalgt. Fanebærer genvalgt.
Som Webmaster blev Niels valgt men ikke uden hans protest, men et valg er et valg. Bødemanden blev talt op
1026,- kr. Bente var den der var bedst til at gætte beløbet,
Så hun vandt halvdelen af indsatsen i konkurrencen
167,50 kr. men så måtte hun også give en omgang, så var
de penge væk. Endelig tid til KAFFE. Her gik snakken
lystigt og vi hyggede os til ret sent. Det er længe siden
hulen sidst lukkede kl. 23,59.

Lørdag d 2. april
Naverne mødtes ved Bunkermuseet i Skanderborg. Karen
havde vundet en VIP rundvisning til 25 personer, så alle
Naverne og nogle af Karens venner og familie var inviteret, og de kom. Det var en fantastisk interessant tur med
mange detaljer om tiden under og lige efter krigen 1945.
Den gang, efter krigen, var der omkring Århus, Skanderborg og Silkeborg ”kun” 250.000 flygtninge at tage vare
på, og det lykkedes dengang i fin stil, Så guiden mente de
få flygtninge vi nu her er et luksusproblem, som må kunne
løses. Der var 4 til 5 bunkere. Vi var inde at se 2 af dem
som var indrettet til museum med effekter fra dengang.
Der havde boet mere end 800 soldater og ansatte i området de sidste krigsår. I de bunkere der var brugt til udstillingerne var der utrolig mange spændende ting som vi
havde hørt om, men aldrig set før. Blandt andet en maskine der kunne dekode de tyske hemmelige meddelelser,
og forsøgt til at afkode de russiske meddelelser i ”Den
kolde krig” i 60érne. Denne maskine blev ved et tilfælde
reddet under en oprydning på Sølunds loft, hvor den lå i
en trækasse, skulle bare smides ud. Det blev den heldigvis
ikke, den er helt unik. Fantastisk tur, 5 kilometers vandring i skoven, så vi var alle rigtig trætte. Det var en tur vi
nødig ville være foruden. Tak til Karen og guiden.
Skrevet af ham den nye formand Niels Vase.
(Det hed den gamle da vist også.)

KOLDING
Hulemøde tirsdag den 29. marts med et par små klemt på
klokken, da Verner og Arne havde haft fødselsdag i den
forgangne måned.
Med kno i bord Arne

KØBENHAVN
I omkring 30 år, har vi har vi haft vores succesfulde tradition Schweizertag mit Peter Bogholder als Koch. Den
19.3. var vi 21 der denne gang nød Zürichgeschnetzeltes,
naturligvis med Rösti. Og desserten....... Kirschtorte
og Schwyzer Kafi. Uhm! Tak til Hillerød for det - som
altid til denne dag, flotte besøg. Merci vielmals!
Årets generalforsamling med efterfølgende Søndagsmesse
blev i år afholdt den 3.4.. 3 afbud gjorde at desværre kun
5 dukkede op, men alligevel ikke så ringe endda, da det
svarer til knap 36 % af medlemmerne. Men det er dog
vigtigt at vi løfter i flok. Generalforsamlingen forløb derfor i ekstra god ro og orden, hvor en hel del alligevel blev
vendt. Trods tiderne var/er der en vis optimisme. Som
altid når vi er samlet gik tiden, denne gang ca. 8 timer.
Da afholdelse af Svende-Hulemøde om dagen er blevet
godt modtaget, vil dette arrangement indtil videre fortsat
begynde kl. 13.00.. Denne måneds Svende-Hulemøde er
torsdag den 19. maj. Kom og indvie forsommeren!
Vi runder maj af med Søndagsmesse den 29. maj til sædvanlig messetid kl. 10.30.
Arrangementer:
19.5. kl. 13.00 Svende-Hulemøde BEMÆRK TIDSPUNKT!
29.5. kl. 10.30 Søndagsmesse
Med kno
Niels „2 m“

NAKSKOV
Hulemødet d 1/4 -16 var der mødt 7 medlemmer plus en
gæst, Bo Pedersen som der gerne vil være naverven.
Bo blev budt velkommen, og fik straks blærerøvskasketten
på, da han ville give en omgang, og der blev sunget blærerøv for ham. Bo bliver optaget som naverven ved næste
hulemøde. Der var ikke de store ting på programmet, tilmeldingen til pinsestævnet, vi er 4 stk. der tager til Samsø.
Vi blev enige om faste madpriser, der vil give lidt
overskud, da fluekassen giver sommerfest, julefrokost og
juleafslutning med drikkevarer.
Efter mødet blev der serveret kalvesteg med rødvin, og en
gang rafling blev det også til. Alle gik hjem i god ro og
orden ved 23.00 tiden.
Med kno i bord Henning Brogaard

8.

NYSTED

RANDERS

Hulemøde den. 7. april 2016. Ved aftenens hulemøde
mødte kun 7 svende, det var det laveste fremmøde af medlemmer i lang tid. Oldermanden kunne berette om et møde
med Guldborgsund Kommune om lån af andet lokale på
det Gamle Rådhus nok bliver aktuelt til august, faciliteterne er besigtiget af Oldermanden og Ole Wiberg og fundet i orden. Ved næste hulemøde torsdag den. 5. maj hvis
det er muligt besigtiger vi lokaliteterne sammen ved en
lille udflugt, sideløbende med hulemødet for dem som
lyster. Der udarbejdes på senere tidspunkt en arbejdsplan
for rengøring/rensning af vores opmagasineret Wegner
stole, det nye runde bord et planlagt og skitseret, det bliver nok også nødvendigt at opfriske malingen i hulen. Et
indkøb af stor rund lampe som passer til bordet er planlagt. Hulefar fik overrakt 1 flaske brændevin for sit rigtige
gæt angående optælling af bøssen, flasken blev doneret til
aftenens traktement. Der blev underskrevet fuldmagt af
bestyrelsen til Bruno Kamper så vi kan skifte bank og
overgå til Net Bank. Et tillæg til vedtægterne § 7 styk. 3
blev godkendt og signeret. Udvalget bestående af Richard
og Hulefar kunne fremlægge deres udkast til udflugten
den. 28. maj som vil foregå her under sydlige himmelstrøg
på Lolland, Per Jensen er igen chauffør på bussen og det
bliver en maritim og kulturel udflugt med afgang fra hulen
kl. 09:00 forventet hjemkomst kl. 18:00. Frokosten holdes
på Restaurant Fjorden ved Nakskov og arrangementet vil
koste Kr. 200,- pr. person inklusiv 1 øl + 1 snaps til frokosten. Ved de planlagte pauser imellem attraktionerne er
forfriskninger egenbetaling. Udvalget sender tilmeldingslister frem til medlemmerne. Ole havde sørget for middag,
biksemad med spejlæg fra den lokale slagter, det smagte
som det skulle. Diverse saucer og Tabasco var indkøbt til
at give Biksemaden et ekstra pift. Minderne blev sunget
og vi gik hvert til sit.
Med kno Oldermanden

Søndag den 13/3 kæmpede 11 af os bravt om æren af førstepladsen i bowling, og de sidste 3 gjorde deres bedste
for at heppe. Henning vandt første runde – skarpt forfulgt
af Peter. Stort tillykke til Henning. I anden runde lagde
Hans hårdt ud og kom hurtigt over 100, men ak, maskinen
lukkede, før der kunne udpeges en vinder. Oven på strabadserne nød vi den dejlige brunch med alt, hvad hjertet
kunne begære.
Fredag den 1/4 mødtes 8 medlemmer til hulemøde. Toves
gamle komfur har ved KB’s hjælp indtaget pladsen i køkkenet, så nu har vi et komfur, vi kan stole på – uden underlige børnesikringer… Tak til Tove og KB
Der er Kr. Himmelfarts travetur torsdag den 5/5. Vi starter
fra Randers Bro kl. 10. Pris incl. frokost undervejs og mad
i Hulen er 75 kr. Tilmeldingssedlen gik rundt, og der er
plads til flere.
Vi besluttede, at Hulen er lukket søndag den 1/5.
Så blæste vi lysene ud og bød velkommen til Erik fra
Kejsergården. Nu var det nemlig tid til sangaften, og Erik
havde harmonikaen med. Med hans hjælp lød vore 8 forkølede stemmer mindst lige så godt som de sangkor, Richard havde været så venlig at sætte i bladet :o)
Vi sang alle dem, vi kendte, og så lidt flere, dog afbrudt af
Hans’ frikadeller surprise. Her vandt Bitten en flaske vin
ved at finde en soltørret tomat i frikadellen. Tak for dejlig,
sjov mad. Og stor tak til Erik for musikken. Vi håber, vi
ser dig igen inden længe.
Næste hulemøde er med varme hveder torsdag den 21/4.
Næste igen er først den 3/6 pga. diverse helligdage.
Nu glæder vi os så til pinsestævnet på Samsø.
Med kno, Helle

NÆSTVED
Til hulemødet d. 01. 04 bød formanden velkommen til de
14 medlemmer.
Der blev drøftet lidt fra generalforsamlingen i marts.
OBS. OBS: Hulemødet i juni er rykket til d. 02. 06.
Der indkaldes hermed til en kort ekstraordinær generalforsamling d. 02. 06. Der er kun 1 punkt på dagsordenen. Derefter går vi over til det almindelige hulemøde.
Lørdag d. 02. 04 havde vi besøg fra Holbæk. De kom 11
M/K. Efter en lækker frokost, gik dem, der havde lyst,
med Ove og Bjarne på en times guidet tur i byen. Kaffen
var klar, da de kom tilbage, og vi hyggede os et par timer,
inden turen gik hjemad for alle. Det var en rigtig hyggelig
eftermiddag. Tak for besøget. Det er altid dejligt, når vi
kan mødes med andre foreninger.
Hilsen Marianne

SAMSØ
Søndagsmøde den 20/3 2016.
Der var 13 fremmødte til søndagsmøde. 10 navere og 3
venner.
Snakken gik selvfølgelig hovedsaligt på det nært forestående pinsestævne, som Samsø jo er værter for i år. Der
blev uddelegeret opgaver og funktioner til hver enkelt
under hele stævnet, og der er indkaldt ekstra mandskab.
Der var til mødet indkommet 40 tilmeldinger til stævnet.
Vi på Samsø lægger os i selen for at skabe de bedst tænkelige rammer for et godt stævne, så kom frisk til en god
oplevelse på vores smukke ø i pinsen.
Hulemøde 3/4 2016.
11 fremmødte heraf 3 venner
Et hurtigt men stærkt hyggeligt møde, igen med fokus på
pinsestævne.
Der er pt. modtaget 56 tilmeldinger, nogle desværre mangelfuldt udfyldt.
Musikken på plads, syngepiger har bekræftet optræden til
huleaften, det kan jo kun blive festligt!
Som altid god stemning i hulen!
Med kno Mogens

9.

SILKEBORG.
Vi havde jo generalforsamling d 19. marts, hvor Boje roste medlemmer og bestyrelse for deres positive indstilling og
gode samarbejde. Hovedsalig drejede forsamlingen sig om valg af delegerede til pinsestævnet, hvorunder Boje og Michael blev valgt. Da nogle forslag til delegeretmødet endnu ikke var fremkommet, var det nødvendig at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, som blev fastsat til d. 23. april kl. 10.00.
2. april fejrede Jørgen Falsten sin 65-års fødselsdag med en reception i hulen, og den blev så absolut fejret på behørig
vis af gæster fra nær og fjern, der var mødt op med god stedsans, (nogle havde lidt svært at finde rundt i Silkeborg) et
herligt humør og sund humor. Der var til både mave og gane og der skal rettes en tak til Jørgen Falsten for dette herlige
indslag.
Søndag 3. april valgte vi at erstatte vor alm. søndagsmøde med en rejse til Herning foreningen, og med Ole´s sagkyndige
vejledning og anvisninger lykkedes det os at finde deres hyggelige hule, hvor vi virkelig følte os velkommen. Det var
med rundstykker, kaffe og hvad dertil hører, sat sammen med et godt humør og mange hyggelige samtaler. Herning skal
absolut have en stor tak for deres hjertelige imødekommenhed, deres inputs og deres dejlige selskabelighed.
Boje havde tilvejebragt en vellykket, yderst velsmagende og god gang Gule Ærter d. 9. april. Retten blev under stor nydelse indtaget af et hyggeligt og humørfyldt selskab bestående af desværre alt for fåtallige medlemmer og deres gæster.
Med kno i bordet Skipper.

SLAGELSE
D. 8. marts var Hans Frederiksen og Ejner Petersen på Kaarsbergcentret i Sorø hvor de holdt foredrag for 35 hørehæmmede/døve medlemmer af den lokale høreforening. Det blev en herlig oplevelse med mange pudsige episoder. Men alle
havde en dejlig eftermiddag. D. 10. marts var der besøg i hulen af 15 friske piger fra Lions Slagelse Daisy. De ville
gerne høre om Naverne og om Hulen. Vi som troede de skulle opvartes, blev en kende klogere, for de havde medbragt
mad, drikkevarer o.m.a. Vi kunne heller ikke få lov at vaske op og andet praktisk arbejde. Men så fortalte undertegnede
om Naverkulturen tilbage i tiden og Ejner Petersen om Slagelse Naverforening og vores forskellige huler. Til slut skal
jeg love for at vi blev overraskede idet Lions Slagelse Daisy havde doneret et beløb på 3.000,- kr. til vores forening og
som Præsident, Karin Pedersen, overrakte til undertegnede. Det er vi rigtig glade for.

Præsident, Karin Pedersen overrækker
donation til Slagelse Naverforening
V. Erik H. Andersen, Helle Rygaard, Hans
Frederiksen, Ejner Petersen og Søren Kirkegby

Fredag d. 1. april holdt Hans Frederiksen åbent hus i hulen pga. sin 25 års jubilæumsdag og her var gæster fra nær og
fjern som ville hylde Hans. Jeg er sikker på at ”Mor Linda” har givet en hånd med ved den overdådige buffet. Endnu
engang tillykke, Hans! Lørdag d. 2. april kunne Søren Kirkeby fejre sin 70 års fødselsdag og det blev gjort med maner i
hulen med dejligt sildebord, højt belagt smørrebrød og efterfølgende ostebord. Til kaffen var der kagemand og 43 %
fløde i form af herlig cognac. Også Søren ønskes endnu engang tillykke.
Hulemøde d. 8. april 2016: Der var mødt 7 medlemmer
SØNDERBORG
frem som startede aftenen med sang nr. 36.
Behandling af forslag til delegeretmødet sendes til forSønderborg 18-03-16, vi starter med nr. 32. GF. måtte vi
manden (som var fraværende) med Posten. Helle kom
have en ekstra GF. d.29-03-16 så vi kunne sætte en bestyikke, så forslag til ansøgning hos evt. fonde, blev udsat.
relse sammen, da vi var 8 mand, så nu er det på plads og
Ejner takker for gaven til mine 55 år som medlem af
så gik snakken med REGER 25 års jubl. og Hulen med 50
SCUK. Fra Hans er der en Tak for telegrammer fra: H.B.
års jubl. og med JØRGENS 60 års jubl. Så der kommer til
samt alle der sendte Hilsner til mit 25 år Jubilæum. Samt
at ske noget i 16, alt til sin tid. 1-4-16 med en sang nr. 28,
tak til Slagelse som var med til at gøre dagen vellykket. Vi
der var 5 mand og INGA havde lavet en sammen kogt ret
havde et hyggeligt møde med to gange FLØDE til kaffen,
med pasta også var der hygge. D.10-4-16 var der bestyrelder blev fortalt om ferieoplevelser, og minder fra gamle
sesmøde for at ligge et års program, og den 5-5-16 komdage af EJNER som medlem af SCUK i 55 år.
mer der gæster fra FYN. Så hulen er lukket d.6.5.16. Så
Med Kno i Bord
glæder vi os til pinse på SAMSØ.
EJNER
MED KNO I BORDET JOHN.

10.

VEJLE

ÅLBORG

Så må vinteren være ovre, da vi startet med møde den 1.
april, sang, Svende vårsolen vinker nu atter, efter vores
formand havde budt velkommen. Vi var 12 og Inger, Strit
og Birgit. Hans ønskede vores næstformand i Vejle tillykke med 40 Jubilæum, ja det er jo nogle år. Fra Pinsedag
er der åben hver søndag fra 11 til 15, og slutter først efter
Ålegilde i september, Neller tager vagten i Pinsen, vi er jo
nogle der skal til Samsø. Ja det håber vi da, vores næstformand fortæller, at Samsø samme dag havde trukket sig, så
det vil blive Vejle i stedet for. Der blev stille, ingen sagde
noget, men de tænkte og tænkte, for så skulle vi jo alle
hjælpe, med at få det op at stå. Lidt tid gik der med det.
MEN MEN MEN. Så blev der slået på klokken, at det var
en APRILSNAR, det var jo den 1. april. HA HA HA. Så
skal vi jo snart til Sønder Hygum, et dejligt sted at gå
rundt. Der kan jo købes boller bl.a., som de bager i sten
ovn. De laver også marmelade og der kan købes grønsager, når den slags er klar. Også sjovt at se det gamle stuehus, hvor alt, møbler, tøj og dir, er som i gamle dage. Ses
vi den 22. maj??. Tak til alle dem der gav en omgang. Den
24. maj har Hans 3F senior til grill, maden står de selv for,
de er gerne i hytten en gang årlig. 27. maj er der møde.

Hulemøde den 6.april 2016. Formanden bød velkommen
til 17 svende, og vi sang nr. 32, Naver kæk.
Formanden oplyste om, at dagen i dag hedder Sixtus, opkaldt efter pave af samme navn. Han led martyrdøden i år
127. Svend-Erik konstaterede, at det heldigvis ikke er
overgået nogen her, vi er sprællevende og klar til aftenens
udfordring. Formanden omtalte endvidere Forårsmessen,
som løber af stabelen førstkommende fredag, lørdag og
søndag. Fredag deltager Rune og Ivar, lørdag Christian og
Bjarne, søndag Ivar, Kurt og Svend-Erik.
I årets Pinsestævne, som finder sted på Samsø, deltager
Leif, Ivar, Bjarne og Svend-Erik, Kai. Herefter bliv sandhedens lys slukket. Kurt kok serverede gammeldags oksesteg med alt tilbehør, et herligt måltid. Efter vi havde spist
var der tid til at fejre Frits´ 40 års jubilæum. Han fortalte
lidt om starten på hans naverliv i Schweiz, han har lovet at
komme med en længere historie senere. Herefter blev der
sunget flere sange, og fortalt røver historier, inden vi sluttede en festlig aften ved at synge minderne.
Med kno i bordet.
Kaj

ÅRHUS

HUSK DEN 18. juni, TRAVETUR, kl. 13.30 fra
Danmarksgade, der er vogn med, så ingen går kold pga.
væske. I hytten laver vi grillmad til rimelig pris. TILMELDING TIL HANS 40 92 97 05 eller 75 83 09 01. 24. juni
er der møde. Den 28. juni har Lis, vores enker til kaffe,
det er gerne en hyggelig dag, og dejligt at se dem, der kan
og desværre ikke så mange mere. HUSK RENGØRING
DEN 5 MAJ, OG TILMELDING TIL HANS EMBORG
Med kno Lis

Til væres første hulemøde i marts var hulen godt besøgt,
og denne aften fejrede vi Kaj´s 75 års fødselsdag, som
faktisk var på dagen: Formanden holdt en pæn tale for
ham, hvori han bl.a. nævnte det store arbejde Kaj havde
gjort for hulen gennem tiderne, her tænkes der især på alt
det gode mad, han har lavet til trængende svende, som var
blevet nydt med største velbehag. Derefter overrakte formanden Kaj et telegram fra svendene og en gave som han
kunne tage med hjem og dele med hustruen. Kaj kvitterede straks med at slå på klokken, og det var der flere der
gjorde Ole Bøjstrup fordi han havde haft fødselsdag og
Ole Michael Strange fordi han snart havde fødselsdag:
Alle fik de den velkendte sang sunget af svendene med
deres dejlige røst. Vi siger tak for omgangene. Vi snakkede lidt om hvem der skulle til Pinsestævne på Samsø og
det var der en del der skulle. Kaj havde haft besøg af Jens
Buhelt, som havde meddelt Kaj at han ikke havde den
store løst til at komme i hulen for tiden, og det er da trist,
for det er altid en berigelse at have hans besøg, så vi ser
frem til du får løst til at komme igen.
Til vores hulemøde med ledsager havde vi planlagt at
vores medlem Erik Eriksen skulle snakke noget om sine
mange år i Canada og USA, et foredrag vi havde set frem
til. Desværre havde Erik lagt sig i sengen med influenza,
så det blev ikke denne gang vi kom til at høre om alle hans
oplevelser, så det er nu aftalt til hulemøde med ledsager i
september så håber vi du er rast til denne tid.
Kommende møder
Hulemøde 6. marts kl. 20.00
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:

Dødsfald meddeles af foreningerne til
web@naverne.com
som nævner det under „Naverne på den sidste rejse“
og sender besked videre til HB-Formand og Hovedkasserer.
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

* 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

Lucia Blomster
Gaveartikler

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

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.
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

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

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

