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Så kører vi igen til Mosel.
Så er det tiden for tilmelding til årets Moseltræf nr. 47. Som tidligere år er deltagerantallet begrænset til: Max 50 perso-
ner i bussen og 10 deltager der kører selv. Træffet i Mesenich sørger Geert Stage og Ole Bøwig for. Torsdag er der ind-
kvartering og et lettere aftensmåltid når bussen kommer frem.
Fredag. Efter morgenmaden faneindmarch med sang. Bustur til Weingut Walter Oster i Aldegund med sin gamle keller
og alskins gamle redskaber og meget andet, vinsmagning, her kan man også købe vin, spiritus, likør, pesto sauce, eddike
og meget mere. Derefter kører vi til Cochem og nyder eftermiddagen. Om aftenen grillaften som vi plejer.
Lørdag: Efter morgenmaden Bustur til „Burg Thurant“ ved byen Alken hvor vi bliver ført rundt på borgen, bla. også til
„forliset“ eller rottehulet (det hul hvor man smed fangerne ned i), skelleterne ligger der stadigvæk, vagttårne. en flot
have, kapel, vinkeller, en fantastisk flot udsigt og mere. Efter rundvisningen får vi serveret „Bockwurst med kartoffel-
salat“, og drikkevarer skulle der også være nok af. Om eftermiddagen kører vi lansomt tilbage til Mesenich. Festaften.

Busturen indeholder:
Kørsel frem og tilbage i røgfri bus.
Kaffe under turen.
Kaffe, sandwich og pølser under hjemturen.
Der kan købes drikkevarer i bussen.
Moselopholdet indeholder:
Halvpension, 4gange overnatning med morgenmad.
Udflugt fredag og lørdag. Udflugt til Cochem.
Udførlig program i bussen.
Priser:
Først til mølle princip. Når turen er betalt, er pladsen
sikret. Ved mindst 30 deltagere.
Transport med bus: 1200,00 kr.
Ophold og ture m.m. 1650,00 kr.
Tillæg for enkeltværelse   400,00 kr.

Betaling:
Husk at skrive navn og telefonnummer på indbetalingen.
Sidste tilmelding og indbetaling: 1. juli 2017
Danske Bank: Moselkonto
Reg. nr. 3629  Konto: 3658 475 983
Flemming Laugesen Børge Andersen
Vestparken 28, Lind Sonnesgade 14, 1.
7400 Herning 8000 Århus C
Tlf. 97 22 25 88 Tlf. 86 25 33 99
Venlig hilsen Moselgruppen

Søndag:  Efter morgenmaden vinsmagning i kelleren.
Efter middagen Faneudmarch med sang og fotografering,
derefter tak til personalet „Minderne“. Tur til Beilstein og
om aftenen er der sejltur til Cochem med fyrværkeri.

Mandag: Efter morgenmaden afsked med bussen.

„Reichsburg Cochem“

         „Burg Thurant“ ved byen Alken.

Turen er fra torsdag d.25. august til 29. august 2016.
Flemming og Torben kører bussen.
Bussen starter fra Herning meget tidlig og så Århus, Vejle,
Fredericia. Et kort ophold ved grænsen. Derefter direkte til
Mesenich. Du skal selv sørge for maden under busturen.
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FØDSELSDAGE

TAK - TAK - TAK - TAK

JUBILÆUM

D. 03.06.2016 Lis Ebba Hansen   Fredericia
75 år Langesøvej 86, Erritsø
NV 7000 Fredericia

D. 07.06.2016 Mogens Vendelbo Hougaard   Vejle
70 år Søndergade 4A, st. th.

6280 Højer

D. 08.06.2016 Annie Birgitte Sonne   Hillerød
60 år Golfbakken 4 E

3300 Frederiksværk

D. 21.06.2016 Henning Andersen   Silkeborg
65 år Estrupgade 16, st. tv.

8600 Silkeborg

D. 26.06.2016 Bengt Høgberg   København
85 år Strandboulevarden 123, 3 tv.

2100 København Ø

D. 29.06.2016 Dennis Nielsen   Calgary
60 år 311 Willow Ridge Place SE

Calgary, AB T2J 1N2
Canada

D. 02.06.2016 Jytte Neis   Randers
10 år Kompagnivej 18, 2th
NV 8930 Randers NØ

D. 06.06.2016 Orsa Jensen   Fredericia
10 år Kongensgade 73, 1th
NV 7000 Fredericia

D. 07.06.2016 Kim Jensen   Fredericia
10 år Frejasvej 2, st.
NV 7000 Fredericia

D. 16.06.2016 Steen Jochumsen   Calgary
10 år Box 2, Site 2

RR1 Airdrie, AB, T4B 2A3
Canada

En stor tak for opmærksomheden i anledningen af min 75
år fødselsdag til Kbh. forening. Vejle, Fredericia og tele,
kort og blomster.
Hilsen til alle fra Ilse Lauritsen, vi mødes i Mosel.

I anledning af min 65 års fødselsdag, vil jeg hermed sige
mange tak for opmærksomheden fra Vejle, samt mange tak
for telegram fra Silkeborg og HB.
Med kno

Otto Hansen

Vejle

Mindeord.
Det er med sorg jeg må meddele, at foreningen i Vejle
har mistet et medlem.
Vognmand Jørgen Eriksen blev fundet i sin lejlighed
den 2. maj, så derfor kendes dagen ikke.
Jørgen blev indmeldt i foreningen den 27. marts
2015, og var således medlem i foreningen ca. 13 må-
neder
I den korte tid Jørgen var medlem overtog han en del
af havearbejdet, og var ellers med når der var forskel-
lige arrangementer.
Æret være Jørgens minde.
Hans Emborg Vejle

I anledningen af mit 40 års jubilæum i CUK den 30. april
2016 (i Svenden stod det den 16. januar 2016) vil jeg her-
med sige mange TAK til HB og Vejle for de flotte tele-
grammer.
Med kno i bordet

Else-Marie Pedersen, Zürich
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50 år i C50 år i C50 år i C50 år i C50 år i C.U.U.U.U.U.K..K..K..K..K.

Det skal da fejres, derfor holder jeg ”Åbent Sommerhus” lørdag d. 25.
juni kl. 12.

Der vil være mad og drikke, og hen mod aften tænder vi op i grillen.

Det hele sker på Store Strandhave 13, Grønninghoved Strand,
6093 Sjølund.

Hvis der ønskes overnatning henviser jeg til
Grønninghoved Strand Camping (50m.) på 75574045

SU. Senest 20. juni på 61758817 eller JKS@mywi.dk

Med vMed vMed vMed vMed venligenligenligenligenlige hilsner Hønse Jense hilsner Hønse Jense hilsner Hønse Jense hilsner Hønse Jense hilsner Hønse Jens

Grønninghoved strand og sommerhus område.
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TÆKKEMAND
Tækkemand er et meget gammelt håndværk, men har ikke tidligere været organiseret på nogen måde, først i 1980’erne
blev der etableret et tækkemandslav i Danmark, der har heller aldrig været etableret nogen egentlig godkendt uddan-
nelse, men det blev der i år 2000. Så i dag er det et anerkendt håndværksfag. Tidligere blev tækkemanden uddannet hos
den lokale tækkemand, og forlod ikke egnen hvor han havde lært sit håndværk, og der blev som følge deraf heller ikke
megen fornyelse i faget, han brugte de redskaber som han var oplært i at bruge, og fortsatte de traditioner som han havde
lært af sin mester, men til gengæld var der megen egns forskel på både redskaber og metoder, selv om værktøjerne i
store træk var ens. Tækkemandens arbejdsområde omfattede tidligere kun et enkelt, eller nogle få sogne, og da det heller
ikke var en helårs beskæftigelse, var han nød til at have noget arbejde ved siden af, det kunne være som landarbejder,
eller hjemmeslagter og lignende. Hans værktøjs mængde var også ret beskeden. Ting som binde-, sy- og tækkemateriale,
samt stillads og stiger og andre større fornødenheder måtte gård- eller husejeren stille til rådighed. De fleste fik kost og
almindelig dagløn. Det kunne hænde at der blev arbejdet på akkord.
Tækkematerialet var langhalm eller rør, på hede egne var det ofte lyng, eller lyng og halm, det bedste og længst holdbare
var rør.

En af forskellene fra egn til egn er fæstningen af taget, og her skelner man mellem ”syede” og ”bundne” tage. I de
bundne tage presses materialet fast mod tagets lægter med tækkekæppe, som med et andet materiale bindes fast til tag-
konstruktionen med passende mellemrum, i dag anvendes tyk hegns tråd i stedet for tækkekæppe. De ”syede” tage fast-
holdes tækkematerialet ikke af tækkekæppe, men syes direkte på lægterne i en fortløbende syning. Selve syningen fore-
går enten med en lang nål der stikkes gennem taget, og så er der en hjælper, der stikker den tilbage til tækkemanden,
eller ved hjælp af en krumnål, som tækkemanden selv stikker igennem således at den kommer op til ham igen, det er i
dag den mest anvendte metode. Begge metoder er kendt tilbage i middelalderen. Bundne tage blev hovedsagelig brugt
på Sjælland og Øerne, på Østfyn og en del af Midtjylland, mens den øvrige del af landet brugte syede tage, men de sy-
ede tage har bredt sig mere og mere på bekostning af de bundne.

Der er flere forskellige udformninger af rygningen, og denne er også egns bestemt. Rygningen udførtes ikke altid af tæk-
kemanden, men ofte af gårdens egne folk, og hertil brugtes ofte halm eller lyng eller tagrygningsdække med rygnings-
træer. Rygningstræer, også kaldet kragetræer er lavet af flækket egetræ, der i toppen er hæftet sammen med en trænagle,
denne er tagets svage led, og blev efterset når der skulle skiftes halm på rygningen. I nogle jyske hede egne brugte man
tidligere lyng, som så blev overdækket med sand eller jord. Ved kysterne anvendte man ofte tang, som blev æltet sam-
men med ler. Nogle steder nøjes man i dag med løst halm, der så fastholdes med hønsetråd, og derved spare man så kra-
getræet.
I 1889 blev det vedtaget ved lov, at der skulle anvendes jerntråd til binding og syning af materialet over udgangene på
stråtækte bygninger, for at forhindre at brændende tag materiale faldt ned, og spærrede for udgangene. I starten af 1900
tallet blev der mest anvendt kokosgarn eller galvaniseret jerntråd, som i dag er det mest anvendte.

Noget af tækkemandens værktøj. Nål til gennemstickning.

Tagrørene rettes til.
Nyhøstede tagrør til tørring.
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BILLEDER FRA MOSELTUREN 2004-2005
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FREDERICIA
Så er det igen tid til blad nyt. Vi har jo været i hulen og hygget. Og Tom er rigtig kommet på banen som Kok, det er dej-
ligt du har mod på det Tom også den 21. maj var du der. Ved ikke hvad du har lavet, men du ville lade det Lever ligge til
jeg ku komme med. Og nu kan du jo komme ind hvad tid du vil. Solen skinner på Samsø. Og vi er samlet alle de glade
Naver og Navervenner.  Dejligt at være her. Og tak til Flemming for liften fra færgen til campen. Det gjorde det så let.
Begivenheder og møder.
Tors 2. juni kl. 19,00 hulemøde.
Sommerferie indtil. Lør. 9. juli kl. 13,00 grill hygge.
Tilmelding senest 6. juni til Solvejg tlf. 42 75 49 75.
Rigtig god sommerferie alle Naver og Navervenner ude i den ganske land og udlandet. 
Med kno S.W. 

FREDERIKSSUND
Pinsestævnet på Samsø 2016
Cuk-Frederikssund takker for et par dejlige dage på Samsø i forbindelse med Pinsestævnet. Der skal til CUK-Samsø
lyde et stort tillykke med det flotte stævne.
Da der ikke har været noget hulemøde i maj måned på grund af helligdag, er der desværre ikke meget, at berette om.
Men vi ses igen i hulen fredag den 3.juli 2016, hvor Vibeke & Alex har hulevagten.

Husk, at udstillingsvognen er opstillet på
Bløden i Frederikssund til Byfesten.
Fredag 10.juli til søndag den 12.juli 2016

Jægersprisfesten 2016       Fredag den 1.juli – søndag den 3.juli 2016

CUK-Frederikssund ønsker tillykke med fødselsdagen til :
Vibeke Christensen den 25. juni 2016

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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KOLDING
Hulemøde og Generalforsamling tirsdag den 26. april.
Formand Verner bød velkommen, kasserer og hulefar af-
lagde et tilfredsstillende regnskab. Valg: Kasserer Bent
Eriksen og hulefar Ervin Jacobsen blev genvalgt. Eventu-
elt! Forslag om et besøg i Kolding Miniby som nu er op-
stillet i Geografisk have med indbudte gæster fra andre
foreninger.
Med kno i bord Arne.

HØRNING
En rapport / referat fra et møde der ikke blev til noget.
Grunden mandefald og andre omstændigheder så som
helligdage, blev mødet d. 13 – 5 aflyst.
Men skidt så er der det mere overskud til årets brag af
fugleskydning d. 4 - 6 – 2016 i Øster Højst. Her er cam-
pingpladsen ved at blive okkuperet, den første camping-
vogn er allerede ankommet. Der er rift om pladserne. De
ledige sovepladser er bukket, op til et år forud for arrange-
mentet. Så er det bare det gode vejr der mangler at blive
bestilt, den bestilling går af sted en af de nærmeste dage.
Vi glæder os til at se alle Hørning Naverne, så vi kan få
Karen væltet af tronen, det er ved at være på tide. Men
først må hun stille et ordentlig morgenbord på benene.
Skrevet af ham formanden.

HILLERØD
Vi skulle have haft huleaften her i maj måned, men sådan
lige op til pinsen var udsigten til solidt fremmøde ikke på
den optimistiske side, og vi valgte at aflyse huleaftenen.
Til gengæld kan vi se tilbage på en dejlig og levende aften
i april, hvor mange fornøjelige emner blev vendt i luften.
Formanden med mage havde været på rundtur i Iran og
delte rundhåndet ud af de mange indtryk fra dette spæn-
dende land, til hvilket holdningerne ellers er ret så forskel-
ligartede og også, med eller uden grund, nok så fordoms-
fyldte. - - De teknisk dygtige iblandt os, og dem er der
nogle stykker af, var i stødet til at behandle elektricitet
ikke blot jævnt og vekslende, men så spændende, at en
anden mindre kyndig kan ængstes ved at tænde kontakten.
- - Også fart og fartbøder, endog for de kongelige, fik sig
en tur. Selv Island havde nogen noget at sige om, og det er
vel heller ikke uden grund. - - Men mest kuriøst af alt var,
at nogen havde haft kontakt med en irsk leprechaun, på
irsk også leipreachán eller mange andre stavemåder. Om
vi nu skal befrygte, at denne dværglignende skælm, som
ellers plejer at sidde alene og passe sine sko reparationer,
nu skal snige sig ind på os og lave rævestreger eller andre
ondskabsfuldheder, hvad den slags har for vane, er ikke til
at vide. Men han er nogen gange til at fange, hvorefter han
opfylder ønsker for blot at slippe løs igen, og det er måske
så heller ikke så ringe endda. - - - Tilbage til realiteterne
har vi huleaften den 10. juni, og lørdag den 25. juni slutter
vi før sommerferien med vor sædvanligt velbesøgte som-
merfest hos Hulefar Peder, til hvem besked om deltagelse
i arrangementerne gives
på tlf. 48 17 07 12 eller 27 94 01 34.
Med kno, Bent

HERNING
Hulemøde d.20/4 med 15 deltagere, inkl. en gæst som muligvis kunne tænke sig at blive naver - han skal være så vel-
kommen! Rettelse til bødekasse optællingen - banken - er fortsat ikke enig med os i vores optælling - men vi kan godt
regne med borgmesterens resultat, for han er den eneste der har nøglen til bødekassen!!!
Så blev planen lagt for søndag d.1/5,når Maie Fenne kommer for at fortælle om hendes tid på de store vande som tele-
grafist. Ole og Lilly blev lyn hurtige enige om, at de sagtens kunne stå for pølser og tilbehør efter Maries fortælling.
Flemming fortalte, at han havde hørt noget om at Ilse og Svend Åge ville komme på besøg i Herning, så han lovede at
han ville ringe rundt, så vi kunne mødes til en lille sammenkomst og hilse på dem. Vi glæder os til jeres besøg, så I skal
være velkomne. Vi er et par stykker i vores flok, som ikke helt har styr på ligheder og forskelle imellem de fremmed
skrevne og os naver. Vi har heldigvis Vagner, som vi fik overtalt til at forklare os om forholdene ved vores første hule-
møde efter sommerferien - altså d.17/8. Vi skulle denne aften have „sekretær“ tarteletter, de var vist også gode nok - men
- men, sekretæren havde ikke rigtig styr på mad mængden, for den meget mad sagkyndige Peder udtalt straks der er
IKKE mad nok. Han fik ret, så heldigvis havde borgmester nogle flutes og ost, så vi blev vist alle nogenlunde mætte.
(Jeg ved ikke, om jeg er diskvalificeret som mad leverandør fremover, vi får se! ) Heldigvis havde vi våde varer nok - så
heldigvis havde Harald lyst til at høre omgangs klokken - tak Harald.
Søndag d.1/5 blev en rigtig dejlig dag iflg. min pålidelige kilde - for Marie var rigtig spændende at høre på - hele 20
personer havde valgt at tilbringe søndag formiddag i hulen
for ar høre om Maries telegrafist oplevelser ude
på de store verdens have.
Naver hilsen

Jonna

Minibyen Kolding
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NÆSTVED
Mandag d. 25.04 var vi 7 medlemmer, der var mødt i Hulen kl. 17. Grunden var, at vi havde aftalt, at Simon Dethlefs
skulle komme og besøge os sammen med sin vært Christian Kaiser. Simon er 24 år og kommer fra Husum i Tyskland,
hvor han er uddannet snedker. I Tyskland havde han mødt Christian på en rasteplads. De var kommet i snak, Simon
havde fået en madpakke og et lift med familien de næste 200 km. Christian er uddannet murer, og de var blevet enige
om, at Simon skulle komme til Danmark, nærmere bestemt Fuglebjerg, hvor Christian havde noget renovering på sit hus,
Simon kunne hjælpe med. Simon har været på valsen i 1½ år, hvor han har været i 12 forskellige lande. Han skulle være
i Fuglebjerg i 3 uger, hvorefter han skulle tilbage til Tyskland. Christian er dybt imponeret over det flotte arbejde, Simon
har lavet. Begge blev vist rundt i Hulen og fortalt, hvordan livet var i Næstved Naverforening. Simon har også været på
besøg hos Næstveds borgmester Carsten Rasmussen, hvor han fik det obligatoriske stempel. Efter et par timer med
hygge  og sang, tog gæsterne af sted, og vi ønskede naturligvis Simon fortsat god rejse og håbede, at vi ville ses igen.

NYSTED
Hulemøde den. 5. maj 2016 7 svende var mødt til hule-
møde denne aften den. 5. maj – Kristi himmelfarts dag og
også dato for Danmarks befrielse. Vi indledte mødet med
1 min stilhed for Leo Thorsen som nu er taget på den sid-
ste rejse. Udflugten den. 28. maj er nu aflyst fordi mange
af svendene har flere gøremål i maj måned så tilslutningen
til udflugten er under halvdelen af medlemmerne, det er
for lidt og vi enedes om at aflyse eller udskyde udflugten
på ubestemt tid. Hulemødet skulle egentlig have været
aflyst eller flyttet, men ved sidste hulemøde blev det aftalt
at vi skulle besigtige den nye hule inden sommerferien, så
dette var sidste chance for at være sammen inden vi lukker
for sommeren. Ny hule bliver i det gamle Rådhus med
indgang fra skolegården, det er i stueetagen og bliver en
realitet med åbning i september. Der skal ændres lidt for at
vi kan bruge hulen, men det skulle være en smal sag da vi
jo alle er håndværkere og vi har god kontakt til service-
lederen i Kommunen. Der skal laves nyt bord som er et
rund bord med plads til 14-16 svende så vores arkiveret
Wegner stole vil tage sig godt ud i den nye hule. Maling af
rummet står vi selv for og det øvrige med køkkenvask,
bordplade, låse og trappesten er i Kommunens regi. Ende-
lig er det lykkedes at finde et større rum hvor alle sven-
dene kan være på en gang. Efter besigtigelsen gik turen
tilbage til hulen hvor der blev kogt røde pølser og dertil
kartoffelsalat med en dram for at det skulle glide lettere
ned. Minderne blev sunget og vi var klar til at gå somme-
ren i møde. En dejlig aften til at spadserer hjem i og man
kunne tydeligt dufte at sommeren er på vej.
Med kno Oldermanden

NAKSKOV
Til hulemødet d. 6/ 5 var der mødt 6 naver og 2 naver-
venner plus en gæst op. Bo der også var til stede ved sid-
ste hulemøde, havde ytret ønske om at blive naverven, så

komme efter sommerferien, da interessen for at støtte os
stadig var stor. En lille håndfuld dukkede op til Søndags-
messen den 24.4.. Der var på forhånd aftalt, at de første
„par“ timer skulle bruges til gennemførelse af en meget
tiltrængt afstøvning, pudsning af diverse effekter m.v.. Der
var rigeligt at gå i gang med, men vi er jo også en gammel
forening. Det pyntede, men der er lang vej igen. En STOR
tak for indsatsen. Der blevet hygget både under og efter
seancen, hvor der sikkert var brug for ekstra væde. Juni
måned er jo tiden vor vi trapper ned for sommeren og
samler kræfter til vore mange traditionsrige 2. halvårs-
arrangementer. Så kom i Hulen til Feriehulemøde onsdag
den 15. juni kl. 13.00!!! Bødekassen skal tømmes, og
forhåbentlig er den nye Københavner Nav trods tidsnød
udkommet. Spændende at høre, hvor din ferie går
hen. God sommer ønskes alle nær som fjern, men håb om
at den bliver lige så god som i skrivende stund.
Arrangementer:
15.6. kl. 13.00 Ferie-Hulemøde - bemærk tidspunkt!
Med kno i havebordet

Niels „2 m“

KØBENHAVN
Svende-Hulemødet i april var flyttet en dag frem til
den 14.4., da det så ville passe med et besøg af omkring 
15 personer fra en pensionist-tømmerforening.
Dagen måtte desværre aflyses, da undertegnede var blevet 
syg for en længere periode. Det blev aftalt at de i stedet vil

det blev han denne gang, velkommen i blandt os Bo. Vi skulle se på de forslag der var kommet, men de fleste var sendt i
Office, og da jeg har Windows 10, var de ikke til at åbne, ´´jeg kunne ikke.´´ Forslaget fra Aalborg blev drøftet, som det
eneste. Vi blev enige om at flytte hulemødet i juni til fredag d. 10/ 6 grundet afmeldinger, Vi skal også have fundet en
dato til vore sommerfest, og det passer godt at vi alle er der den dag. Efter mødet gik vi i gang med det kolonariske, med
god appetit. Vi sluttede aftenen ved 23.00 -23.30, så det blev igen et godt hulemøde
Med kno i bord Henning

Fredag d. 06.05 bød formanden velkommen til de 14 medlemmer, der var mødt til hulemødet. Vi kan konstatere, at der
kommer flere mennesker i Hulen. Det giver mere omsætning, men frem for alt er det rigtig hyggeligt. Vi har også fået 4
nye støttemedlemmer. Solen er kommet til Danmark. Det betyder, at det var tid at sætte de nye vinduer i, så 3 raske
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SØNDERBORG
16-4-2016 lørdagstræf vi var 3.    
25-4-2016 var det hulens tur med en rengøring, da der
skulle kommer gæster fra Fyn d. 5-5-2016. Inga og Susie
havde lavet en frokost til dem og os. Inga havde bagt en
kage og „pigen fra fyn“ troede at de skulle have et sønder-
jysk kaffe bord. Da de nu var kommet fra Fyn.
Vi havde en god dag med hygge snak. TAK. 
Med kno i bordet JOHN

SILKEBORG.
Til vor ekstra ordinære generalforsamling 23 april havde
vi de indkomne forslag til delegeretmødet til pinsestævnet
til debat, og det blev afviklet stille og roligt.
Da vi for nogle år siden havde succes med ”Store Bade-
dag” og den stadig bliver omtalt positivt har vi snakket om
at genoptage noget lignende medio august måned, men
derom mere i DFS‘s juli udgave.
Med kno i bordet Skipper.

SAMSØ
Hule møde 1/5 16, 8 fremmødte. Et intenst møde med
mærkbare stres reaktioner over den store opgave vi står
over for her på Samsø i forbindelse med det nu meget
aktuelle pinsestævne. Mødet blev efter en til tider ophedet
debat, afsluttet med en fælles huskekage om at vi løfter i
flok og gennemfører et mindeværdigt stævne, og ja så fik
vi da et par pils.
Med kno Mogens

RANDERS
Undertegnede deltog desværre ikke i det kombinerede
hulemøde og vi-hygger-os-med-varme-hveder den 21/4,
men efter sigende var det en god aften.
Kristi Himmelfartsdag den 5/5 drog foreningen samt nogle
hygsomme gæster ud på den årlige travetur fra Randers
Bro til Fladbro i det skønneste solskinsvejr i mands
minde. Solenergien må have fået folk til at sætte det lange
ben foran, for en-to-vupti var alle mand ankommet til Jul-
les have med de varme pølser. Herefter nåede de Jans
Tarzanbæk, som han kom flot over uden våde strømper –
måske fordi han havde taget dem af? KB gjorde ham kun-
sten efter – og kom (næsten) helt over. I Hulen sørgede
Freddy for fin borddækning, og Stoffer holdt godt øje
med, at alt gik ordentligt til.
Da alle var godt hjemme, var der dømt spisning, snak og
råhygge resten af eftermiddagen. Dejlig dag – vi glæder os
allerede til næste år.
Næste hulemøde er fredag den 3/6 kl. 19.
Der er ostebord den 12/6 kl. 11. Pris 75 kr.
Grillfesten er den 1/7 kl. 19. Pris 75 kr.
Tilmeldingssedler ligger i Hulen.
Vi siger tillykke til Jytte Neis, der har 10 års jubilæum
som naverven den 2/6.
Og så glæder vi os til Pinsestævnet,
der i skrivende stund er lige om lidt.
Med kno

Helle

ODENSE
Den 5-5 kørte vi en tur ned får at besøge Sønderborg
naverne. Vi kørte tidligt fra Odense så vi kunne handle lidt
over grænsen. Kl. 13 var vi fremme ved naverne. De mod-
tog os i strålende solskin (Den havde jeg bestilt). Vi fik en
dejlig frokost som pigerne havde frem tryllet. Og vi måtte
ikke betale for den, det siger vi tak for, ja så måtte vi lige
slå på klokken. Jeg troede ellers lige at vi skulle have det
store Sønderjyske kaffe bord, men nej, det fik vi ikke. Vi
fik da en dejlig chokoladekage. Vi var hjemme i Odense
igen ved 23 tiden. En 9-23 tur.
Det er blevet besluttet at vi griller i hulen den 4-6 kl. 12. I
skal bare komme med jeres gode humør, så klarer Ole og
hulemor resten.
Den 6. august skal vi på Boulevard kroen og spise ægge-
kage. De steder hvor vi plejer at komme er brændt ned. 
Og pludselig skal vi til Mosel. God sommer til alle.
De bedste hilsener pigen fra Fyn.

VEJLE
Hulemøde 29. april 2016. Langbordet var besat af afte-
nens fremmødte, dvs. 10 inkl. køkkenfeen.
Den gode stemning nærmest strålede ud af vinduerne ved
ankomsten. Sågar hytten frydede sig til aftenens sammen-
komst. Samtalen startede med gennemgang af tidligere
borgmestre i byen - Inkl. den sidste kongeligt udpegede af

mænd har knoklet i nogle dage. Hvor er det blevet flot. Nu
har vi næsten Næstveds flotteste hus.

SLAGELSE
Hulemøde d. 6. maj 2016: Vi begyndte med sang nr. 15
efter ønske fra Birgit til minde for Jørgen. Der var frem-
mødt 7 medlemmer til et hyggeligt selskabeligt møde.
Som delegeret til Pinsestævnet sender vi Søren Kirkeby da
vores formand er forhindret. Aftenens emne var fortællin-
gen om Storebæltsbroen i 1997, som vores, meget savnet,
Ejvind var guide for. En meget stor oplevelse. Som afslut-
ning på aftenen nynnede vi en aftensang.
Med kno i bord.

Ejner        

Husk næste hulemøde er d. 02.06
hvor vi starter med ekstraordinær
generalforsamling kl. 19.
Hilsen Marianne
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ÅRHUS
Den 8/4 var det tid til den årlige generalforsamling, men
det mest vigtige denne aften var Kajs berømte oksehaler.
Og sikken sovs. Der blev ædt lige indtil vi revnede. Dej-
ligt. Efter vi havde slået mave kunne vi komme i gang
med generalforsamlingen, Frank blev dirigent. Forman-
dens beretning blev godkendt, kassererens beretning lige-
ledes efter et par spørgsmål, samt „kommentarer“. Huler-
egnskabet godkendt. Der blev et par nyvalg, vi fik en ny
revisor og revisorsuppleant, samt en ny sekretær. De ind-
komne forslag fra HB blev gennemgået. Ole L. og Richard
blev valgt til repræsentanter til delegeretmødet på Samsø.

Efter et par hyggelige timer var det tid til at sige godnat.
Den 21/4 blev der serveret varme hveder i hulen. Der var
mødt 14 personer op denne aften. De smagte vældig godt,
og med masser af smør til. Det fandt hulefar også ud af, da
vi lige pludselig var løbet tør for smør, og han måtte finde
den smørbare frem. Så var det problem løst. En hyggelig
aften.
Husk hulemøde 10. juni. Hvor vi atter vil prøve at af-
holde skiveskydning, fordi vi måtte aflyse pga. manglende
tilslutning. Så mød op og lad os få en hyggelig aften på
skydebanen og i hulen.
Med kno

Chefsekretæren...

ÅLBORG
Hulemøde den 4.maj 2016. Præcis kl. 19,00 blev sandhe-
dens lys tændt, og formanden kunne byde velkommen til
13 veloplagte svende, derpå sang vi nr. 32 ”Naver kæk”.
Svend-Erik kunne berette, at dagen i dag er opkaldt St.
Florian. Det han blev mest kendt for og som også kostede
ham livet, var at han prøvede at befri 40 kristne fra henret-
telse, men han blev selv fanget og tortureret og kastet i
floden Enns, med en møllesten om halsen. Det her nævnte
fandt sted år 300 f.k. I dag ligger der en smuk by i Østrig
som er opkaldt efter St. Florian. Det kan anbefales alle,
som kommer på de kanter at besøge stedet. Nok om det.
Bestyrelsen for naverne havde møde den 3.maj, hvor vi
bl.a. drøftede den netop overståede Forårsmesse. Bestyrel-
sens tanker går på, om vi kan bruge vores tid på noget
bedre end forårsmessen. Gode ideer til hvad det kunne
være, modtages naturligvis gerne. Pinsestævnet står for

døren, desværre har Leif meldt afbud, så der er mulighed
for en anden at komme med. Den årlige udflugt bliver den
27.august 2016, og der er to forslag, det ene går på en tur
til Hirtshals og med færgen til Stavanger og Bergen. Alter-
nativet er noget så hjemligt som Egholm.
Blandt de tilstedeværende var der stort flertal for Egholm.
Formanden mindede om tilmelding til hulemøderne, det er
en betingelse for at vi kan få økonomien til at hænge sam-
men. Gunner og Kjeld meldte sig som hjælpere til serve-
ring og oprydning, og de blev næsten færdige. Så blev
lyset slukket. Og kunne Gunner ikke vente længere med at
ringe på klokken, han syntes det havde været så god en
dag, at han ville give en omgang. Så var der tid til det
kulinariske. Joan havde slidt i køkkenet og kunne servere
den dejligste gullasch med kartoffelmos + tilbehør. Deref-
ter en dejlig dessert med fløde, som vi alle ”trænger” til.
Så kom sangbøgerne frem, Irene foreslog vi sang ”Fra
Arilds tid”, det blev dog ikke nogen succes. Det gik meget
bedre med nr. 73, 15, 74 og 34.
Indimellem var der flere der slog på klokken, så det blev
en gemytlig aften, som sluttede med minderne kl. ca.
21,30.
Med kno

Kai Frederiksen

slagsen. Påpegede den agtværdige Vejle formand: det var
her i staden det skete sidste gang i Danmarkshistorien.
Så et par andre løgne historier. Otto blev sat i øl-arbejde
hele tiden. Og så startede mødet.. med sang nr. 73 .... Og
passende indlagte skål pauser. Per blev sagt tak for indsats
ang. Naverbord til Sdr. Hygum. Projektets videre bearbej-
delse styres af Kaj og Hans. Så kom forårsrengøringen på
tale. Otte meldte sig som kok til arrangementet. Samtale
ang. Pinsestævne. Niller passer hytten i Pinsen. Otto fik
gave i anledning af 65 årsdagen den 4. maj. Så sang vi nr.
83, her dog kun 1 skål. Så en kvalificeret konversation
ang. den hæderkronede drik Brassilberg, som fås på hel-
flasker (i Brasilien) modsat Europa, hvor Underberg kun
leveres i små flasker... Rejsekammeraterne gennemgik det
meste af Sydamerika, hvor bla. den agtværdige kasserer
har trådt sine sko delvist flade. Samtidig en kvalificeret
debat ang. ejerforhold på Sælvig Camping, hvor en agt-
værdig navngiven kvinde efter eget udsagn har overnattet i
samtlige hytter. Dog ikke på én gang. Jo, vigtige emner
berøres.! Ibsgård gengav de sædvanlige dele af sin søfarts-
historie. Et hjerteligt måltid blev delt, med rundhåndet
snaps og øl. Efter opvask og 
rengøring blev helt ekseptionelt samtalen ang. Sdr. Hygum
genoptaget. Diverse effekter, værktøjer, kunstfærdige re-
medier etc. omtalt - alle til samlingsstedet i Sdr. Hygum.
Kort pause og nok en halv kaldes til bordet. Og Otto
trådte straks i karakter. Så opstod en idé: Lad os dele hver
vor historie i 20 minutters anekdoter på hver sin fortælle-
aften. Det gik der så 10 min med, at gruppen på nordsiden
af bordet hver i sær fortalte, og skålede samtidig. Rundt
kl. 22 sluttede sammenkomsten med opkald til taxa.
Referenten takker for festlig uro og en god uordentlig
tone.
Med kno

Per Hemmingsen

Husk traveturen lørdag den 18. juni, tilmelding som
sædvanligt til Hans Emborg tlf.: 40 92 97 05.



     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

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

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

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

    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

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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