NR. 9. SEPTEMBER 2016 ÅRG. 114

Åbent Hus den 5/11-2016 i hulen i Sønderborg
Den 5.11.2016 har Sønderborg forening 50 års jubilæum, og den 4.10.2016 har formand Regnar
Buhl Jørgensen 25. års jubilæum.
I den anledning holdes der åbent hus i hulen på adressen: Flensborg Landevej 2, Dybbøl, 6310
Broager. Her vil foreningen være vært ved en bid brød samt lidt at drikke fra kl. 11 – 15.
Tilmelding til Regnar på tlf. 74 48 66 40 eller hulemor Susie på tlf. 28 90 45 43 senest den
22.10.2016.

Richard Schmidt 50 år.
Richard Schmidt kan den 18. september fejre at han nu er ved at blive voksen, den dag bliver han 50 år. Richard har i
sin tid arbejdet i Tyskland så tæt på Danmark som i Slesvig.
Richard er udlært maler og har i en årrække arbejde på sygehuset i
Skejby, hvor han sidste år var ved at prøve sig som cykelrytter i sygehusets kældergange. Der er et gammelt mundheld der siger at man skal
blive ved sin list, det skulle Richard nok også have gjort, han brækkede benet da han skulle prøve sig som cykelrytter, så det blev ikke
Post Danmark Rundt denne gang. Richard blev for nogle år medlem i
Århus Naverne hvor vi har haft stor glæde af hans tilstedeværelse.
Siden han blev chefredaktør for Den farende Svend har vi haft nem
ved at få noget i bladet, og nu hvor han er blevet sekretær i Århus
Naverne er det ham selv der laver indlæggene til bladet, så må vi håne
han får dem lavet rettidig. Vi vil fra Århus Naverne ønske dig hjertelig
tillykke med fødselsdagen og glæder os til at komme til at fejre dig i
hulen.
Århus Naverne
Ole Lindeborg

2.

FØDSELSDAGE
D. 04.09.2016 Jørgen Lauridsen Vejle
70 år
Vejlevej 25
7300 Jelling
D. 06.09.2016 Frode Zachariassen Silkeborg
70 år
Præstemarken 10A
8653 Them
D. 07.09.2016 Per Jensen Frederikssund
60 år
Græsted Hovedgade 36
3230 Græsted
D. 13.09.2016 Kaare Gjerløv Hansen Frederikssund
65 år
Srandstræde 21A
3550 Slangerup
D. 15.06.2016 Arne Vilhelmsen Zürich
40 år
Im oberen Gern 26
CH-8409 Wintherthur
Schweiz

TAK - TAK - TAK - TAK
Tak til HB, Vejle og København for hilsnerne til min 65
års fødselsdag den 18. juli.
Anni Jørgensen
Naverven i København.
Hjertelig tak for opmærksomheden til HB, Vejle og
Silkeborg i anledning af min 75 års fødselsdag
Med kno, Hans Ove Hansen

Tak for telegrammer og hilsner ved min 75 års fødselsdag!
Samt en stor tak til Slagelse Naverne for at de mødte op
med fanen og var med til at gøre dagen festlig.
Hilsen: Hans Frederiksen

D. 15.09.2016 Preben Tvilhøj Vejle
75 år
Nyvej 6
7100 Vejle
D. 18.09.2016 Richard Schmidt Århus
50år
Skanderborgvej 13A,1
8362 Hørning
D. 27.09.2016 Peder Hellerup Hillerød
65 år
Kongevejen 11
NV
3450 Allerup
D. 28.09.2016 Jesper Knudsen Nakskov
60år
Farverensstræde 8
NV
4900 Nakskov
D. 29.09.2016 Carl Otto Enevoldsen Frederikssund
70år
Hedevænget 8, 1tv.
4000 Roskilde

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

JUBILÆUM
D. 02.09.2016 Mikael Madsen Stockholm
10 år
Stuvstavægen 1A
S-14040 Huddinge
Sverige
D. 10.09.2016 John Carl Nielsen Hillerød
40 år
Ryttervænget 212
3480 Fredensborg
D. 20.09.2016 Per Holmen Hansen Århus
25 år
Banegårdsgade 16, 2tv.
8000 Århus C
D. 25.09.2016 Lis Ebba Hansen Fredericia
10 år
Langesøvej 86
7000 Fredericia

3.

Formandens Spalte.
I nogle tilfælde ville man ønske, at man var/er fejlfri. Sådan er det desværre ikke i det virkelige liv. Det er med stor beklagelse, at der er afsendt et lykønsknings- telegram til et medlem i
anledning af 70 års dag. Medlemmet tog på den sidste rejse den 18-05. Jeg vil på HB’s vegne
dybt beklage over for de efterladte, at der er begået den fejl.
Endnu en gang beklager jeg på HB’s vegne.
Kaj Jepsen
Formand HB.

Afholder generalforsamling Lørdag 24. sept. 2016 kl. 10.00
(Morgenkaffe kl. 09.00)

I hulen Skolegade 19, 8600 Silkeborg
Dagsorden i henhold til vedtægterne.
Medlemmer af CUK-Silkeborg der ikke pr. sms eller mail
har modtaget indkaldelse til nævnte generalforsamling
inden 7. sept., bedes kontakte Skipper på 31 12 30 32
eller maile Henningbek21@gmail.com

Den 28. september 2016 kan
Harry Skov
Room 242, Brentwood Care Center
2727 - 16 Avenue NW
Calgary, AB, T2N 3Y6
fejre sin 85 års fødselsdag.
Et stort tillykke fra naverne i Calgary.

Mindeord
Den 24/7-16 fik vi den triste meddelelse, at vort mangeårige medlem Frits Sørensen, er taget på den sidste rejse,
i en alder af 83 år.
Frits var aktiv i hulen i Aalborg, til det sidste. Hulemøderne var en stor del af hans liv, hvor han var med til at
skabe en god stemning, i kraft af hans gode og smittende
humør. Frits vil blive husket og savnet.
Æret være hans minde.
Med kno
Svend Erik, Aalborg Naverne.

4.

Hygum Hjemstavnsgård.
I dagene den 14.– 17. juli 2016 var CUK-Naverne på Hygum Hjemstavnsgård til arrangementet
Landsbyen i Arbejde og Fest.
Her fik Vi sat det sidste værktøj op i den nye
hule, som Hjemstavnsgården så velvillige har
stillet os til rådighed i det samarbejde som er
indgået mellem CUK-Naverne og Hygum
Hjemstavnsgård.
Vi kunne godt tænke os fra HB´s side, at der eventuelt var flere af vores foreninger, der vil
bakke op, og deltage i dette samarbejde. Har man mulighed for, at deltage med fremvisning af
sit håndværk eller lignende er dette meget velkommen. Men giv os lige besked om dette til Formanden eller Næstformanden og helst på en mail.
liskaj-d-j@mail.dk (Formand)
janj898@gmail.com (Næstformand)
Når foreninger har besluttet sig for, at tage til Sdr. Hygum, kontakter de Arne Caspersen ang.
antal og evt. bespisning. Arne Caspersen træffes på Mobil.nr. 51 362 450. Eller på E-mail.:
arnecaspersen@gmail.com
Der vil på vores hjemmeside blive orienteret om kommende arrangementer på Hygum
Hjemstavnsgård.
Med kno i bordet
Jan-Erik Johansen
HB-Næstformand

5.

ÅRETS NAV 2016 - CHRISTIAN RIEDEL - CUK-HØRNING

Otto Hansen, Borås Æresmedlem i CUK 2016
Otto Bernhard Hansen, Borås, Sverige er født den 14. oktober 1925 og rejste i
sin ungdom til Sverige og endte som brugsforeningsuddeler i Borås til han gik
på pension.
Har været mangeårig formand i Borås foreningen. Vi kender Otto som et
meget venlig menneske og man keder sig aldrig i hans selskab. Trods hans nu
høje alder er altid Otto selvskrevet hos naverne, han har deltaget i pinsestævnerne og er en ivrig debattør ved delegeret møderne og har deltaget i
moselturen i mange år. Vi er mange som har besøgt ham i hans hyggelige
lejlighed i Borås og har overnattet flere gange i hans hyggelige hytte langt
inde i skoven ved en lille skovsø og nyder hans store gæstfrihed og omsorg og
tænker tilbage på de mange gode stunder derfra.

6.
ÅRETS NAV 2015 Carl-Otto Enevoldsen – Frederikssund

Carl-Otto Enevoldsen født i Rørvig(2 mdr. for tidligt men kom trods alt, heldigvis på min fødselsdag) d.29.9.1946 - ja,
Mikkelsdag 1946, ydermere en søndag, det kan da kun betyde et lykkeligt og heldigt liv! eller? Jeg overstod mine
kontaktmæssige læretid som blikkenslager og vvs i 1966, derfra startede det hele vist. I roklubben havde vi en rochef der
hed Kaj Erland, han var en spændende mand, fortalte tit om sin rejsetid i naverne, det gjorde den unge mand nysgerrig,
så en rokammerat (murer) Thorkild og jeg besluttede ikke særlig overvejet at starte hans motorcykel smutte til Tyskland
og finde noget arb. turen gik fra Nyk. Sj. via Oddelinien, af sted det gik, 1. stort vandrehjem i Århus en overnatning og
videre, næste stop Vejle, men den gl. Ariel motorcykel kunne ikke trække os op fra Vejle (bakkerne var, sku’ for stejle)
så vi søgte arb. der men ak der var ikke en skid at lave, efter megen besvær måtte vi tage til takke med en hyre på en gl.
nittet skude der sejlede med skærver fra Lomma i Sverige til havnebyer i Jylland, det var ikke særlig spændende men
god kost når kokken lavede det, kokken var også styrmanden og samtidig skippers kone, vi fik dog anden hyre på lidt
mere langfart, nu gik turen fast i 12 måneder ml. England og nord Spanien over biskain, i de 12 måneder min sejltid
varede, var jeg sku' søsyg i 14, sandt at sige søen er ikke lige noget for mig, jeg er utrolig glad for alle de broer vi har i
dk. Efter den mislykkedes naver tur, fik jeg kontakt med og besøgte Valdemar Petersen i Hillerød (mange kender ham
sikkert) han kunne det med at få unge svende ud, af sted det gik jeg havde en kassebeholdning da turen var betalt
kontanter 500,00Kr. (dog med en færgetur over Østersøen) i Maj 1968 med mål i Düsseldorf, alt gik fint 1. nat i
Düsseldorf var på byens 3. dyreste hotel hvilket Otto Krøll morede sig meget over da han hentede os og kørte og på
herberg dagen efter, jeg blev meldt ind i naverne d. 1. juni 1968 af den meget gode Otto Krøll, der var en weekend vi fik
fint besøg fra HB blandet Hans Ringdom og TH.
Vi skulle som Otto Krøll sagde en tur til en lille by ved navn Merch i Luxemburg, vi kørte forbi Moselen, hvor Otto
forklarede noget om en vinfest, som han sagde, har man været til vinfest i Moselen og kan huske det har man IKKE
været til vinfest, (jeg har dog senere oplevet de skønne vinfester der, har jeg fået fortalt) i Merch blev der startet en
afdeling af SCUK lige den weekend.
Efter karnevallet i Düsseldorf og som kutymer der er at man sidste dag går ned til Rhinen og vasker sin pung (penge) for
at bevidne den er tom og uartighederne samtidig er skyllet ud, ren blev den sku' ikke i det grumsede industrivand,
Düsseldorf var en rigtig god start. Så videre det gig til Zyrick, overflytning 1. onsdag på Hottinger Plads (her lå hulen)
det var meget højtideligt Formanden bød velkommen, arbejdet var fint nok her tjente jeg jo penge så jeg kunne komme
ud og se det skønne Schweiz, af festligheder kan jeg varm anbefale Pheffermyhlen, Den Spanske, Salmen og ikke at
forglemme den nordiske roklub (den lukkede aldrig om lørdag)trods jeg er gl. roer var det ikke meget det blev til af det,
tror festlighederne var morsommere. jeg var i Schweiz i 1 ½. Derfra gik turen til Luxembourg Merch, derfra husker jeg
ikke meget, fik hurtigt arb. men alt var så billigt selv skatten var lav, der var vist mange fester, jeg tror jeg var der i 1/2
år. Nu ville jeg en tur for 1. gang hjem til dk. Det gik ikke i dk. jeg var ikke færdig men skide rastløs hvilket betød en tur
til Færøerne Thorshavn der var jeg i 1 1/2 (jeg vidste ikke der var en naverhule i Thorshavn). Jeg fandt en sød Færøsk
pige, det blev alvorligt, vi flyttede dk. giftede os fik en sød datter Pia, alt var lykke lige indtil jeg igen blev rastløs og
ville af sted, det var familien ikke opsat på så det smuttede det samme gjorde jeg. Denne gang gik turen til Grønland
Marmorilik, Grønland har jeg været i rigtig mange gange til og fra, husker ikke lige hvor mange Grønland er utroligt
smukt, lige med undtagelse at Thule air base (Verdens største grusgrav). Grønland har vel "taget"ca. 10 år af mit liv her
sluttede mine rejseaktiviteter. Nu er jeg medlem i Frederikssund, det er en dejlig aktiv afdeling gode kammerater god
bestyrelse, (tordenskjolds soldater findes også her) Jeg glæder mig hver gang at møde gode naver og ikke mindst
Navervenner over alt, Jeg vil slutte med ordene MANGE TAK FOR UDNÆVNELSEN AF ÅRS NAV 2015, den titel er
jeg utrolig stolt af mange tak!!!
Med de gamle kroer
Carl-Otto Enevoldsen
COIM

7.
Dagsorden for delegeretmødet Den 15.maj 2016 på Samsø 3.del.
11. Beretning om Hjemmesidden ved Ole Michael Strange.
Indlæg ved Delegeretmødet på Samsø, 15/5 2016
Medlemslisten og hjemmesiden
”Ingen kæde er stærke end det svageste led”.
Sådan er det lokalt i Naverforeningerne – og sådan er det også i CUK!
Derfor er vi nødt til at hjælpe hinanden med at vedligeholde medlemsoplysningerne, så mærkedage i Svenden
bliver korrekte, så Svenden sendes til den rigtige adresse og så oversigten over ’Navere på sidste rejse’ viser de
Navere og Navervenner, vi desværre har skulle tage afsked med.
Oversigt over medlemsoplysninger
Derfor har alle foreninger nu fået en udskrift i to eksemplarer med nogle af de oplysninger, som ligger i CUKmedlemslisten.
Den ene er til foreningen. På den anden kan rettelser m.v. noteres og listen sendes til Ole Michael, der vedligeholder medlemslisten (postadresse og mail står på foreningernes login-side – mere herom senere).
Foreningerne er meget velkomne til at rette henvendelse, hvis der er behov for hjælp vedr. medlemsoplysningerne.
”Ingen kæde er stærke end det svageste led” – og stærke er vi kun, når vi hjælper hinanden.
Forenings Login på hjemmesiden
Der er nu oprettet en lukket side, hvor HB kan lægge informationer m.v. til foreningerne – og hvor foreningerne
kan logge ind. Vejledning er uddelt/sendt til foreningerne.
Filarkiv på hjemmesiden
Både foreningerne og HB kan lægge arkivmateriale på hjemmesiden. Der blev ved delegeretmødet uddelt en vejledning herom og den sendes til foreninger, der ikke var repræsenteret.
Oploade billeder til hjemmesiden og vise billeder i indholdselementer
I samme vejledning er der også en trinvis beskrivelse heraf.
Afsluttende
Til slut en stor tak til Jan-Erik for godt samarbejde omkring hjemmesiden.
Vi står begge gerne til rådighed, hvis foreningerne har brug for råd eller hjælp vedr. brug af hjemmesiden.
Besked om ’Navere på sidste rejse’ og om hjemmesiden sendes til webmaster (Jan-Erik og Ole Michael) til:
web@naverne.com
Besked om adresseændringer og andre medlemsoplysninger m.v. sendes til: adr@naverne.com, som automatisk
sender til HB-formand, Hovedkasserer, Chefredaktør, HB-næstformand, Hans Emborg (udsender DfS) samt Ole
Michael (til medlemslisten), så alle er orienteret.
Ole Michael Strange, webmaster
12. Information ang. CCEG v/ Christian Riedel
Christian har været til møde og berettede her om. Det var et godt møde og forsamlingen enedes om at Christian deltager
igen ved næste møde. Vi blev orienteret om at det koster 450. Euro om året for medlemskab af CCEG.
13. Beretning om arkivet vad Kaj Jepsen
Efter 30 år som deltager i arkivet, den sidste del som bestyrer efter Ib Strange død, ser jeg mig nødsaget til at stoppe
dette arbejde efter delegeretmødet, at jeg nu grundet min alder og efter virkningerne fra min sygdom, går på pension.
Jeg ved der går megen viden tabt, som jeg har erhvervet mig fra arbejdet i arkivet. Jeg har haft en god støtte i Elo og
håber at han vil fortsætte sammen med den nye arkivar, så arbejdet kan fortsætte. Jeg vil være behjælpelig med at sætte
den nye arkivar ind i arbejdet.
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14. Indkommende forslag.
Der var indkommet forslag fra Ålborg om at svenden skal ud digitalt. Efter debat om forslaget blev der afstemning, her
blev det nedstemt med 19 imod, 7 for og 2 undlod at stemme.
15. Næste års stævneby.
Slagelse havde lagt billet på, det blev godkendt.
16. Valg af Næstformand, her blev Jan Johansen genvalgt
17. Valg af Hovedkasserer, her blev Frode Zachariassen genvalgt
18. Valg af Chefredaktør, her blev Richard Schmidt genvalgt.
19. Valg til Arkiv. Her var der ingen som havde lyst til at stille op, men HB. prøver at tage kontakt til Elo Bjerking.
20. Valg af Suppleant. Her blev Jonna Burgdorf. Nyvalgt
21. Valg af Bilagskontrollant. Her blev Erling Jørgensen genvalgt
22. Valg af Bilagskontrollantsuppleant. Her blev Jonny Vallentin genvalgt
23. Eventuelt.
Her gennemgik Jan Johansen rejsebogen som er ved at blive udgivet, Jan arbejder forsat med den og få den gjort færdig.
Referat Ove Graae og Laila Dideriksen
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

FREDERICIA
Så er sommerferien overstået og vi går i gang efter følgende. Det har ikke været det bedste vejr. Regntiden var
over os. Men vi kan da håbe det bliver bedre, nu ferien er
forbi. Undertegnede har ikke været den mest aktive. pga.
travlhed, spilleriet til Festival, også arbejde osv. Men det
bliver da bedre lige snart. Så hverken til Grill / rengøring
af hulen, hulemøde osv. ku jeg være der. Det er godt der er
andre der så kan holde gang i den. Efter den 1/9 sku det
lette. Så ses vi der igen.
Tors. 1 - 9 kl. 19,00. Hulemøde
Lør. 24 - 9 kl. 12,00. Hulehygge
Tors. 6. - 10 kl. 19,00. Generalforsamling
Med kno S.W.

FREDERIKSSUND
Så er sommerferien over, og vi håber, at alle har haft en
rigtig god sommerferie?
Til grillaften den 5.august, var vi samlet 13 personer til
hygge og flæskestegs og bøfsandwich. Karre måtte, som
næstformand byde velkommen, da vores formad Per Vejen, selv var taget til det store udland på ferie, men dette
klarede han nu meget godt. Efter velkomsten rejste vi os
alle op og holdt et minuts stilhed for Jørgen Schaffer som
sov stille ind den 6/6 2016.

Det var også denne aften, at vores kære Æresmedlem
Carl-Otto Enevoldens endelig fik sat sin jubilæumsmønt
fra Marmorilik i det runde bord. Det var vist en meget
stolt Nav denne aften.

Klokken ringede et par gange i løbet af aften. Det var Vibeke og Lis som ville traktere os med en omgang drikkevare. Vi takker mange gange.
CUK-Frederikssund ønsker tillykke til
Per Jensen med de 60 år den 7.9.2016
Kaare Hansen med de 65 år den 13.9.2016
Birger Svensen med de 62 år den 16.9.2016
Carl-Otto Enevoldsen med de 70 år den 29.9.2016
Med Kno - Gumminaveren

9.

NAKSKOV
Hulemødet fredag d. 5/8.
8 medlemmer var mødt op til hulemødet. Der var ikke så meget på programmet efter sommerferien.
Sommerfesten blev holdt hos formanden, da vejrudsigten ikke var for lovende, der er også rigelig plads.
Næste hulemøde bliver flyttet til d. 9/9 grundet vor kasserer. Raflingen bliver ligeledes også skubbet en uge til d. 23/9.
Maden blev som sædvanlig lavet med kyndig hånd af Lilian. Der blev også tid til en gang Rafling.
Med kno i bord. Henning Brogaard

KØBENHAVN
Søndagsmessen den 11.9. er startskuddet for atter et godt efterår og vinter i Hulens varme favn. 3 måneder udenfor døren skal indhentes, så nøj hvor skal der hygges. Glæder mig til at se jer igen i lystigt lag. Vi starter som altid med lidt
morgenmad. Sæsonens første Svende-Hulemøde er onsdag den 21.9. For en sikkerheds skyld, går jeg med både livrem
og seler og annoncerer hermed for Surpriseparty lørdag den 8. oktober kl. 13.00. Som altid ikke et ord om arrangementet, men som altid garanti for en god dag/aften. Sidste tilmelding den 2.10. til undertegnede på tel.: 33150985 eller mobil
29851699. Vel mødt, så er vi i gang igen!
Arrangementer:
11.9. kl. 10.30 Søndagsmesse
RANDERS
21.9. kl. 13.00 Svende-Hulemøde
Vi har nydt sommeren, og i skrivende stund glæder vi os
8.10. kl. 13.00 Surpriseparty
til vores udflugt og til Moselturen.
Med kno
Der er hulemøde den 2/9, og Freddy laver mad.
Niels „2 m“
Der er generalforsamling den 7/10 med dagsorden efter
vedtægterne.
Med kno, Helle
HILLERØD
Meget har der været at glæde sig til, ud over sommeren
naturligvis: Først 25/6 den navnkundige sommerafslutning
hos hr. & fru Hulefar – og festet og smovset blev der af de
21 deltagere (meget gerne flere til næste år!) i festteltet
med udsigt over den bølgende kornmark: Karl grillede
oksefileter, Mor Hanne havde lavet delikat jordbærgrød,
og Mira havde produceret sin fine citronkage á la Brasil. - Dernæst glæder mange af os sig til kæmpefesten den 23/
8 med diner på Bakken samt Cirkusrevy til dessert. Og ja,
der sker så meget: også Til Lykke til vort – snart ikke længere nye – medlem og livsnyder Rudolf med de 75 år,
intet kan standse ham. - - Efterårets første huleaften bliver
den 9/9, hvor vi håber på en foredragsholder. Messen lørdag den 24/9 aflyser vi pga. kulturnatten i Hillerød dagen
før, hvor vi håber på fremmøde af mange flere medlemmer
end de to (Karl og Peder), som bestyrede og fremviste
Hulen for interesserede gæster sidste år. - - Tilmeldinger
til Hulefar på 48170712 eller 27940134.
Med kno, Bent

SILKEBORG.
Til vores månedsmøde 31. juli havde vi den store glæde at
indmelde Susanne Ritter i vor forening. Hun har i en årrække arbejdet fra Sverige som kok-tjener bl.a. på Vikingfærgerne. Endnu engang velkommen Susanne.

KOLDING
Vi har ikke hulemøde tirsdag den 23/7, da Verner som
ikke er til at holde hjemme, er rejst en tur til Zürich igen,
Lørdag den 16/7 til Sdr. Hygums Hjems, ”Landsbyen i
arbejde og fest”. Vi var 10 Navere og vores ægtefæller.
Dagen begyndte regn men tørrede op hen på dagen. Vi fik
hængt en del værktøj på vores Navervæg i udstillingsbygningen.
Med kno i bord Arne.

Susanne Ritter 31. juli 2016
Med kno i bordet Skipper.

10.

SLAGELSE

VEJLE

Onsdag d. 6. juli var der rengøring i hulen ved Linda,
Hans, Inga, Birgit, Søren og Erik. Hans havde sørget for
forplejningen.
Hulemøde d. 5. august 2016: Vi startede med sang nr. 28
hvor alle 8 medlemmer stemte i af fulde hals. Næste møde
ang. pinsestævnet 2017 bliver d. 7. sept. kl. 14:00. Som vi
kan se, sker der ikke alverden på hjemmesiden, men årsagen er at Sten fortsat har problemer med sin Pc’er. Så var
der tilmelding til Grill i haven, men da man selv skal medbringe alt spiseligt til sig selv (tilbehør bliver anrettet på
fællesbord), kan det stadig nås ved henvendelse til bestyrelsen. Så var det tid for den medbragte mad og hertil
havde Hans skænket en flaske af livets vand og Linda gav
en omgang. Hulen blev forladt i god ro og orden ca. kl.
21:30
Med kno Erik.
Vi ønsker tillykke med 10 års jubilæum til disse dejlige
piger.

Mødet i juli, der er ikke sket så meget. Men vi var da 10,
2 piger i køkken og vores vagthund Tjalfe, god hund. Kaj
fortalte lidt om Sønder Hygum, et dejligt sted og rart at gå
rundt. I juli var vi 15 personer, nogle kom barer, og nogle
af os havde meldt os, det vil de gerne, når vi kommer de
dage, som der er aktivitet. Så er der jo snart Ålegilde, som
vi plejer, og til dem der ikke spiser Ål, er der paneret
flæsk, MEN MEN husk ved tilmelding at give Hans
Emborg besked, om det er det ene eller det andet, SENEST den 10. september. Hvor Ålegildet er den 17. september. Vi mangler lige et par værter 2 søndage, det er den
4 og 11. september, fra kl. 11 til 15, og evt. lige lave lidt
frokost, til dem der kommer, vi tager kun 20 kr. for det.
Tak til Preben Tvilhøj for oplukker og malersvend, dejligt
at se dig i Hytten. Tak for brev fra Rudolf Mayer i Hillerød, dejlig at høre du var glad ved telegrammer fra HB og
Vejle. Tak for besøget til Else og Otto, rart at se jer. Lis
lavet mad til mødet. En stille og rolig aften. Den 4. september ønskes Jørgen Lauridsen tillykke med de 70 år.
Møde 30. september 2016.
Med kno Lis

ÅRHUS

Birgit

Linda

Grethe

Arrangementer & mærkedage 2016 i Slagelse Naverforening
20. august. Grillen er klar i hulen kl. 14:00. Husk at medbringe alle spisevarer selv!
2. september kl. 18:30: Hulemøde.
7. september kl. 14:00: Møde ang. pinsestævne 2017
30. september kl. 18:00: Sct. Michaels Nat i Hulen.
7. oktober kl. 18:30: Hulemøde.
22. oktober kl. 13:00: Frokost/banko i hulen.
4. november kl. 18:30: Hulemøde.
7. november: Erik Hjorth Andersen 30 år i CUK.
22. november kl. 15:00: 74. Stiftelsesdag i Hulen.
2. december kl. 18:30: Hulemøde.
18. december kl. 14:00: Jul i Hulen.

SØNDERBORG
HUSK. DEN 5-11-16 ER FORENING 50 ÅRS.JUBILÆUM.
D.4-10-16 ER DET REGNARS 25 ÅRS JUBILÆUM SOM
VI HOLDER SAMMEN MED FORENINGS 50 ÅRS DAG..
VI VIL VÆRE VÆRT VED BRØD OG DRIKKE FRA KL. 11
TIL 15. TILMELDING TIL REGNER PÅ 74486640 OG
SUSIE HULEMOR PÅ 28904543 SENEST D. 22.10.16.
MED KNO I BORDT JOHN

Fredag den 5. august var der atter hulemøde i Århus. Inden klokken den slog otte, var Holger T. så flink at give en
øl til flokken. Klokken 20.00 dukkede Leo pludselig op
med familie. Han havde fødselsdag i dag og var kommet
for at se til os. Tak for det. Det var hyggeligt at se ham i
hulen. Kl. 20.08 bød formanden velkommen, en særlig
velkomst til Leo der var kommet på hans 50 års fødselsdag. Lige pludselig vågnede Kaj op, der slet ikke havde
lagt mærke til at Leo var kommet. Formanden overrakte
Leo en gave, hvilket resulterede i at Leo ringede med
klokken.
Slagelse naverne havde sendt en mail til Ole L. vedr.
overnatningsmuligheder til Pinsen næste år. Stævnet bliver
vist holdt i Skælskør. HB havde forespurgt om de måtte
låne hulen til HB-møde.
Fugleskydnings start bliver lidt senere, kl. 11.30, så morgenmaden bliver udskudt til kl. 10.00.
Næste hulemøde den 09.09.2016.
Den 23.09. til hulemøde med ledsager holder et af vores
medlemmer, ”forhenværende Statsminister” Erik Eriksen
foredrag om hans tid i Nordamerika i 50-60erne.
Efter formanden takkede af, fik Holger og Leo blærerøvshatten på, som fulgte med en sang.
Snakken gik lystigt, der blev også sunget en sang.
Efter alle var blevet mætte af hulefars smørrebrød og kaffe
begyndte folk at bryde op.
Vi ønsker Per Hansen tillykke med hans 25 års jubilæum i
CUK den 20.09., og Richard Schmidt tillykke med hans
50 års fødselsdag den 18.09.
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 Elo Bjerking,
Tlf. 5573 5615- E-mail: amelo@webspeed.dk

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

