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Den 11. marts 2017 kan
Peter Berg
3309 Center B Street NW
Calgary, AB, T2K 0V7
fejre sin 70 års fødselsdag.
Tillykke fra foreningen i Calgary.

Holger Tjerrild 80 år
Holger Tjerrild, kan den 27 marts fejre sit 80 års fødselsdag.  Holger arbejdede
som ung i Norge – Sverige og Tyskland søm tømrer. Og det var i Tyskland han
mødte sin store kærlighed, Holger fik et godt øje til en af byens piger, en pige
som han den dag i dag er gift med.  Holger startede tidlig en forretning som tøm-
rer og lavede mange projekter, han havde en forkærlighed for trapper og på et
tidspunkt specialiserede sig i, kun af lave trapper, hvor de fleste blev eksporteret
til Tyskland, men er nu gået på pension og værkstedet er blevet til hobbyrum i
stedet, en del af værkstedet er lavet om til fruens atelier, hvor kreativ kunst bliver
til. Holger er en lun ”fætter”, han spreder hygge og god stemning omkring sig –
og så er han vor ”forsanger” når sangbogen kommer frem.
Hjertelig tillykke med din 80 års fødselsdag, ønskes du af os i Århus naverne.
Århus Naverne
Ole Lindeborg

Calgary Naverclub
inviterer

alle C.U.K. medlemmer med påhæng til vores

60 års
Jubilæums festligheder

 5.- 8. juli 2018.
Festlighederne afholdes i forbindelse med den årlige byfest „Calgary Stampede“
som afholdes fra den 6. til den 15. juli.
Flere oplysninger om festen bliver sat i DFS på et andet tidspunkt.
Med Kno.
Jens Laursen.
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Calgary Naverklub
afholder den årlige generalforsamling

den 6. april 2017 kl. 18:00.
Dagsorden iflg. vedtægterne.

Der vil blive serveret guleærter.
Tilmelding nødvendig.

Med kno

OleKrog

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○



2.

FØDSELSDAGE TAK - TAK - TAK - TAK
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JUBILÆUM

En stor tak for telegrammer og hilsner til min
70 års fødselsdag.
Povl Christensen    Aalborg naverne

Tak for opmærksomheden i anledning af mit 25 års jubilæum
i form af telegrammer og telefonopringninger. Herre gud, 25
år er ingenting, håber da mindst at holde 25 år mere.
Med kno i bordet Khomeini, Silkeborg

Tak for opmærksomheden i anledning af mit 70 års jubilæum.
Tak for telegrammer fra Vejle, Stockholm og Hillerød.
Erland Nielsen, Hillerød

Tusind tak for opmærksomheden i anledningen af min
fødselsdag.
Hilsen Jytte

D. 11.03.2017 Peter Berg (Calgary)
70 år 3309 Center B Street NW, Calgary,

Alberta, T2K 0V7
Canada

D. 19.03.2017 Ove Graae (Næstved)
75 år Runestenen 52,

4700 Næstved

D. 23.03.2017 Gunnar Vilhelmsen (Frederikssund)
75 år Egetoften 6, Slagslunde
NV 3660 Stenløse

D. 27.03.2017 Peter Nilsson (Stockholm)
60 år Stackö Stålsäter,

S-597 92 Åtvidaberg
Sverige

D. 27.03.2017 Holger Tjerrild (Århus)
80 år Kaløvej 31, Mejlby

8530 Hjortshøj

D. 01.03.2017 Iris Rafn (Slagelse)
10 Borgergade 31 D,
NV 4241 Vemmelev

D. 09.03.2017 Hanne Langhoff Hellerup (Hillerød)
10 Kongevejen 11,
NV 3450 Allerød

Afholder generalforsamling lørdag 25. marts 2017 kl. 10.00
                                                                              (Morgenkaffe kl. 09.00)
I hulen Skolegade 19, 8600 Silkeborg
Dagsorden i henhold til vedtægterne.
Medlemmer af CUK-Silkeborg der ikke pr. sms eller mail
har modtaget indkaldelse til ovennævnte generalforsamling
inden 5. marts, bedes kontakte Skipper på 31 12 30 32
eller maile ”Henningbek21@gmail.com”.

Tak for opmærksomheden til min 85 års fødselsdag, og de
fine telegrammer fra CUK Vejle og CUK Stockholm.
Med kno i bordet.

Christian Christensen, Kalundborg
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Formandens Spalte.
Desværre er der forekommet en fejl i afsendelse af telegram fra HB. I januar blev der fejlagtigt
sendt telegram til et medlem i Calgary i anledning af ” Rund fødselsdag ” Desværre var HB ikke
opmærksom på, at vedkommende var taget på den sidste rejse. HB beklager dybt overfor de
berørte, at dette fandt sted.
Nu hvor CUK igen er medlem af CCEG, har Frode via Christian foreløbig fået 25 CCEG-emblemer,
som vi i CUK nu er berettiget til at bære. De kan erhverves hos Frode til en pris af 10.Kr plus
forsendelse.
Her i februar er alle forhåbentlig kommet godt ind i 2017, og har fundet ” Arbejdstøjet ” frem, med
henblik på det arbejde, der ligger forud her i 2017 i foreningerne. Vi kan se, at Slagelse har
Pinsestævnet på plads, så vi mødes forhåbentlig mange den 3- 4- og 5 juni.
Der er åbenbart foreninger der ikke er klar over, at vores Hovedkasserer Frode har
jubilæumsemblemer, til brug for foreningerne, når de udnævner et lokalt æresmedlem. Der er
emblemer for både Naver og Navervenner. Vi kan af og til læse i Svenden, at en forening har
udnævnt et æresmedlem, samt 10 års jubilarer.
Husk at emner, der skal behandles på delegeretmødet, skal være HB i hænde
senest den 01. Marts.

Kaj Jepsen
Formand HB.

Program for pinsestævnet 2017 i Tjæreby Forsamlingshus
med opsamlingssteder i Skælskør (hvis der er interesse for det)
og ca. -angivelser af bustider.

Lørdag: Indskrivning, fællesfoto og huleaften m.m.
- Kl. 11:00 – 17:00: Indskrivning.
- Kl. 13.00: Bus fra Tjæreby Forsamlingshus til Skælskør Rådhus.

- Kl. 14.30: Fællesfoto ved Skælskør Rådhus.
- Kl. 15.00/15.30: Bus tilbage til Tjæreby Forsamlingshus.
- Kl. 17.30: Afhentning ved Kildehuset/Vandrehjemmet/Kobæk Strand, køres til ”Huleaften” i Tjæreby

          Forsamlingshus med ank. Kl. 18.00
- Kl. 23.30: Kørsel fra Tjæreby Forsamlingshus til Skælskør Vandrehjem/Kildehuset/Kobæk Strand.
Søndag: Morgenmad, delegeretmøde, udflugt og festaften.
- Kl.   8.00: Opsamling ved Kildehuset/Vandrehjemmet/Kobæk Strand, med ank. Tjæreby Forsamlingshus

          kl. 8.30 til morgenkaffe.
- Kl. 10.00: Delegeretmøde/Udflugt med afgang fra Tjæreby Forsamlingshus.
- Kl. 14:45: Udflugt retur til Tjæreby Forsamlingshus
- Kl. 17.30: Opsamling ved Kildehuset/Vandrehjemmet/Kobæk Strand, med ankomst Tjæreby

            Forsamlingshus til spisning kl. 18:00.
- Kl. 24.00. Kørsel tilbage med Navere til Vandrehjemmet/Kildehuset/ Kobæk Strand.
Mandag: Morgenmad, Slukefter, afsked.
- Kl. 8:30 – 10:00: Morgenmad.
- Kl. 13:00: Pladsen lukker.

- Kl. 13:30: Faneindvielse, ved Skælskør Rådhus, af HBs nye fane.
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INDTÆGTER

KASSEBEHOLDNING 1-1
KONTINGENTER
ABONENTER/ANNONCØRER
RENTER
INDTÆGTER   IALT

UDGIFTER
UDSENDELSE AF DfS
PORTO ADM
FORSIKRING
ADMINISTRATION
REVISION
HB MØDER
PINSESTÆVNE
BESTYRELSES UDLÆG
GAVER-KRANSE-MÆRKEDAGE
REJSER
ARKIV/HUSLEJE
EDB KØB/REP M.M.
INTERNET
WEBMASTER
CCEG
UDGIFTER I ALT
ÅRETS RESULTAT

VARELAGER
Beholdning  31-12
Varelager nedskrevet med 10 %
Varekøb indkøbspris
Varesalg
Varelager ultimo 31-12

REJSEFONDEN NEDLAGT ændret til
NAVERNES INDVESTERINGSKONTO
BEHOLDNING 1-1
INDTÆGTER
UDGIFTER
FANE HB
JUBILAR PINSE
NY BEHOLDNING 31-12
Omsætnings AKTIVER I ALT
Kasse
Varelager
Navernes indvesteringskonto
AKTIVER I ALT

PASSIVER
EGENKAPITAL
PASSIVER I ALT

BUDGET OG REGNSKAB FOR CUK NAVERNE  2016

    BUDGET 2016

            153.600
              10.000
                1.000

 164.600

                            75.000
                  500
                           1.600

 2.000
 2.000
 9.000

                            14.000
                28.000
                           7.000
                           5.000
                            6.000
                           5.500
                           5.300
                   3.700

164.600

Regnskab 2015
295.958
166.754

19.021
909

186.684

76.464
820

1.576
1.057
1.316
7.155

13.383
26.500

4.361
7.005
5.591
7.760
2.393
1.743

157.124
29.560

18.909
(1.890)
16.122
(9.042)
24.099

70.434
102.163

-5.190

167.407

231.340
24.099

167.407
422.846

422.846
422.846

Regnskabet er revideret
Them den 20-01-2017

                                                   Erling Jørgensen

Regnskab 2016
422.846
157.339

10.500
816

168.655

72.390
622

1.576
1.926
1.030
4.185

16.537
26.500

1.667
11.616
6.813
1.697

848
2.348
1.541

151.296
17.359

24.099
-2.409
17.912
-7.097
32.505

167.407

-6.000
-2.751

158.656

236.832
32.505

158.656
427.993

427.993
427.993
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HILLERØD
Vinteren bider fortsat, men vi har holdt varmen både ved
årets første huleaften i januar og ved månedens messe,
hvor Johns velsmagende ruskomsnusk stemte til godt hu-
mør og fin stemning blandt de 13 fremmødte. - - Årets
generalforsamling i forbindelse med februar-messen ser vi
frem til med vanlig forventning. - -  Endnu større forvent-
ning har vi til messen i marts måned lørdag den 25. Da
fejrer Hillerød Naverne nemlig 80-års jubilæum, og her
håber vi naturligvis at se alle medlemmer, ligesom gæster
også er hjertelig velkomne. - - Her lidt historie: Fredag
den 19. marts 1937 samledes en flok navere på Hotel
Kronprinsen i Hillerød. På initiativ af typograf Waldemar
Petersen (vor formand i en menneskealder) og bogtrykker

HERNING
Vi var så til vores første Hulemøde i 2017. Jeg ved ikke
hvad der er sket med klokken her i det nye år, men vi sad
5-6 stk. til aftalte tid som er 17.30 og det var jo ikke
mange, når nu der var en 65 års fødselsdag at fejre. Det
var Peter Tønder der havde stået i køkkenet og lavet mad.
Så kom der 3 fra Holstebro, de skulle lige se vores nye
sygehus og jeg ved ikke hvad man kan se når det er bælg-
mørkt, men det var da en undskyldning for at komme for
sent, jeg ved ikke med Vagner, men han kom da til sidst så
vi nåede da op på 11. Så kunne vi endelig komme til at

FREDERIKSSUND
Til Frederikssund-Navernes huleaften i februar 2017
fremmødte 10 brave Navere. Hulevagten havde Jan og
Per, men da Jan lå med mande-influenza, sprang Poul-Erik
til. Alex, som efter sin knæoperation i november var vendt
tilbage fra ”de døde”, viste stolt hans kunnen med hans
nye knæ af rustfrit stål. Den Lange” og Kisser serverede
deres berømte Flæskestegs –Sandwich, til alles store for-
nøjelse. Humøret var højt, og formanden slog på klokken,
hvilket forårsagede stor glæde. Vi takker. Der blev sunget,
og fortalt historier uden ende. Bl.a. Carl-Otto, der fortalte
gruopvækkende om dengang han tilloddede Zink-kister
med afdøde kollegaer oppe på ”Den sorte Engel” i Grøn-
land. Til dessert serverede Kisser hendes dejlige Æble-
kage, Kaare hans Kikskage. Ud på aften blev ”Minderne”
sunget, hvorefter vi skiltes og gik hver til sit.
Med kno

Kaare

*** Husk Hulemødet næste gang fredag den 3.marts
2017 kl.19:30 ***
Bødekassen tømmes og Kaare laver brunkål. Så hvis
du\i tænker på, at møde op, så giv lige Kaare et kald
på tlf. 60 81 77 03 og helst inden den 1.3.2017 så han
ved hvor mange der evt. kommer.

Husk generalforsamling fredag den 7.april 2017
kl.19:30
Forslag til generalforsamlingen skal være formanden
 i hænde senest den 1.april 2017.
CUK-Frederikssund ønsker tillykke til.

Kai Fønss Bach (senere formand i Hovedbestyrelsen)
oprettede man en Hillerød afdeling af naverorganisationen
C.U.K. På første mødeaften mødte 9 interesserede op og
meldte sig ind. Hulen blev indrettet på Slotskroen. Efter
ca. 12 år blev hulen her for lille, og den 6. august 1949
blev den flyttet til Centralhotellet. I efteråret 1952 lykke-
des det (ved et såkaldt røverkøb) at købe eget hus på
Slangerupgade nr. 38. Af senere huleadresser kan nævnes:
Hos Albert Staude, Helsevej 7, Sandviggårdsvej i kælde-
ren, Ndr Banevej 1, Fritidshuset (2 gange), Skansevej hos
bedemanden, Frederiksværkgade hos Machowitz, På
Sophienborg og hos TIB på Ndr. Banevej. Vor nuværende
hule i Kommunens Kulturværksted, Christiansgade 1, blev
indviet i april 2006. - - For nuværende er vi 24 navere og
2 navervenner. Vi sender erindringer og tak til alle tidli-
gere medlemmer og bestyrelser. - - Det bliver en god dag,
måske også med lidt levende musik. Så: husk datoen 25/3!
- - I marts har vi selvfølgelig også huleaften, som er fredag
den 10. Tilmeldinger sker til Hulefar, Peder, på 48170712
eller 27940134.
Med kno, Bent

spise og det var en rigtig god skipperlabskovs han havde
fået lavet og han ringede også med klokken. TAK for det
Peter. Så blev der snakket lidt rundt om bordet og forman-
den kunne vise Jens Langkniv et billede fra svenden af en
tidligere murer, som Jens havde arbejdet med, hvis nok i
Staterne, så det er en del år siden han er kommet til at se
gammel ud var Jenses kommentar, men det er vi andre jo
ikke vel Jens. Der var også noget TV snak, for Flemming
skulle have et nyt og Vagner kunne fortælle at han havde
været i et sommerhus hvor der var tv i brusekabinen, men
det havde Flemming ikke plads til i hans lille bruser.
Husk Generalmøde 7 april 17.30
NB: Man må godt komme i god tid.
Med kno i bord

Peder
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KØBENHAVN
Vi var bogstaveligt en pæn lille flok til Svende-Hulemødet
den 18. januar. Årsagen var at mindst 2 var draget til de
varme lande. Thorstein som altid til Spanien, og Anni
denne gang til Indien. Men jeg behøver næsten ikke at
skrive, at det atter blev en dejlig eftermiddag i Hulen. Vi
var noget så sunde, da menuen bestod af kylling og salat,
der dog ikke skal blive en al for stor tradition selvom det
smager noget så godt. 7. februar stod den igen på Svende-
Hulemøde, hvor det var sygdom der denne gang holdt
mødeprocenten nede. Denne dag fik vi behørigt budt - nu
på papir - naverven Anne-Lise velkommen hos os, selvom
hun har fulgt os gennem 27 år og vist nok lidt til som
O.B’s „påhæng“. For en del år siden indførte jeg, at vores
Navervenner - stiftet i 1934 med egne vedtægter, også
skulle optages ved det runde bord med en lille ceremoni.
Anne-Lise blev kaldt op, og fik NV-emblemet hængt
omkring halsen uden karambolage med hårpragten.
Naturligvis fik vi som ved en naveroptagelse, et krus øl
der - ifald man(d) kan - skulle drikkes i ét drag.
Formanden kunne stadig.... Dagens varme ret var DSB-
Harrys livret (tarteletter). Marts måneds første samling er
Svende-Hulemøde onsdag den 8. marts. Hvad mon vi skal
opleve denne gang? Ti hvert ifald godt selskab.

og når man sådan lyttede efter, var det tydeligt at hører, at
man var blandt pensionister, for meget af snakken
handlede om diagnoser, medicin og forskellige
behandlinger, men der blev også snakket om meget andet.
Formanden havde medbragt en stor æske chokolade, som
han havde tilbage fra jul, og da han mente der var risiko
for at den blev for gammel, hvis den var blevet der
hjemme, blev den sendt rund om bordet, det tyndede da
også ud i den, men der er stadig lidt til næste hulemøde.
På et tidspunkt mente Christian, at det var på tide for ham
at bryde op, og vi sang ”Kan du huske” kort efter drog han
og Rasmus afsted. Vi andre blev en kort stund endnu,
inden vi gik i gang med oprydning og opvask, så alt var
rent og klar til næste gang vi mødes i hulen til endnu en
hyggelig aften.
Flemming.

HØRNING
Hulemødet kom i gang lidt forsinket, men blev indledt
som sædvanlig med ”Når samlet er”, formanden bød vel-
kommen til en gammel kending, Rasmus, han har besøgt
os før, og vi håber på, at han efter hånden er blevet varm
på at blive medlem af vores lille forening, det vil sænke
vores gennemsnitsalder en hel del, og gøre godt med no-
get ungt blod. Formanden gennemgik derefter ”Svenden”
og det gav anledning til lidt morskab, med hensyn til
navne forvirringen, og datoen fandt vi frem til heller ikke
helt stemte. Vi blev enige om, at der naturligvis skulle
sendes en hilsen til Borås, og det tager Kalle sig af. For-
manden omtalte et forslag vi vil fremsende til hovedbesty-
relsen, og der var fuld enighed om, at vi håber det vil blive
vedtaget. Christian havde et eksemplar af en vandrebog
med fra CCEG, som gik bordet rundt til gennemsyn, og
kunne oplyse os om at så dan en kostede 10 •, hvilket vi
syntes er rimelig billig. Da formanden ikke havde mere at
skulle have sagt, blev der serveret franskbrød med pålæg,
og naturligvis også en ostemad, det gav ro i lokalet et
stykke tid, men senere kom snakken godt i gang,

Det kan man jo aldrig få for lidt af, vel? Og så kære
venner her, der og ude omkring, vil Peter „Bogholder“ og
undertegnede igen igen med stor fornøjelse jodle fra en
alpetop til Schweizerdag, lørdag den 18. marts kl. 13.00.
Stor omtale burde ikke være nødvendig. Husk at det var I
Schweiz det hele startede, og tankerne vil denne dag med
garanti vandre tilbage dertil. Grüezi, hallo, hoi, sälü, grüss
di, uf wiederluege den 18. marts med sidste tilmelding til
undertegnede den 13., på numrene 29851699 eller
33150985. Der indkaldes hermed til den årlige
Generalforsamling i Hulen søndag den 2. april kl. 10.30.
Indkaldelsen sker i henhold til vedtægterne og eventuelle
forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før.
Håber på stort fremmøde da du har indflydelse på vores

Fra venstre Københavns „nye“ naverven Anne-Lise,

navervennerne Anni, Anny T., O.B.,

og formand Niels „2m“.

HOLBÆK
Nu er Bjarne tilbage igen efter mere end 1 års arbejde på Grønland. Det er vi rigtig glade for og så er Ø-turs udvalget
fuldtalligt igen. Den kommende Ø-tur bliver i år en tur til Als. Og igen i år en 3-dages tur. Vi skal bo på Sønderborg
vandrehjem og vi skal bl.a. til lørdagstræf hos Sønderborg
naverne. Erwin øver sig stadig på harmonikaen og det går
rigtig godt. Nu mangler vi bare nogle som kan synge med.
TL
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NAKSKOV
Hulemøde og Generalforsamling fredag d. 3/2-17. Der var
mødt 8 op til generalforsamlingen, bare ikke Arvid der var
taget på ferie i sit sommerhus, uden hustru på Philipinerne,

Hulen har fået nye naboer og de overraskede os til mødet i
februar med 35 cup cakes, så vi fik alle ekstra dessert. En
ny familie er flytter ind og mor og datter kom med kager.
Meget flinke naboer. Vores kasserer har fået sig en ny
hofte og han er allerede godt i gang igen med alle hans
jobs både hos naverne og andre danske klubber. Vores
naverette har afholdt deres årlige Valentine/Bingo frokost
og 24 kom og deltog i dagen, dejlig dag med mad og drikke
og dejlig lækre kager. Naver Peter Hansen og naverette
præsident Doris Hansen sørgede for at Bingo spillet
foregik under ordentlig forhold, og der var masser af
dejlige gaver som mange af de heldige kunne tage med sig
hjem. Vi har sagt velkommen til et nyt medlem og han
hedder Leif Birch og stammer fra Hellerup på Sjælland, han
blev sponseret af Kay og Kris. Naver Flemming Julliussen
er nu blevet aktiv medlem, altid godt med flere navere så
klubben kan køre videre i mange år. Så alt står vel til i
Naverdalen
Med Kno

Arne O.

LOS ANGELES
Nu blev julen og nytårs festlighederne overstået og så
blev det februar med regnvejr i Syd og Nord Californien.
Masser af regn og sne allevegne og det er alle glade for -
undtagen dem der har jordskred på deres ejendomme.
Naverne skal nu til at tage en beslutning om at plante 4
nye egetræer i Naverdalen, så kan de blive store og
skyggefulde om nogle år. De gamle træer har manglet
naturernes vand nu snart i mange år og det kan ses på
væksten. Februar mødet blev afholdt i regnvejr, men
humøret var højt i hulen for baren var åben og Hans og
Flemming passede godt på drikkevarerne. Middagen, som
selvfølgelig var rigtig dansk, blev fremtryllet af Kris og
Jørgen og der blev ikke en krumme tilbage. Nu skal vi
tænke på at få forårsrengøringen i gang, gulvet i hulen
skal have en ekstra god omgang og udendørs er der lidt
maling der kunne trænge til en kærlig efterbehandling.

NYSTED
Hulemøde 02-02-2017. 8 svende mødte på denne aften
hvor vi først og fremmest skulle spise 2´dags gule ærter
som var rester fra festen i november, det smagte rigtigt
godt og selvom det ikke hører sig til, fik vi gammel ost med
fedt, sky og rom efter hovedretten. Generalforsamlingen
den 2. marts 2017 er varslet 30 dage før og dagsorden vil
blive sendt ud pr. mail til medlemmerne senest 14 dage før.
Der vil som sædvane tro blive serveret brunkål til
generalforsamlingen, og det er gratis denne ene gang om
året. Regnskabet sender skatmesteren ud pr. mail til
gennemlæsning i god tid før. Der blev denne aften gættet
om indholdet af bøssen og de som ikke var tilstedet kan
sende deres gæt til Oldermanden på SMS eller mail inden
generalforsamlingen. Som delegeret til Pinsestævnet var
der ingen som havde lyst til deltagelse, så der bliver nok
ingen deltagelse fra Nysted igen i år, men når ingen er
valgt bliver det Oldermanden som er delegeret. Finn
Nielsen holder 80 års fødselsdags brunch på søndag den.
5. februar og alle Naversvende med fruer er inviteret til
festlighederne kl. 11:00, så vi møder op så mange som
muligt, måske for at synge minderne for ham, hvis vi er
mange nok. Minderne blev sunget og vi gik hvert til sit
efter en rigtig hyggelig aften.
Med kno Oldermanden

og så spørger man hvorfor ho ho. Vi var enig om at
afholde generalforsamlingen, selvom der var sket en
smutter, det var ikke kommet i bladet, men alle vidste det.
Formandens beretning var hurtig overstået, der var ikke
sket ret meget, og kun et spørgsmål. Kassererens
regnskab var tilfredsstillende på alle områder, også det
økonomiske var rigtig godt. Fluekassen kassebeholdning,
og varebeholdningen, var over al forventning, så vi kan
sagtens holde skruen i vandet, selvom den giver
sommerfest, julefrokost og juleafslutning, med gløgg og
æbleskiver m.m. Da vores kasserer ønskede at stoppe,
skete der lidt forandring i bestyrelsen Henning Brogaard
er stadigvæk formand, ny næstformand er Gert Dyreholt,
Johnny Valentin der var næstformand er nu kasserer. Lilian
Badenski forsætter som hulemor, med hjælp af Jytte
Rosenborg. Bo og Morten bliver nye revisor. Delegeret til
pinsestævnet tager vi op på næste hulemøde.
Generalforsamlingen sluttede i god ro og orden, efter ¾
time. Dejlig Hurtig. Der havde været nogle fødselsdage, så
stemningen blev lidt lystig, for der blev givet med rund
hånd, og det nød fluekassen godt af. Efter mødet stod
middagen på gule ærter som Johnny stod for, og derefter
var der pandekager som formanden var mester for. Mødet
sluttede ved ca. 23.30 og alle kunne næsten gå lige hjem.
Næste hulemøde  fredag 3/3 kl. 18.oo
Morten Clausen bliver 42 d. 7/2
Rafling Fredag d. 17/3  kl. 19.oo
Hulemøde fredag d. 7/4 kl.18.oo
Med kno i bord Henning Brogaard

virke. Vi begynder som altid på søndage med lidt
morgenmad, og afholder efter generalforsamlingen
Søndagsmesse.
Arrangementer:
26.2.   kl. 10.30  Fastelavn (se forrige nummer)
  8.3.   kl. 13.00  Svende-Hulemøde
18.3.   kl. 13.00  Schweizerdag
  2.4.   kl. 10.30  Generalforsamling
                         - derefter Søndagsmesse
Med kno

Niels „2 m“
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SAMSØ
D. 21/1 oprandt dagen hvor det traditionsrige nytårstaffel
blev afholdt. Ca. 30 Navere, venner og gæster mødte op til
en overdådigt pyntet hule. De festklædte gæster, heraf
flere i Naver outfit, cirkulerede som på de bonede gulve og
fik hilst på hinanden. Der opstod hurtigt grupperinger
omkring hulefar Kelds bar, hvor folk hyggede med en ting
eller to inden vi blev kaldt til bords. Formand H P havde
igen i år sammensat og tilberedt en fantastisk menu af det
fineste fra havet omkring Danmark. Få laver fisk som den
mand. Stemningen var høj og folk nød tydeligvis mad og
selskab, da sekretæren desværre måtte forlade festen i
utide. Det forlyder dog at det trak noget ud inden der blev
slukket i hulen.
Hulemøde d 5/2. 11 fremmødte. H P ringer mødet ind uden
at fortrække en mine. Nogle praktiske ting vedr. nøgler og
antal af disse vendes, og der aftales en løsning. Tiden var
inde til den uundgåelige dyst om indholdet i
BØDEGRISEN og her kom Edith med et knivskarpt skud

RANDERS
Den 3/2 var vi 12 medlemmer forsamlet til hulemøde. Bente
kunne desværre ikke komme, så vi må sige ordentligt
tillykke med 25-års jubilæet på et andet tidspunkt. Freddy
sørgede for den sidste planlægning af fastelavn: Hans skal
på tønden, og undertegnede står for det spiselige. Der er
god tilslutning til bowling, som foregår søndag den 12/3
kl. 11. Sidste tilmelding er den 3/3, og pris for både
bowling og mad er 100 kr. (Tak til foreningen for at
sponsere resten). Vi glæder os. Henning har ryddet op på
hjemmesiden, og Freddy har ordnet depotet, så alt er pænt
og i orden. Tak for det, begge to. Straks efter mødet
ringede Hans med klokken – angiveligt for at få ro. Det fik
han ikke, men han fik en sang. Tak for skænken, Hans.
Bitten og Freddy serverede dejlig, svensk pølseret, og
minsandten om ikke også Bitten trængte til klokkens
sprøde klang – og vore stemmers ditto. Også tak for
skænken til dig, Bitten. Næste hulemøde er den 3/3, og
Hans laver mad. Der er bowling den 12/3 kl. 11 og
hulesøndag den 26/3.
Med kno

Helle

ODENSE
Året første møde blev holdt den 11-1 på U.V (Ungarsk
vinstue). Der var mødt tre nye personer op, som gerne
ville se hvem vi var og evt. optages. Det var heller ikke
slemt at virke i et fremmed køkken. Arne sagde jeg kunne
bruge det som mit egen. Vi var 7 i alt.  Hulemor havde lavet
smørrebrød, Kim havde sin kone med. Hun kommer fra
Bolivia hedder Sarita. Aftenen sluttede ved 21 tiden.
Den 8-2. Vi skulle have afholdt generalforsamling, men af
andre årsager blev det udsat til onsdag den 15. marts. Vi
startede med to optagelser. Maskinmester Kaj Frydendal
og maskinmester Kim Hansen. Kaj er gået på pension, Kim
sejler stadigvæk. Vi har ikke haft en naver optagelse siden
Jan. 1993. Efter alt dette serverede Hulemor biksemad med
spejlæg. Der blev spist godt, og lidt roser fik jeg også.
Arne gav kaffe og en lille cognac. Der var en god og
hyggelig stemning, og snakken gik livligt. Arne med
hustru smutter lige en tur til Cuba. Det blev der en del
snak om.
HUSK GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 15.
MARTS KL. 17. HUSK EN PAKKE CA. 30 KR. TIL
AKTION.
De bedste hilsener pigen fra Fyn.

Vi ønsker Bølge Børge hjertelig tillykke med de 75. 

fra hoften tættest på med kun 15 kr. fra saldo. Sekretæren
vælger ikke at gå i detaljer omkring beløbet, da nogle
kunne få den opfattelse at vi bander meget hos Samsø
Naverne. Gevinsten blev dog straks omsat til en runde i
hulen og en intim middag med Joacim B Olsen på et
tidspunkt senere fastlagt. Vores højtærede medlem Ebbe er

NÆSTVED
Til årets første hulemøde d. 06.01 bød formanden velkommen til de 10 fremmødte medlemmer samt en gæst. Inden mødet
havde vi fået besøg af Næstveds borgmester Carsten Rasmussen. Efter mødet takkede Carsten for, at han havde fået lov
til at deltage. Det havde været en interessant oplevelse. Der bliver holdt frokost i Hulen en af påskedagene. Se opslag
senere i Hulen. Til hulemødet d. 03.02 bød formanden velkommen til de 11 fremmødte medlemmer, samt et potentielt
medlem, Arne Thykjær Christensen. Arne præsenterede
sig. Han er uddannet klejnsmed. Har senere læst til
maskinmester. Han har sejlet for A.P. Møller i mange år. Har
desuden arbejdet på Grønland i 4 år. Arne har været på
besøg i Hulen flere gange. Han er hyggelig og har en
utrolig god form for humor, så vi ser frem til at optage ham.
Der holdes generalforsamling fredag d. 31.03 kl. 18.
Husk forslag skal være formanden i hænde til tiden.
Efter endt GF holder vi april måneds hulemøde.
Husk at tilmelde jer til spisning efter GF/hulemøde af
hensyn til mad, da foreningen som sædvanlig er vært ved
de gule ærter.
Hilsen Marianne.
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SØNDERBORG
Husk. G-F.   D.17-3-2017.  KL. 19.     EFTER CUK
VEDTÆTER. MØD OP DA DER ER EN DEL PÅ VALG.
MED KNO I BORDT JOHN

VEJLE
Så har vi haft vores første møde i år 2017. Startet jo med en
sang nr. 73. Vi var 12, plus Inger, Strit og Erik der jo nok
snart skal optages. Der har ikke været så meget, men
Vinterfest har vi haft. Vi siger tak til Herning, Randers,
Århus, Fredericia og Sønderborg, dejligt at se jer alle 10.
Det blev da vist også en god og lang fest for nogle. Lige
før de kunne tage morgenbrød med hjem. Vores
køkkenchef, Pia mener, vi godt kan holde to fester af den
slags om året, hun laver også dejlig mad, så Pia er vi glade
ved. Husk Generalforsamling den 24. februar kl. 18.30 - Så
er der rengøring af hytten den 3. april kl. 9, vi starter med
morgenkaffe. - SÅ MÅ VI DESVÆRRE BEKLAGE, AT VI
ER NØD TIL AT LUKKE DEN 15. APRIL, SÅ FØRST DEN
20. MAJ STARTER VI OP MED 3 LØRDAG I MÅNEDEN,
OG DET ER INGER OG HANS, DE LAVER LIDT MAD, SÅ
KOMMER I MANGE, SÅ RING TIL HANS EMBORG, SÅ
DER ER MAD NOK. Sang lige nr. 83, og så var der rester
fra Vinterfesten, så spise os ud af huset, det kniber. Husk
møde den 31 marts kl. 18.30.
Med kno Lis

SILKEBORG
Det blev et helt fornøjeligt månedsmøde vi havde d. 29/1,
hvor Boje kunne åbne mødet rettidig med sangen ”Når
samlet er vor naverflok” for et kor bestående af 8
medlemmer. Umiddelbart derefter appellerede han til
medlemmerne om frivillige hjælpere til vort kommende
jubilæum, der jo bliver holdt 30. sept. i år. ”Mads” har jo
fået bestilt lokaler, ”Skipper” og Christian er gået i
samarbejde om at få lavet et program/sanghæfte til
arrangementet. Vi har jo et program med Brunkål d. 18
marts hvor tidspunktet lige var oppe at vende. Det er

fastsat til kl. 13.00, og fejlen i kalenderen (hvor der står kl
17) beklages meget. Du kan endnu nå at tilmelde dig. Det
kan du også nå til vor spisning af ”Gule ærter” den 1. april,
hvor jeg igen må beklage den samme fejl angående
tidspunktet er forekommet i kalenderen. (Det er kl. 13.00)
I henhold til vor generalforsamling lørdag d. 25. marts vil
jeg henvise medlemmernes opmærksomhed til opslaget
andet steds i bladet.
Med kno i bordet ”Skipper”

SLAGELSE
30. januar 2017 holdt Hans og undertegnede foredrag om
naverne i aktivitetshuset Hyldegården i Ringsted. Hans
måtte træde til med meget kort varsel (og stor ekspertise)
idet Ejner meldte afbud dagen før pga. lungebetændelse
og vi, men vi håber han er i bedring når dette læses. De 35
tilhørere var flinke nok til at give os en positiv respons.
3. februar 2017 havde vi den store fornøjelse at optage
tømrer Hans Jensen i vores forening. Hans har boet og
arbejdet i 2 år på Færøerne og har desuden sejlet med
inspektionsskib både på Færøerne og i Grønland. Vi
prøvede (alle 13 + Rollo) endnu en gang at synge
velkomstsangen, men atter gik det galt i 2. vers. Vi glæder
os alligevel til at se Hans i hulen fremover og endnu
engang et stort VELKOMMEN. Så var der tilmeldinger til
foredrag d. 14.02.17 og til generalforsamling d. 24.02.17.
Sten havde fremtryllet flotte prisskilte til pinsestævnet og
undertegnede præsenterede beachflag.  Så var det tid for
det kulinariske tiltag som Søren var den store

gourmetmester for. Og jeg skal da love for der var mad til
alle for en meget rimelig pris. Først 2 slags sild. Dernæst en
mørbradgryde der bare var en succes. Til sidst noget
dejligt ost som mange nød med stort velbehag mens nogle

inviteret til at tale om Naver bevægelsen ved et
arrangement (fortælle cafe) i Nordby d. 6/3. Ikke mange er
begavet med Ebbes evne til at fortælle levende og
humoristisk om bl.a. netop dette, så kræfter hos Samsø
Naverne øjnede straks en mulighed for at kigge potentielle
nye medlemmer ud. Der tales derfor om at holde hulen
åben for interesserede til først kommende søndagsmøde.
Stævne banneret blev vendt, og skal frem i lyset, ligeledes
blev behovet for en skramleriforvalter drøftet, en
udnævnelse er nært forestående. Der afholdes
bestyrelsesmøde d 19/2 kl. 10 før søndagsmøde!
Med kno Mogens

af os bare ikke kunne klemme
mere ned. Alt dette for kun 60 kr.
Stor tak til Søren og alle dem
som gav en hånd med ved
oprydning. Hulen blev forladt i
god ro og orden efter vi havde
sunget minderne ca. kl. 22:00.
Med kno i bordet: Erik

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
30. juni: Arne Hansen 70 år
7. juli kl. 18:30: Hulemøde
29. juli kl. 13:00: Grill i hulen
4. august kl. 18:30: Hulemøde
9. august: Boye Høyem 60 år

Velkomme Hans

Så kan Rollo og Søren

slappe af.
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ÅRHUS
Vi var 12 samlet til årets sildebord den 13.01. Formanden bød velkommen, havde en julehilsen fra Slagelse, Preben
Neessen holder jul på skibet med pattegris og alkoholfrie øl. Der var også en nytårshilsen fra Grønland. Så var der lige
rygepause til de trængende ”uden for”, inden vi fik serveret sildene. Sangbogen kom også i brug til nr. 22. Hulefar Ole H.
ringede med klokken, da han fyldte 77 om søndagen, det fik Søren til også at give en omgang i anledning af hans 73 års
fødselsdag den 22.01. Tak for omgangene. De blev selvfølgelig ikke snydt for blæren. Efter en hyggelig aften og de fleste
var taget hjem, var vi et par stykker der fortsatte ude i byen. Det kostede en taxa hjem, da natbussen var kørt.
Den 10.02. var vi 15 personer samlet til hulemøde. Ole Michael havde taget hans yngste datter med samt hans mor Grethe
Strange. Desuden havde vi gæster fra Stockholm, Christian Olsen med hans kone Rie Strange. Så sang vi lige
velkomstsangen for Christian. Formanden bød velkommen og havde en hilsen fra Arne O. fra L.A. Næste møde er gule
ærter. Kaj havde en hilsen med fra Leif Nørgaard, der havde travlt med et par dødsboer. Grethe ringede med klokken da
hun havde fødselsdag i morgen. Ole M. havde en hilsen fra Ålborg naverne, han havde været på besøg i hulen og holdt
et foredrag. De kommer nok snart på besøg i Århus. Børge synes også han ville ringe med klokken, da han var blevet et
år ældre. De fik begge to blæren. Der blev yderligere sunget nr. 28. Efter kaffe og smørrebrød var det tid for nogle at bryde
op. Endnu en hyggelig aften. Næste hulemøde den 10. marts, hulemøde med ledsager den 23.03. Til sidst ønskes Holger
Tjerrild tillykke med hans 80 års fødselsdag den 27.03.
Med kno Chefsekretæren.

Denne mand var i til vores hulemøde 10. februar kommet som gæst, jeg har fra pålidelig

kilde fået at vide at han skulle være svensker, og at han havde fået midlertidig

indrejsetilladelse i Danmark, og det kan jo have sine vanskeligheder i disse dage, med de

nye grænseregler. Jeg havde tidligere på dagen set et billede af ham på de sociale medier,

et billede hvor manden nærmest ligner en flygtning der for første gang i lang tid så noget

mad, de store øjne og det glade ansigt viser, at han oprigtig er glad for den hot dog med

agurker, som en venlig sjæl har forbarmet sig til at give til vores gæst her i Danmark, og vi

kan da alle være enige om at vi skal være gode ved vores fremmede. I hulen sang vi

velkomstsangen for ham og gav ham noget at drikke og noget mad, så da han gik sidst på

aftenen forlod vores hule, lignede han igen en rigtig sund mand. Manden skulle igen have

forladt Danmark til fordel for Sverige, men skulle han komme forbi vores hule igen, skal

han da være hjertelig velkommen.

Århus Naverne

Ole Lindeborg

ÅLBORG
Hulemøde og generalforsamling. Der var mødt 19 svende og 1 gæst. Inden sandhedens lys blev tændt, havde vi den
store fornøjelse, at optage et nyt medlem, nemlig Ole Hald, som er tømrer, og har arbejdet i udlandet i mange år, og
arbejder stadig i Tyskland. Inden vi gik i gang med generalforsamlingen, kunne vi gratulere Povl Christensen med de 70
år. Povl vil senere på året modtage den Kongelige fortjenstmedalje for lang og tro tjeneste (45 år). Under formandens
beretning fremgik det, at vi året der er gået har mistet 1 medlem Frits, som døde i sommer, heldigvis havde vi optaget 3
nye, således vi nu er 27 medlemmer. Der har været rigtig god tilslutning til hulemøderne ligesom lørdags åbent har været
meget velbesøgt. Vi er så småt i gang med forberedelser med Pinsestævnet 2018. Formanden sluttede sin beretning med
at fortælle om et værtshus i Østrig, hvor der over døren står, ganske vist på latin ”det er menneskeligt at fejle”, formanden
er meget glad for disse ord, og håbede på forståelse, hvis bestyrelsen havde fejlet. Kassereren kunne fremlægge et meget
flot regnskab. Valg til bestyrelsen: Arne blev valgt som ny formand, Poul Bagger havde ønsket at udtræde af bestyrelsen
på grund af manglende tid, Leif stillede sit mandat til rådighed til yngre kræfter, herefter blev Christian nyvalgt, Kai og
Svend-Erik blev genvalgt. Ivar blev valgt som bestyrelses suppleant Samt bilagskontrollør, Preben blev genvalgt som
fanebærer. Der var forslag om at flytte hulemøderne fra fredag til onsdag, afstemningen viste et flertal for at fortsætte
fredag. Under eventuelt foreslog Anders, at vi skulle øve os i de sange vi ikke synger så tit for de ikke skal gå i
glemmebogen, der var enighed om at der er plads til forbedring. Så var Kurt kok klar med de gule ærter med tilbehør. Povl
ringede med klokken i anledningen af 70 års dagen. Under spisningen var der flere der strejfede klokken og måtte give en
omgang. Herlig middag. Herefter sang vi velkomstsangen for Ole Hald, samt flere andre sange. Som traditionen byder,
skulle bødekassen tømmes efter generalforsamlingen, den indeholdt 1597,00 kr. Ivar blev vinder ved gætte konkurrencen,
idet han mente der var 1600,00 kr, i kassen. Pengene hensættes til sommerudflugt. Det blev sent før vi kunne slutte med
minderne
Med Kno

Kai
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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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