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I pingsthelgen hade C.U.K. Skandinavisk
understødskassa årsmøte på Samsø i Danmark.
Det ær en skandinavisk förening som bildas 1899 i
Winterthur i Schweiz. Föreningen har lokalförende
runt om i Norden, USA, Kanada och på Färöerna.
Två föreningar finns i Sverige, en i Stockholm och
en i Borås. 26 ilika lokalföreninger var
representerade vid årsmötet. På årsmöt i år blev
Otto Hansen hedersmedlem. Otto Hansen, 90 år,
har varit medlem i föreningen i 59 år och är
ordförande i Borås.
Fra BORÅS TIDNING 9. juni 2016
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Den 23. juli 2016 kan
Steen Jochumsen
Box 2, Site 2
RR1, Airdrie, AB, T4B 2A3
Canada
fejre sin 70 års fødselsdag.
Tillykke fra foreningen I Calgary

Den 15. august 2016 kan
Karsten Dalberg
516 Woodpark Cres. SW
Calgary, AB, T2W 2S2
Canada
fejre sin 65 års fødselsdag
Tillykke fra foreningen I Calgary.

Den 25. juli 2016 kan
Karl Jensen
2914 Oakmoor Cr. SW
Calgary, AB, T2V 3Z7
Canada
fejre sin 70 års fødselsdag.
Tillykke fra foreningen I Calgary

2.

FØDSELSDAGE
D. 05.08.2016 Leo Markussen Århus
50 år
Storegade 78 C
6100 Haderslev
D. 09.08.2016 Per Holm Hansen Århus
50 år
Banegårdspladsen 16 2.tv.
8000 Århus C

TAK - TAK - TAK - TAK
Mange tak for telegrammer og gaver til min 75
års fødselsdag til HB-Vejle-København-Frederikssund og
ikke mindst Holbæk. Tak til Jan for besøg og stor hilsen til
Arne LA for opringning.
MVH
Ole Puggaard

D. 09.08.2016 Carsten Kim Bernt Næstved
65 år
Ramsherred 6 2.tv.
NV
4700 Næstved
D. 12.08.2016 Knud R. Christensen Næstved
70 år
Ejbyvej 29
4700 Næstved
D. 15.08.2016 Karsten Dalberg Calgary
65 år
516 Woodpark Cres. SW, Calgary
AB, T2W 2S2
Canada
D. 16.08.2016 Aage Jess Jensen Næstved
70 år
Mårvej 17
4690 Haslev
D. 20.08.2016 Arne Østergaard Holbæk
75 år
Klint Strandvej 52
4500 Nykøbing SJ
D. 29.08.2016 Niels H. Christensen Næstved
70 år
Sct. Jørgens Park 25, 2th
4700 Næstved

En stor tak til alle venner og bekendte, der mødte op 2.
juli og hjalp til med at gøre min 65 års dag til en dejlig,
skøn og minderig dag. En stor tak for telegrammer fra HB,
Vejle, Silkeborg samt alle familie og venner. Tak for gaver
og blomster. Det varmer så dejligt med opmærksomhed
fra sine venner.
Med kno og naverhilsen
Henning ”Skipper” Andersen

Hermed sender jeg en Hjertelig Tak til alle, som har sendt
Telegrammer til min 80 års fødselsdag. Det varmer, at der
er så mange der kan huske den gamle Knark fra Herning.
Lever i bedste velgående. Min 80 års dag blev fejret i
Thailand.
Med venlig hilsen
Alf Erling Jørgensen
Herning

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

JUBILÆUM
D. 01.08.2016 Linda Mørkeberg Slagelse
10 år
Møllevangen 15
NV
4200 Slagelse
D. 01.08.2016 Birgit Henriksen Slagelse
10 år
Færøvej 26, 2tv.
NV
4200 Slagelse
D. 01.08.2016 Grethe H. Andersen Slagelse
10 år
Lovsøvej 11
NV
4230 Skælskør
D. 23.08.2016 Magrethe Eli Næstved
25 år
Alleen 32, 0002
4736 Karrebæksminde

Den 2-7 drog naverven, sadelmager Ib Heilbøll,
Sprogøvej 84, 5000 Odense C. på sin sidste rejse.
Æret være hans minde.
Fra Odense naver og venner.

3.

C U K. N A V E R N E A D R E S S E LISTE
AUGUST 2 0 16
HOLBÆK
FORMAND:

AALBORG
FORMAND:

KASSERER:

HULE:
MØDE:
WEB:
MEDL:

(01-01-1919)
Sven Erik Jensen, Plateauet 10, 2.tv.
9000 AAlborg tlf. 26 68 67 55
Email.: bsejensen@gmail.com
Rune Jensen-Blokø, Nr. Trandersvej 90
9000 Aalborg, tlf.: 21 75 73 00
Email.: rune.jbl@gmail.com
Kattesundet 20, 9000 Aalborg
1. onsdag i måneden kl. 19. (Ej juli og august)
2. og 4. lørdag kl. 11. (ej juni, juli og august)
naverneaalborg.dk
25 N.

KASSERER:

HULE:
MØDE:
MEDL:
HØRNING
FORMAND:

KASSERER:
FREDERICIA (15-03-1920)
FORMAND:
Solvejg Weitling, Silkeborgvej 189, Lund
8700 Horsens. tlf. 42 75 49 75,
Mail: trille.2@hotmail.com
KASSERER:
Jytte Andersen, Skamlingvejen 142,
6093 Sjølund. Tlf.: 60 94 76 70
Email. jytte57@gmail.com
HULE:
Prangervej 2, 7000 Fredericia
MØDE:
1. torsdag i måneden kl.19.00.
MEDL:
8 N. + 7 NV.
FREDERIKSSUND (21-06-1971)
FORMAND:
Per Vejen, Ryttervænget 27,
3650 Ølstykke tlf: 47 10 19 68, 27 30 97 77
Email: 4vejen@gmail.com
KASSERER:
Poul Berg, Gartnerstien 10
3300 Frederiksværk. Tlf.: 47 72 17 77,
51 72 57 71, Email: poulbente@privat.dk
HULE:
Græse Gl. skole, Græse skolevej 21, Frederkssund
MØDE:
1. fredag i måneden. Kl.19.30.
MEDL:
19 N + 5 NV + 1 prøvemedlem
HERNING
FORMAND:

KASSERER:

HULE:
MØDE:

MEDL:
HILLERØD
FORMAND:

KASSERER:

HULE:
MØDE:
MEDL:

(03-12-1964)
Flemming Laugesen, Vestparken 28, Lind
7400 Herning, tlf. 97 22 25 88, 23 66 60 80,
Email.: goflaugesen@gmail.com
Kaj Helmuth Kristensen, Nis Petersens Vej 20
7500 Holstebro, tlf. 97 42 09 39, 28 48 56 69
Email: eskimo-neger@mail.tele.dk
Ole Rømersvej 7, kælderen, 7400 Herning
tlf. 40 84 83 47
3. onsdag i måneden kl.17.30 med mad
samt 1. søndag i måneden kl. 10-12.
Ferie i juli måned.
19 N. - 10 NV.
(19-03-1920)
Arne Esbensen, Tinget 7
3450 Allerød, tlf. 48 17 57 78, 20 24 78 86
Email: aesbensen@yahoo.dk
Ole Højsgaard Frederiksen, Kirsbærlunden 9,
3460 Birkerød. Tlf.: 42 81 56 23
Email.: olechrista@gmail.com
Kulturværksted, Christiansgade 1, 3400 Hillerød
2. fredag i måneden kl.19,00.
Lørdagsmesse sidste lørdag i måneden kl. 13.00
23 N + 2 NV

HULE:
MØDE:
WEB:
MEDL:
KOLDING
FORMAND:

KASSERER:

HULE:
MØDE:
MEDL.

(31-08-1920)
Ole Puggaard, Kikhøjparken 13 B
4300 Holbæk tlf.: 23 10 88 42
Email: o.puggaard@hotmail.com
Arne Østergaard, Klint Strandvej 52
4500 Nykøking SJ, Tlf: 29 88 13 57
Email.: arne@amekaparts.com
Kasernevej 2, 4300 Holbæk
3. fredag i måneden kl.19.30 (ingen møde i juli)
Seniormøde: 1ste torsdag i hver mdr. kl. 13.30
19 N. 3 NV.
(12.12.1991)
Niels Gunni Vase, Lykkevej 8, Øster Højst
6240 Løgumkloster, tlf. 86 92 33 18, 20 83 87 94
Email: vase@vaseguld.dk
Flemming Lund Hansen, Kløvervej 6
8362 Hørning, tlf.:86 92 18 32, 27 52 18 32
Email.: flemmingogconny@gmail.com
Den gamle mølle, Møllevænget 49,
8362 Hørning (post sendes til formanden)
1. fredag i måneden kl.19.00 (se webside).
naverneihoerning.dk
9 N. 5 NV.

(08-07-1942)
Verner K. Lauritsen, Piledamsvej 4
6000 Kolding, tlf.: 75 52 98 40, 28 29 77 12
Email.: verner4@stofanet.dk
Bent Eriksen, Bjergbyvej 1, Seest, 6000 Kolding,
Tlf.: 75 52 22 32, 20 95 22 32
Email.: donalderiksen@gmail.com
Agtrupvej 109, kld., 6000 Kolding
Sidste tirsdag i måneden kl. 19.00. Lukket juli
5 N. 2 NV.

KØBENHAVN (12-01-1899)
FORMAND:
Niels Kraglund, Rørholmsgade 20 st.th.
1352 København K, tlf. 33 15 09 85
Mobil tlf. 29 85 16 99
Email: nkraglund@gmail.com
KASSERER:
Leif Ove Nielsen, Bremensgade 20, 2.th.
2300 København S, tlf. 51 52 52 80
HULE:
Ingerslevgade 108 kld. tv. 1705 Kbh.V.
MØDE:
Se svenden under KØBENHAVN
MEDL:
8 N. + 7 NV.
NAKSKOV
FORMAND:

KASSERER:
HULE:
MØDE:
MEDL:
NYSTED
FORMAND:

KASSERER:

HULE:
MØDE:
MEDL:

(10-01-2003)
Henning Brogaard, Rødbyvej 113
4900 Nakskov tlf.: 54 95 56 65, 24 49 64 74
Email: hebro43@yahoo.dk
Lillian Badenski, Karbergs Alle 19, 4900 Nakskov
Tlf.: 27 20 59 76
Rosnæs bådhavn, Strandpromonaden 9, Nakskov
1 fredag i måned, kl. 18.00,
6 N. + 4 NV
(16-10-1955)
Alex V. Jensen, Drosselvej 9
4880 Nysted tlf.:30 49 88 11
Email: alex.viggo.jensen@icloud.com
Bruno Kamper, Vantorevej 38
4880 Nysted tlf.: 23 48 18 02
Email.: bruno.kamper@privat.dk
Den gamle stationsbygning, Jernbadegade 24, 1 sal
4880 Nysted
1. torsdag i måneden kl.19.00. (ikke juni, juli og
august)
10 N - 3NV

5.
NÆSTVED
FORMAND:

KASSERER:

HULE:
MØDE:
MEDL:
ODENSE
FORMAND:

(11-10-1985)
Finn C. Pedersen, Morbærvænget 13, Fensmark
4684 Holmegaard tlf.55 54 66 97/ 40 13 66 97
Email.: finncp@stofanet.dk
Lisa Kristiansen, Sandrøjej 11,
2670 Greve Tlf.: 40 43 33 62
Mail: lik@hlaug.dk
Kompagnistræde 1, 4700 Næstved
1. fredag i måneden, dog ikke i juli.
N.18 NV.11

KASSERER:

(11-09-1900)
Ole Bøwig, Brandsøvænget 4,
5000 Odense C. Tlf.: 65 90 44 16, 40 36 38 16
Email: naver@galnet.dk
Ole Bøwig

HULE:
MØDE:
MEDL:

Øksnebjergvej 15 C, 5230 Odense M.
1. fredag i måneden
N. 5, NV. 4

RANDERS
FORMAND:

(17-06-1945)
Freddy Christensen, Bøsbrovej 45 B, 1.th.
8940 Randers SV Tlf.: 40 13 51 05
Laila Dideriksen, Gl.Viborgvej 216, Taanum
8920 Randers NV tlf.: 51 86 16 67, 43 33 55 30
Email: ldi@hotmail.dk
Høvejen 17, Vorup, 8940 Randers SV.
1. fredag i måneden kl.19.00. Hver søndag
kl. 11 - 13, dog ikke søndag efter hulemøde.
N. 10, NV.9

KASSERER:

HULE:
MØDE:
MEDL:
SAMSØ
FORMAND:
KASSERER:

HULE:

MØDE:
MEDL:

(21-05-1985)
Hans P. Petersen, Onsbjerg Vestermark 17
8305 Samsø. Tlf.: 86 59 24 09, 61 36 77 48
Per Vendelbo, Søtofte 3 A, 8305 Samsø
Tlf.: 86 59 11 55, 21 73 88 22
Email: æeldresagen@samso.com
Hjemmeværnsgården,
Onsbjerg Hovedgade 26 - 8305 Samsø.
Hulefar Kelds tlf. nr.: 26 20 21 37
Sidste fredag i måneden kl. 19.00
N.13 NV.4

SILKEBORG (09-10-1937)
FORMAND:
Niels Erik Boje, Lindeparken 44 st. tv.
8600 Silkeborg. tlf. 60 72 70 86
Email til sekretæren. henningbek21@gmail.com
KASSERER:
Kaj-Erik Westergren, Skolegade 45, st.th.
DK-8600 Silkeborg tlf.: 28 96 59 47
Email.: kajerik.w@gmail.com
SEKRETÆR: Henning Bek Andersen, Estrupsgade 16,
8600 Silkeborg. Tlf. 31 12 30 32
Email.: henningbek21@gmail.com
HULE:
Skolegade 19, 1 8600 Silkeborg,
MØDE:
Onsdag og søndag kl. 10.00 - 12.00
MEDL:
N. 23
SLAGELSE
FORMAND:

KASSERER:
HULE:
MØDE:
WEB:
MEDL:

(22-11-1942)
Erik Hjorth Andersen, Lovsøvej 11
4230 Skælskør tlf. 23 35 34 96
Email.: eha@gladeliv.dk
Ejner Petersen, Solbakkevej 13
4180 Sorø, Email.: ejnere@gmail.com
Fruegade 36, 4200 Slagelse
1. fredag i måneden
cuk-slagelse.dk
N. 7, NV. 11.

SØNDERBORG (5-11-1966)
FORMAND:
Regnar Buhl Jørgensen, Vestergade 47,
6310 Broager
Tlf. 74 48 66 40, 21 62 33 68
Email: regnarbuhl@gmail.com
KASSERER:
John Reitz, Ramsherred 8A, 6310 Broager
TLF.: 20 15 35 47
Email: john.reitz@mail.dk
HULE:
Flensborg Landevej 2, Dybbøl, 6400 Sønderborg
MØDE:
1. fredag i måneden kl. 19.00,
3. lørdag i måneden lørdagstræf kl. 11.00
MEDL:
N. 6, NV. 2
VEJLE
FORMAND:

KASSERER:

HULE:
MØDE:
MEDL:
ÅRHUS
FORMAND:

KASSERER:

HULE:
MØDE:
MEDL:

(15-7-1919)
Hans Emborg, Højtoft 8, Grejsdalen
7100 Vejle. tlf. 75 83 09 01, 40 92 97 05
Email.: h.emborg8@gmail.com
Carsten Christensen, Chr.Wintersvej 40 B,
7100 Vejle, tlf: 29 92 55 39,
Email: carsten1940@hotmail.com
Naverhytten, Navervej 3, 7100 Vejle
Sidste fredag i måneden kl. 18.30
N. 28
(13-11-1913)
Ole Lindeborg Johansen,
Østergårdsvej 300, 8355 Solbjerg
Tlf:: 30 95 06 65
Email: bj@byggefirmaet-johansen.dk
Børge Andersen, Sonnesgade 14, 1. 8
8000 Århus C, tlf. 86 25 33 99, 61 33 99 90
Email.: babha@stofanet.dk
Orla Lehmanns Allé 7, 8000 Århus C.
Email: post@aarhusnaverne.dk
2 fredag hver måned. December 1. og 3 fredag.
N.33

SVERIGE
BORÅS
FORMAND:

MEDL:

(21-02-1953)
Otto Hansen, Johannelundsgatan 13
S-506 40 Borås, Sverige
tlf. + 46 33 41 54 89
Emailads: hanne.samuelsson@me.com
2

STOCKHOLM (29-08-1913, Ingerö 1947)
FORMAND:
Anton M Paulsen, Torpvägen 6
S-134 64 Ingarö, Sverige
Tlf. +46 8 57 028 604, +46 7 05 806 045
Email: anton.paulsen@telia.com
KASSERER:
Christian Olsen, Borevägen 3, Kummelnæs
S-132 37 Saltsö-Boo, Sverige
Tlf.: +46 8 74 79 776
Email: strangemark@punkt.se
HULE:
Torpvägen 4,
S- 134 64 Ingarö, Sverige
tlf. +46 7 03 808 905
MØDE:
Se Hjemmeside
WEB:
naverne.se
MEDL:
N.28 + NV.1

5.
CANADA
CALGARY
FORMAND:

KASSERER:

SEKRETÆR:
HULE:

MØDE:
MEDL:

U.S.A.
(05-02-1958)
Jens Laursen, 1919 - 49th Avenue SW,
Calgary, Alberta T2T 2V3, Canada
Tlf.: +1 403 243 4895 Mobil: +1 403 818 7538
Email.: jclaursen@shaw.ca
Teddy Juliussen, 1712 - 61 Street NE,
Calgary, AB, T1Y 1N2, Alberta, Canada
Tlf.: +1 403 280 1914 Mobil: +1 403 560 2190
Email: dan-can@shaw.ca
Ole Krog Email.: okrog@shaw.ca
Mobil: +1 403 710 3692
Naverklubben c/o The Danish Canadian Club
727 - 11 Avenue SW. Calgary
Alberta, T2R OE3 Canada
1. torsdag i måneden kl. 19.00
44

SCHWEIZ
BERN
KONTAKT:

ZÜRICH
FORMAND:

KASSERER:

HULE:

MØDE:
WEB:
MEDL:

Geert Stage, Lauterbachstrasse 7
CH. 4665 Oftringen, SCHWEIZ
Tlf.: 0041 62 7979167
(05-06-1880)
Frank Petersen, Schaffhausenstr. 118,
CH-8412 Aesch bei Neftenbach
Tlf.: +41 52 315 5760, +41 79 671 2460
Mail: frank@petersen.ch
Flemming Vilhelmsen,
Ueberlandstrasse 341, CH-8051 Zürich
Tlf.: +41 44 321 28 23
Email.: flemmingmansa@hotmail.ch
Beim Frank Petersen,
Schaffhausenstr. 118, 8412 Aesch bei Neftenbach
Schweiz
1. X Monatlich nach Bedarf.
www.naverne-cuk.dk
N 17.

CUK (03-12-1899)
FORMAND:
Kaj V. Jepsen,
Münstervej 36, Strib, 5500 Middelfart
Tlf.: 75 86 93 35, 30 70 55 76
Email.: liskaj-d-j@mail.dk
HOVEDKASSERER.
Frode Zachariassen, Præstemarken 10 A,
8653 Them. Tlf.: 86 84 92 68, 20 64 64 12
Email.: hovedkasserer@gmail.com
CHEFREDAKTØR: Richard Schmidt, Skanderborgvej 13 A,1.
8362 Hørning
Tlf.: 86 92 29 01, 21 60 67 92
Email.: naverne@gmail.com
Deadline for tekster m.v. til Den farende Svend er
senest den 10. i måneden.
Medlems- og adresseændringer sendes til:
adr@naverne.com (som giver besked til alle
relevante). Navere og -venner på sidste rejse
sendes til: web@naverne.com (som giver besked til
HB-formand).
Tekster m.v. til hjemmesiden sendes til:
web@naverne.com
(som sender til Jan-Erik og Ole M).
WEB:

naverne-cuk.dk

LOS ANGELES
(05-04-1934)
FORMAND:
Arne H. Olsen, 25482 Charro Drive
San Juan Capistrano, 92675 Californien
Tlf.: +1- 949 208 1147
Mobil: +1-949 456 3711
Email: abolsen65@gmail.com
KASSERER:
John Kristensen, 250 Canyon Crest Drive
Monrovia, 91016 Californien
Tlf.: +1-626 357 8285
Email: skovchris@aol.com
SEKRETÆR: Arne Brinkland, 1442 E Sunview Drive, Orange.
CA 92865, Californien, USA
Email: arneblan@pacbell.net
Tlf.: 1-714 998-3454
HULE:
Naverdalen, 616 Norumbega Drive,
Monrovia, CA 91016 Californien, USA
MØDE:
2 fredag i måneden, Happy Hour. kl.17.00,
Møde kl.19.00
MEDL:
N. 20 NV. 21
FÆRØERNE
THORSHAVN(01-10-1974)
FORMAND:
Chr. Reinart Petersen, J.C. Svabosgøta 10 kj. vm
Fo. - 100 Thorshavn, Færøerne
Tlf.: + 298 314 627
KASSERER:
Jørgen Christiansen, Geróisvegur 9
FO-187 Hvitanes, Færøerne
Tlf.: + 298 221384
Email.: blink-hus@blink-hus.fo
MØDE:
3 – 4 gange årligt.
MEDL:
N 2.
Adresselisten er opdateret pr. 5/7 2016
Rettelser mailes til: adr@naverne.com

50 år
Leo Markussen kan den 5-8-2016 fejre 50 års fødselsdag.
Han blev optaget i Århus i 1997 efter flere besøg i hulen
sammen med ”Bageren”. Leo er uddannet kommis, og har
arbejdet som diskenspringer i købmandsforretning i Århus, senere som selvstændig købmand. I 80erne var han ½
år i Norge hvor han arbejdede i landbrug, senere ca. 3 ½ år
på Færøerne som altmuligmand. Efter Leo flyttede til Sønderjylland, har han arbejdet som lastbils- / taxachauffør.
Du ønskes hjertelig tillykke med den runde dag, og vi
håber at se dig i hulen, hvor vi kan ønske dig tillykke.
Århus Naverne.
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Per Holmen Hansen - 50 år.
Et af vor unge navermedlemmer Per Holmen Hansen
kan tirsdag den 9. august 2016 fejre sin 50 års fødselsdag. Kort efter at være blevet udlært som maskinarbejder, tog Per til søs på en boreplatform, hvor han har
været siden. Efter nu at være bleven voksen, håber vi
at se dig meget mere i hulen.
Fra historiebogen: Per er barnebarn til vort afdøde
kendte medlem „ ARABEREN „.
Århus - Naverne.

○

○

○

6.
Dagsorden for delegeretmødet Den 15. maj 2016 på Samsø 2.del.
HB ved ikke, om vi havde sat forhåbningerne for højt. For under udarbejdelse af projektet, kunne vi ikke få andet indtryk, end det var for en bredere promovering af CUK over for det store besøgstal, som der er på Hjerl Hede. Da Navercamp åbnede i 2015, var der lavet en udstilling af CUK-effekter, der var stillet til rådighed fra arkivet. Ligeledes var der
lavet en Naverhule i indgangspartiet på Hjerl Hede. Jo der var ” lidt ” om CUK, men før åbningen, blev der fremlagt et
program, hvori medlemmer af CUK, mere eller mindre skulle være ” opvartere ” for de Fremmedskrevne?
Projektet, som var mere eller mindre sponsoreret af Fonde, var primært fokuseret og baseret på, at de Vandregeseller, der
kom til Heden, skulle restaurerer bygninger-og andet, i den tid de var der. Undertegnede var tilstede ved åbningen, sammen med andre CUK’er. Det er ikke sikkert, at I deler HB’s opfattelse af Navercamp, men vi mener ikke, at det CUK fik
ud af Navercamp, ikke stod i forhold til det, der kom ud af det. CUK blev ” spurgt ” om vi ville sponsorere penge, til
fremstilling af T-shirts samt ” Charlyer ” som de Vandregeseller, der kom til Campen ville få. Der blev spurgt, om CUK’s
logo ville være på T-shirts og Charlyer, hvilket der ikke var plads til, da det drejede sig om de projekter, som
Vandregesellerne blev sat til, i Hjerl Hede’s interesser. Der blev derfor IKKE sponsoreret midler fra CUK.
Med hensyn til projekt ” CUK-Navermuseum ” som blev nævnt på sidste delegeretmøde i beretningen, er planen om, at
finde egnede lokaler, til at etablerer sådan et museum, sat på ” Stand By ”. Grunden er, at uanset hvor meget Suzi
Apelgren lover, ang. ansøgning af fonde, samt søge kommunal støtte, i den kommune, hvor det evt. blev etableret, ser
CUK sig ikke i stand til økonomisk, at påbegynde et sådan projekt. Suzi har overfor HB givet udtryk for, at det så ville
være en god ide, at ansætte hende som halvtids museumsdirektør.
Der er nok ikke nogen, der efterhånden ikke ved, at CUK har været ” talrigt ” tilstede ved arrangementer på Sønder Hygum Hjemstavnsgaard. Siden sommeren 2015, har CUK arbejdet på, at få en ” Samarbejdsaftale ” med Sønder Hygum
Hjemstavnsgaard, hvilket er lykkedes. Inden de åbner officielt, vil der blive bragt CUK-effekter derned. De effekter, der
bliver udstillet dernede under tag, vil i vinterperioden blive opbevaret i opvarmet lokale. Det er uden økonomiske omkostninger, hvilket der sikkert ikke bliver gjort indvendinger imod.
På den baggrund, har HB stillet samarbejdet med Suzi Apelgren i bero, hvilket er meddelt skriftligt.
Da der er nogen i HB, der det sidste års tid har arbejdet med at få ” Den farende Svend ” digitaliseret fra første udgave
af dens udgivelse, ønsker HB hermed at delagtiggøre de delegerede, hvordan det videre forløb vil foregå.
Begrundelsen for, at det vil være godt er, at der har været mange henvendelser fra personer, der går meget op i slægtsforskning og historie, der spørger om nogle af deres forfædre har været medlem hos CUK. Det vil også være godt, at få
vores historie scannet ind, så der kan søges i den. Der har været mange gode historier om medlemmernes bedrifter gennem årene. Der findes mange oplysninger i ”De gamle blade”. Det er et stort arbejde, så derfor har der været rettet henvendelse til Det kongelige bibliotek i København ang. scanning af DfS. Denne henvendelse har været positiv, idet de har
svaret, at de vil være behjælpelig med, at scanne blade ind. Det drejer sig om: 8 sider x 12 måneder fra 1900 til 1999 og
12 x 12 sider fra 2000 til 2015. Det er ca. 11440 sider. Det kongelige bibliotek kan selvfølgelig ikke gøre det gratis, så
derfor vil vi søge diverse fonde om tilskud, til at få arbejdet udført. Vi mener og tror på, at denne opgave er så konkret,
og så historisk, at der kan søges midler i forskellige fonde. Når arbejdet er udført, vil det blive udgivet på vores hjemmeside, med adgang gennem vores foreninger. Når vi er ved de digitale medier, har Frode været i kontakt med en person,
der har kendskab til, og arbejder med et system, der hedder ” Arkibase ” Det er et program, som museer bruger, til at
lægge historik og andet materiale på en server, så der er delvis offentlig adgang til, at søge oplysninger om personerforeninger og historiske seværdigheder. Dette er ikke en gratis service. Prisen for brug af dette er ca. 4000,kr pr. år. I den
forbindelse har HB drøftet dette med CUK’s webmaster Ole Michael, om det var muligt, at få de samme muligheder ved,
at bruge ” vores egen server ”. Idet det er lidt mere teknisk, end mange af HB-medlemmerne er i stand til at svare på, vil
vi overlade den tekniske forklaring til Ole Michael. Vi er alle bekendt med, at arkivet i Aarhus rummer utrolig megen
historik ang. CUK. På længere sigt er der ikke plads til at arkiverer det materiale, som CUK vil bevare. For at råde bod
på dette, er det meningen, at arkivet bliver scannet, og lagt ud på nettet. Til dette formål, er der indkøbt 3 håndscanner,
hvor det så er hensigten, at foreningerne kan ” låne ” den ene, til at scanne det materiale, som de mener skal ud på serveren, så der kan søges i det. De to andre, er til brug på arkivet, hvilket er noget mindre besværligt, end at skulle scanne
hvert ark på printer. Scannerne kan tilsluttes computer ved hjælp af medfølgende kabel, og der er et 8Gb SM-kort i
scannerne. Ligeledes har der i det forgangne år, som en opfølgning på det forslag, som Hørning stillede på sidste delegeretmøde, været arbejdet på, at få udfærdiget en CUK-Vandrebog. Det er nu ved at være på plads, der er måske et par
detaljer, der skal rettes til, men alt i alt mener HB, at resultatet er brugbart og tilfredsstillende.
Der er lavet prøver på Vandrebogen, som I delegerede får lejlighed til, at studerer nærmere, og komme med kommentarer og evt. rettelser/ gode ideer til, hvordan det færdige resultat skal se ud. Når bogen er godkendt, er vi i HB sikker på,
at alle CUK-foreninger i fællesskab, kan og vil arbejde hen i mod, at få den eller de første CUK-svende sendt på Valsen,
forhåbentlig sammen med en ”Vandregeselle” der har været på valsen i en længere periode. Hvordan en CUK-svend vil
blive modtaget og anerkendt som ” Valsende Svend ” kan og vil Christian Riedel give informationer om, når dette punkt
på dagsorden nås. Christian har talt med flere Vandregeseller om netop dette.

7.
Sidst på året 2014 sluttede et historisk kapitel i CUK, idet Rejsefondens midler blev fordelt til de 5 foreninger, der var indført i Regulativet for Rejsefonden. Fonden blev oprettet i 1936, og sluttede officielt i 2015.
Som tidligere nævnt, var det et spørgsmål om tid, før end det blev realiseret, idet der i meget lang tid var arbejdet ihærdigt
på fra anden side end CUK, at få Rejsefonden afsluttet. Som afslutning på HB’s beretning vil HB opfordre foreningerne
om, at støtte op om vores tilstedeværelse på Sdr. Hygum Hjemstavnsgård, samt at deltage i deres arrangementer, hvor vi
CUK’er bidrager med lidt håndværksarbejde af den ene eller anden art. Prisen for et års entre er 200kr. for par, og hvis den
ene part udfører noget håndværksmæssigt dernede, er der mad incl. i den pris. Den 22.maj vil der på Hjemstavnsgården
officielt blive indviet en ”Naverhule” der vil fremstå, med et rundt bord med ilagt mønter-forskelligt håndværktøj, samt
billeder og selvfølgelig CUK’s egen Charlottenburger eller Charly, som den også kaldes. Det er godt nok lige efter pinse,
men I opfordres til, at lade søndagsturen gå til Sdr. Hygum Hjemstavnsgård.
På Hovedbestyrelsen’s vegne
Kaj Jepsen
Formand CUK
9. Hovedkassens regnskab v/Frode Zachariassen
Frode Zachariassen aflagde det reviderede regnskab som er blevet bragt i svenden. Som blev godkendt af forsamlingen
uden bemærkninger.
10. Beretning Den farende svend ved Richard Schmidt.
Først tak for det gode samarbejde til alle skribenterne og sekretærer for alle de spændende indlæg de har sendt i årets løb.
For dem der ikke har lagt mærke til det, har vi skiftet trykker i september sidste år. Frode fandt en ny trykker hvor kvaliteten er blevet 100 % bedre end vores gamle trykker. Bladet er blevet i fuld farve. Tror nu nok de fleste har fundet ud af det,
da der ikke er nogen der beklager sig over kvaliteten længere. Der er nu heller ikke ret mange der roser det flotte stykke
arbejde der er kommet ud af det. Brokke sig det kan man altid.
Efter flere henvendelser er jeg begyndt at ændre annoncerne på side 11 og 12 og lave dem om i farve vidt muligt.
Da der vist ikke er noget der hedder A-post længere til næste år, kommer det posten til at tage min. 5 dage ekstra om at få
leveret bladet i B-post, så det kan være at vi bliver nød til at ændre deadline til den 5 i måneden, så vi har en chance for at
få bladet ud inden den 1 hver måned.
Husk at komme med oplysninger til adresselisten til august udgaven af Svende.
Men nu atter tilbage hvor jeg kun kan sige at jeg glæder mig til høre fra jer og få lov til at kreere et spændende blad.
Er der nogen der stræber efter at prøve at overtage Chefredaktørens job er de hjertens velkommen.
Chefredaktør Richard Schmidt
Fortsættelse følger.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

FREDERIKSSUND

FREDERICIA
Vi har haft det lidt stille i Fredericia Naverforening, men
alligevel hygge når vi mødes til klubaften /eftermiddag.
Der var grill den 9 /7 og Tom ville lave det, men
uheldig han blev syg og røg på hospitalet. Øv (men han er
kommet hjem nu igen), god bedring Tom og pas nu på dig
selv. De fik åben alligevel i hulen og valgte så mad fra fryser, Lever og noget kødsovs med tilbehør, bortset fra de
først kunne spise ved 16 tiden var det ok med god sammenkomst. Dejligt at høre. Jytte stod for maden, tak for det
Jytte. Vi har så åben igen til rengøring, håber der kan
komme nogle og hjælpe.
Lør. 30 - 7 kl 10,00 rengøring.
Tors. 4 - 8 kl. 19,00 hulemøde.
Lør. 20 - 8 kl. 12,00.
Med kno S.W.

Hulemøde 3.6.2016
Jeg beklager, meget, at indlægget til DFS i sidste måned
ikke nåede frem til redaktøren af DFS.
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.
Murer Jørgen Schaffer var initiativtager til at stifte CUKFrederikssund i 1971.
Han vil være savnet i naverkredsene.
Æret være hans minde.

8.
Hulemøde 3.6.2016
På denne dejlige sommeraften var vi samlet 12 personer
til den sidste huleaften inden sommerferien. Det var Alex
og Vibekes tur til, at have tørnen i hulen. Klokken blev
flittigt brugt da både Alex og Poul Berg havde haft fødselsdage. (Vi takker for skænken.) Jeg beklager mange
gange over for Vibeke, da jeg igen i år, er kommet til, at
sætte hendes fødselsdag en måned for tideligt i Svenden.
Det var også denne aften, at CUK-Frederikssund kunne
ønske Lis Willemoes Hansen velkommen i vor mitte som
Naverven. Lis Hansen er kommet i hulen sammen med
Kaare Hansen og hun har i den tid hun er kommet hos os
hjulpet foreningen når vi har haft travlt med forskellige
arrangementer i hulen og hun har ligeledes vist en stor
interesse for CUK-Naverne, så vi syntes, at det var på
tide, at optage Lise som Naverven i CUK-Frederikssund.
Velkommen til Lis som Naverven i CUK-Frederikssund.

I juli måned har vi haft udstillingsvognen på Frederikssund Byfest og til Jægerspris festen. Det var noget af en
kold omgang., men humøret var højt og Arne Jakobsen
stod som sædvanlig for at anrette det store morgenbord
med bacon og æg som han plejer. Vi takker Arne mange
gange trods hans dårlige helbred.

Lørdag den 11-6-2016 kl.11:00 blev der holdt et minuts
stilhed ved udstillingsvognen, hvor vi mindes Jørgen
Schaffer.
Æret være hans minde
Bestyrelsen vil ønske alle en rigtig god sommerferie og vi
ses næste gang i hulen til grillaften fredag den 5.august
2016. Hulevagten har bestyrelsen.
CUK-Frederikssund ønsker tillykke med fødselsdagen til:
Eugen Uhl den 01.juli 2016
Vibeke Christensen den 25.juli 2016
Søren Bisgård 05.august 2016
Med kno i bordet.
Jan Johansen

HERNING
I Herning skal vi spare, altså kommunen, de skal have nye
flag, ikke Dannebrogs flag, for de skal tages ned hver aften og det er dyrt - så nu skal vi have nogle som kan
„passe sig selv“ altså skal de kun tages ned når man gider.
Vagner fortalte at han vidste noget om flaghejsning, for i
hans tid som pedel var det hans ansvars område at hejse og
passe flaget og han fortæller det er særdeles vigtigt, at
undgå at det hvide kan ses efter sammenlægning. Ikke nok
med det, han vidste også hvor man havde det største flag er der nogen der kan gætte det, så hører vi gerne fra jer!
(Vagner ved det altså). En god en fra Harald - radiser har
national farver!!! Vi var 9 personer til mødet d.15/6 - formanden havde lavet dejlig kold kartoffel salat og frikadeller - ja, vi mangler ikke noget i Herning. En af vores naver
kammerater havde deltaget i gade Spejlets årlige udflugt,
det gik godt, men dåserne fra øllene skulle i poser uden
bund, ja gulvvask i øl er vel ikke det værste! Formanden
har ordet - borgmesteren gik, for han hører kun med 1/2
øre, det skyldes pinse begivenheder - så Flemming måtte
pænt vente med at gå i gang. Endelig kunne han få ordet,
han fortalt at der var 26 tilmeldt til Mosel tur. Så blev der
debatteret, hvornår vi skulle have gril fest hos Lilly og
Harald - det blev aftalt til d.10/9.
Formanden havde haft SKYBRUD på første sal - han
hævder at han var ædru da han fandt oversvømmelse på
1.sal. Så havde formanden været praktisk, han havde pillet
låsen af ud til toilettet - han havde forsøgt at reparere den resultatet var at den kunne låse, men ikke låse op igen!!
De der fik overleveret opgaven, så må vi se hvad der sker.
Nyt fra borgmesteren, ved I hvad der er synd - at give en
skaldet mand en KAM og tage den fra ham igen!
Tot er jo som bekendt handelsmand, sidst han var i
Søndervig købte han et billede „det var så flot og måske
var det en kendt maler“ - da han kom hjem fandt han nøjagtig det samme billede i et hjørne i stuen!!!
IT nyt - Flemmings jagttegn „hænger i en tynd tråd“ for
opperationen på computeren for at forny var vist særdeles
omfattende - for Grethe. Endnu et godt råd til hvordan
man slår gåsebiller ihjel - man gør bare det, at man inviterer dem op i et stort fad vand - så klarer fuglene resten, de
spiser dem når de er gået op i vandet. Lis laver mad til
næste gang og Vagner kommer og fortæller om CUK og de
Berejste.
Naver hilsen
Jonna

HOLBÆK
Der var 13 mødt op til det sidste møde inden sommerferien. Vi havde besøg fra Roskilde, så nu må vi hvad det
kan blive til. Nu ser vi frem til sommerturen med hestevogn den. 28. august. Vores kasserer Arne ønskes tillykke
med 75 års fødselsdagen den 20. august.
TL

9.

KØBENHAVN

RANDERS

Ferie-Hulemøde er jo sæsonafslutning på tærsklen til sommerferien, der i år blev afholdt den 15. juni i pragtfuld
vejr. Men hvad gør det at man skal sidde i Hulen, når man
er blandt herlige naver- og naverven kammerater. Og ja,
klokken blev mange… Efter er halvt år skulle bødekassen
igen tømmes. Selvom vi efterhånden er forvænt, så er
spændingen om indholdet naturligvis altid stor. Igen tabte
vi (ikke mindst kassereren) mælet, da indholdet lød på kr.
3.806,50! Men som nævnt, er vi forvænte, da de 3 bedste
gæt var meget tæt på: 1. Anni kr. 3.857,00, 2. Erling Hulefar kr. 3.966,00 og undertegnede som nr. 3 med kr.
3.999,00. TUSINDE tak til alle for jeres store
(ekstra)støtte! Bøder eller/som andet.
Meget mere har jeg ikke på sinde denne gang, men vent
bare til næste nummer af dette pragtfulde blad. Thi så skal
vi igen snart i gang med herlige sammenkomster i Hulen.
Jeg glæder mig.
Fortsat god sommer til alle.
Med kno i bordet
Niels „2 m“

Fredag den 1/7 fik Hans udestuen fyldt op af glade navere
og navervenner. Det var især hygsomt at hilse på gæsterne
fra Vejle, der havde deres helt egen campingplads på
græsplænen. Kaj viste sig at være en glimrende grillmester, og Bjarne var god til at holde gang i hyggebålet.
Tak for besøget og velkommen igen en anden gang.
Freddy fortalte om turen til Hygum Hjemstavnsgård den
20/8.
Der er afgang fra Føtex på Mariagervej kl. 9 - Ikke Fønix,
som han kom til at sige :o)
Turen koster 150 kr. pr. person og så får vi både bustur,
mad og entré. Hans sørger for servering i bussen, og vi
glæder os. Skulle du have glemt at melde dig til, kan det
nås indtil 1/8 hos Freddy.
Hans var i øvrigt også så venlig at give os lov til at bruge
hans sparegris i stedet for den manglende bødekasse. Tak
for det, Hans. Du er altid så hjælpsom.
Hulen er lukket i august. Der er hulemøde fredag den 2/9.
Freddy laver mad.
Med kno
Helle

NÆSTVED

SAMSØ

Juli måned er agurketid, da vi her i Næstved har valgt at
holde sommerferie. Vi ser frem til sommerfesten på Amager. Der er stadig plads til flere, så kom ned i Hulen og
besøg Carsten og andre, når der er åbent torsdag eftermiddag, og skriv jer på listen. Det er et godt initiativ af Carsten, at han vil holde Hulen åben, selv om det er ferietid.
Vi håber, at alle nyder sommeren på trods af de
vejrmæssige udfordringer, vi har haft ind imellem.
Når dette læses, går vi ind i den sidste sommermåned.
Nyd det.
Hilsen Marianne

Søndagsmøde d 19/6. Dette sidste møde inden de hårdt
prøvede Samsø navere kunne gå på velfortjent sommerferie, blev afholdt som grill arrangement på Ballen havn. Et
fremragende møde med stort set 100% fremmøde.
Stemningen var i top og der blev tilberedt alle afskygninger af ting der tidligere har sagt enten muh eller øf, og
hertil naturligvis en kop øl eller vin. Det forekommer mig
at der blev sunget en sang, men undertegnende havde på
det tidspunkt indtaget en 350 g hakkedreng med tilbehør,
og var muligvis en anelse omtåget af kød.
Efter spisningen inviterede vores højt ærede medlemmer
Flemming og Åse på sluk efter i deres smukke gårdhave,
en super hyggelig afslutning på en dejlig dag.
Til vi ses igen, med kno Mogens

ODENSE
Vores grill fest den 4-6 ved hulen måtte vi aflyse da der
ikke var tilmelding nok. Nu håber vi der kommer nok til
vores æggekage på Boulevarden den 6-8 kl 13. Tilmelding
til Kirsten. 26283538.
Det er byens største æggekage, og så er den lækker, så
meld dig bare til. Senest den 3-8.
Så drog Ib ud på sin sidste rejse, Ib var naverven gennem
de sidste ca. 13 år. Vi vil savne ham i hulen. På grund af
sygdom så vi ikke så ofte Ib, men var helbredet godt, kom
han i fleks taxi. Personligt kendte jeg Ib i over 40 år. Ib
blev 81 år. Æret være hans minde.
De bedste hilsener pigen fra Fyn.

SILKEBORG
Den 19. juni fejrede ”Mads” sin 60 års fødselsdag med
glade og humørfyldte gæster fra nær og fjern, der blev
trakteret med noget lækkert til ganen samt noget godt at
skylle med. Sangmusklen blev efterprøvet med et overraskende godt resultat og ”Mads” kunne præsentere et pænt
og overdådigt gavebord. Endnu en gang tak til ”Mads” for
denne dejlige fest.
Undertegnede holdte den 2. juli 65-årsdag. Denne anledning blev afholdt med et godt humør, god mad og skyllemidler af devierende art af fremmødte venner og familie.
En tak til CUK-Silkeborg må nævnes især for deres hjælp
med opdækningen og pyntningen af hulen.
Med kno i bordet Skipper.

10.

SLAGELSE
Hulemøde d. 1. juli 2016: Vi begyndte med sang nr. 28. Der var kun mødt 6 medlemmer frem denne aften. Desværre
pga. sygdom og herfra skal lyde god bedring til alle. Formanden orienterede om nyt til pinsestævnet 2017. Jens Jensen
fra Skælskør vil gerne holde et foredrag i hulen om de Vestindiske øer, men der er ikke plads i kalenderen før i foråret
2017. Der er rengøring i hulen tirsdag d. 5. juli. OBS!!! Husk at tage post ind fra postkassen når man er i hulen.
”Festoriginalerne” oplyser at d. 20. august kl. 14:00 vil grillen være klar i hulen. Man medbringer selv madvarer. Herefter var det tid for de obligatoriske klemmer som blev nydt med stor tilfredshed.
Med kno i bordet.
Erik

STOCKHOLM
Den 24. juni var vi 19 medlemmer og 4 børn samlet på Ingarø for at fejre midsommer (Sankt Hans), og det blev en herlig weekend. Anna og Kenneth stod for maden, vi startede kl. 13 med en buffet og fortsatte med middag kl. 19 til alle var
mætte. På lørdagen efter arbejde alle ung domerne med at slå græs og alt som behøvedes at gøres uttomhus, så det blev
ordning på Torpet. Vi takker Anne og Kenneth for den
gode mad og alle som hjalp til at gøre den weekend til et
ÅRHUS
fint minde.
Fredag den 10. juni var vi 12 samlet til hulemøde. Denne
Med kno Onkel Anders.
aften fik vi langt om længe afholdt vores skiveskydning.
Tredje gang er lykkens gang. Efter vi fik stillet an, og fundet skiver, kugler, kunne vi komme i gang med at skyde,
men der var kun 5 der ville være med. Det kneb lidt med
SØNDERBORG
at ramme skiverne, om det var geværets skyld eller for lidt
Har haft en god sommer. DEN 4-11-16 HAR HULEN 50
sigtevand tør jeg ikke kunne sige. Det gik da lidt bedre
ÅRS.JUBILÆUM. D.04.10-16 ER DET REGNARS 25
hen af aftenen. Otto W. og Ole L. deltes henholdsvis om 1
ÅRS JUBILÆUM SOM VI HOLDER SAMMEN MED
og 2. pladserne i skive og pokalskydningerne, resten er
HULENS 50 ÅRS DAG. VI VIL VÆRE HVERT VED
vist ikke værd at tale om. Bagefter bød formanden velBRØD OG DRIKKE FRA 11-15. TILMELDING TIL
kommen og orienterede om pinsestævnet på Samsø. HerREGNAR PÅ 74486640 OG SUSIE HULEMOR PÅ
efter holdt vi 1 minuts stilhed for forhenværende formand
28904543.
i Århus naverne Jørgen Schaffer. Erik Carlsen fik overrakt
MED KNO I BORDET JOHN.
en gave i anledning af hans 70 års. Richard havde en hilsen fra Otto Hansen som var på vej til Weimar i det gamle
VEJLE
Østtyskland og besøge nogle venner. Holger havde en
Møde den 24. juni 2016.
hilsen fra Søren, der desværre var blevet syg. God bedIkke mange havde fundet vej til Hytten, kun 8 samt Henni.
ring. Ole Michael havde fået overrakt nogle dokumenter
Sygdom og så er det måske ferietid, der er årsagen til, at
fra Randers til Arkivet. Så var det blevet tid til kaffe og
fremmødet ikke var i top. Dejligt at se Preben Tvilhøj i
hulefars smørrebrød. Erik ringede på klokken og sagde at
Hytten til mødet. Til den årlige gåtur den 18. juni, var der
han gav en omgang og det omdelte smørrebrød. Tak for
15 ”friske personer” der tog turen fra Banegården og til
det.
Hytten. Heldigvis artede vejret sig, så der var grillmadFredag den 8. juli var der mødt 8 op til hulemødet. Forsalater samt hjemmebagte flutes, herligt. Hele herligheden
manden bød velkommen, specielt til Preben Larsen der
kunne nydes udendørs. En stor tak til Jytte, der havde
havde lagt vejen forbi hulen, da han havde fundet arbejde
taget turen fra Kolding, dejligt. Den 28. juni havde underi Jylland. Ole fortalte lidt om vores afholdte skive/pokaltegnede Naverenker til kaffe. Desværre ikke mange, der er
skydning. Han havde en hilsen fra Frank Ibsen der vist var
jo desværre frafald. De tilstedeværende ønskede Tove i
i L.A. Der blev gjort opmærksom på møderne i august.
Næste hulemøde er fredag den 5/8 og fugleskydning
Jelling god bedring. Den 1. juli var vi 4 fra Vejle til grillden 20/8 i kælderen under hulen. Vi starter med morgenaften i Randers, hvor Hans lagde hus og grill til. En rigtig
mad i hulen. Sidst på måneden er der Moseltur.
hyggelig aften. En tak til grill-drengene Jan og Kaj, samt
Efter det ordinære blev der livlig snakket om medlemmeren stor tak til Hans for ” hotelopholdet”. Så tak for sidst.
nes arbejde på Grønland og Norge. Den nye Panama kanal
Husk møde den 29. juli samt 26. august.
blev vist også nævnt. Tonny ringede på klokken og gav en
Den 7. august er Inger og Hans Hytteværter, de laver lidt
omgang i anledning af hans fødselsdag.
frokost.
Efter traktement fra hulefar brød folk op ved 22.30-23.00
4. september. Jørgen Lauridsen 70 år.
tiden.
Husk Ålegildet 17. september. Tilmelding til Hans
God sommer. Vi ses i august.
Emborg.
Med kno Chefsekretæren.
Med kno Lis

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

