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FØDSELSDAGE TAK - TAK - TAK - TAK
D. 09.12.2016 Gunnar Danielsen    Ålborg
75 år Vestergade 11

9400 Nørresundby

D. 11.12.2016 Palle Svendsen   Næstved
70 år Horsebjergvej 21

4700 Næstved

D. 16.12.2016 Craig Wilson   Los Angeles
60 år 21922 Rodeffer PL

CA 91350
USA

D. 17.12.2016 Erik Nielsen    Vejle
70 år Parkvej 16

6040 Egtved

Formandens Spalte.
I forbindelse med, at CUK nu er blevet optaget som medlem af CCEG, er det nu muligt, at

abonnerer på CCEG-bladet. Det udkommer 2 gange årligt, og vil koste 40,-kr årligt. Abonne-

mentet kan tegnes som et fælles foreningsabonnement, men det er også muligt, at medlem-

mer tegner abonnement personligt. Samtidig kan man også erhverve CCEG-emblemet for en

pris på 10,-kr. Her i begyndelsen, skal bestilling af CCEG-emblemet samt abonnement på CCEG-

bladet ske hos Christian Riedel, og dette skal være senest den 22-12. Christian har e-mail:

skaroekse@t-online.de

Idet CCEG er på UNESCO’s liste over Bevaringsværdig aktiviteter, indebære medlemskabet for

CUK, at vi er omfattet af dette, hvilket er et scoop for os.

Efter nytår, når vi har alle detaljer på plads, vil HB foranstalte et møde med Christian, så vi efter

mødet, kan informere alle CUK-foreninger mere detaljeret om betydning samt ikke mindst for-

delene, når CUK forhåbentlig i det nye år, kan sende Svende på valsen.

Jeg vil hermed ønske alle i ind- og udlandet en rigtig glædelig jul, samt et godt nytår, med tak

for samarbejdet i 2016.

Kaj Jepsen

Formand HB.
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Mange tak for opmærksomhederne i anledning af vores
Sølvbryllup/Grethes 65 års fødselsdag den 12.10. Vi havde
en god og festlig dag.
Hilsen Grethe og Flemming

Tak for opmærksomheden i anledning af min 65 års fød-
selsdag. En tak til Hillerød og særlig tak til Karl Maler for
personligt fremmøde og hyggeligt selskab.
Med kno

Aksel Lindbech Pagh, Hillerød. 

Et stort tak for al
opmærksomhed ved min 85
årsdag fra HB, København,
Frederikssund, Vejle,
Herning, Randers og
Stockholm.
Med kno Onkel Anders.
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Hvis der er interesse for bustransport mellem Skælskør til Tjæreby
Forsamlingshus (4km.) i pinsen 2017, vil vi forsøge at oprette 3

opsamlingssteder i Skælskør. Det vil blive Skælskør Nor Camping – Danhostel
– Kobæk Strand Konferencecenter. Det kræver at mindst 25 tilmelder sig til

kørslen både lørdag og søndag og prisen vil være 100 kr. pr. dag.

Send mig lige en hurtig besked om dette har interesse.

Med kno i bordet. Erik H. Andersen

Tlf. – 23 35 34 96

Mail:- eha@gladeliv.dk

PINSESPINSESPINSESPINSESPINSESTTTTTÆVNE 20ÆVNE 20ÆVNE 20ÆVNE 20ÆVNE 201111177777

„Den 29. november 2016 fejrer
Jørgen Hansen, Calgary, sin 75 års fødselsdag.
Skål og tillykke fra naverne I Calgary“
Med kno, Ole Krog
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Kan man få et lift til Slagelse.
Vi har ikke så travlt, vi skal først
være der i pinsen 2017.
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Elektriker er ifølge en gammel legende det ældste håndværksfag i verden, for da gud på den første dag af jordens ska-
belse sagde ”lad der blive lys” og lys blev der. Elektrikerne havde da allerede trukket ledningerne.

Nej den holder nok ikke helt, det er i virkeligheden nok det yngste håndværksfag, det opstår i slutningen af 1800 tallet,
med baggrund i at H. C. Ørsted i starten af 1800 tallet opdagede elektromagnetismen, som muliggjorde fremstillingen af
elektricitet i form af en jævnspænding, og senere fremstillede man generatorer, der kunne fremstille en vekselspænding,
og da Thomas A. Edison i slutningen af 1870 opfandt glødelampen, var grundlaget i orden for at skabe kunstigt lys, og
elektriske komponenter.

Som så mange andre håndværksfag, foregik uddannelsen af elektrikere, i fagets barndom uden egentlig teoretisk skole-
uddannelse, men ved en gammeldags mester lære uddannelse, hvor man blev oplært i faget af de ældre svende og mester.
Senere kom man på teknisk skole, i starten som aftenskole efter fyraften, men nu omdage er det på dagskole, og læretiden
er som for de fleste håndværksfag ca. 4år. Faget er i dag splittet op i flere dele, således at man under sin uddannelse væl-
ger hvilken retning man ønsker at gå i, men når vi i almindelighed taler om elektriker, er det den gode gamle elektriker der
laver vores almindelige elinstallation.

Elektriker.

Oprindelig blev installationerne lavet, som en såkaldt knap installation kombineret med en rørfittings installation, og det
hele var synlig, afbrydere og stikkontakter var lavet i porcelæn, nogle med fine messingkapper andre med bakelitkapper,
knapinstallationen var porcelænsklokker skruet op i loftet, hvortil ledningerne var fastgjort med bomuldsgarn. I land-
brugs bygninger og industribygninger anvendte man kabler, med 2 eller flere ledninger, disse ledninger var omviklet med
som regel 2 lag papir der var smurt i tjære, og uden om dem igen var lagt en kappe af bly, og uden på blykappen var viklet

Der fandtes også en anden form for kabel, nemlig noget som kaldtes rørtråd. Når man taler om det i dag, tænker de fleste
på svejsning, men det var tidligere en form for kabel, og blev brug meget især før 2. verdenskrig, men det er blevet brugt
helt frem til starten af 1960. der findes stadig en form for rørtråd, men den ser helt anderledes ud i dag. Den gode gamle
rørtråd, var en gummikabel med en eller flere ledere, og var omsluttet af en metalkappe, før krigen som regel af messing,
men senere af aluminium, i starten måtte man bruge kappen som nulledning, det vil sige som nulledning, i visse installa-
tioner, det gjaldt kun for jævnspænding. For at bukke rørtråden, måtte man bruge en speciel tang, en såkaldt rørtrådstang,
rørtråd var fortrinlig når man skulle lave lys i en glasdisk, f. eks ved en guldsmed, eller legetøjsforretning, eller andre ste-
der hvor der var glasdiske med udstilling, for den fyldte ikke ret meget, og med lidt øvelse var den ret let at arbejde med.
Den nyere rørtråd, især efter krigen bestod som regel af en gummikabel med aluminiumskappe, og var derfor bløder end
den gamle i messing.

Da jævnstrømmen efter hånden blev afløst af vekselstrømmen, forsvandt knapinstallationerne, men i mange af de gamle
byejendomme forblev fittings installationerne mange år endnu, men efterhånden som lejlighederne blev restaureret blev
installationerne lavet om til skjulte installationer.

Afbryder, porcelænsmuffer og knapper fra omkring 1930

2 lag jernbånd også smurt med tjære, og alleryderst var der
en bomuldsfletning som også var tjæret. Det var noget
rigtig modbydeligt kabel at arbejde med. Før el boremaski-
ner og slagboremaskinerne kom til brugte man et såkaldt
betonbor og en hammer til at lave huller i beton og også i
hårde mursten, i bløde mursten kunne man bruge en hånd-
dril, betonboret er et trekantet spids bore af hærdet stål
der bliver sat i et håndtag, som man så slår på enden af
med en hammer, og på den måde arbejder sig ind i betonen
med.

Bøjeklods til stålrør og bøjefjeder til plastrør.



5.

Oprindelig brugte man jernrør kaldet 5/8 rør, fordi de var 5/8 tomme i diameter, og ved ny byggeri i starten af 1900 be-
gyndte man at hugge rørene ind i vægen, det foregik med hammer og mejsel, hvorefter de blev cementeret til, for at be-
skytte dem mod rust, og det var også elektrikerens opgave, man kunne ikke bruge fittings når rørene blev muret inde så
der skulle bruges et stykke værktøj for at bukke rørene en såkaldt bøjeklods. Når alle rørene var lagt rundt i huset og mu-
rene var færdig med at pudse væggene trak elektrikeren ledninger i rørene og begyndte selve monteringen. I elektricite-
tens barndom sluttede man ikke installationen af i en dåse, nej man trak bare ledninger ud af rørene i vægen, og i loftet
stak rørene blot frem og man hængte lysekronen op i en stor krog, og dækkede det hele bagefter med en baldakin. Oprin-
delig var kobberledningerne omsluttet af gummi, og udenpå dette en fletning af bomuld, og man havde kun 2 farver sort
og hvid, senere kom der en rød ledning til som blev anvendt til jordledning. Plastikledninger kom først nogle år efter an-
den verdenskrig.

I midten af halvtredserne begynde der at komme plastikrør, men de måtte kun anvendes i mur, ikke i betondæk, det blev
dog tilladt i slutningen af halvtredserne, for at kunne bukke dem måtte elektrikeren også have et stykke speciel værktøj,
nemlig en bøjefjeder. Der kom også plastikkabler men de var med blykappe under plastikken, men de første der kom frem
blev hurtigt forbudt i landbrugsbygninger, fordi den plastik der blev anvendt var en lækkerbisken for såvel mus som rot-
ter, men der kom ret hurtigt en plastik type som de ikke brød sig om. I dag findes der ikke bly i nogen form for kabler, og i
dag må man murer kabler inde, men al installation skal afsluttes i en form for installations dåser.

Der fandtes også en anden form for kabel, nemlig noget som kaldtes rørtråd. Når man taler om det i dag, tænker de fleste
på svejsning, men det var tidligere en form for kabel, og blev brug meget især før 2. verdenskrig, men det er blevet brugt
helt frem til starten af 1960. der findes stadig en form for rørtråd, men den ser helt anderledes ud i dag. Den gode gamle
rørtråd, var en gummikabel med en eller flere ledere, og var omsluttet af en metalkappe, før krigen som regel af messing,
men senere af aluminium, i starten måtte man bruge kappen som nulledning, det vil sige som nulledning, i visse installa-
tioner, det gjaldt kun for jævnspænding. For at bukke rørtråden, måtte man bruge en speciel tang, en såkaldt rørtrådstang,
rørtråd var fortrinlig når man skulle lave lys i en glasdisk, f. eks ved en guldsmed, eller legetøjsforretning, eller andre ste-
der hvor der var glasdiske med udstilling, for den fyldte ikke ret meget, og med lidt øvelse var den ret let at arbejde med.
Den nyere rørtråd, især efter krigen bestod som regel af en gummikabel med aluminiumskappe, og var derfor bløder end
den gamle i messing.

Da jævnstrømmen efter hånden blev afløst af vekselstrømmen, forsvandt knapinstallationerne, men i mange af de gamle
byejendomme forblev fittings installationerne mange år endnu, men efterhånden som lejlighederne blev restaureret blev
installationerne lavet om til skjulte installationer.

Hammer og elektrikermejsel.

Rørtråd og monteringsdåse i messing fra omkring 1920. samt rørtrådstang.

Hammer og betonbor.
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HILLERØD
De fortryllende farveskift i skoven nærmer sig afslutnin-
gen. Vinteren har meldt sig med sin friske luft og bidende
kulde. Hvordan har mon naven haft det, da de i større tal
end nu om stunder vrimlede omkring i Europa og på denne
tid af året prøvede at skutte sig på et tildelt hummer eller
herbergs logi – nå lopperne i sengedækket var vel mindre
aktive i kulden. Nu er et større valg overstået ”over there”,

HERNING
Vi var 12 til et hyggeligt Navermøde 19.10. Da vores kære
sekretær Jonna havde taget en sygedag, er jeg blevet ud-
taget til at skrive lidt om vores møde. Da der havde været
fest hos fam. Laugesen stod de for maden og det var ikke
rester vi fik. Selv Borgmesteren tog 2 gange og det var
ikke nødvendig at bruge kniv til koteletterne og tilbehøret.
Tak til Hr og Fru Lauge. Selv om mødet var i oktober be-
gyndte man at snakke julefrokost, men sådan er det vel når
man kommer op i alderen, så skal der mad på bordet. Vi får
da også lidt til ganen og doktor Nielsen er meget brugt i
hulen og Borgmesteren holder strengt regnskab med for-
bruget i løbet af aftenen. Vi betaler så når det er på tide at
finde hjemad, men denne aften var der ingen regning,
Lauge betalte hele gildet. Det var godt han ikke havde
sagt det i forvejen, så havde jeg holdt fri næste dag.
Med kno i bord Peder.

FREDERIKSSUND
Frederikssund 4.november 2016. Igen et flot fremmøde til
en Svendeaften i hulen med hele 13 fremmødte, så Ludvig
den 13 måtte med til bors. Klokken flittigt blev benyttet, så
Poul-Erik & Jan, som havde hulevagten fik nok at lave.
Det var Annita Bondy & Kisser, som ville fejre deres fød-
selsdage med os. Vi takker mange gange for skænken.
Ellers var det en hyggelig aften i hulen. Nu sniger sig den
hærlige juletid sig og igen tid til, at vi skal holde julefro-
kost 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 01-12-2016. (Sidste Chance)
Tlf. 71 78 07 59 eller på mail.: janj898@gmail.com
Pris. 125 kr. + gave til ca. 30 kr. ved min. 10 personer.
CUK-Frederikssund ønsker alle Naver og Navervenner
 Samt deres familier en rigtig glædelig jul.
CUK-Frederikssund ønsker tillykke med fødselsdagen til
Klaus Helsøe den 5.december 2015
Frank Ventrup den 12.december 2015
Inge Henriksen den 12.december 2015
Med kno i bordet

Gumminaveren

FREDERICIA
Så er det sidste nyt til bladet i år 2016 som lakker mod enden. Snart skal der jo skrives 2017, uha tiden går og vi går med. 
Vi fik et fantastisk ålegilde. Hvor Tom lavede de ‘’’flydende. Ål ‘’‘ :-) uhm de var gode. Vi ku tygge dem med øjenbrynene
så godt var de stegt. Vi glæder os til næste år.  Tusind tak Tom... for din altid villighed. 
Det var faktisk så sjovt at vi blev hængende. Så længe at der ingen tog gik for mig før kl. 4 nat til Børkop. Bent kunne da
komme lidt før afsted. Den går altså ikke igen. Vi var 11 med Marie vores gamle værtinde nede fra byen, så hyggelig hun
gider kigge ind... Vi vil også lave julefrokost inden jul der håber jeg alle vil møde op, og så vil jeg ønske alle i det ganske
land og udland. En rigtig glædelig jul samt godt nytår fra Fredericia. Pas på derude.
Tors     1 -12 kl. 19,00  Hulemøde.
Lør.    17 -12 kl. 12,00  Julefrokost. 
Tilmelding senest ons. 14 - 12 til Solvejg
Tlf 42754975
Første møde i jan. Extra ordinær generalforsamling.
Mød op kære venner det gælder hulens fremtid.
Tors.    5 - 1 kl. 19,00 Generalforsamling. 
Med kno. 

S.W. 

 

Foreningsmeddelelser
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KØBENHAVN
Selvom det var et fredeligt Svende-Hulemøde den 18.10.,
var det som altid hyggeligt, hvor tiden igen gik lige rigeligt
hurtigt. Men sådan er det jo i lystigt lag med naver- og
naverven kammeraterne. Så det var måske ikke så ringe
endda, at vi i den måned have Søndagsmesse allerede 5
dage efter. Mon man kan få nok? Lørdag den 5.11. var det
atter tid til vort også altid populære Sildebord, der gik i fisk
på den gode måde. Ihh, hvor vi mæskede os i mange gode
sager. Der blev gået godt til vaflerne - øh, fangsterne af de
15 deltagere. Stor tak til bidragyderne, det var bare mums.
Har du husket at melde dig til Andespil & Steg nu på lør-
dag den 3. december? I år begynder vi allerede kl. 13.00
med spillene, og forventer at gå til bords for anden gang
ca. kl. 17.30. for at nyde en steg eller to. Der er garanti for
bingo på den ene eller anden måde. Årets sidste arrange-
ment er Jule-Hulemøde tirsdag den 20. december kl.
18.00. BEMÆRK TIDEN! Det er undtagelsesvis om afte-
nen, da gløgg, æbleskiver og julesmåkager betalt af hulen
(!), smager bedst om aftenen. Håber du alligevel dukker
op, da vi jo skal have tømt bødekassen der har det med at
sprede ekstra (jule-)glæde og forbavselse. Næste års før-
ste arrangement er selvfølgelig Stiftelsesfest, der p.t. er
planlagt til den 7. januar kl. 13.00. Mere herom i næste
nummer.
Jeg ønsker alle her som der, en rigtig god jul og godt nytår.
vi ses også i 2017, ‘ik?
Arrangementer:
  3.12.   kl. 13.00           Andespil
            kl. 17.30 (ca.)    Julemad
20.12.   kl. 18.00 OBS!  Jule-Hulemøde
7.1. (?)  kl. 13.00           Stiftelsesfest
Med kno i julebordet

Niels „2 m“

HØRNING
Hulemødet den 4. november startede med at vi mødtes i
bowlingcenteret i Viby kl. 18.30. til 1 times bowling. For-
manden havde også i aften meldt afbud, så det var Chri-
stian der skulle lede aftenen. Christian havde også i aften
medbragt en gæst, Rasmus er en dansk tømrersvend på 24
år, der har arbejdet 3 år i Norge, han havde hovedsagelig
beskæftiget sig med restaurering af kirker. Han har også i
en periode arbejdet som frivillig viking på Mosgård Mu-
seum. Nu arbejder han i Ribe Vikingecenter. Da vi var
velankommet alle sammen, fik vi at vide, at den bane vi
skulle bruge var ledig, så vi kunne lige så godt gå i gang
med det samme. Flemming lagde sig ret hurtigt i spidsen,
og førte hele kampen igennem til sidste runde, hvor han
sendte kuglen i først højre og derefter venstre grøft, med
det resultat at ham og Herbert stod lige. Jens og Rasmus
besatte sidstepladsen i fældelsskab. Karen som var den
eneste af pigerne der spillede med, fik derfor en anden-
plads. Efter bowlingen kørte vi til hulen, hvor vi startede
aftenen som vi plejer med at synge ”Når samlet er” hvoref-
ter Christian tog fat på den officielle del af mødet, ved at
gennemgå ”Svenden” hertil var der ikke nogen bemærk-
ninger, så han fortalte lidt om sit møde i CCEG, og afstem-
ningen der resulterede i at CUK igen er tilsluttet CCEG, han
havde også medbragt nogle billeder der nede fra, som vi
så fik at se på vores storskærm.
Herefter var der overrækkelse af præmier fra bowlingen, til
vinderne var der 1 flaske rødvin, og til taberne 1 flaske
hvidvin. Vi derefter vores næste hulemøde, og åben mølle

sat på plads. Gaverne til bankospillet blev fastsat til ca.
30,00 kr. Til åben mølle har vi igen i år fået bevilget 800,00
kr. fra Middelfart Sparekasse, til indkøb af juleposer, det
blev også fastslået, et vi ikke får nogen julemand i år, hvil-
ket bør nævnes i vores annonce i Lokal Avisen, Bente og
Karen sørger for juleposerne, Jens sørger for at det kom-
mer på Facebook, under gruppen Borger i Hørning og
Flemming sørger for annoncen. Da nu alt dette var sat på
plads, bød hulefædrene på et lækkert ostebord, og snak-
ken gik lystigt, indtil den blev afbrudt af Herbert, der
havde haft fødselsdag, og absolut skulle larme med klok-
ken, men det koster jo, og efterfølgende fik han blære-
sangen. Lidt over 22.00 ville Christian gerne afsted, ham
og Rasmus havde jo lidt af en køretur hjem, så vi sang
minderne, og tog pænt afsked med dem, mens vi andre
blev lidt endnu, fik ryddet op og vasket op, og hermed
sluttede endnu en hyggelig huleaften.
Flemming.

og, om end ikke som i ungdommens tider ude i verden, må
vi alle til at trumpe videre med alt, hvad det kommer til at
indebære! - - I Hulen havde vi den 14. okt., som sædvanlig
2. fredag i måneden, en dejlig huleaften med masser af
snak, bl.a. affødt af et forhåbentlig nyt medlem, Thorkild,
som efter et liv på boreplatform, udsendt for Mellemfolke-
ligt Samvirke, 8 år i Mellemøsten, og for Udenrigsministe-
riet til Mozambique må have mange flere spændende hi-
storier at dele med os. - - Messen den 29/10 nød de 9 del-
tagere for en gangs skyld ikke varm, men kold mad, til gen-
gæld havde Hanne lavet dejlig hjemmelavet leverpostej og
æblekage med creme, og Karl havde medbragt lækkert
tørret kød i skiver. - - En herlig mail, som får det til at krible
i udlængslen, har vi modtaget fra verdens sydligste by,
Ushuaia + mange andre steder i Argentina, hvor formand
Arne her i november slår sine folder, mere mundtlig beret-
ning er nok i vente. - - Et større problem svæver pt i luften:
Kommunen har i overvejelse, om vort fine hule rum skal
anvendes til andre formål, vi får se, hvortil Kommunens
generøsitet strækker. - - Lørdag 26/11 kl. 13 har vi julefro-
kost, der bliver vi sikkert flere end 9, og den 9/12 kl. 19 har
vi huleaften med pakkefest og æbleskiver. - - Tilmeldinger
til Hulefar på tlf. 48170712 eller 27940134.
Med kno, Bent
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SAMSØ
Søndagsmøde 16/10.
16 gode mennesker mødte op til mødet, muligvis fristet af
de gule ærter som HP skulle servere. Det skulle vise sig at
være verdensklasse, med alt i tilbehør, ligeledes fra den
bedste hylde. Bedst som vi troede at dette pragtmåltid
nærmede sig enden, blev der sat trumf på med en trifli jo vi
lever godt herovre. Hyggeligt samvær henover en pilsner,
et stærkt hyggeligt møde. 
Hulemøde 6/11.
HP ringer mødet ind kl. 12 og foreslår vi åbner mødet med
en sang, vi afsynger med hvert vores næb St Mortens
sang, i et vinhus en smuk musikalsk oplevelse.
Arrangementet med Marineforeningen d 20/12, Edith står
for æbleskiver, undertegnende står for gløgg, prisen for
deltagelse sættes til 30 kr. Åse bringer julefrokosten op,
skal vi evt. selv lave mad? Dette vedtages og vi holder
frokosten som et sammenskuds gilde, hvilket er flere
årsager er glædeligt, hovedsageligt dog fordi det giver
mulighed for at smage på Ebbes prisvindende leverpostej.
Sekretæren bliver pålagt at fremstille telegrammer fra
Samsø Naverne.
DATO FOR JULEFROKOST ÆNDRES TIL D 4/12 OBS
Et hyggeligt møde hvor klokken kimede lystigt.
Vi sluttede af med at synge Minderne, og så var det
alligevel ikke helt slut......
Med kno Mogens

RANDERS
Stor tak til Stoffer for en hygsom 80 års fest. Der manglede
hverken sang, bægerklang eller dejlig vin – men måske
rødbeder? Og tænk, vi vidste slet ikke, at Stoffer (vistnok)
har været cowboy i sine unge dage :o)
Den 4/11 var vi 13 til hulemøde. Bestyrelsen har været
samlet og har lavet et flot program for 2017. Det blev udle-
veret, og der ligger flere i Hulen, så alle kan få et til den
hjemlige opslagstavle. På generalforsamlingen besluttede
vi at holde Hulen åben hver anden søndag. Derfor er hule-
søndagene skrevet ind med dato, så ingen kommer til at gå
forgæves.
Elo har lavet gaven til Sønderborg, og nok en gang må vi
fulde af respekt sige: Du beholder pladsen.
Efter møde og spisning blev det tid til historiefortælling.
Karakteren af disse skal ikke afsløres her, men Hans be-
skrev det således: ”Vi har ikke nået bunden endnu, men vi
skal nok komme derop”. Alt i alt en dejlig aften med mange
gode grin.
Tove laver mad til næste hulemøde, som er den 2/12.
Der er nytårs tamtam i Hulen den 31/12 kl. 10-12.
Med kno, Helle

NÆSTVED
På hulemødet d. 04. 11 bød formanden velkommen til de 11
fremmødte medlemmer. Vi havde et kort, men godt og kon-
struktivt møde. D. 21. 10 havde vi en af årets gode traditio-
ner: ølsmagning. Det var 11. gang, vi havde Herman fra
SuperBrugsen i Fensmark til at fortælle om de ædle dråber.
Vi var samlet 26, der havde en hyggelig aften. Efter at have
smagt 10-12 forskellige øl, dog i mindre mængder, bliver
stemningen munter og afslappet. Endnu en succes.
Tak til Ove fordi du stadig har lyst til at være tovholder på
dette herlige arrangement. Nu ser vi frem til den årlige jule-
frokost, der finder sted d. 26. 11.
Når dette læses, er vi på vej mod den søde juletid.
Vi i Næstved ønsker derfor alle fra nær og fjern en fredfyldt
og glædelig jul.
Hilsen Marianne

NAKSKOV
Hulemødet d. 3/11 var vi 9 naver og venner mødt.
Det nye medlem der skulle have været optaget, blev
uheldigvis nødsaget til at tage til Aarhus,
da hendes datter var blevet indlagt på hospitalet.
Men vi har bare udsat det til næste hulemøde, så Birte
slipper ikke ud af vores kløer. Vi startede hulemødet med
en sang, og gik så i gang med mødet, der var ikke noget
særlig, jeg skulle vide hvor mange der havde lyst til at
sætte forbenede op i det gratis ædetrug. Hulemødet om
fredagen flyttes til lørdag, sammen med julefrokosten.
Mærkedage
Gert Dyrholt         d. 22/12- 69 år
Else Perez              d. 27/12- 73 år
Birte Lindegaard   d. 30/12-63 år
Tillykke til disse 3 medlemmer
Hulemøde              d. 6/1 2017 kl.18.oo
Rafling                    d. 20/1-   kl.19.oo
Nakskov Naverforening ønsker alle en rigtig god jul, samt
et meget bedre nytår.
Med kno i bord Henning Brogaard
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STOCKHOLM
Vi blev 19 personer den 28. oktober på Ingarø, så vi kunne
være i køkkenet, og Mikael gjorde maden, en 3 retters
middag, men han havde sikkert lidt hjælp af Teressa, men
godt var det. Det var morsomt at Marie fra Silkeborg og
venner kunde være med. Jeg blev hyldet i anledningen af
min 85 årsdag og samtidig æresmedlem i Stockholm. Det
var en stor glæde for mig at tage imod dette. En god jul og
et godt nytår ønskes alle fra Stockholm.
Med kno Onkel Anders.

SLAGELSE
Mandag d. 17 okt. 2016 var der besøg af 100-mandsaforeningen i Slagelse (der kom 10) hvor vi havde en rigtig hyggelig
aften. Ejner og Erik fortalte om naverne og vores hule. Her gav Grethe også sit ”besyv” med ang. navervenner m.m., når
hun ikke servicerede os. Hans havde gjort alt klart, men måtte desværre køre hjem grundet helbredet. Minderne blev sun-
get ca. kl. 22:00 hvorefter der var almindelig oprydning inden hulen blev forladt.
Lørdag d. 22. okt. 2016 var der Frokost/Banko i hulen hvor Søren og Hans havde klargjort. Her var næsten fuldt hus og
vi indtog nogle dejlige stykker smørrebrød fra Smørblomsten i Skælskør som blev ledsaget af diverse drikke. Så var grun-
den lagt til ivrigt Bankospil, hvor Hans og Erik, men især Birgit havde indhentet flotte sponsorgevinster. Solgte spille-
plader udgjorde alene 1.060 kr. Dertil kommer indtægter på drikkevarer, som ikke kendes pt. Søren gjorde et kæmpe ar-
bejde med servicering, afrydning og opvask. Så der var kun lidt ”klatvask” tilbage ved afslutningen. Grethe havde lavet
muffins til kaffen. Minderne blev sunget ca. kl. 18:00 og hulen blev forladt kort efter. Herlig dag☺
Tirsdag d. 25. okt. 2016: Ejner og undertegnede på var besøg i HKs Seniorklub kl. 14:00 – 16:00 og holdt et foredrag om
Naverne for ca. 60 spørgelystne personer. Da vi ikke modtager honorar for disse foredrag, mente formanden for Senior-
klubben at vi skulle da have lidt til at klare stemmerne.
Hulemøde fredag d. 4. nov. 2016: Der var mødt 10 medlemmer op denne aften som blev indledt med sang nr. 25. Tilmeldin-
gen til kaffebord d. 22. nov. blev foretaget. Der var enighed om at bestyrelsen i dec. udarbejder aktivitetskalender for
2017. Søren har tilbudt at lave mørbradgryde til hulemødet i feb. 2017. Foredrag om de Dansk/Vestindiske øer blev fastsat
til d. 14. feb. 2017. Der vil være renovering i hulen i starten af januar og derfor vil der være brug for nogle hjælpende hæn-
der. Hans står for dette og indkalder det nødvendige mandskab. Forslag til Beachbanner blev godkendt. Herefter var det
tid for sild og ost som Arne og Grethe stod for denne aften og jeg skal da love for at der blev gået til fadene. Grethe
havde desværre glemt de klare dråber i anledning af fødselsdag,
men vi klarede det alligevel og det jo godt at have noget til gode.
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
2. december kl. 18:30: Hulemøde.
18. december kl. 14:00: Jul i Hulen.
31. dec. kl. 10:00 – 12:00: Nytårstaffel

SILKEBORG
D. 9. okt. havde Sanne, i forbindelse med hendes 65 års fødselsdag, inviteret på morgenkaffe. Det udviklede sig til en
dejlig hyggelig og stemningsfuld festlighed, som virkelig blev nydt af alle fjorten deltagere. En stor tak for kaffe og
endnu et tillykke med dagen Sanne. Ved vor bestyrelsesmøde d. 27. okt. blev vor Aktivitetskalender 2017 gennemgået, og
vi havde lige vort jubilæum 2017 oppe at vende. Jeg er overbevist om I hører om begge dele på et lidt senere tidspunkt.
Der er jo vor Julefrokost d. 3.dec. kl. 13.00 og vor Julehygge d. 17. dec. kl.13.00 som vi jo også ser frem til.
Med Kno i bordet Skipper
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ÅRHUS
Den 28/10 var det tid til vores årlige bowling turnering. 18
personer var mødt op denne aften. Alle spillere gav deres
bedste, men kun en kan blive konge. Efter dysten fortsatte
16 i hulen. Tilbage i hulen læste formanden resultaterne
op. Vi startede med dronningen, Hedvig med 106 point,
forfulgt af Rune med 98. Kongen i år blev Frank Ibsen med
172 point, 2 plads Ole L. Johansen. Hvis der var en præmie
til mindst væltede kegler ville Tonny få den med 45. Der
blev diskuteret jagthistorier og om spirituskørsel i gamle
dage. Det var tider den gang.
Hulemøde den 4/11. Formanden bød velkommen. Der kom-
mer 20 til stiftelsesfest den 12.11. Næste års kalender blev
sendt rundt for at se om der evt. var rettelser. Den 17. juni
2017 besøger vi Vejle naverne. Richard havde en hilsen
med fra Vejle, som glæder sig til vores besøg. Ole L. læste
en lille historie om hvordan det var at være svend i gamle
dage. Godt det var før min tid. Leif Nørgaard ringede med
klokken, han fylder vist snart 65. Otto Westergaard gav en
omgang i anledning af hans 68 års fødselsdag næste dag.
Begge fint hatten og blæren senere på aften. Hulefar ser-
vere brød og kaffe som sædvanlig.
HUSK: Julefrokost fredag den 2.12 kl. 19.00 og jule-
hulemøde fredag den 16.12 kl. 20.00. Til sidst vil vi fra
Århus ønske alle naver og navervenner en glædelig jul
samt et godt nytår.
Med kno i bordet

Chefsekretæren…

ÅLBORG
Hulemøde den 4.november 2016. Formanden bød
velkommen til 15 svende og 3 gæster. Vi startede som
sædvanlig med at synge nr.32. Formanden kom med lidt
historie om traditionen med at spise gås Mortensaften.
Tidligere var det nemlig gås der kom på bordet. Mange
husker historien om Hellige Martin, der ikke ville være
biskop, og derfor gemte sig i gåsefolden. Den historie blev
første gang set på skrift år 1616 – altså for 400 år siden.
Museumsinspektør Jesper Herving fra Viborg, slår fast at
den historie er en ”and” og at traditionen bunder i andre
praktiske forhold. Allerede i 1100 tallet var der i Tyskland
tradition for at spise gås på denne årstid. De gamle

VEJLE
Mødet den 28. oktober vi 12 i alt, hvor selvfølgelig Inger
var den ene, da hun gerne tager og ordner lidt mad til os.
TAK INGER. Vi tog lige sang nr. 100, Lev dit liv som du har
det, en skøn sang. Det var dejligt at se John, som lige
havde tid, så et godt foto jeg fik taget af ham, så kan han
jo ikke glemmes. Tak John. Så havde også besøg, så vi kan
jo nok optage 2 nye, først i år 2017, dejligt. Lige for at
minde om generalforsamling i februar 2017, så mød op, der
er flere forslag, der tages op, som er spændende. Vi havde
igen besøg af Romann fra Fredericia, som gik hele vejen
fra Banegård og til hytten. Men bliver hentet af Flex Taxa,
når han skal hjem. Så var vi 4 fra Vejle der var til jubilæum i
Sønderborg den 5. november, nogle dejlige timer, med
hygge og mad. Så vi siger tak for sidst og logi. DER ER
OGSÅ VED AT VÆRE TID, TIL AT TÆNKE PÅ
VINTERFESTEN, SOM ER DEN 21. JANUAR 2017. HANS
EMBORG KAN KONTAKTES PÅ TLF. 40929705. Carsten
skulle hilse fra Lasse, vi takker, og du skal da have en
hilsen retur.  Også en hilsen til Finn Olesen, som vi har
besøgt. KAJ HANSEN ØNSKES TILLYKKE MED 80 ÅR
DEN 1. DECEMBER.   JENS IBSGÅRD ØNSKES
TILLYKKE MED 20 ÅRS JUBILÆUM DEN 6.
DECEMBER. ERIK NIELSEN ØNSKES TILLYKKE MED 70
ÅR DEN 17. DECEMBER.  MØDE DEN 25. NOVEMBER,
OG DEN 30. DECEMBER. VI ØNSKER LUCIA BLOMSTER
EN GLÆDELIG JUL, TAK FOR ÅRET DER GIK. VEJLE
ØNSKER ALLE I IND OG UDLAND EN GLÆDELIG JUL
SAMT GODT NYTÅR.
MED KNO LIS

katolikker holdt meget af at feste og gæssene, som man
havde mange af, var store og fede, så det var naturligt de
indgik i menuen. Hvor om alting er, om lidt spiser vi and
med det hele. Formanden fortalte videre at der nu er fundet
nogle rigtig fine lokaler til pinsestævnet 2018. Så havde vi
den store fornøjelse at 2 fremmede havde banket på vores
dør, Brian og Hans, efter at have redegjort for deres
færden, blev de optaget som Navere hvilket naturligvis
skete på behørig vis. Herefter sang vi velkomstsangen Så
gik vi i gang med maden, som ud over andestegen bestod
af ris a‘lamande. Stor ros til Kurt K. for det. Begge de ny
indmeldte rørte klokken med hvad der af følger.
Iver fik 8 minutter til at fortælle om hvorfor vores forening
nu hedder som den gør, samt vise historiske billeder
Svend-Erik oplyste at Ole Michael ved hulemødet i januar
vil fortælle en rigtig god historie. Kl.21,30 sang vi
minderne. Snakken gik livligt et par timer endnu, og dejligt
med nye medlemmer. Så der kommer nye historier på
bordet.
Med Kno

Kai

SØNDERBORG
En stor tak for alle hilsner på min 25 års jubilæum
REGNAR. Fik også slået en plade i bordet, og en tak til
dem der var mødt op til at gøre C.U.K. Sønderborgs 50 års
jubilæum til en god dag. En tak til hulemor. Og dem der
hjalp den dag. Endnu en stor TAK for alle hilsner, Sønder-
borg.     
Med kno i bordet, John



     Bodega

GADESPEJLET

  Østergade 18 HERNING 97 12 30 08

www.naverne-CUK.dk
                     HOVEDBESTYRELSEN:

Emner til behandling i HB, skal være formanden i hænde
senest den 25 i måneden.

Formand: Kaj Jepsen, Münstervej 36, Strib
DK-5500 Middelfart
Tlf. 7586 9335 – 3070 5576 – E-mail: liskaj-d-j@mail.dk

Næstformand: Jan Erik Johansen
Kirkevej 9 – DK – 4520 Svinninge
Tlf.: 5943 1422 – Mobil 7178 0759
E-mail: janj898@gmail.com

Tilmelding og udmelding af medlemmer,
Adresseændringer i indland og udland til
E-mail: adr@naverne.com

Dødsfald meddeles af foreningerne til
web@naverne.com

som nævner det under „Naverne på den sidste rejse“
og sender besked videre til  HB-Formand og  Hovedkasserer.

Hovedkasserer:
Frode Zachariassen, Præstemarken 10A -  DK-8653 Them.
Tlf.: 8684 9268 – E-mail: hovedkasserer@gmail.com
Bank: Arbejdernes Landsbank i Danmark
Konto:53470388708
Arbejdernes Landsbank fra udlandet konto:
DK4353470000388708 ~ Swift: ALBADKKK

Hjælpekasserer:
Laila Dideriksen, Gl. Viborgvej 216 – 8920 Randers NV
Tlf.: 5186 1667 – E-mail: ldi@hotmail.dk

Sekretær:
Ove Graae, Runestenen 52, DK-4700 Næstved
Tlf. 2086 3931 -  E-mail: ovegraae@naverne.dk

Chefredaktør: Richard Schmidt
Skanderborgvej 13A,1 – DK-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

Arkiv. Henvendelse til Elo Bjerking,

Tlf. 5573 5615-  E-mail: amelo@webspeed.dk

  Lucia BlomsterLucia BlomsterLucia BlomsterLucia BlomsterLucia Blomster
   Gaveartikler              Borgergade 6 - Brejning - 7080 Børkop

Hanne Gade Nygaard

Tlf. 76 63 71 71      www.lucia-blomster.dk

CITY CAFE´en
Fønnesbechsgade

Herning
Tlf. 9722 5574

stedet, hvor venner mødes

Jesper tlf. 40824283
Jens tlf. 86667694 Fadøl, øl, vand og vin

Alt i Hancook og Vestfyen produkter

Prøv en bank der tænker
på andet end penge

Jernbanegade 2 - 4200 Slagelse - 38 48 30 56

     Vi udfører:

      *  Kloakreparationer
      *  Tv-inspektion
     *  Strømforing
    *  Støbearbejde

*  Brolægning
*  Røgtest
*  Spuling
*  Speciale i forsikringsskader

Maribovej 18, 7100 Vejle
Tlf. 76 74 90 80
entreprenoer.larsbank@mail.tele.dk



     LUMSKEBUGTEN

AFSENDER:
Formand for CUK
Münstervej 36, Strib
5500 Middelfart

Evt.: ”Returneres ved varig adresseændring”

             Havnegade 33 i Vejle - tlf. 27 50 87 07

                    BAR - BODEGA - BILLARD

            Levende musik fredag / lørdag

  Byggefirmaet

    Mobil 30 95 06 65

www.byggefirmaet-johansen.dk
bj@byggefirmaet-johansen.dk

   Formand i Århus Naverne

  JOHANSEN
SOLBJERG

Frederiksberggade 4 - Silkeborg - Tlf. 86 82 05 91

                              Om- og tilbygninger

Bodega Hjørnet

Lyngbygade 19b, Silkeborg

Tlf: 86820077

Nye vinduer - tag og køkkener

BREDHØJVEJ 2-4  8600 SILKEBORG
TLF. 86 82 82 00 FAX 86 82 82 25

Mail: klaus@autoforum-silkeborg.dk
www.autoforum-silkeborg.dk

AUTOFORUM
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