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Leif Nørgaard 65 år.
Leif kan den 25. november fejre sin 65 års fødselsdag, Leif har i sit arbejdsliv arbejdet
med lidt af hvert, han har bl.a. været snedker og sejlet verdenshavene tynde med en
Norsk olietanker. Har i 2 år boet i New York og har i flere år arbejde inden for socialforsorgen i Danmark. Leif er nu fratrådt arbejdsmarkedet og har derfor tid til sin store
interesse, kryddersnapse, ikke kun for at indtage dem, men især at fremstille forskellige
krydrede snapse. I dag er Leif ved at ombygge et hus han har overtaget i Skræ, og er
også ved at opbygge en større frugtplantage, med mange forskellige æblesorter, her
bruges han næsten alt sin tid. Vi vil i Århus Naverne ønske dig hjertelig tillykke med
dagen.
Århus Naverne
Ole Lindeborg
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UNDSKYLD
Beklager meget at have sat Eugen Uhl, Frederikssund til at have 10 år jub. den 8.10. Der skulle have
stået 40 års jubilæum. Det er hvad der kan komme ud af en lille skrive fejl. Det er selvfølgelig
ikke den eneste fejl der er sket i tidernes løb. Er selvfølgelig ked af dem alle sammen. Men sket er
sket. Er der nogen der mener at de kan gøre det bedre/fejlfrit er de selvfølgelig velkommen til prøve.
Med kno Richard - Chefredaktøren
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Holbæk Navernes Jule Frokost 26/11 2016 KL.13
Kasernevej 2 4300 Holbæk.
Kom og være vores gæst.
Maden er helt efter alle traditioner.
Pris 80kr. Drikke vare til normale hule priser.
Alle medbringer en lille gave til ca. 20 kr.
som skal indgå i et rafle spil.
Tilmelding til Peter. tlf 28745797 eller
peterdanskov@gmail.com

2.

FØDSELSDAGE

TAK - TAK - TAK - TAK

D. 01.11.2016 Aage Håkansson Stockholm
85 år
Laxgatan 12, 4tv
S-133 43 Saltsjöbaden
Sverige

Tak for opmærksomheden
i anledning af mit 25 års jubilæum.
Med kno
Regnar Buhl Jørgensen, Sønderborg

D. 07.11.2016 Alex M. L. Jensen Silkeborg
70 år
Violvej 18
8600 Silkeborg

Stort tack till alla vänner som detta år var i Mosel.
Vi har fortfarande önska om att komma på den årliga tur
till Mosel men ibland säger hälsan ifrån, därför blev vi
extra glada för hälsningen från alla Moselresenärer detta
år. Det värmde oss gott. TACK TACK TACK
Säger Inga och Anton.

D. 09.11.2016 Richard L Rowse L.A.
80 år
9856 E Lemon Ave
Arcadia CA 91007
USA
D. 25.11.2016 Leif Nørgaard Århus
65 år
Kirsebærvej 16
8471 Sabro

Tak for opmærksomheden i forbindelse med min 70 års
fødselsdag.
Med kno
Frode Zachariassen

D. 29.11.2016 Jørgen Hansen Calgary
75 år
410-1310-14 Avenue
Calgary, AB T3C 3S3
Canada

Tak til HB og Vejle forening for hilsnerne til mit 40 års
jubilæum den 10 september.
Hilsen John Nielsen Hillerød.

D. 30.11.2016 Haldur Juel Jensen Herning
75 år
Silkeborgvej 6B, 2-1
NV
7400 Herning

JUBILÆUM
D. 10.11.2016 Tonny Clemmensen Århus
10 år
Skovskadevej 9, Boeslum
8400 Ebeltoft

En stor tak til HB, Silkeborg og Vejle for opmærksomheden i anledning af min 75 års fødselsdag.
Med venlig hilsen
Preben Tvilhøj

Tak for telegrammer fra Vejle, Hillerød og Los Angeles
naverne.
I anledning af min 65 års fødselsdag.
Venlig hilsen
Peder Hellerup NV.
Mange tak for opmærksomheden i anledning af min 50 års
fødselsdag, i form af telefonopkald, sms,
facebookbeskeder samt telegrammer fra København,
Stockholm, Århus, Silkeborg, Odense, Hørning, Herning,
Vejle, Los Angeles og H.B., samt kort fra Bodil og Jørgen
(Khomeini), Flemming og Grethe Laugesen, og tak til dem
der mødte op på dagen.
Med kno i bordet Richard… (Chefredaktøren)

Carl-Otto Enevoldsen eller måske bedre kendt som Carl ondt i maven!!!!
VIL HER MEGET GERNE TAKKE ALLE FRA LOS ANGELES NAVERNE OG TIL ALLE ANDRE FRA NÆR OG
FJERN SAMT MIN EGEN TILHØRS FORENING FREDERIKSSUND!!!!
For de dejlige hilsner og lykønskninger på min sku’ 70 års fødselsdag. Jeg havde og har stadig meget svært ved at fatte
så mange lykønskninger og dejlige hilsner. På dage eller rettere lidt senere havde jeg den glæde at få besøg både af
mine 2 dejlige døtre med deres Thomas(er) og mine 3 vidunderlige børnebørn. Når jeg sådan tænker lidt baglæns er det
jo bare dejligt at leve (og gør det stadig) med det i hukommelsen at så mange ønsker en tillykke, jeg frygtede lidt det
meget skarpe hjørne, men det var der jo ingen gyldig grund til, når jeg nu sidder her og gør status over dagen.
I søde alle hjalp mig nu meget med at komme igennem og over dagen!!!
1000 Tak til alle jer der havde mig i tankerne og viste det!!!
MED KNO COIM/coe

3.

Det er med stor sorg, jeg for nylig modtog det sorgens budskab, at en af vores medlemmer Curt Carlsen den 21. september 2016 er taget på sin sidste rejse. Curt blev medlem af Århus Naverne i 2010 og var et af vores nyeste medlemmer.
Han har i mange år besejlet verdenshavene og var også medlem af Helsingør Naverne, men fik på et tidspunkt en kæreste i Lystrup, og det var anledningen til at han også blev medlem hos os. Carl nåede at fejre sin 80 års fødselsdag den 28.
juli.
Æret være Carls minde
Århus Naverne
Ole Lindeborg
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Mindeord
Det er med sorg, jeg må meddele, at vi har mistet vores gode naverven John Kristiansen.
John blev født i Fensmark d. 27. 04. 1942. Efter endt skolegang kom han i lære som klejnsmed på Nordisk Ventilator.
Da han var udlært, flyttede han til Skovlunde sammen med Lisa, som han var blevet gift med. De byggede efterfølgende
hus i Hundige. John startede senere sit eget ventilationsfirma, som han afhændede ved pensionsalderen.
John var et meget socialt menneske, og på et tidspunkt begyndte han at komme i Hulen som gæst. Der befandt han sig så
godt, at han senere søgte optagelse som naverven. John var altid positiv og i godt humør. Det vil vi virkelig komme til at
savne.
Lisa og John var så heldige at få lov at fejre guldbryllup sidste år. John sov stille ind d. 07. 10. Vores tanker går til Lisa
og den nærmeste familie.
Æret være Johns minde.
Finn C. Pedersen
Formand, Næstved

Formandens Spalte.
I forbindelse med Pinsestævnet og dertil afholdte delegeretmøde, er der opstået lidt tvivl hos foreningen, der på delegeretmødet tilkendegav og fik tildelt Stævnet i 2018, om de kunne regne med, at de
skulle afholde stævnet, idet det ikke var nævnt i referatet fra delegeretmødet.
Foreninger som på delegeretmøderne får accept på afholdelse af Pinsestævner, 2 år før end det er berammet, skal lige huske, at de året forinden, ved personlig fremmøde fra en valgt delegeret fra foreningen, på delegeretmødet bekræfter, at foreningen afholder stævnet. Der kan selvfølgelig indtræde uforudsete hændelser der gør, at foreningen ikke har mulighed for, at afholde stævnet. Dette er bl.a. en af
årsagerne til, at det skal bekræftes året før.
Derfor kan foreningen, der er kommet i tvivl, roligt fortsætte med det store arbejde der er, med at arrangerer et pinsestævne.
Lørdag den 08. Oktober, var der berammet HB-møde, og det var aftalt med formanden for Aarhus-Naverne, at vi måtte ” låne ” hulen til mødet, der skulle starte kl.: 11.00. Da klokken var godt og vel over
1100, blev der ringet til flere bl.a. formanden, der desværre var udenbys, og et par stykker mere, der
desværre ikke besvarede opkaldet. Efter at have ventet forgæves i godt og vel 5 kvarter, blev vi enig
om, at vi måtte udsætte mødet, hvorefter vi vendte ” næsen ” hjemefter til bl.a. Fyn og Sjælland. Det
var godt, at Vagner skulle ” Overdrage ” arkivet til Elo og Michael Hylleborg, så vi kunne med lidt god
vilje være i arkivet, og derved få varmen.

Kaj Jepsen
Formand HB.

○
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Foreningsmeddelelser
FREDERICIA

Navertøj til salg
Vi havde et medlem der er taget på sin sidste rejse
og har efterladt et sæt navertøj kun brugt 2 gange.
Hat str. 58, Skjorte str. XL, Bukser str.56
Vest str. XL, Jakke str. 52/54, Smykkekæde, Naver bælte
Jeg kan oplyse at katalogprisen er ca. 4000,00 kr.
Giv et rimeligt bud på tøjet til mig.
Med Kno, Ole Puggaard, Holbæk
Telef. 23108842 eller mail: o.puggaard@hotmail.com

Så er det igen tid til lidt skriveri til bladet. Efter 2 dejlige
møder og hygge. Og især Lis kom jo med
jubilæumshyggen den 24/9 tusind tak for dejlig
smørrebrød. Vi var 11 personer. Så mange ville vi gerne
se rigtig tit. Den 22. okt. havde vi jo Ålegilde. Tom lavede
jo nogle fine ål sidste år så vi glæder os til at smage dem
igen i år.
Tak for du vil Tom især jeg glæder mig jeg blev jo snydt
sidst. .
Mødetider.:
Tors. 3 - 11 kl. 19,00 Hulemøde
Lør. 19 - 11 kl. 12,00 Lørdagshygge
Tors. 1. - 12 kl. 19,00 Hulemøde
Og vil så lige forberede sidste åbning i år.
Vores julefrokost.
Lør. 17-12 kl. 13,00 Julefrokost
Mød op kære venner
Med kno S.W.

6.

FREDERIKSSUND
Til huleaften i oktober, var det samlet 11 personer i hulen.
Alex og Vibeke havde en gæst med, som Alex vist nok
havde arbejdet sammen med ude i den store verden. Det
var Karsten og Inge, som havde baks tørn denne aften. Vi
takker mange gange for den dejlige forlorne skildpadde og
hjemmebagt kage. Men vi manglede et par personer i vor
mitte. Det var Kisser og Arne og Frank Ventrup. Vi håber,
at de snart er friske og kommet igennem deres sygdom, så
vi igen får glæde af deres nærvær i hulen. Klokken blev
flittigt brugt denne aften af Poul-Erik og Carl-Otto, som er
gået hen og blevet et år ældre, og dette vil de venligst fejre
med os andre.

CUK-Frederikssund ønsker tillykke med fødselsdagen til
(Kisser) Rasmussen
05-11-2016
Karsten Henriksen
08-11-2016
Arne Jakobsen 09-11-2016
Torben Silving 15-11-2016
Næste hulemøde er fredag den 4.11-2016.
Og hulevagten har Poul-Erik & Jan
Med kno i bordet
Gumminaveren

HILLERØD
Der er desværre sket en beklagelig fejl i sidste udgave af
DFS. Her stod der, at Eugen Uhl havde 10 års jubilæum i
CUK-Frederikssund den 08.10.2016. Men det viser sig at,
Eugen Uhl, har 40 års jubilæum, da han blev indmeldt i
CUK-Frederikssund i 1976 hos Jørgen Schaffer. Jeg beklager meget, og vil få dette rettet i medlemskartoteket i
HB. Vi vil i CUK-Frederikssund ønske Eugen Uhl et stort
tillykke med de 40 år i foreningen.
Formanden ønskede vores gode Nav og æresmedlem CarlOtto Enevoldsen et stort tillykke med hans 70 års fødselsdag den 29.september 2016.

Hillerød by havde, som sædvanligt mangeartet, kulturnat
fredag den 23. september. Vores dejlige hule var også med
og havde mange interesserede besøgende, som fik kaffe
og småkager til de tilflydende oplysninger om navertraditionerne. Medens vore egne 12-13 fremmødte fra
foreningen også fik lidt fastere til maven. - - Og vore
egne: ja, hele tre har valgt at fylde 65/folkepensionsalder
næsten samtidig, Hulefar 27/9, Lasse 20/10, og Axel 15/
10 – må de få stor fornøjelse af det! Og så er der vores
John: den 10/11 har han været trofast navermedlem i 40
år, og det er jo også noget af en præstation! - - Næste
møde bliver huleaften, fredag den 11. november. Og
lørdag den 26. nov. Kl. 13 har vi vor årlige julefrokost. - Hvad mere, jo, formand Arne skal igen ud på de store
vidder, Argentina denne gang, og er tilbage igen sidst i
november, vi må prøve at klare os uden formand, medens
han studerer guanacoer og condorer og/eller sidder og
sutter på bombillaen i mateen. - - Besked om
mødedeltagelse til Hulefar Peder på 48170712 eller
27940134.
Med kno, Bent

HØRNING
Nu sig den hærlige juletid nærmer sig, er det jo igen tid til,
at vi skal holde julefrokost i hulen igen.
Dette er lørdag den 3-12-2016 kl. 13:00 i hulen.
Tilmeldingen er bindende og skal ske til
Jan Johansen senest den 27-11-2016.
Tlf. 71 78 07 59 eller på mail.: janj898@gmail.com
Pris. 125 kr. + gave til ca. 30 kr. ved min. 10 personer.
(Se mere på vores hjemmeside)

Hulemødet den 7. oktober: Formanden havde meldt afbud,
så næstformanden Christian ledede aftenen, han havde også
en gæst med denne gang, Philip fra de ”Rechtschaffener
Fremder” han er snedker, og arbejder p.t. i Ribe viking Center. Pigerne havde i dag forladt os, så det var en ren mandeaften, med 5 naver og en gæst. Mødet startede kl. 1900, med
”Når samlet er …” herefter gennemgik vi Svenden, for at se
om der var nogen, der skulle have en hilsen fra Hørning, det
var der, men begivenheden var overstået, så det var vel

7.
sent med en hilsen. Det gav anledning til en diskussion, om vi ikke kunne få redaktøren til at ændre begivenhedskalenderen,
således at vi får informationerne, enden fra den 15 i måneden til den 15 i den efterfølgende måned, eller forskudt en hel
måned frem. Vi skal jo også tage i betragtning, at postvæsnet i Danmark er bombet tilbage til Kuglepostens tid, hvor et brev
er ca. 5 dage undervejs. Der blev enighed om at det skal bringes op på næste delegeretmøde, med mindre redaktøren
kommer os i forkøbet. Christian oplyste os om, at man på det næste møde i CCEG ville tage stilling til CUK’s genindtræden
i CCEG samarbejdet, og at Christian skal fungere som forbindelsesperson mellem CCEG og CUK, da han behersker både
det danske og tyske sprog, og samtidig er en velanskrevet person begge steder.Kalle havde nogle informationer, om samarbejdet mellem de forretningsdrivende og Naverne, vedrørende julearrangementerne på henholdsvis butikscenteret, og vores åben mølle arrangement, der bl.a. går ud på at julemanden skal hentes i møllen, og transporteres på slæde til butikscenteret, og til den ende fik Jens i opdrag, at tage kontakt til centerets repræsentant, og få nogle informationer om dato og
klokkeslæt, herefter vil vi så se, om det kan passes ind i vores program, lige som Jens har fået i opdrag at fremstille en
slæde. Jens havde fået fingre i et gammelt svendebrev fra en snedker fra1903, det var et interessant dokument der bestod af
4 sider, forsiden var selve svendebrevet, og de midterste sider havde fungeret som rejsebog, her var behørigt stemplet, og
noteret med anbefalinger hvor han havde arbejdet på sin valsetur. Christian holdte et foredrag om 7 forskellige foreninger
hvoraf nogle er medlemmer i CCEG. Hvorledes de forskellige foreninger har deres særpræg, i form af forskellige farver på
deres slips, eller slet ingen slips, og andre særlige kendetegn, det var ret interessant at høre, og også nyt, der var hvis ikke
mange af os der kendte ret meget til disse ting. Hermed var det officielle overstået, og vi gik over til spisningen, der denne
gang bestod af franskbrød med pålæg og ost, samt almindelig hyggesnak, og i den forbindelse havde Christian gang i
klokken 2 gange og Kalle 1 gang, det gav jo lidt krydderi på hyggen. Christian og Philip forlod selskabet kl. 0915, de skulle
til en fest i Bad Falingbosteld, så de havde en lang kørertur for sig, vi andre fortsatte hyggen en times tid endnu, og sluttede
som sædvanlig af med oprydning og opvask. Endnu en hyggelig huleaften var til ende.
Flemming.

KØBENHAVN
Andet halvårs første sammenkomst var efter laaaang sommerferie Søndagsmesse den 11.9., hvor Tordenskjolds soldater
var dukket op til en som altid pragtfuld dag med rigeligt vådt og tørt. Da der var nok at tale om, blev klokken mange.
Glade over at komme i gang igen, drog vi opstemte hjemad. Om onsdagen den 21.9. var det så tid til det første SvendeHulemøde der jo heller ikke er at foragte. Surprise partyet den 8.10. forløb igen ikke overraskende godt. Leif Ove og
Anni viste igen at de havde lydt efter i husgerningstimerne og holdt det ved lige siden hen. Endnu en skøn dag i gode
kammeraters lag. Som reklameret i sidste nummer af dette pragtfulde blad, kan I godt stille kompasset mod Hulen og få
(fiske)benene på nakken lørdag den 5. november. Thi så er det atter tid til havudsigt over nogen af de mange lækkerier
dette våde element (havet) indeholder, når fangsten præsenteres på det runde Sildebord. Har du en egen fangst der må
prøves, hører vi gerne. Vi starter kl. 13.00. Sidste tilmelding er den 30.10., men der er helt sikkert plads til én til i
(silde)tønden. Ring fluks til formanden på numrene 33150985 eller 29851699. Torsdag den 17. november er det tid til
månedens Svende-Hulemøde. I skrivende stund er planen, at det i april aflyste besøg af de pensionerede tømrer skal ske
denne dag. Så måske begynder vi lidt tidligere end normalt. Check med undertegnede. Måneden runder vi af
med Søndagsmesse den 27. november. Bingo, banko. Kært barn har mange navne og kan begge bruges når vi afholder
vort overdådige og populære Andespil- & Steg lørdag den 3. december. For at få god tid til det hele - især os selv, begynder spillene fra i år kl. 13.00. Selvfølgelig præsenterer vi 10 almindelige og 3 ekstraspil, så der er næsten garanti for
gevinst om ikke andet en sidegevinst. Så op på bankobrikkerne og trop op til en dag, hvor især nummeropråberen igen får genopfrisket 90 tal. en det giver en
LOS ANGELES
dejlig tørst. Efterfølgende - cirka kl. 17.30, skal vi nyde
Oktober den 8. og det var en lørdag afholdt Los Angeles
rapperne, der også har hygget sig (?) - i ovnen. Mums.
Naverklub deres årlige picnic. Vejret var meget varmt
Tilmelding kan ske til og med den 27.11. ALLE kan delomkring 35 grader celsius, så det var på den lune side af
tage!
skalaen. Men alle de gamle egetræer gav os god skygge
Arrangementer:
sammen med 4 skyggetelte der også blev sat op. Vores
5.11. kl. 13.00
Sildebord
gode naver Hans Jørgensen sørgede for all de kolde
17.11. kl. 13.00 (?) Svende-Hulemøde
Carlsberg og kolde drinks. Efter Hotdogs/hamburger/
27.11. kl. 10.30
Søndagsmesse
salat/frugt/kaffe og kage havde vi udtrækning af rafle
3.12. kl. 13.00
Andespil
prizes og der var mange gode ting at vinde. Der blev også
kl. 17.30 (ca.) Andesteg
spillet hesteskospil og bean bag spil, så der var godt liv i
Med kno
Naverdalen.
Niels „2 m“

8.
Vi må meddele at Naver Anker Jul Nielsen er taget på
hans sidste rejse, han havde været naver i Los Angeles
Naverklub i 29 år. Ydermere mistede vi Naverette Kirsten
Blaiemire som også var meget aktiv i mange andre danske
klubber. Æret være deres minde.
Næste måned skal vi så fejre vores Mortens Aften med de
mange stegte ænder. Derefter kommer vi ind i december
og så går det jo løs med alle de forskellige julefrokoster
og sammenkomster i alle de forskellige danske foreninger.
Så hermed ønsker vi alle naverne i Danmark/Sverige/
Færøerne/Canada/Californien
en RIGTIG GOD JUL og endnu et godt nytår for alle navere.
Med kno
Arne O.

Navernes gule ærter holdes i Stoppestedet onsdag den. 2.
november 2016 kl. 19:00 for svende med pårørende og
inviterede gæster. Hulen vil blive fremvist fra kl. 18:00 for
gæsterne, herefter afgang til Stoppestedet. Lennart
Damsbo Andersen fylder 60år den 5. oktober, desværre
har han ikke tid til at modtage svendene, men vi henlægger gaveoverrækkelsen til festen med de gule ærter. Julefrokosten er planlagt til den. 1. december 2016 kl. 19:00
og hver især medbringer en ret. Menulisten fremsendes af
Oldermanden i god tid. Richard havde lavet Flæskesteg
med rødkål og kartofler og det smagte dejligt. Minderne
blev sunget her i de nye lokaler hvor vi var enige om at
akustikken ikke havde helt samme højder som i den gamle
hule, men måske skal vi bare øvet. Det var nu tid til at gå
hjem efter en dejlig aften.
Med kno Oldermanden.

NAKSKOV
Hulemødet d.7/10 var godt besøgt, alle 10 naver & navervenner var mødt op, plus Birte Lindegaard,
der også deltog ved sidste hulemøde, vi havde ikke kyst
livet af henne, så Birte bliver optaget ved næste hulemøde.
Mølfe kunne også meddele at der var en forespørgsel om
man kunne blive naverven, det var en der havde overtaget
Vinkælderen, han viste ikke at der var en naver forening i
Nakskov, det kunne jeg ikke forstå, da jeg har holdt ca.
50 foredrag om naverne på Lolland Falster, men han er
også velkommen. Det ville være rart om vi kunne blive
nogle flere medlemmer, men ikke flere end 17 medlemmer, da vi så skal ud og finde et større lokale. Jeg kunne
meddele at vi har opsagt bådpladsen, det giver en besparelse på ca. 1000 kr. om året. Tilmelding til julefrokosten
skal gives på næste hulemøde, maden leveres af Lido´´
samme sted som leverede al maden til pinsestævnet„.
Johnny overtager kasserer jobbet i en kort periode da kassereren er nød til at holde en lille pause.
Else og Johnny laver maden til næste hulemøde
Hulemødet i december afholdes sammen med julefrokosten d. 3/12.
Næste hulemøde fredag d. 4/11 kl. 18.oo
Rafling
18/11 kl.19.oo
Julefrokost
3/12 kl. 14.oo
Som fluekassen som sædvanlig er vært for.
Med kno i bord Henning Brogaard

NYSTED
Hulemøde den. 6. oktober 2016. 10 svende mødte i den
nye hule på det gamle Rådhus hvor vi har fået fine lokaler
til vores hule. Det nye runde bord til 14 mand virkede fint
og der var rigelig plads til alle. Ole Wiberg fremlagde
skitseforslag til den runde lampe over bordet, da det ikke
lader sig gøre at købe en som er stor nok, må vi selv fabrikere en som opfylder vores krav. Stol sæder til vores nye/
brugte Hans Wegner stole skal ombetrækkes og Bruno
fremlagde stofprøver hvoraf en skifergrå blev valgt af
bedste kvalitet, de skal være klar til næste hulemøde.

NÆSTVED
På hulemødet d. 06. 10 bød formanden velkommen til de
fremmødte medlemmer. Som tidligere nævnt havde vi
flyttet hulemødet fra fredag til torsdag, da der var Kulturnat i Næstved om fredagen. Det skulle vise sig at være en
god ide. På Kulturnatten bød Poula, Bjarne og Ove folk
velkommen mellem 17 og 21. De første kiggede ind før kl.
17. Derefter gik det stærkt. Da kl. var 21, havde 90 mennesker været inde og se Hulen samt høre om, hvad naverne står for. Alt for mange ved stadig ikke, hvad naverne
er, samt hvad der skal til for at blive nav. Det var en hel
fantastisk og overvældende aften. Tak til de 3 gæve for at
tage tørnen.
Husk tilmelding til julefrokosten d. 26. 11 kl. 13. Se
opslag i Hulen.
Pris pr. person er 185 kr. inkl. drikkevarer.
HUSK AT ALLE MEDBRINGER EN PAKKE TIL EN
VÆRDI AF CA. 30 KR. TIL DEN ÅRLIGE AUKTION.
Hilsen Marianne

RANDERS
Den 7/10 var vi fuldt hus til generalforsamlingen – Elo og
Anne Marie kom dog heldigvis lidt for sent og gav derfor
den første omgang. Tak for skænken – Vi venter gerne lidt
igen en anden gang. Elo førte os godt og trygt gennem
generalforsamlingen som dirigent med Hans og KB som
stabile stemmetællere. Freddy gav en god beretning om
vore meritter året igennem, og den blev enstemmigt vedtaget. Det samme blev regnskabet. Vi har haft et pænt overskud, så vi har lidt at bruge af til fx lidt festlighed engang.
Vi lavede et par vedtægtsændringer, så vi fremover ikke
vælger suppleant til bestyrelsen. Derimod er funktionen,
hjælpekasserer, nu med. Vi besluttede os også for at flytte
regnskabsåret, så det går fra 1/8 - 31/7. Det giver meget
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bedre tid til at afslutte regnskabet inden generalforsamlingen. Elo skriver vedtægtsændringerne ind. Endelig besluttede vi, at vi fra nytår kun vil holde åbent 2 søndage hver
måned. Bestyrelsen skriver datoerne ind i årsplanen, og de
kommer også i bladet. På dette tidspunkt i generalforsamlingen foreslog Jan, at medlemmerne fik lejlighed til at få
friske forsyninger – forslaget blev taget godt imod, og
Hans fik rigtigt travlt med at servere i de 3 minutters
pause. Herefter blev formanden genvalgt med applaus, og
de øvrige valg var også genvalg. Under evt. fortalte Elo
nyt om arkivet. Efter den officielle del fik vi Hannes sidste
omgang, der har ligget i kassen og ventet på, vi var fuldtallige. Tak, Hanne. Så blev det tid til Hans’ dejlige kartoffelsuppe med knækpølser. Tak for dejlig mad.
Der er hulemøde den 4/11 kl. 19. Undertegnede sørger
for lidt spiseligt.
Der er julefrokost den 19/11. Vi glæder os.
Med kno, Helle

SILKEBORG

SAMSØ

SLAGELSE

Søndagsmøde d 18.9 16. Imponerende 9 navere mødte op
til et fuldstændigt uformelt møde der ikke blev ringet ind
af H P. Snakken gik henover bordet i god stemning, sekretæren valgte ikke at tage referat, da der trods alt blev berørt følsomme emner, som hvordan renser man bedst et
øre fyldt med ymerdrys (her kan være tale om stærkt personlige årsager) og hvordan forhindrer man bedst citron
måne i at klæbe fast i ganen hvis man samtidig indtager
kaffe? Bortset fra disse følsomme emner var stemningen i
top og der blev ringet med klokken flere gange, som altid
stærkt hyggeligt samvær hos Samsø Naverne!
Hulemøde d 2.10 16. 11 fremmødte. H P ringer mødet ind
og overlader straks ordet til vores højtærede kasserer P V
der efter gennemgang af regnskabet for Pinsestævnet
kunne berette om et særdeles flot overskud, der i øvrigt
udmøntede sig i fri bar under mødet, vi har sjældent set
Hulefar smile så bredt! Det blev vedtaget at vi fejrer os
selv med en 3 retters menu i hulen på et tidspunkt der
senere bliver fastlagt. Endvidere er det vedtaget at Samsø
naverne vil besøge en anden forening, Aarhus var mest i
spil, der var dog enighed om at dette bliver henlagt til
foråret 17. Flemming undersøger sagen, og vi drøfter sagen igen. Og så desværre en trist oplevelse på et ellers
stærkt hyggeligt møde. Åse et fremtrædende medlem af
foreningen, måtte modtage en irettesættelse af Ebbe omkring korrekt grammatisk brug af det danske sprog, Tsk.
tsk. Foreningen afholder julefrokost i hulen d. 18 /12.
Der bliver endvidere afholdt et arrangement med æbleskiver og gløgg d 20/11 kl. 12 sammen med Marineforeningen. Vores ærede formand HP ringer mødet af kl.
13 .30 idet han minder om at der er enighed om at vi fremover synger til hvert møde, og at der jo i øvrigt stadig er
fri bar! Mødets afslutning er gået tabt i noterne.
Med kno Mogens

30. september 2016 var det tid for Sct. Michaels Nat.
Slagelse Naverforening havde, igen i år, arrangeret ”Åbent
Hus ” i hulen hvor alle kunne besøge os og få en orientering om Naverne og se vores hyggelige lokaler. Dette og
Carits harmonika samt Inga og Ingers herlige hjemmebag,
var en stor årsag til at mere end 80 gæster fandt vej til
hulen. Der skal også lyde stor tak til alle som var med til
at servere, vaske op, sætte på plads og alt det der gør det
muligt at lave disse arrangementer. Minderne blev sunget
kl. 22:45 for fuldt hus. Vores bevilling går kun til kl.
23:00.
Hulemøde d. 7. oktober 2016: Vi indledte med sang nr.
73, hvorefter vi, med stor glæde, kunne byde Arne Hansen
velkommen tilbage i Slagelse Naverforening. Arne tilbød
at levere størsteparten af materialer til istandsættelse af
skillevæg mod entreen. Tilmeldingen til Frokost/Banko
sluttede og der er heldigvis stor tilslutning til arrangementet. Birgit og Hans medbragte størsteparten af sponsorgevinsterne, så dette er på plads. Så var det tid for den
kulinariske afdeling som denne aften skulle have stået på
Mørbradgryde, men Kokkefar udeblev? Grethe sørgede
dog for at alle blev mætte idet hun skaffede smørrebrød til
rimelig pris. Minderne blev sunget ca. kl. 21:30 hvorefter
hulen blev forladt i god ro og orden.
Med kno i bordet.
Erik
Arrangementer & mærkedage 2016 i Slagelse Naverforening
4. november kl. 18:30: Hulemøde.
22. november kl. 15:00: 74. Stiftelsesdag i Hulen med
kaffebord v/Grethe og Erik. Tilmelding ved hulemødet i
nov.
2. december kl. 18:30: Hulemøde.
18. december kl. 14:00: Jul i Hulen.

Til vor generalforsamling d. 24. sept. var 14 medlemmer
mødt op, og til information kan jeg meddele at Kai Erik
Westergren modtog genvalg som kasserer, og som
suppleant blev Christian Martinsson valgt. Preben
Sørensen modtog genvalg som revisor, og da Hans Ove
Hansen ikke modtog genvalg som revisor blev Peter
Tanghùs valgt som revisor.
Kai Erik Westergren overrakte en vandrestok til Frode
Zachariassen som blev godt modtaget.
Det lykkedes atter Michael at frembringe en yderst
veltillavet og velsmagende ret af den traditionelle
Forloren Skildpadde, som af Skipper (den klodrian) var
annonceret som Forloren Hare. (Det kan bevidnes at ingen
af de 2 ovennævnte dyrearter led nogen form for overlast
under dette forehavende) og retten blev da også på
behørig vis vellystigt indtaget.
Med Kno i bordet Skipper

10.

VEJLE
30. september 16, kan hvis godt siges at det var ved at være sidste, gode, sommerdag. Så vi sang lige: Når sommeren er
til ende. Godt der er tag på husene. En stor tak til Lille Carl, der lige havde lyst til at besøge os, dvs. han fik lige ordnet
lidt ved Peter, så nu kan han holde lidt igen. TAK. Så har vi haft Ålegilde, Kaj stod for Ål og Lis for flæsk. Der blev
næsten spist op, der var kun 3 stykker ål tilbage, så det var godt gået. Vi takker også Jytte. Else og Otto som var med,
dejligt der kan overnattes oven på, men bedst at gå op, når trappen er slået helt ud. Tak for besøget til jer. Kaj og Jeg var
i Sønder Hygum den 24. sept., vi var kun 5 personer, ikke mange. Vi talte lidt om at lave en tur derned næste år, kan ikke
nås i år, der er dejligt, og alt frivilligt personale, nyder når vi kommer. Der er også en legeplads lige ved siden af, hvor vi
har vores ting, så børn eller børnebørn kan jo tages med. Så er der Gule Ærter den 19. november, tilmelding til Hans på
tlf nr. 75 83 09 01 eller 40 92 97 05 senest den 14. november. Inger ordnede maden til mødet, som var rester af stuvet
kartofler (ålegilde), godt med en fryser, og deller som Inger havde lavet. MØDE DEN 28. NOVEMBER.
Med kno Lis

SØNDERBORG
Hulemøde d.7-10-16. Så fik vi sat 25 års nål på Regnar. Vi
havde besøg af Sønderborg nyt lokal avisen.
Husk jubilæum d.5-11-16. Håber der kommer mange til at
gøre dagen hyggelig.
Med kno i bordet John

ÅLBORG
Hulemøde den 7.oktober 2016. Der var mødt 12 svende
og 3 gæster, heraf 2 som ønskeroptagelse, den 3. gæst var
Michael, som er medlem hos Aarhus Naverne, men bor og
arbejder her i Aalborg området. Sandhedens lys blev
tændt, og vi sang som sædvanlig nr. 32. Formanden spandt
en ende over krydderurten rosmarins fortræffeligheder, og
hvorfor nu det? jo det skyldes, at der i syd Italien ligger en
lille by, hvor hver 10. indbygger er over 100 år.
Amerikanske forskere har forsøgt at finde ud af, hvorfor
de bliver så gamle, konklusionen er: De kender ikke til
stress. De siger aldrig nej til et glas vin eller to. De tager
en middagssøvn hver dag. De over 100-årige mennesker
har et særdeles heftigt sex-liv. Her kommer så
forklaringen: på deres mad, morgen, middag og aften er
der altid et godt drys rosmarin. Kurt og Rune har også
brugt rigeligt af rosmarin i maden i dag, så spis endelig
rigeligt. Formanden nævnte videre at der er nogen der
synes der er for lidt indhold i hulemøderne, det vil vi
gerne forsøge at rette op på, vi vil derfor ca. 4 gange om
året finde en spædende person som vil fortælle om sine
oplevelser, det kun også være en af vores egne. Michael
fra Aarhus har lovet først i det nye år, at fortælle om sine
oplevelser. Lyset blev slukket, og vi gik i gang med
dagens ret, dansk bøf med løg, 2 stk. til hver a 200 g. Det
smagte fortræffeligt. Herefter havde Ivar 8 min. til at
fortælle om navernes historie. Der var flere som rørte ved
klokken, med hvad der af følger. Vi nåede at synge flere
sange og i den anledning var der flere som måtte spytte
bødekassen. Kl.21,30 sang vi minderne. Igen en rigtig god
aften. Vi håber ved næste møde, d. 4. november, at kunne
optage 2 – 3 nye medlemmer, mød op og vær med til at
gøre aftenen festlig. Aftenens menu er andesteg.
Med kno i bordet
Svend-Erik

ÅRHUS
Hulemøde den 9/9. Skribenten var desværre ikke tilstede,
men fik at vide at der var 12 tilstede denne aften, som
havde en hyggelig aften og drøftede verdenssituationen.
Fredag den 23/9 var der hulemøde med ledsager, hvor
Erik Eriksen skulle holde foredrag. Vi var samlet 15 denne
aften. Formanden bød velkommen, specielt til Per H. Hansen, da vi ikke ser ham så tit, selv om han bor tættest hulen. Men man må jo passe sit arbejde, som Per selv fortalte, da han jo arbejder på de 7 verdens haver. Ole L.
havde taget hans yndige kone Lisbeth med denne aften. Vi
havde fødselsdagsgæster denne aften, som fejrede 100 år
tilsammen, 2x50. Det var Per H. Hansen og Richard
Schmidt der begge lige var trådt i de voksnes rækker som
det vist hedder. Samtidig havde Per haft 25 års jubilæum.
I de anledninger overrakte formanden dem et telegram
samt en gave hver. H.B. kommer og holder møde i hulen
den 8/10. Hulefar lukker dem ind og sørger for dem. Hulemøde den 14/10 kommer formand Ole L. desværre ikke,
så vi må se og klare os uden ham. Mon ikke det lykkes.
Richard ringede med klokken i anledning af sin titel som
fuglekonge som han jo erhvervede sig sidste måned. Han
ringede en gang til i anledning af hans 50 års fødselsdag.
Kaj havde en hilsen fra Jens Buhelt.
Der blev lige sunget en sang inden Erik endelig fik lov at
fortælle om hans liv i Nordamerika i 1950-60. Først til
Canada til Toronto som emigrant. Fik arbejde i en stor
trælast koncern (J.B.Smith & Sons) med forskellige afdelinger i Toronto området. Begyndte som altmuligmand på
en stor tømmerplads, siden som shipper. Så arbejde i en
ældre model af et byggemarked - siden hen arbejde i
salgsafdelingen i en forretning med hårdt træ for til sidst
at ende som sælger for trægulve og krydsfiner. Senere
emigration til USA med bl.a. arbejde på stor tømmerhandel i Colorado. Et meget spændende foredrag.
Efter vi endelig fik stoppet Erik var der tid til kaffe og
smørrebrød. Næste hulemøde er den 4/11, og lørdag den
12/11 afholder vi stiftelsesfest. Sidste tilmelding er den 3/
11 til hulefar. Til sidst tillykke til Leif Nørgaard med hans
65 års fødselsdag den 25/11.
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-8362 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

