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Birgithe Lønstrup kan den 22. februar fejre sin 60 års fødselsdag. Birgitte
har snart været medlem af Århus Naverne i 20 år. Birgithe bor i dag i
Julianehåb, på Grøndlandsk Qaqortoq. Birgithe var for snart 20 år siden i
Danmark, i Århus for at tage en uddannelse som tandtekniker, og boede
derfor i Århus i nogle år, da hendes mand og svigerfar var med i naverne,
var det også naturlig for Birgithe at hun også blev optaget. Da hun var
færdig med sin uddannelse rejste hun og familien til Julianehåb, hvor de
også bor i dag.
Her arbejder hun som tandtekniker, en uddannelse der gør, at hun også
rejser meget for at hjælpe i andre byer i Grønland. Birgithe og familien er
ofte i Danmark og besøgte mig så sent som i sommeren 2016, og der er
også planer om en tur til Danmark igen i år. Et af højdepunkterne i Birgithes
liv, var da hun i 2016 blev bedstemor til en pige, hendes søn og barn bor
også i Julianehåb og er flittig til at besøge bedstemor, et barn som hun og
familien er helt pjattet med.
Vi glæder os til at fejre dig næste gang du kommer i hulen, og vil herfra
ønske dig hjertelig tillykke med fødselsdagen.
Århus Naverne
Ole Lindeborg

60 års fødselsdag

60 års jubilæum i Borås

Så er han på banen igen. Formanden for Borås naverforening
Otto Hansen kan den 5.2. fejre hans 60 års jubilæum i C.U.K.
Hvad kan man snart mere fortælle om Otto.
Otto blev indmeldt i Borås den 05-02-1957 og optaget af daværende
formand Sven Aage Møllgaard. I 1958 overtog Verner Bischhoff
Hansen formandsposten, senere gik posten videre til R. Bagger,
som havde posten til Otto overtog den i juli 1964. 1971 overtog Otto
også kasserer jobbet, og i 1978 kunne man i svenden læse en
beretning fra Otto, underskrevet af ”Formand, kasserer, sekretær.”
Der var han begyndt at spare sammen til hans 25 års jubilæum, som
han planlagde at holde i Zürich.
Hans 50 års jubilæum valgte Otto også at holde i de fjerne lande.
Glæder os til at se dig i Århus
Men ses jo nok til pinsestævnet i Slagelse.
Med naverhilsen
Richard, Århus Naverne
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JUBILÆUM

Hallo liebe Naverne, ich wünsche allen ein frohes neues
Jahr 2017 voller Gesundheit, Glück und Zufriedenheit!
Außerdem möchte ich mich auf diesem Wege für die vielen
Glückwünsche zu meinem 60. Geburtstag recht herzlich
bedanken und freue mich auf ein Wiedersehen im August
in Mesenich!
Mit lieben Grüßen
Margit Serwazi

Jeg vil gerne herigennem sikre mig at jeg får sagt tak til alle
som en der gjorde min 60 års fødselsdag den 1.januar 2017
til noget helt specielt. Jo, for I har med jeres søde, varme,
glade og dejlige hilsener gjort mig glad og vist mig hvilke
vidunderlige mennesker der er til og at nogle tænker på en.
Jeg tager ingen ting i livet som en selvfølge mere og derfor

Tak for opmærksomheden til min 70 års fødselsdag.
Tak for telegrammer fra Silkeborg, Vejle og HB.
Med kno i bordet,  Erik Nielsen Vejle
 

D.02.02.2017 Claus Salomonsen   Frederikssund
50 år Kirketoften 7, Svenstrup

6430 Nordborg

D.05.02.2017 Finn Nielsen   Nysted
80 år Fiskergade 21

4880 Nysted

D.15.02.2017 Erwin B. Jacobsen   Kolding
65 år Ødisvej 146, Taps

6070 Christiansfeld

D.17.02.2017 Sebastian  J. Hallin    Stockholm
25 år Stackø Stålsæter

S-597 93 Åtvidaberg
Sverige

D.18.02.2017 Børge Madsen   Odense
75 år Langegade 49, 1.th.

5300 Kerteminde

D.19.02.2017 Jens Peter Hansen   Samsø
65 år Ørby Hovedgade 59, tv.
NV 8305 Samsø

D.21.02.2017 Ivar Torben Pedersen   Ålborg
65 år Bakhom, Løthvej 15, Lendum

9870 Sindal

D.22.02.2017 Birgithe Lønstrup    Århus
60 år Allangunnguaq B-1085

3920 Qaqortoq
Grøndland

D.01.01.2017 Jørgen Falsten   Silkeborg
25 år Holkebjergvænget 83

Sanderum
5250 Odense SV

D.01.02.2017 Harry Skov   Calgary
50 år 155 Capri Avenue NW

Calgary AB T2L OH3
Canada

er det mig også meget magtpå-
liggende at påskønne og værd-
sætte så skønne og livgivende
ord som jeg har fået af jer på
min fødselsdag og ser frem til,
at møde jer igen på Pinse-
stævnet 2017 i Slagelse eller på
Hygum Hjemstavnsgård.
Med kno i bordet
Jan Johansen.

CUK-Frederikssund

D.05.02.2017 Otto Hansen   Borås
60 år Johannelunsgatan 13

S-506 40 Borås
Sverige

D.13.02.2017 Bente Fiering   Randers
25 år Møllevænget 21
NV 9550 Mariager

D.21.02.2017 Erland Nielsen   Hillerød
70 år Dronningens Kovang 5

3480 Fredensborg
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Vor gode naverven Jesper „Mølfe’’ Knudsen er draget på den sidste rejse, Jesper sov stille ind tirsdag d. 3/1.
Mølfe nåede kun at blive 56 år, så det er tidligt at tage på den sidste rejse.
Æret være hans minde.
Nakskov Naver Forening v/ Henning Brogaard

Jeg vil hermed ønske alle i CUK et rigt godt nytår.

Et nyt og spændene år venter forude for CUK-Naverne med Pinsestævnet 2017 i Slagelse og på Hygum
Hjemstavnsgård.

C.U.K.s Hovedbestyrelse
Næstformand i HB

Jan-Erik Johansen, Kirkevej 9, DK-4520 Svinninge
Tlf. 59 43 14 22 – 71 78 07 59

E-Mail: janj898@gmail.com

CUK. NAVERNE
Forening For Berejste Skandinaver

 

Vi kunne fra HB et stort ønske om, at man i de respektive foreninger vil
se velvilligt på, at deltage aktivt i de arrangementer, som i løbet af året er
på Hygum Hjemstavnsgård.
Det kan være, at man har lyst til, at vise sit håndværk frem eller som
deltager i den nyåbnede hule på hjemstavnsgården og her i gennem at
promovere vores forening.

Programmet for Hjemstavnsgården er allerede lagt på hjemmesiden.
Cuk-naverne.dk\naverne\Hygum Hjemstavnsgård\Hygum 2017

Med kno i bordet
Næstformand
Jan-Erik Johansen

Til Kalenderen:
HUSK
Bowling 19-02-17 kl. 14.30 Mega bowlingcenter med efterfølgende spisning i hulen pris 80.00 kr.
tilmelding til Ole 23108842.
HUSK
Generalforsamling d.17-03-2017
Dagsorden ifølge lovene.

Tilmelding til Biksemad kl.19.00 senest 12-03-17 til Ole 23108842

HOLBÆK NAVERNE
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Velkommen til Pinsestævne 2017!
   Vi har glædet os meget til at holde dette pinsestævne og har søgt med lys og lygte for at finde et sted i
byen Slagelse. Men her kunne vi desværre ikke finde egnede steder. Så derfor endte det med at blive i
”Udkant-Slagelse”, nemlig Tjæreby Forsamlingshus som lige netop ligger inden for kommunegrænsen og

har alle de faciliteter der er brug for.

 Navn:

 Adresse:

 Postnr.:   By:

 CUK-forening:

 Tlf. Nr.:    E-mail:

                                             Pris.                   Lørdag: Antal.            Søndag: Antal.             Mandag: Antal            Pris i alt.

 Stævnemærke:                100,00 kr.                                                XXXXXXXXX             XXXXXXXXX

 Huleaften:                        125,00 kr.                                                XXXXXXXXX             XXXXXXXXX

 Delegeretfrokost:            125,00 kr.       XXXXXXXXX                                                     XXXXXXXXX

 Udflugt m. frokost:         250,00 kr.       XXXXXXXXX                                                     XXXXXXXXX

 Festaften:                         285,00 kr.        XXXXXXXXX                                                     XXXXXXXXX

 Natmad ved festaften:       50,00 kr.        XXXXXXXXX                                                     XXXXXXXXX

 Morgenmad:                      60,00 kr.         XXXXXXXXX

 Transport: v/25 ps.         100,00 kr.                                                                                        XXXXXXXXX

 I alt.                                    XXXXXX        XXXXXXXXX             XXXXXXXXX            XXXXXXXXX

 Indbetalt på konto.            100 %

Hele arrangementet foregår i Tjæreby Forsamlingshus, Næstved Landevej 220, DK-4230 Skælskør.

 
Tilmelding til Pinsestævnet 3. – 5. juni 2017. 

Tilmelding skal ske senest 1. maj 2017 til kasserer Ejner Petersen:
Solbakkevej 13. DK-4180 Sorø. Mail: ejnere@gmail.com

100 % af deltagerprisen senest 1. maj 2017 til: Reg, nr. 0570 Kontonr. 5734404782.
Husk tydelig navn, forening og adresse.

For interesserede er der morgenmad søndag og mandag i forsamlingshuset fra 7:30 – 9:30.
OBS! Der vil være transportmuligheder fra Skælskør

(3 opsamlingssteder) til forsamlingshuset ved minimum 25 tilmeldinger pr. dag.
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FREDERIKSSUND
Frederikssund – Kogesild 2017.
Som traditionen er, var der igen kogesild på årets første
huleaften. Igen i år, var det vores faste kok i bestyrelsen
Kaare Hansen, som stod for at lave dem. Vi kan kun sige
tak til Karre for de fantastiske dejlige bide & kogesild.
Klokken og dens blide toner lød frydeligt hele to gange
denne aften. Det var Inge Henriksen som ville fejre sin
fødselsdag den 12.december 2016 med os andre og mig
selv i anledningen, at der nogle, som mener, at jeg er gået
hænd og blevet voksen, bare fordi, at man fyldte 60 år den
1.januar 2017. Jeg vil hermed takke alle for de varme
hilsner som jeg modtog på min fødselsdag. Det varmer mit
gamle hjerte, at vide, at der stadig er nogle som holder af
mig. Næste huleaften er fredag den 3.februar 2017 og
hulevagten hare Per Vejen og Jan.
CUK-Frederikssund ønsker tillykke til.
Kaj Hansen den 2.februar 2017.
Claus Salomonsen med de 50 år den 3.februar 2017.
Med kno i bordet
Jan Johansen.

FREDERICIA
Fredericia Naver håber alle har haft en dejlig jul og nytår.
Og så tager vi hul på et nyt og lykkebringende år. Håber vi
får ligeså kanon år som det forrige. Med møder, fester osv.
rundt i det ganske land. 
Vi har haft vores første hulemøde, med 3 medlemmer. Vi
skulle ellers afgøre om Fredericia naver hule skal blive
ved at bestå. Vi har lavet en del. Lige nu med kommende
besøg og tiltag i forsøg for stadig at kunne bestå, det vil i
høre om i næste blad. Vi har mistet mange af de aktive
svende. Sidst Lars fra Kolding. Meldte sig helt ud, helbre-
det kan ikke holde til rejse og anstrengelserne. Lars har
været en stor støtte i alle de år han kom. Og selvfølgelig
vil vi gerne fortsat have besøg af ham hvis han har og får
det sådan han kan. VI VIL SAVNE DIG OG DIN
LUNE Lars. Tak for mange mange gode og hyggelige år. 
Flemming ville så overflyttes til Kolding. Da det ville
være lettere for ham at møde op der. Også tak til Flem-
ming for din støtte her hos os. Bent fra Vejle har ikke væ-
ret helt rask. Vi håber du snart er på toppen igen. God
bedring, også til dig. Også Niels sidder lidt stille. Ny
hofte. Også god bedring til dig. Vi blev enige om os 3 der
kom, vi ikke gir op endnu. 
Håber det bedste. 
Tors. 2   Feb.  Kl.   19,00 Hulemøde. 
Tors. 2    Marts   Kl.   19,00 Hulemøde. 
S.W.

Foreningsmeddelelser
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Slagelse station



HILLERØD
Jeg mindes min naver-bedstefar, som havde noget med
alle de drejere: rok-stok-pibe-kanon-liren-lurendrejere. En
sådan stok drejer har vi også her iblandt os, nemlig vort
ærværdige og meget aldrende medlem, Erland Nielsen,
født 1921. Erland har, ud over at være berejst, levet sit liv
som snedker, drejet et hav af rundstokke, lavet lister og
den slags. Han har været kasserer i vor forening i mange
år, blev indmeldt så langt tilbage som 21. februar 1947 og
har således et snarligt 70-års naverjubilæum.
Imponerende! Vi ønsker ham på det hjerteligste til lykke
hermed! - - Og så nærmer sig datoen, hvor vi skal rystes
endnu mere sammen: den 25. februar -17 kl. 13 har vi vor
årlige generalforsamling, sædvanen tro indledt med lidt
godt til maven. Formanden udsender dagsorden – husk
kontingentindbetaling først. - - Hvad er ellers på vej? Jo:

Vinteren er dragen ind
                               Frost og Kuld´ og Rim paa Tage,
                              Korte, mørke, barske Dage,
                               Mattet Sol, som ej kan varme
                              Hjertet paa den glædesarme;
                               Ingen Blomster, nøgne Træer,

Trist og goldt hvorhen man ser.
                               Fuglekoret selv forstummet,
                               Sangen halvdød Hjertet rummet,
                              Øjets Straaler frosne stive,
                               Mangens Haab knap nok i Live;
                               Angstopfyldte, bange Sind - - -
                               Vinteren er dragen ind!

Tilmelding til Hulefar Peder på 48170712 eller 27940134
Med kno, Bent

HOLBÆK
Til årets sidste Hulemøde d.16-12-16 havde vi besøg af
Nat, en hjemrejst Snedker, han skulle besøge en ven der
næsten var nabo til vores hule, han kom forbi om
eftermiddagen og jeg skulle i hulen og gøre klar til gløgg
og æbleskiver, så vi fik en snak om rejse i de nye tider og
jeg blev også klar over de forskellige muligheder at rejse
på og de forskellige organisationer der eksisterer, så nu er
jeg bedre klædt på når jeg er ude at holde foredrag.  Nat
tog ud til kammeraten og kom tilbage senere og deltog i
hulemødet. Men der skete også noget nyt denne aften,

HERNING
Hulemøde den 21/12. Vi var 12 der havde valgt at til-
bringe det sidste hulemøde i 2016 sammen og det er me-
get fint i vores lille naverkælder. Der blev snakket julefor-
beredelser m.m. Vores julefrokost var også lige oppe at
vende og der var ingen klager kommet, så den bliver nok
gentaget med mad fra samme sted.
Så havde vi besøg af Jens (langkniv) det er ikke så tit vi
ser ham i hulen, han kommer ikke så meget ud om aftenen,
men vi har nu en mistanke om at det er Flemmings fanta-
stiske æbleskiver der trækker, dem kan han virkelig godt
lide, men det får vi ham jo nok ikke til at indrømme. Det
er nu en god tradition vi har fået lavet der, så Flemming du
forsætter bare med det når vi kommer til december.
Med kno i bord
Peder

Til Kalenderen:

HUSK
Bowling 19-02-17 kl. 14.30
Mega bowlingcenter med efterfølgende
spisning i hulen pris 80.00 kr. tilmelding til
Ole 23108842.

HUSK
Generalforsamling d.17-03-2017
Dagsorden ifølge lovene.
Tilmelding til Biksemad kl.19.00
senest 12-03-17 til Ole 23108842

vores medlem Ervin havde til vores julefrokost fået
udleveret en harmonika af vores kapelmester Daffy, der
havde den i overskud og med besked på at lære en ny sang
til hvert af vores hulemøder og jeg må sige at det lykkes.
Minderne lød meget bedre en det plejer og konen bor
stadigvæk derhjemme, så det varer nok ikke længe så har
vi en duo. Der var også gang i ø-turs snakken, hvor skal vi
hen osv. Det er næsten et luksusproblem, vi har været
næsten overalt lokalt og vores turer går længere væk, hvis
vi skal prøve noget nyt og over flere dage, det ender vel
med, at man skal hive en uge ud af kalenderen. Det var jo
Freddy der nu huserer i Randers, der startede med den
første tur 29-05-1988 til Samsø, så pas på i Randers når
Freddy søsætter noget, tager det om sig ☺. Torben var
også på banen med besøg i en anden forening og det
bliver der også arbejdet på. Alt i alt en hyggelig aften.
MED KNO Ole P.

6.
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HØRNING

KØBENHAVN
Jule-Hulemødet den 20. december begyndte kl. 13.00, der
nu om dage er vort normale starttidspunkt (bortset om
søndagen). Vi begyndte med en „let“ frokost, men fik
alligevel plads til desserten. Gløggen havde vi i år dog
erstattet med solbærrom, som jo også giver en dejlig
varme. Alle kunne trille hjem derpå, thi naturligvis var der
æbleskiver. Efter et enkelt udgaveudfald, var Københavner
Naven atter på gaden i en lidt ændret form. Dagen var
også dagen hvor bødekassen skulle have sin halvårlige
tømning. Indholdte kr. 3.403,50, hvilket endnu engang er
fantastisk flot. Der har nemlig kun været lidt over 3
måneder til at fodre den efter sidste tømning. STOR tak til
alle! Anne-Lise, O.B. og Bruno kom alle nærmest, med et
gæt på kr. 3.500,00. Så der måtte trækkes lod om 1., 2. og 3.
præmien. Dagen blev kronet med, at vi kunne byde Anne-
Lise velkommen som Naverven. Utrolig nok foregik
optagelsen „i stilhed“, men det vil vi ændre lidt på i det
nye år. Vi har jo en protokol der skal følges. Desværre
måtte vi begynde året med at aflyse Stiftelsesfesten den 7.
januar. Der var flere grunde, blandt andet kom vinteren for
en kort stund til byen. Fødselsdagsbarnet vil blive fejret
på månedens Svende-Hulemøde. Tirsdag den 7. februar kl.
13.00 er det atter tid til Svende-Hulemøde, der jo er en
vigtig dag inden for naverne. Som altid når vi mødes, er
der garanti for en hyggelig dag. Lørdag den 18. februar
ligeledes kl. 13.00, er det endelig tid til en fest. Hvert år ved
den tid har der gennem mange år stået Sønderjysk Daw på
programmet, hvilket vi naturligvis agter at afholde. MEN vi
mangler p.t. desværre kokken, så de er forbehold for menu
ændring. Uanset hvad, skal vi ses. Sidste tilmelding den
11. februar. Fastelavn er mit navn, boller vil jeg søndag den
26. februar have! Og det får vi i hvert fald, når der
indkaldes til dette traditionsrige arrangement. Mon
Overblæren for brug for en af sine Underblærer? Normalt

Christian der er tilknyttet arbejdsmarkedet. Derefter
filosoferede han lidt over livets gang, og sluttede af med
nogle anekdoter fra lægejournaler, hvorefter han ønskede
os alle et godt og lykkeligt nytår. Derefter gik vi over til det
kulinariske, der blev serveret sild til indledning, og
efterfulgt af et lækkert pølse bord, og som afslutning blev
der serveret en god brieost med kiks og nogle enorme
vindruer, det var et vellykket arrangement. Under
spisningen kunne Kirsten ikke holde sig fra klokken, hun
skulle absolut larme med den, og der blev naturligvis
kvitteret med blæren. Der var også et amerikansk lotteri, og
som noget nyt var alle præmier ens, det var nemlig
skrabelodder, det var ikke nogen dårlig ide, for der var et
par heldige vinder i mellem. Omkring kl. 1700 ytrede de
første ønske om at bryde op, og vi sang minderne som
afslutning på dagen, nogle blev som sædvanlig tilbage,
også for at hjælpe med opvask og oprydning, endnu et
vellykket nytårstaffel var til ende.
Flemming.

”Svenden” og der ikke var nogle bemærkninger til denne.
Vi fik derefter snakket lidt om det seneste arrangement,
nemlig åben mølle, som i det store og helet havde været
vellykket, men der var lidt om uddeling af juleposer som
skal gøres anderledes til næste gang. Herefter fik
formanden igen ordet således at han kunne holde sin
nytårstale. Da formanden ikke mente der var sket noget
særligt i det forgangne år, ville han ønske os alle et godt
nytår, men så enkelt var det alligevel ikke. Vi fik en lille
anekdote om formandens jule and, og da han mente, at der
nok var andre ting, der interesserede os, talte han lidt om
det at være pensionist, da vi jo efter hånden er
pensionister alle sammen, her ved taflet er det kun

Nytårstaflet den 7. januar 2017, vi mødtes i hulen kl. 1300,
der var pyntet pænt op af hulefædrene, med guirlander og
serpentiner, samt er pænt dækket bord, rigtig som en
festdag skal se ud. Vi var også alle i vores fineste tøj, som
det bør være sådan en dag, hvor vi skal fejre at et nyt år
begynder. Vi var mødt 11 personer i hulen den dag, og vi
startede med et gruppebillede. Herefter blev der serveret et
glas champagne, så vi kunne skåle og ønske hinanden et
godt nytår, inden vi indledte selve dagen, der som altid
begynder med sang. Herefter gennemgik formanden
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ODENSE
Først et glædeligt nytår til alle. Der sker ikke så meget i
Odense, men lidt sker der da. Vi blev enige om, ved et jule
møde hos mig, at sige vores nu værende “hule” op. Det
blev ved taget at vi frem over skal holde møder på
Ungarsk vinstue hos Arne. Huslejen var ellers billig nok
der hvor vi var, men der er et pænt stykke at cykle, og jeg

NAKSKOV
Hulemødet var flyttet til lørdag d. 3/12 grundet der var
julefrokost bagefter. Hulemødet var hurtig overstået´´ gid
alle møder kan gå så stærkt´´ der var kun den kommende
generalforsamling der skulle aftales. Efter mødet gik vi
straks i gang med at få forbenede op i den store
julefrokost, der var hentet hos vores faste madleverandør,
og det varede 6 timer føring man havde fået nok til bugen
og til halsen, som sædvanlig en god afslutning på året, og
gløgg og hjemlavede æbleskiver tog vi 14 dage efter.
Generalforsamling afholdes fredag d. 6/1-17 i klubhuset kl.
18.oo efter vedtægterne og alle forslag sendes til
formanden, hvis man vil være sikker på at de vil blive
behandles. Af mærkedage er der: tirsdag d. 10/1 har
Nakskov Naverforening 14 år på bagen,
Johnny Valentin d. 15/1 fylder han 72 år.
Alle ønskes et rigtig godt nytår af Nakskov Naverforening
Hulemødet d. 6/1. 8 naver, navervenner var mødt op.
Mødet startede med at fortælle, at vor naverven Mølfe var
draget den sidste rejse. Så vi gjorde det der var i hans ånd,
at sige skål, og drikke en gravøl. God tur Mølfe.
Mølfe sov ind den 3/1. og han blev kun 56 år, ung alder at
dø i. Jeg kunne oplyse om, at der var sket en smutter med
bladet, der var ikke kommet noget i, og da vi afholder
generalforsamling til næste hulemøde. Men vi blev enig
om at det ikke betød noget, alle vidste det alligevel. Vi blev
enige om, at vor næstformand laver gule ærter med alt
hvad der høre til, så Johnny måtte under pres sige ja til
det. Efter mødet fik vi forbenede op i ædetruget, som Lilian
stod for. Efter mødet blev der som sædvanlig tid til sjov og
ballade, så jeg tror vi skal have døbt foreningen til
grinebidder kluppen. Det hele sluttede ved midnatstid, og
alle forlod hulen i god ro og orden
Med kno i bord Henning Brogaard.

RANDERS
Nytårs tamtam trak folk af huse, så vi var 15 mand høj til at
gøre kål på æbleskiver med diverse drikke til i de små glas.
Freddy og Bitten havde ”afjulet” og pyntet fint op med
serpentiner. I løbet af formiddagen blev det bevist, at man
godt kan klare sig uden en god hukommelse, bare man har
en telefon – det var ikke få vitser, der blev læst højt, og de
var ikke så ringe. Henning havde på forunderlig vis igen
fødselsdag samtidigt med nytåret, så han gav en omgang.
Tak for skænken og godt nytår.
Den 6/1 havde vi så hulemøde. Her var vi 12 hyggelige
herrer og damer. Freddy mindede om fastelavn og kunne
fortælle, at tilmeldingen er sat op. Den 12/3 bowler vi.
Vores leverandør af vikingeskrab er stoppet, så vi er på
jagt efter nye skrab. Det er jo altid dejligt at få 6 for en
20’er. Henning fortalte, at vi nu kan se alle vore billeder på
hjemmesiden. Vi aftalte, at han, som vores IT-mand,
fremover modtager digital post til foreningen.
Efter den officielle del fik vi dejlig hamburgerryg med
brune kartofler og ”grøn sovs”. Det så godt ud og smagte
endnu bedre. Tak for mad. Aftenen fortsatte med flere
hyggelige historier – de er søreme også gode uden telefon
:o)  Der er hulemøde fredag den 3/2. Freddy laver mad.
Hulen er åben søndag den 12/2
Vi holder fastelavn med spisning og tøndeslagning
søndag den 26/2 kl. 13. Pris 75 kr.
Vi siger tillykke til Bente, der har 25 års jubilæum som
naverven den 7/2.
Med kno
Helle

skal have alt på min cykel. Om vinteren var der altid koldt i
lokalet. Vi skulle helst være 2 timer før, for at der var varmt.
Jeg så helst at det blev hos mig. Men Ole mente at så fik vi
ingen nye medlemmer. MEN det gør vi jo ikke i forvejen.
Vores ældste medlem bliver 90 i år. Hun kommer også gerne
til vores møder, men skal hentes. Personlig er jeg ikke
meget for at skulle ned og rode i et fremmed køkken. Vi må
være hos Arne (som også er medlem) frit og kvit. Vi skal
kun betale for de øl vi drikker. Vi vil så holde møder den
FØRSTE ONSDAG I MÅNEDEN:  Vi er heller ikke så
mange medlemmer mere. Nu må vi se hvordan det går. Vi
har også været i Sønderborg et par gange. Fødselsdag og
jubilæum. Det var hyggeligt, altid at hilse på andre naver
og venner. Vi har også været på en 3 dages tur til Berlin. 
Det var en fin tur. Vi havde taget Karen Margrethe med,
men var enige om, at vi godt kunne have brugt 4 dage.
Børge havde aldrig været i Berlin, så vi fik også en 4 timers
rundtur i Berlin med god Dansk guide.
HUSK vi har generalforsamling den 8 feb.
Efter mødet vil der være spisning. Der bliver serveret
biksemad, a, la Kirsten.  Tilmelding til spisning til Kirsten.
De bedste hilsener Pigen fra Fyn.

skal man selv medbringe knuden, men check om du
alligevel kan slippe denne dag.
Det var alt for denne gang. Sluttelig, tak til Vejle og Grethe
& Erik fra Slagelse for tilsendte jule- og nytårshilsner.
Arrangementer:
  7.2.   kl. 13.00 Svende-Hulemøde
18.2.   kl. 13.00 Sønderjysk Daw.....
26.2.   kl. 10.30 Fastelavn
Med kno i bordet
Niels „2 m“
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SILKEBORG
Det var en rigtig julehygge der blev nydt af 16 forsamlede
personer d 17. dec.  Boje havde på vanlig vis sørget for
den gode og velsmagende Gløgg som på forunderlig vis
understøttede den i forvejen gode stemning. Vor gæstekok
Connie havde fremstillet et rigeligt antal af æbleskiver, -
hvilken overraskelse hun derved gav os-. Hun måtte
tilbage til køkkenet og lave et langt større supplement af
disse yderst velsmagende æbleskiver med denne dejlige
konsistens. Et stort hurra for Connie. Hun fik øjeblikkeligt
tilbuddet om at lave dem igen til næste år. Det ville hun
godt hvis vi lovede hende at bære et symbol på julen i vor
påklædning når vi mødte op til julehyggen. Efter en kort

SAMSØ
Hulemøde d 8/1 17. H P ringer med fast hånd mødet ind kl.
12.00. De 13 fremmødte forstår straks alvoren, og H P
skrider direkte til at overbringe vores højt ærede kasserer
Per Vendelbo vores samlede lykønskninger med det netop
overståede diamantbryllup med hustruen Irene. Flot i to
og alt det bedste til jer fremover! Det årlige nytårs taffel
nærmer sig med hastige skridt, (21/1) og hulefar Keld
udbeder sig sidste tilmeldinger senest 1 uge før!!
Pynt til det overdådige taffel blev selvfølgelig vendt, og
her er Åse naturligvis på forkant idet der fra hendes side
allerede er indkøbt adskillige sprængstoffer, der angiveligt
skal placeres på bordet… hvor vi skal spise… Well.
P V påtager sig at tælle bøde grisen op til næste møde, og
det aftales at dato for den interne julefrokost, ikke længere
fremgår af aktivitets kalenderen, men fastlægges på
søndagsmøde i november. H P lufter tanken om indkøb af
pc til hhv. kasserer og sekretær, og evt. en printer til
afbenyttelse i hulen, for at lette div opgaver relaterede til
foreningsarbejde. Flemming taler om den snart
nødvendige tilgang af nye medlemmer, et emne der
nødvendigvis må debatteres yderligere i den kommende
tid!     GENERALFORSAMLING d 5/3.
Indsend forslag snarest og iflg. vedtægter!!
H P ringer mødet af. Hulefar Keld Inviterer på vildt
spisning i hulen første lørdag i februar, et arrangement der
er imødeset med glæde og forventning, der må regnes med
overvældende tilslutning!! Herefter trumfer P V med at
servere et stykke med sild, og stærk ost skyllet ned med en
liflig linje akvavit, og ja gu var der fedt under! Endnu et
dejligt møde hos Samsø Naverne.
Med kno Mogens

SLAGELSE
Søndag d. 18. dec. 2016 var der Jul i Hulen med gløgg,
kaffe, kage og æbleskiver. Vi havde desværre en del afbud
pga. sygdom, men vi blev alligevel 17 deltagere som havde
en dejlig eftermiddag. Grethe og undertegnede havde
pyntet op i hulen og Hans varmede gløgg og æbleskiver.
Karen havde lavet dejlig kringle og ”køkkenpigerne”
havde bare ordnet alt da vi var færdige. De medbragte
julepakker gik som varmt brød ved pakkeauktionen og jeg
tror at Karen havde tømt sparegrisen for hun bød helt
enormt flot. Alt i alt bliver der et overskud på ca. 2.400 kr.
Minderne blev sunget ca. kl. 17:30 hvorefter hulen blev
forladt i god ro og orden.

debat blev vi enige om at det var et let krav at opfylde for
at kunne få lov til atter at nyde disse æbleskiver igen. (Jeg
glæder mig allerede).
Ved vor nytårstaffel d. 8.jan var vi 17 forsamlede om en
gang gløgg medtilhørende kransekage som blev indtaget
med stor festlighed og godt humør. Det nye år blev højlydt
sunget ind så sangmusklerne blev godt pudset, rørte og
velsmurte. Desværre kunne vi ikke få lejet lokaler til vort

Lørdag d. 31. dec. 2016 var
der nytårstaffel i hulen. Her
havde Linda og Hans dækket
et dejligt bord med kaffe,
kager, konfekt og en lille en til
nytårslykønskningerne. Der
var desværre lidt frafald pga.
sygdom og alle 16 fremmødte
ønsker dem god bedring og
godt nytår.

kommende jubilæum, så det blev nødvendig at ændre
datoen på jubilæet til den 30. september. Flere detaljer om
jubilæet vil fremkomme senere i bladet
Med kno i bordet Skipper

Hulemøde d. 6. januar 2017: Vi var 9 medlemmer og 1
kommende medlem som indledte med sang nr. 11. Erik
finder frem til en menu, sammen med Louis, ved
generalforsamlingen d. 24. februar. Tilmelding til
mørbradgryde d. 3. febr. blev skudt i gang. Møde ang.
pinsestævnet blev fastsat. Gave til foredragsholder d. 14.
febr. blev afgjort. Herefter var det tid for de medbragte
skorper og de gled ned med stort velbehag. Måske fordi
der var vinsmagning hvor vinen til pinsestævnet blev
valgt. Der var flertal for at anvende 2 rødvine, 1 hvidvin og
1 Rhinskvin (hvis pris kan accepteres). Hulen blev forladt i
løftet stemning ca. kl. 21:30.
Med kno i bordet.
Erik

Lige lidt fornuftig snak.
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ÅRHUS
Så var det tid til årets julehulemøde. Da Ole B. kom,
begyndte han at dele gaver ud til et par udsøgte personer.
Formanden havde lige en hilsen fra Vejle som havde sendt
deres nye program for 2017. Han havde også en hilsen fra
Viggo som sad i 30 gr. varme i Tanzania. Per H. kom lidt
sent, så var vi samlet 17 personer. Næste møde i januar er
der sild på husets regning. Erik Carlsen havde en hilsen fra
Khomeini. Der var også en hilsen fra Jens Buhelt, der ikke
har været i hulen i næsten et helt år. I dagens anledning
tændte vi sandhedens lys, en gave vi fik af Randers
naverne til vores 100 års jubilæum. Det var vist 1 gang det
blev tændt. Per Hansen fik overrakte hans 25 års nål, og fik
overrakt en gave i anledningen. Det resulterede i ringning
med klokken. Der blev sunget en del sange i løbet af
aftenen. Bødemanden skulle jo også gøres op. Der var
hele 922 kr. i kassen, og Otto kom med hans gæt på 925 kr.
tættest på, der resulterede i puljen fra gættene, 270 kr., som
resulterede i en omgang fra Otto. Tak for omgangene.  Så
må vi jo ikke glemme æbleskiverne og solbærrommen, den
var vist uden tilsætningsstoffer i år.
Næste hulemøde er fredag den 10. februar. Og så de
berømte gule ærter den 25. februar.
Til sidst vil vi ønske Otto Hansen tillykke med hans 60 års
jubilæum i CUK. den 5.2., samt Birgithe Lønstrup med
hendes 60 års fødselsdag den 22.2.
Med kno Chefsekretæren…

ÅLBORG
Hulemøde den 6.januar 2017.
Formanden bød velkommen til 13 svende, og ønskede alle
et Godt Nytår. Mødet startede med at vi holdt 1 minuts
stilhed for at mindes Frits Sørensen, der døde den 24.juli
2016. Formanden fremhævede, at det drejer sig om at se de

lyse sider i hverdagen, og drog en parallel til historien om
den stakkels mand, som købte sine sko 3 nr. for små,
således at han i det mindste kunne glæde sig til at komme
hjem og få skoene af, når det blev fyraften. For
forsamlingen var det dog ikke svært at få øje på
lyspunkter, idet aftenens menu stod på kogt torsk med alt
tilbehør. Svend-Erik mindede om Nytårstaflet den 21.januar
2016, og generalforsamlingen den 3.februar 2017, og
opfordrede til at møde talstærkt frem.
Lørdag den 14.januar 2017 har Rune vagten, 28.januar 2017
er det Anders der står for tur. Christian og Svend-Erik
meldte sig til oprydning. Før maden kom på bordet, måtte
vi dog synge en sang med rigtig mange vers, idet maden
knap nok var færdig. Til trods for at Anders ikke er så glad
for kogt torsk, og ej heller nogen sinde har lavet det før,
blev det et fantastisk måltid, tak for det. Derefter fortalte
Ole Michael fra Aarhus Naverne, meget levende om en
fantastisk rejse på cykel fra Skagen og til Santiago de
Compostela, en tur på i alt 3727 km. Turen tog 43 dage, og
Ole Michael tabte 8 kg på turen. En meget spændende
historie, som vi gerne vil høre lidt mere om en anden gang.
Vi sang endnu et par sange, før lotteriet kom på bordet, og
for første gang blev der kun vundet en flaske vin, så
kassereren havde det helt store smil på.
Vi nåede lige at synge minderne inden kl. 22,00, hvormed
en festlig aften kunne slutte.
Med kno Kai

VEJLE
Så bød vores formand lige velkommen til vores sidste
møde i år 2016. Vi tog lige nr. 70, sidder i hulen, med øl og
Naversang, er jo nok også rigtig. En stor tak til min afløser
i november mdr., da Kaj og jeg var på Tenerife, og ih, hvor
vi nød solen og div. TAK PER, GODT GÅET. Der har ikke
været så meget siden sidst, nu står Vinterfesten på lur. Vi
har jo lavet om på vores åbningstider i år, men alle
foreninger har fået vores kalender. Vi har kun åben hver 3
lørdag i hver mdr., fra og med april mdr. Juli har vi kun
møde, hytten er lukket. Men ellers ring til formand eller
nogen af os, hvis i tænker på at besøge os. Erik har haft
rund fødselsdag, så han gav dejlig mad til mødet, han
havde sat Birgit til at være i køkkenet, så hende så vi jo
ikke så meget, vi takker mange gange, og Erik måtte lige
have en sang. Tak Birgit og Erik. Vi var 14 i det hele. Et
forsinket tillykke til Mogens Hougaard, med 25 års
jubilæum den 3 januar. Der er møde den 27. januar 2017.
Den 21. februar ønskes Finn Olesen tillykke med 45 års
jubilæum. GENERALFORSAMLING ER DEN 24.
FEBRUAR KL 18.30. SÅ MØD OP. Håber alle er kommet
godt ind i det nye år. Vi ses jo før eller siden.
Med kno Lis

SØNDERBORG
Så var vi i hulen i det nye år d. 6-1.17. Hvor vi var 4 mand,
vi sang nr. 21 og så var der en sild og en af ”Pigens fra
Fyns” brændevin og den var god. Slutter med en sang nr.
73.  P.S.  G.F. D.17-3-17.  IFØLGE VEDTÆGTER. KL 19. 
Med kno i bordet John

Arrangementer og mærkedage 2017.
3. februar kl. 18:30: Hulemøde m. Sørens mørbradgryde
14. februar kl. 14:00: Foredrag i hulen om de Dansk/
Vestindiske øer
24. februar kl. 19:00: Generalforsamling med spisning
kl. 18:00. Husk tilmelding til Erik – Tlf. 23 35 34 96
3. marts kl. 18:30: Hulemøde
7. april kl. 18:30: Hulemøde
19. april kl. 14:00: Foredrag i hulen for FOA-Seniorklub
5. maj kl. 18:30: Hulemøde
2. juni kl. 18:30: Hulemøde
3. – 5. juni: Pinsestævne



     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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