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PINSESTÆVNE SAMSØ

Curt Carlsen 80 år.
Den 29. juni 2016 kan
Dennis Nielsen
311 Willow Ridge Place SE
Calgary, AB, T2J 1N2
Canada
fejre sin 60 års fødselsdag.
Tillykke fra foreningen I Calgary

Curt har i 10 år besejlet verdenshavene og har i
mange år været medlem i Helsingør Naverne,
men også Århus Naverne som han har ønsket,
fordi Curt har noget tilknytning til Århus, vi ser
ham desværre ikke så tit, men når han er her,
hører vi gerne hans beretninger fra den store
verden, også hvad der sker i Helsingør, vi vil
gerne fra Århus Naverne ønske dig tillykke med
din 80 års fødselsdag, og ser frem til at fejre dig
i vores hule.
Århus Naverne
Ole Lindeborg

2.

FØDSELSDAGE
D. 01.07.2016
65 år

Leif Pedersen Ålborg
Furrebyvej 6
9220 Ålborg Øst

D. 05.07.2016
75 år

Svend Erik Akselsen Stockholm
Sødre Jordbrovægen 137
S-136 51 Haninge
Sverige

D. 05.07.2016
75 år

Rudolf Mayer Hillerød
Utkesvej 23
3400 Hillerød

D. 08.07.2016
75 år

Ole C. Puggard Holbæk
Kikhøjparken 13 B
4300 Holbæk

D. 08.07.2016
65 år

Manne Bæk
Stevnsvej 12
7700 Thisted

D. 14.07.2016
75 år

Arne Brinkland Los Angeles
arneblan@pacbell.net

D. 15.07.2016
75 år

Hans Frederiksen Slagelse
Møllevangen 15
4200 Slagelse

D. 17.07.2016
70 år

Jens Nissen
Vejle
Hans Egedesvej
7000 Fredericia

D. 18.07.2016
65 år
NV

Anni B. Jørgensen København
Daruplund 15, 1 mf.
2660 Brøndby Strand

D. 23.07.2016
70 år

Steen Jochumsen Calgary
Box 1, Site 2
RR1 Airdrie, AB, T4B 2A3
Canada

D. 25.07.2016
70 år

Karl Jensen
Calgary
2914 Oakmoor Cr. SW
Calgary AB T2V 3Z7
Canada

D. 26.07.2016
75 år

Hans Ove Hansen Silkeborg
Tulipvej 94
8600 Silkeborg

D. 28.07.2016
80 år

Curt Carlsen
Århus
Dyresøvej 27
3000 Helsingør

Silkeborg

TAK - TAK - TAK - TAK
Tak for opmærksomheden ved mit 10 års jubilæum som
naverven
Jytte Neis, Randers
Samsø Naverne takker for de mange hilsner i form af flotte
telegrammer og gaver fra stort set alle foreninger. Det var
en fornøjelse at være sammen med jer glade mennesker til
pinsestævne!

En TAK til alle dem der var med til Jørgens sidste rejse.
Og tak til alle de faner der var mødt op. Og tak til alle dem
der tog med ud i Sønderborgs hule for at slutte der.
TAK. FAMILIEN.
Tak for opmærksomheden i anledning af min 70 års fødselsdag, i form af telegrammer, telefon opkald, beskeder på
nettet.
Med kno
Erik Carlsen, Århus.

Mindeord
Det er med stor sorg vi må meddele at æresmedlem Jørgen
Schaffer er afgået ved døden.
Han sov stille ind den 6/6. Jørgen nåede at blive 83 år.
Han vil være savnet i naverkredsene.
Æret være hans minde.
Sønderborg naverne.

3.

Mindeord
Det er med stor sorg, at jeg må meddele, at vi i Næstved har mistet Jess Jensen. Jess blev født på Amager
d. 16.08. 1946. Han kom efter endt skolegang i lære på
B & W som elektriker. Her var han hele sit arbejdsliv.
Jess blev sendt ud som projektleder i hele verden, hvor
han havde ansvaret for installation af generatoranlæg.
Han talte tit om sit liv på Bermuda, Bahamas og andre
destinationer, hvor han har arbejdet. Jess gjorde et
stort arbejde med hensyn til opdatering af medlemslister og lignende i Næstved Naverforening. Jess var
altid hyggelig at være i selskab med, men sygdom
gjorde, at han ikke kom så tit i Hulen, som han og vi
kunne ønske, de sidste år. Jess døde d. 18.05 og blev
bisat på en smuk solskinsdag d. 26.05.
Vores tanker går til Birgit, som har mistet en ægtefælle
og ven gennem 49 år, samt til datteren Mia,
svigersønnen Ulrich samt de 2 børnebørn.
Æret været Jess‘s minde.
Finn C. Pedersen, formand

Det er med stor sorg vi må meddele, at foreningen
I Calgary har mistet en god naver ven som er taget
på sin sidste rejse.
Wagnar Lærke tabte den 28. maj kampen mod
kræften. Wagnar var medlem af Calgary Naverforening siden 1995.
Æret være Wagnars minde.
Naverne I Calgary

Formandens Spalte.
Lidt fra Sdr. Hygum Hjemstavnsgård. Søndag den 22. maj, var vi 16 tilstede i Sdr. Hygum på Hjemstavnsgården, da CUK’s
Naverhule blev åbnet. Der var 2 journalister tilstede, en fra den lokale Ugeavis og en fra Jydske Vestkysten Vejen, hvilket
der kom et par gode artikler om os CUK, samt vores samarbejde med Hjemstavnsgården. I løbet af den tid vi var der, blev
der rettet mange henvendelser til os, med spørgsmål om og omkring Naverne. Vi blev ligeledes kontaktet af en person,
der havde medbragt Navereffekter, og spurgte, om vi var interesseret i dem. Det viste sig, at effekterne der bestod af
Stævnemærker-emblemer samt en Vandrestok, havde tilhørt et tidligere medlem i København. Medlemmet hvis navn var
Nan Dahl, havde været medlem i København i 42 år. Nan Dahl døde i 2005. Disse effekter er fremlagt i en ”montre” på
Hjemstavnsgården. Der vil i forbindelse med åbningen af Naverhulen, blive afholdt lidt ”Festivitas” i forbindelse med
arrangementet ”Landsbyen i arbejde og fest” fra den 14 til 17. juli. Det vil så være lørdag den 16, hvor det vil blive afholdt.
Kaj Jepsen, Formand HB.

Formandens Spalte.
Pinsestævnet 2016 er vel overstået, og en stor tak til Samsø-Naverne for et godt stævne. På delegeretmødet blev der
vendt flere emner, som vil fremgå af referatet. Et punkt, der ikke blev fuldført på delegeretmødet var valg af arkivbestyrer.
Senere talte vi i HB om hvilke muligheder der så var. Inden festaftenen startede, kontaktede HB igen Michael Hylleborg
fra Silkeborg-Naverne, der i samarbejde med Elo Bjerking og Vagner Sørensen indvilligede i, at gå ind i arkivarbejdet. En
stor tak rettes hermed til Michael. Der skal også lyde en stor tak til Vagner Sørensen, der efter en lang årrække har valgt at
trække sig tilbage fra arkivarbejdet. HB og CUK er taknemlig over, at du i det omfang du kan afse tid, når der er brug for
din støtte og viden om arkivet, vil være Elo og Michael behjælpelig i det videre arkivarbejde.
Det er altid rart, når man telefonisk kan hjælpe andre, men tirsdag den 7.juni var ikke lige den samtale, der var mest ventet.
Regnar fra Sønderborg ringede, og kunne fortælle, at Jørgen Schaffer var taget på sin sidste rejse. Jørgen er/var kendt af
alle for sit store arbejde i og for CUK. Især for sit store engagement med, at sende unge håndværkere på udvekslingsarbejde i 1 år eller 1 ½ især til Schweitz. Jørgen blev optaget i den daværende forening i Bern i 1956, og kunne her i efteråret havde fejret 60 års jubilæum, hvilket ikke blev ham forundt. CUK har hermed mistet et medlem, der vil blive husket
rundt i foreningerne, hvor Jørgen var en hyppig gæst.
Fra HB ja hele CUK vil vi hermed sige: Ære være dit minde Jørgen.
Kaj Jepsen
Formand HB.

4.
Dagsorden for delegeretmødet Den 15. maj 2016 på Samsø.
Velkomst til Samsø
Formanden bød forsamlingen velkommen til Samsø og
håbede at vi for et godt møde.
Overrækkelse af stævnebanner, og Stævnesang
Formand for Nakskov overrakte formanden for Samsø
banneret og herefter sang vi stævnesangen.
Valg at dirigenter og referenter.
Som dirigenter blev Ole Bøwig og Hans Emborg valgt.
Som referenter Laila Dideriksen og Ove Graae.
Godkendelse af forretningsorden.
Appel.
Valg af stemmetællere.
Her blev Freddy fra Randers og Karl Jensen Hillerød valgt.
Formanden oplæser om jubilæer o.a.
Naver på sidste rejse
Johnny Wimmelmann Vejle
Peter Poulsen Silkeborg
Chresten Kolb Sønderborg
Lis Lindskjold Aarhus
Erik Jacobsen Holbæk
Rie Djuraas
København
Preben Kærgaard
Herning
Mogens Brøndsted
Holbæk
Knud Nielsen Bom
Calgary
Maria Thorp Nakskov
Leo Thorsen Nysted
Jørgen Eriksen Vejle
Svend Laugesen
Los Angeles
Børge Christensen
Los Angeles
Arvid Bollesen Los Angeles
Mærkedage.
25 År.
Elisabeth Kamstrup Næstved
Claus H. Krems Silkeborg
Kim Guldberg Zürich
Hans Frederiksen
Kurt Nørgård Aalborg
30 År.
Ebert Christensen
Jørgen Christiansen
Ole Bjelgart
Aarhus

Slagelse

Holbæk
Thorshavn

40 År.
Bengt Högberg København
Kaj Hansen
Frederikssund
Else Marie Pedersen
Zürich
Svend E. Akselsen
Stockholm
Kaj Jepsen
Vejle
50 År.
Ebbe Lehmann Calgary
Jens K. Sørensen
60 År.
Vagner Sørensen
Tage Nielsen Hillerød

Kolding

Herning

8. HB-Beretning v/formand Kaj Jepsen
I året der er gået, er der fulgt op på det forslag, som Naverne i Hørning havde stillet, på det sidste delegeretmøde
i Nakskov. Forslaget, der blev vedtaget med enkelt justering, indebar at HB skulle arbejde videre med, og undersøge den økonomiske udgift, samt evt. indmeldelse i
CCEG igen. Som et naturligt valg, hvilket der sikkert ikke
er nogle af de forsamlede, der er til stede i dag, kan have
noget at indvende imod, forespurgte HB Christian Riedel,
om han ville påtage sig denne ” opgave ” hvilket han
sagde ja til. Christian har efterfølgende deltaget i et træf/
møde afholdt af CCEG i Lauf an der Pegnitz i nærheden
af Nürnberg, hvor han overfor de forsamlede, præsenterede CUK’s fremtidige planer/ønsker ang. CCEG. Præsidenten for CCEG Ludwig Hense var meget positiv indstillet overfor CUK’s tilbagevenden som CCEG-medlem,
hvilket han senere gav udtryk for, i en mail stilet til HB.
Ligeledes har Ludwig Hense planlagt en tur til Danmark
her i 2016, hvor han foreslog et møde med CUK. HB vil
ikke her i beretningen, uddybe resultatet fra mødet. Det vil
vi overlade til Christian Riedel, idet han kan uddybe resultatet af mødet bedre og mere fyldestgørende end HB.
For omkring 3 år siden, rettede Suzi Apelgren henvendelse til CUK, angående udgivelsen af en bog om CUK. I
løbet af 2013, havde Suzi udvidet bogprojektet til, at der
skulle afholdes en Navercamp. Til dette havde hun kontaktet Hjerl Hede Museum. Dette resulterede i, at HBformanden blev inviteret til et møde på Hjerl Hede, sammen med Suzi-økonomidirektøren for Hjerl Hede, samt 2
ansvarlige for Lokalhistorisk museer i et par kommuner,
der tilsyneladende samarbejde med Hjerl Hede. Efterfølgende havde Naverne i Aarhus accepteret, at Suzi
Apelgren blev inviteret, så hun lørdag ved Huleaften,
kunne informere nærmere, og mere detaljeret ang. projektet.
Fortsættelse følger

5.

UNDERBERG
UNDERBERG, Der har adressen: Von-Galen-Str. 35 – 47906 Kempen Tyskland, alt efter hvilken rute man
vælger er der mellem 718 km og 879 km altså en dags kørsel. Jeg vil med dette blot undersøge om der i
medlemsskaren i NAVERNE er interesse for en sådan tur ned og se UNDERBERG Fabrikken?
For at kunne leje bus til en overkommelig pris, skal vi jo nok være 40 personer der vil deltage,
MEN dette er første omgang en undersøgelse, og viser interessen sig stor nok,
vil jeg arbejde videre med turen: Kørsel, overnatning og evt. andre udflugter og antal dage.
Send mig en mail hvis nogen er interesseret!
Mail: oewestergaard@gmail.com. tlf. 20971844.
Med naverhilsen “kno”
Otto Westergaard
Medlem i Århus
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HERNING
Er der „Strisser på Samsø“?
Vi kunne ikke finde ejermanden til denne minicykel - parkeret
udenfor hytten „indeholdende“ borgmesteren og Kaj Helmuth
under pinsestævnet på Samsø. Vi måtte konstatere, at pgl
havde forsøgt at nedlægge vores uundværlige hulefar og borgmester - hvilket selvfølgelig ikke lykkedes, for borgmesteren
lægger sig jo KUN ned når der er sygeplejersker i nærheden!
Heldigvis fik vi alle hjem i god behold, men vi overvejer nu
om borgmesteren fremover skal hede „blomkålsøre“.
Vi søgte selvfølgelig kvalificeret svar på vores spørgsmål om
hændelsesforløbet - men vi måtte på værtshus på Samsø, altså
„Ræven“ som straks hjalp os på rette spor - ja, de var så venlige at yde borgmesteren første hjælp i form af flere hundrede stykker plaster til blomkålsøret - for som de sagde, man ved jo aldrig hvad naverne kan finde på resten af stævnet.
Men alt er godt igen, vi har ved selvsyn til naver møde d.18/5 set at han overlever - gerningsmanden har vi også fået
oplyst, så måske han skylder 1 kvaje bajer.
Hulemøde d.18/5 - 12 personer var klar til at deltage selvom vores pinsestævne havde været lidt langvarigt for nogle. Vi
fik mad nok denne gang, Ketty havde fabrikeret de dejligste bøffer i folie - serveringen blev udført af Jørg som sprang
rundt hele tiden. Tak. Igen lidt klog snak - 1 øl på Maritza i Århus kostede i Vagners ungdom 5,00 og ugelønnen var 7,00
- men han havde altid kontanter også til udlån!!!!
Ketty gav en 1 omgang og lidt efter kom Vagner på „banen“ med 1 omgang -“tju hej - hvor det går“. Tak til jer begge 2.
Dessert havde vi også nok af denne aften, for Erling havde sponsoreret en KÆMPE æske chokolade - noget der faldt
forbavsende godt ind i vores smag - det passer åbenbart godt sammen med øl og vin. Vidste ikke at naver var så sliksyge.
Så er sekretæren blevet rigtig pensionist med rejsekort og det hele - men de glemmer vist at give mig rabat, jeg skal betale 102,- for en enkelt billet fra Fredericia - jeg taler lige med borgmesteren om, hvordan det lige er man rejser med tog
og senere får mere tilbage end det billetten har kostet!!!
Sidst men ikke mindst - TUSIND TAK FOR ET GODT PINSE STÆVNE fra alle i Herning.
Naver hilsen
Jonna

6.

HILLERØD
En vinter og en naver-sæson er ovre, sommeren har allerede meldt sig, og vi holder fri juli og august. Første mødedag
efter ferien bliver huleaften: 2. fredag i september. - - - - En sæson giver dig minder med på vejen: en musiker lægger vejen
forbi og fyrer op, en senior fylder 95, en jomfru fylder 60, hulefar sørger for hjemmelavet guf og grill og grød. Og i livets
cyklus lægger vi til og på i fælles gode naver-værnende ånd. - - - Men nu skal vi ud, ud med vandrestaven og iklædte et
par lånte strofer af Johs. V. Jensen lade os berige af bøg og eng, himmel og hav.
De nyudsprungne, de lyse Skove i Solen bruser paa Sjællands Kyst
og møder Sundets safirblaa Vove som unge Elskende Bryst mod Bryst. - - Hvor findes under Sommermaanens Horn et Land saa vidt og aabent, klædt med Korn:
Den grønne juni, fattet ind i Rammen af Hav og Himmelblaaet blandet sammen! - - Og husk lærken! - - God sommer!
Med naver-hilsen, Bent

HOLBÆK
Ved sidste møde havde vi besøg af Bjarne, som for tiden er bosat i Grønland. Kristian gav en stor omgang smørrebrød i
anledning af hans 70 års fødselsdag først på året.
Tak til Samsø for et rigtig godt pinsestævne. Det giver altid lige det ekstra, at vi alle bor og spiser samme sted.
Vores ø-tur gik til Langeland. Det var en 3 dages tur og vi boede i Rudkøbing tæt på Karl malers sommerhus. Fredagen
blev mest brugt til at gå på indkøb i Rudkøbing og aftensmaden blev indtaget hos Karl. Lørdag var på koldkrigsmuseet
Langelandsfortet, derefter kørte vi rundt i det sydlige Langeland med mange stop undervejs. Søndag formiddag var vi på
byvandring med Karl som guide. Tak til Ø-turs udvalget og ikke mindst Karl for en uforglemmelig weekend.
Vores formand Ole ønskes tillykke med hans 75 års fødselsdag d.8. juli.
TL

HØRNING
Fugleskydning 2016
Tirsdag d. ankom Bente og Kalle til Lykkevej 8 som de første, straks blev de sat i gang med at arbejde på cirkusvognen.
Der kom et flot resultat ud af anstrengelserne: indramning af samtlige vinduer med røde lister, super resultat.
Onsdag ankom næste hold, Kirsten og Herbert, der ville bo i cirkusvognen.
Torsdag kom Karen og Jens hen på dagen. De nåede lige at komme til eftermiddagskaffen,
Fredag stod på indkøb og opstilling af skydetelt og fugl, samt ting til skiveskydning. Det blev en travl dag. Ups! Niels
kom i tanke om at fugleskydningsmedaljen ikke var blevet lavet. Han måtte så i gang med at fremstille den. Forhindringer
kom ind af døren i form af kunder og private gæster. Så først sent på dagen kom han i gang med at lave medaljen klar. Lige
før aftensmaden blev den dog færdig. Om aftenen blev der dækket morgenbord, så Karen ikke skulle blive alt for stresset
lørdag morgen, hvor hun skulle give morgenmad til alle med det hele.
Lørdag startede med flaghejsning. Kl. 9,15 var Karen klar
med et overdådigt morgenbord, med En Enkelt og Linje
Aquavit som tilbehør. Kl. ca. 10,30 startede skydningen.
Allerede kl. 10,47 tog Christian Kronen. Så gik det slag i
slag 11,23 var det Bente der tog næbet. Venstre vinge tog
Herbert klokken 11,44, Så røg halen kl. 12,02. Det var så
Kalle der var den heldige. Det viste sig Jens ikke helt
havde glemt at skyde, så han tog højre vinge kl. 12,15.
Sulten var ved at melde sig, men Karen manede sig op og
tog så lige halsen kl. 12,30.
Frokostpausen kalder. Grillen var blevet tændt i forvejen,
Bordet blev dækket et fantastisk middagsbord med
kartoffelsalat og de fineste koteletter med skaft. Dem der
ikke blev mætte af det, fik alle de pølser der kunne
klemmes ned. Humøret var højt, der blev kørt et amerikansk lotteri, 18 lodder til hver. De flotte gevinster der var,
var der rift om, men det var ikke alle der vandt.
Efter middagspausen skulle der så kæmpes om kongeværdigheden, brystpladen blev skudt ned klokken 15,29 af
Flemming Møntvender. Det var Formanden ikke helt tilfreds med da det var andet år i træk titlen blev stjålet lige

7.
før han skulle til at skyde, men han måtte jo tage kendsgerningen til efterretning.
Efter den store kamp blev der tid til præmieoverrækkelse og hygge. Ved 20 tiden blev der sat rester på bordet, så den værste sult kunne blive dækket. En dejlig dag var ved at gå på hæld, en god dag kommer ikke skidt tilbage.
Søndag stod i oprydningens tegn, først morgenmad med rester fra gårdsdagens overflod, og så med blødkogte æg til.
Klokken ca. 11,00 var der ”blitz blank” overalt. Der kunne ikke ses der havde været fest, jo skrællespanden var fyldt. Men
ud over det så nu er der minderne fra nogle hyggelige dage på Lykkevej tilbage.
Tak for det gode humør og gode sammenhold.
Niels Vase

KOLDING
Tak til Samsø Naverne for et godt Pinsestævne.
Søndag den 22/5 fik vi indviet et godt Naver hjørne i udstillingsbygningen.
Med kno Arne, Kolding

KØBENHAVN
Grundet helligdage, Pinsestævne o.a., har maj måned været noget beskeden.
Kun 4 dukkede op til Svende-Hulemødet den 19.5., med der var også flere afbud.
Disse fortsatte desværre den 29.5., hvor der skulle være afholdt Søndagsmesse,
så den blev helt aflyst. Men bare rolig det er ikke tegn på uvilje. Jeg er sikker
på at der bliver taget mere end revanche til Ferie-Hulemødet i juni måned og
de traditionsrige arrangementer vi atter skal have i andet halvår. Vi begynder
igen med Søndagsmesse den 11.9., men mere herom i august-Svenden.
For ikke at sommeren skulle blive alt for lang, vil Anne-Lise og O.B. igen
gerne ligge have til en „beskeden“ have-komsammen engang i juli eller
august måned. Giv formanden et praj om I have(r) lyst.
Se det er nok det korteste referat herfra nogensinde, hvilket om ikke andet
må glæde den ærede hr. éditeuer!
Med kno i bordet
Niels „2 m“

LOS ANGELES
Siden sidst har naver Niels Pedersen taget på hans sidste rejse, han har været medlem siden 2002. Han var tømrer og
havde rejst en del i udlandet, han var fra Vrå i Jylland. Vores gode naver Jens Bak-Jensen tog sig en flyvetur på hans
motorcykel, der var noget om at rabatten var blød, så han ømmer sig lidt for tiden. To gange Arne deltog i Pinsestævne
på Samsø i maj måned. (Arne Olsen og Arne Brinkland). Vi begge havde en god tid derude og synes at Pinsestævnet var
fantastik, vi mødte nye og gamle venner.
Maj Måned gik fint med vores næstformand Ken Olsen, der holdt styr på tingene, der var 20 der mødte op til sild, bøf og
lagkage. Fremtryllet af naver Niels og Hans. To navere står for madlavningen i juni måned (Chris og Jørgen) og vi skal
fortælle om turen til Samsø. Vi håber at se billeder fra Pinsestævnet i Den Farende Svend næste måned. Nu går vi sommeren i møde med og regner med godt vejr og til september afholder vi Picnic i Naverdalen.
Med Kno
Arne O.

NAKSKOV
Hulemødet d. 10/6. 8 naver og venner var mødt op, formanden gav en orientering om pinsestævnet på Samsø.
Bl.a. om de forslag der var til afstemning, formandens beretning, kassereren og redaktørens
beretninger. Rejsefonden der var ophørt. Bestyrelsen var der genvalg til alle, og der blev valgt en ny suppleant. Næste
pinsestævne blev som ventet, Slagelse naverforening.
Vi skulle også finde en dag til sommer festen, og hvad vi skulle have at spise.
Vi holder sommerferie i juli måned, for første gang, men formanden sidder altid klar ved
telefonen, hvis der skulle opstå noget.
Efter mødet gik vi i gang med hulemors mad, ´´og det kunne der ikke klages nok over´´.
Da alle var blevet mætte, var det tid til hygge med mere, og det gik ikke stille for sig hele tiden.
Den blev alligevel 00.30 før vi sluttede.

8.
Mærkedage:
Lilian Badenski blev 66 år d. 29/5 undskyld.
Jesper Knudsen 57 år d.27/7.
Arvid Brundstedt 77 år d.3/8.
Næste hulemøde fredag d. 5/8 kl. 18.00.
Sommerfest lørdag 13/8 kl. 14.00.
Rafling fredag d.19/8 kl. 19.00.
Med kno i bord Henning Brogaard

NÆSTVED
Til hulemødet d. 02. 06 startede vi med ekstraordinær generalforsamling.
Formanden bød velkommen. Vi holdt 1 minuts stilhed, da Jess er død. Se mindeord.
Vi havde et enkelt punkt på dagsordenen. Det varede 10 minutter, og nu er vores vedtægter på plads.
Efter den ekstraordinære generalforsamling bød Finn velkommen til de 14 medlemmer, der var mødt.
Vi har igen lejet Hulen ud. Det er dejligt, at der er nogen, der vil benytte vores lokaler til et arrangement.
Jytte og Ove holder Sct. Hans i sommerhuset på Enø d. 23.06. Der vil blive tændt op i grillen, og dem der har lyst, har
mulighed for at høre musik ved kanalen.
Kurt og Melanie holder igen i år sommerfest på Amager. Det bliver lørdag d. 30.07. Tilmelding ved opslag i Hulen.
Jonna og Mogens har guldbryllup lørdag d. 20.08. De inviterer til brunch kl. 8 på dagen. Der bliver sendt en mail til alle,
hvor man kan tilmelde sig.
Selv om vi holder lukket i juli måned, har hulefar Carsten
besluttet, at han holder åbent hver torsdag fra 16-18.
Carsten ser frem til, at mange kommer forbi.
SAMSØ
Hilsen Marianne
Søndags møde 22/5 16. 11 fremmødte 2 venner
H P åbner mødet med en, for os menige medlemmer rystende meddelelse. H P roser alle for en flot indsats under
stævnet, som tegner til at blive en ubetinget succes. Efter
RANDERS
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gelig stemning og klokken bimlede.
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Med kno Mogens.
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9.

RANDERS

SAMSØ

Stor tak til Samsø for et dejligt, hyggeligt, veltilrettelagt
pinsestævne med både bakkesangerinder og andet godt –
Vi kommer igen.
Fredag den 3/6 var vi 15 forsamlet til hulemøde - undertegnede samt ledsager nåede dog først frem, da vagterne var
fordelt (øv…). Peter fortalte om en mulig tur til Underberg
fabrikken. Det lyder hygsomt. Elo fortalte om, hvordan det
går med arkivet. Han fortsætter heldigvis med det. Han
gav søreme også en omgang, Tak for det, Elo. Freddy gav
referat fra delegeretmøde, og vi er glade for, at vi stadig får
bladet som et blad. Nu håber vi, der går nogle år, før det
skal drøftes igen. For første gang i meget lang tid har vi
aflyst et arrangement, så der blev intet ostebord den 12/6.
4 deltagere er altså for lidt. Til gengæld glæder vi os til
grillaften hos Hans den 1/7. Her bliver vi mange.
Efter mødet serverede jubilaren, Jytte Neis frikadeller og
kartoffelsalat. Det var ikke så ringe. Hun ringede også på
klokken og fik en lille sang til gengæld. Den blev hurtigt
afløst af en ny klokkeklang – denne gang fra Hans, og så
sang vi igen. Tak for skænken, begge to.
Hulen er lukket i juli.
Den 20/8 tager vi på tur tilbage til de gode gamle dage, og
der er heldigvis mange tilmeldinger. Vi glæder os.
Med kno
Helle

Søndags møde 22/5 16. 11 fremmødte, 2 venner.
H P åbner mødet med en, for os menige medlemmer rystende meddelelse. H P roser alle for en flot indsats under
stævnet, som tegner til at blive en ubetinget succes. Efter
chokket over de uventede roser fra formanden havde lagt
sig redegjorde Flemming for nogle højdepunkter fra delegeretmødet.
Foreningens blad Den farende svend udkommer fortsat på
papir. Foreninger kan fremover frit slå sig sammen om afholdelse af pinsestævne. Der udstedes fremover en
vandrebog. til svende på valsen.
Flemming henviser i øvrigt til referat.
Det skal da lige med at den elegante talerstol som foreningens klogeste betrådte til delegeretmøde, er et svendestykke udført af vores højt ærede medlem Lars
Gammelgaard. Et hyggeligt møde hvor der blev nydt et par
pils og vin til damerne, og især hindandens selskab!
Med kno Mogens.
Hulemøde 5/6 16, 11 fremmødte.
Formanden åbner igen mødet med at uddele roser.
Den endelige opgørelse over stævnet kan endnu ikke vises, da P V mangler et par bonner endnu.
Søndagsmødet d 19/6 bliver afholdt som grill arengement
evt. på Ballen havn.
Åse kunne fortælle om roser fra alle foreningerne, dejligt.
Flemming opfordrede alle til at deltage i Mosel turen som
foregår sidst i august. Efter at H P havde ringet mødet af,
opstod der svært hyggelig stemning og klokken bimlede.
Med kno Mogens.

SILKEBORG.

Vi havde den store glæde og fornøjelse at se Boje overrække en nål til Christian Martinsen og derved byde ham
velkommen som nyt medlem i CUK-Silkeborg. Han har
delvis arbejdet som kok/tjener og endte med at arbejde som værkfører. Hans indmeldelse blev på behørig vis fejret med
sang og ”klokkespil”. Under vor månedsmøde d. 29. berettes der om det gode og veltilrettelagte Pinsestævne på Samsø
der, trods lidt mangel på den mere fastere føde, var en fornøjelse at deltage i.
Den 13. aug. kl. 14.00 holder vi jo sommerfest i Lunden, Vestergade 78, Silkeborg, med en menu bestående af helstegt
pattegris som alle CUK-navere med familie, venner og bekendte er hjertelig velkomne til at være os behjælpelig med at få
fortæret. Med hensyn til menuen må vi bede jer tilmelde jer til: Arbejdernes Landsbank, Reg.nr.: 5347 Kontonummer: 0000
5421 89. Husk tilføjelse ”Sommerfest, dit navn, CUK-forening. xxxx” . Tilmeldelsesgebyret er 150.00 d.kr. og bedes være
indsat inden 10. JULI. Ved manglende deltagelse (min. 40 tilmeldinger) forbeholder vi os ret til at aflyse. Så mød talstærkt
op for jo flere vi er, kan vi få en hyggelig, sjov og humørfyldt sommerfest som videreføring af det tidligere festlige ”Silkeborg Bad”
Med kno i bordet Skipper.

STOCKHOLM
Det var et fint stævne på Samsø, og mange naver havde fundet derover. Vi kom allerede på fredagen i solskin og boede
på en gammel gård, som så ud som en kopi i en af dem i Morten Kock film som Flemming Andersen havde lejet til os.
Desværre blev vejret dårligt, koldt og regnigt, og jeg var ikke i bedste kondition og fik en forkølelse, når jeg kom hjem,
men jeg får skylle mig selv, da jeg ikke tog vinterklæder. Men det var dejligt at få træffe så mange naver, men en ting, som
vi manglede var flere naversange, de var med i programhæftet, men havde vi kontaktet toastmaster havde vi sikkert
kunnet få synge flere.
D. 09.07.2016 Fågelskydning kl. 10.
D. 16.07.2016 Booletævling kl.13.30
Med kno Onkel Anders.

10.

SLAGELSE
Hulemøde d. 3. juni 2016: Vi begyndte med sang nr. 35. Der var fremmødt 9 medlemmer til et hyggeligt selskabeligt møde.
Søren indledte med at berette fra pinsestævnet på Samsø som havde været alle tiders gode oplevelse (tak til Samsø), men
lidt for koldt. Nu glæder vi os til at arrangere pinsestævnet i 2017 og er allerede godt i gang. Vi har, af hensyn til flere medlemmers helbred, flyttet grillpartyet fra d. 1. juli til d. 20. august og det bliver måske i et andet regi (nærmere herom senere
fra festoriginalerne). Dato for bankospil bliver d. 22. oktober. Ca. kl. 20:00 var det tid for det kulinariske afsnit af aftenen
og minderne blev sunget kl. 21:30, hvorefter hulen blev forladt i god ro og orden.
Med kno i bordet.
Erik

SØNDERBORG
Så gik turen til Samsø til pinsestævne, vi var 4 afsted og
tak til Samsø. 21-6. var der lørdagstræf og det var hygge.
Om søndagen gik det en tur til Hygum for at se den nye
hule. Fredagstræf, vi var 3 fra hulen og 2 gæster. John
havde lavet nakkekam. Kan alle naver og navervene have
en god sommerferie.
Med kno i bordet John.

ÅLBORG
Hulemøde den 1.juni 2016. Kl. 19,00 blev lyset tændt og
formanden bød velkommen til 12 svende, og vi sang nr.32.
1.juni er første dag i sommeren, og hvilket dejligt sommervejr, lad os håbe det fortsætter. Hvad er 1. juni ellers kendt
for? I dag er det nøjagtig 290 år siden København fik eneret i Danmark på import af fire vigtige varer, nemlig salt,
vin, tobak og cognac, dog kunne Aalborg også importer
salt for at stimulere indenrigsskibsfarten og komme det
omfattende smugleri til livs. Tilbage til nutiden, Som tidligere nævnt deltog 4 navere fra Aalborg til Pinsestævnet.
Samsø Naverne havde sat alle sejl til, og det blev et rigtig
godt stævne med ca. 125 deltagere. Stor tak til Samsø for
det. I 2018 skal Pinsestævnet afholdes i Aalborg, og de
indledende forberedelser går i gang her hen på sommeren.
Formanden mindede om udflugten den 27.aug.2016, endelig program udsendes midt i juni.
Den 22.maj havde vi besøg af Jens Lauersen og hans hustru, fra Naverne i Calgary i Canada. Vi havde et par hyggelige timer. Jens forærede os bl.a. en god whisky, vi ser
frem til at smage den ved en særlig lejlighed. Jens forærede
os også en gammel sav, som har tilhørt hans far, som var
gårdejer i Hellum i Øst Himmerland. Saven får nu sin plads
i hulen. Det er så sidste gang vi holder hulemøde onsdag
aften, næste hulemøde er fredag den 2.sept.2016.
Husk tilmelding til Rune senest onsdag før hulemødet.
Svend-Erik havde en hilsen med fra Kaj, som går hjemme
med en brækket arm afstedkommet af deltagelse i en ”Øl
fest”. Poul og Kurt kok meldte sig som hjælpere til servering og oprydning. Herefter blev der serveret karbonader
med grønærter og brasekartofler, desserten var jordbær
med fløde. Så kom sangbøgerne frem igen, og der blev
sunget flere sange. På grund af det varme vejr, var der flere
der følte trang til at slå på klokken.
En rigtig hyggelig aften sluttede med, at vi sang minderne.
Med kno
Kurt Nørgaard (reserve sekretær)

VEJLE

Møde den 27. maj 2016. Vi tog lige en sang, nr. 91. Formanden bød velkommen. Vi holdt 1min.s stilhed for vores Jørgen Eriksen. Det gjorde vi også på Samsø, da bisættelse
skulle foregå, mens vi var der ovre. Tak alle jer der var med
til det. Ca. et par og tyve, fra de forskellige foreninger
rundt omkring. Jens Ibsgård har haft besøg i vores hytte,
de havde ikke set hytten før, de havde en god dag, og var
ca. 7 personer. Den 24. maj var 3F senior igen til grill dag i
hytten, som de er hvert år, en rigtig god dag. Bortset fra
der kom regn og torden, så godt huse er hule og der er tag
på. Så var vi lige 16 personer der mødtes i Sønder Hygum
den 22. maj. Dejligt som HB har fået det lavet, TAK FOR
DET. Stor ros skal lyde fra Vejle til Sønder Hygum. Der gik
lige gang i et par sange mere, nr. 83 og 69. Og så kom der
noget mad frem. Tak til INGER, HENNI og LÆRKE, som
tryllede maden frem. HUSK VI HAR ÅBEN HVER SØNDAG FRA 11 TIL 15, KOMMER I MANGE SÅ GIV LIGE
BESKED, SÅ VI HAR MAD NOK:
MØDE DEN 24 JUNI. Den 15. juli bliver vores forening 97
år. DEN 17. juli ønskes Jens Nissen tillykke med 70 år.
Møde den 29. juli. Møde den 26. august.
Med kno Lis

ÅRHUS
Den 29/4 var der tid til den årlige skiveskydning/pokalskydning i kældergangen foran hulen, men efter som AGF
spillede bold denne aften, var der kun mødt 6 personer op,
og det synes de fremmødte var for lidt, til at bruge tid på at
stille an til skydningen. Vi må prøve at finde en anden aften. Efter et par hyggelige timer, kaffe og brød valgte flertallet at bryde op kl. 22.00. Hulefar og undertegnede fortsatte lige en times tid, hvor vi lige drøftede verdenssituationen.
Den 06/05 var der hulemøde, dagen efter Kristi himmelfart.
Her havde vi satset på at afholde vores skydning, men nej,
det blev heller ikke til noget denne aften. Vi var da ellers 8
der var mødt op. Vi var 9 personer der var taget til pinsestævnet på Samsø. Vi siger også tak for et godt stævne.
Glæder os til stævnet i Slagelse til næste år.
Næste møde fredag den 8. juli. Tillykke til Curt Carlsen
med hans 80 års fødselsdag den 28. juli.
Med kno
Chefsekretæren.

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
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

