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ÅBENT HUS
Lørdag den 13. maj holder Jørgen Falsten (Khomeini)
åbent hus i Herning Naverhule fra 11.00 – 15.00
i anledning af hans 25 års jubilæum i CUK.
Tilmelding nødvendigt pga. køkkenet
senest den 1/5. på tlf. 61 36 99 37.

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

2.

FØDSELSDAGE
D. 06.04.2017
65 år

Niels Erik Thomsen Vejle
Østerled 34, st.th.
7100 Vejle

D. 12.04.2017
50 år

Johnny Lindskjold Vejle
Skolegade 12, 2.th.
7100 Vejle

D. 12.04.2017
90 år

Inge Pilegaard Hansen Odense
Mulrupvænget 11
5230 Odense M

D. 14.04.2017
75 år
NV

Lilly Pedersen Herning

D. 23.04.2017
75 år

Ebbe Lehmann Calgary
924 Rundlecairn Way NE
Calgary AB T1Y 3A1
Canada

D. 29.04.2017
70 år

Alex B. Christensen Frederikssund
Rørdalen 8
4690 Haslev

Tak for - tlf. opkald og telegrammer med søde ord.
til mit 25 års jubilæum som naverven d. 13. februar 2017,
det var en overraskelse.
Hilsen Bente Lukassen (Randers).
Tusind tak for opmærksomheden i anledningen af min 65års fødselsdag.
Tak for telegrammer fra HB, Vejle, Aalborg samt vin.
Tak til pigen fra Fyn for det fine kort.
Med kno i bordet Ivar

Jeg vil gerne takke alle for telegrammer breve m.m. til min
75 års fødselsdag.
Hilsen Børge Madsen, Odense (Bølge Børge)

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

JUBILÆUM
D. 01.04.2017
25 år

TAK - TAK - TAK - TAK

Tom Bristing Los Angeles
2224 Cooley PL
Pasedene CA 92204
USA

Tak for opmærksomhed i anledning af mit
60-års jubilæum i C.U.K.
Jeg takker især:
Naverne i Stockholm, Hørning Naverne, Randers Naverne
Samsø Naverne, Naverne i Vejle, Kirsten Rasmussen
Grethe og Flemming Laugesen, Niels „2m“, Jørgen Falsten
Med naverhilsen
Otto Borås
Tak for opmærksomheden
i anledningen af mit 70 års jubilæun.
Erland Nielsen, Hillerød
Hjertelig tak for den overvældende deltagelse ved min
kære mand Kaj Lindskjolds bisættelse.
Og ikke mindst det flotte opbud af faner fra forskellige
foreninger.
Det varmer meget i denne svære tid.
TAK
Mvh. Else, Århus

Kaj Lindskjold er den 27. februar pludselig taget på sin sidste rejse. Kaj nåede næsten at være en del af Århus
Naverne i 27 år. Sidste år kunne vi i hulen fejre Kaj´s 75 års fødselsdag. Og for mindre end 2 år siden kunne Kaj
og Else fejre deres guldbryllup. Kaj var i mange år vores hulefar og kok i hulen, og vi har i mange år nydt hans
gode mad med største velbehag.
Ægteskabet har givet en søn, og det er også blevet til børnebørn og endda et papoldebarn, noget der virkelig
kunne få Kaj op på mærkerne. Kaj store fritidsinteresse var musik, især country, og han var fast gæst på countryfestivalen i Silkeborg hvert år. Kaj vil blive savnet i hulen, vi vil altid tænke på dig. Ære være Kaj´s minde.
Århus Naverne
Ole Lindeborg

3.

Formandens Spalte.
På HB-mødet i Odense den 04-03-2017 kunne vi konstatere, at foreningerne ikke altid husker, når
der bliver optaget/nyindmeldt et medlem, at give hovedkassereren informationer såsom fødselsdatoårstal- adresse samt indmeldelsesdato og medlemsbogsnummer. Disse informationer er vigtig for,
at hovedkassereren kan registrere personen/personerne rigtigt. Hovedkassereren/ HB anmoder
derfor foreningerne om, at videregive informationerne snarest, så alle formalier er i orden.
Når dette nr. af Svenden udkommer, har foreningerne sikkert valgt de personer, der skal
repræsentere foreningen på delegeretmødet i Slagelse den 04.juni. For at der ikke skal bruges
unødvendig papir og tid på, at lave kuverter, så vil HB endnu en gang opfordre til: HUSK AT

OPLYSE HB MED NAVN, DE PERSONER DER ER VALGT SOM
DELEGERTE.
Kaj Jepsen, Formand HB.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

REFERAT HB-Møde den 04. marts Ungarsk Vinstue, Odense
1: Velkomst v/Formanden
Velkommen til dette HB. Møde her i Odense den 04-03-2017, der er det sidste, inden vi mødes igen til Pinse. Som det
fremgår af dagsorden, er der forskellige emner, der skal drøftes, så endnu en gang velkommen.
Med kno
Kaj Jepsen
2: Beretning ved Hovedkasserer
HB. Gennemgik regnskaberne som er godkendt og fundet i orden.
Regnskaberne er også i Svenden til gennemsyn af foreningerne.
3: Beretning ved Chefredaktør.
Richard syntes at det går rimeligt godt. Indlæggene kommer i god tid.
Der har været et par enkelte smutter i mærkedagene. Ikke noget han kan gøre for. Han har lige sat et forkert efternavn i,
som også har resulteret i en diskussion, ikke så meget om navnet, men om datoen. Han kan kun sætte det i som han får
oplyst…..
4. Hjemmesiden v/Ole Michael/ Jan Erik:
Der er et fint samarbejde med Jan-Erik, som står for at lægge arrangementer omtalt i Svenden i kalenderen for de
foreninger, som ikke selv gør dette. Når foreninger har behov for hjælp står vi gerne til rådighed og har fordelt det, så JanErik hjælper foreninger Øst for Storebælt og Ole Michael hjælper øvrige foreninger.
Samlingen af Den farende Svend på Det kongelige Bibliotek er kontrolleret og manglende numre er skaffet gennem
Frodes kassererarkiv og gennem Elo fra CUK-Arkivet. Der er nu aftale med Det kongelige Bibliotek om at de scanner alle
udgivne numre af Den farende Svend til PDF, som vi derefter vil lægge på hjemmesiden. Vi håber at dette er så langt
fremme, at vi kan præsentere det ved Delegeretmødet på Pinsestævnet i Slagelse.
Henvendelser om hjemmesiden, incl. fra foreninger, der ønsker hjælp til at lægge informationer på hjemmesiden og om
Navere/Navervenner, der er taget på den sidste rejse bedes mailet til web@naverne.com, som sender til både Jan-Erik og
undertegnede. Information om sidste rejse bliver lagt på hjemmesiden og besked bliver mailet videre til HB-formand Kaj
og til Hovedkasserer Frode.
Opdatering af CUK Medlemslisten går fint og de fleste foreninger er heldigvis opmærksomme på at give besked, når der
sker ændringer.
Ole Michael Strange, webmaster
5: Ansøgning om fonde.
HB: Har ansøgt forskellige fonte, om tilskud til materialer, så vi kan få Svenden skannet ind så man i fremtiden kan bruge
den som søgemaskine.
6: Indkommende forslag til delegeretmødet.
HB. Gennemgik de forslag som er indkommet til delegeretmødet, og bliver sendt videre til foreningerne.
7: Eventuelt.
Her var der ikke noget.
8: Ny mødedato.
Det blev aftalt at holde næste møde den anden juni i Skælskør.
Herefter sluttede mødet.
Referent. Ove Graae.

4.

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.

Tilmelding til Pinsestævnet 3. – 5. juni 2017.
Navn:
Adresse:
Postnr.:

By:

CUK-forening:
Tlf. Nr.:

E-mail:
Pris.

Lørdag: Antal.

Søndag: Antal.

Mandag: Antal

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.

I alt.

XXXXXX

Indbetalt på konto.

Pris i alt.

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

100 %

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

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.

5.

Foreningsmeddelelser

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

BORÅS
Ombygningen af Hulen er færdig, og resultatet blev ualmindelig godt. Vi havde hulemøde når vi fejrede 60-årsdagen,
hele Borås Society var der (3personer), så der var næsten overfyldt i rummet. Vi ser frem til at komme til Pinsestævnet i
Slagelse.
Med naverhilsen
Otto Borås

FREDERIKSSUND

Gule ærter 2017. Onsdag den 15.februar 2017 havde
CUK-Frederikssund igen besøg af Murernes Efterlønsklub
til de årlige gule ærter med grisehaler flæsk og masser af
øl og brændevin, samt god musik fra vores husorkester
Glarmesteren og hans Svende. Foreningen takker igen
Kaare Hansen og Lis Hansen, for deres utrolige store arbejde med, at lave de fantastiske dejlige gule ærter, samt
til Bente Berg, som i gen i år kom med ca. 120 stk. hjemmelavede pandekager. Det var ligeledes rigtig dejligt, at vi
havde Frank & Anne Ventrup samt Arne Jacobsen på besøg i hulen igen.

FREDERICIA
Så er vi i 3 mdr. inde i det nye år. Og der er sket en hel del
i vores lille forening. Vi havde møde om vi skulle lukke
foreningen i Fredericia. Det ville vi jo helst ikke og det
resulterede i at vi har haft flere åbninger med gæster, til
dejlig smørrebrød. Som Bent og Hanne har været så herlige at stå for. Håber det fortsætter sådan. Faktisk resulterede det i at vi har fået 2 nye medlemmer. Indtil videre og
3 kommende måske, godt gået i to. Det virkede. God ferie
til Thailand fra os alle sammen. Også en stor tak til Tom
der tager en stor tørn som kok, når vi andre ikke kan. Sidst
til mørbradgryde, uhmmmm, det var godt. Det må gerne
stå på menuen igen engang. De to medlemmer som vi vil
byde hjertelig velkommen til er en tidligere naver som er
vendt tilbage. HJERTELIG Velkommen Arne Bang
Thomsen, dejlig at se dig igen. Og også HJERTELIG velkommen til Henry Christensen. Begge fra Fredericia.
VI ØNSKER AT VI FÅR RIGTIG MANGE DEJLIGE
TIMER I FORENINGEN.
Sidste møde aftalte vi Jytte skulle lave kalender som alle
kan få udleveret. Den vil ligge i hulen, så alle der kommer,
kan tage.
Åbningstider i foreningen:
Lør. 1. april kl. 12,00
Tors. 6. april kl. 19,00 Hulemøde
Lør. 15. april kl. 12,00
Lør. 29. april kl. 12.00
Tors. 4. maj kl. 19,00 Hulemøde
Med kno
S.W.

Huleaften den 3.marts 2017.
Som det snart er blevet en tradition i marts måned til huleaften diskede Karre Hansen igen op med en omgang fantastiske omgang brunkål med kogt og røget flæsk til. Det var
lige som at høre fuglene synge i himmelen, at sætte sine
tænder i dette dejlige måltid. ”TAK KAARE.” Det var
også tid til, at tømme og lette bødekassen for dens

indhold. I år, var der kommet 3.631 kr. og en vægt på
3,641 kg. Og som traditionen tro blev der igen gættet om
både vægt og beløbet. Det blev Carl-Otto der kom nærmest med sit gæt på 3.7 kg og Kisser med sit gæt på

6.
3.675,50 kr. Der blev ligeledes ringet med klokken hele to
gange denne aften. Det var Gunner Wilhelmsen og Kaare
Hansen, som ville fejre, at de var blevet et år ældre. Det
kan man nu jo ikke se på dem!
Husk generalforsamlingen den 7.april kl. 19:30 i
Hulen.
CUK-Frederikssund ønsker tillykke til.
Alex Christensen med de 70 år den 29.april 2017
Med kno
Gumminaveren

HERNING
Vi var 11 til vores hulemøde i februar. Der blev snakket en
del om alt det nye værktøj der er kommet frem siden vi
stod i lære og de opfinder stadig nyt der gør det nemmere
at være håndværker. Bare det at sætte et vindue i er jo en
leg i dag med luftpuder og skruer der kan bruges i beton
uden rawplugs. Så kom vi til maden og undertegnet havde
besøg af kusinen igen i år og hun elsker at lave mad. Der
var lavet mad til ca. 20 men der var ikke meget til min
madpakke næste dag men fred med det. Jeg tror de blev
enige om at det var til 3 kokkehuer og en karklud eller var
det omvendt? Formanden havde været på besøg i Vejle og
spille amerikansk lotteri der var noget med at han havde
hans egen seddel med om den gav gevinst melder
historien ikke noget om. Vagner laver mad næste gang så
vi sparer vores suppe som vi har i tilfælde der ikke er
nogen der melder sig, men det er nu meget sjælden vi får
brug for det.
Med kno i bord.
Peder.

HILLERØD
Så blev generalforsamlingen d. 25/2 overstået. 12 + 2
n.venner var vi, selv med den lækre skipperlabskovs og
æblekage med skum lykkedes det ikke at lokke flere af
huse. Det blev en hyggelig og udramatisk eftermiddag.
Arne fortsætter som formand, Karl næstformand, Bent
sekretær, John og Ole bisiddere, og Annie og Per som
revisorer. - - - Har I tygget jer igennem sidste ”Svend” og
hele Hillerød-foreningens historie, så vil I vide, at vi fejrer
80-års fødselsdag lørdag d. 25. marts med gæste kok,
måske levende musik, så vi håber på stort fremmøde af
medlemmer og hvem, der måtte have lyst at deltage i
festlighederne. - - - Men det, der er meget mere sikkert,
sammenholdt med datoen for modtagelsen af denne
”Svend”, er, at alle medlemmer med pårørende, som er
tilmeldt vor utvivlsomt storslåede festaften på Wallmans,
skal holde korttidshukommelsen klar, snart begynde at
polere lakskoene, stive flipperne, hente gallakjolen hjem
fra opbevaringen og på anden måde glæde sig. Det bliver
en grandios aften, vi mødes torsdag d. 6. april kl. 17.30
hos Wallmans, Cirkusbygningen ved Vesterport, hvorefter
de fire timers gourmand-middag og artistunderholdning

kan begynde. - - - Dagen efter, 7/4, skulle vi have haft
huleaften, den aflyses af samme årsag. Det kan også blive
for meget. - - - Næste møde bliver så til messen d. 29.
april kl. 13, og her har Karl lovet at ville servere ”al slags
sild”, det er han jo ekspert i. - - - Tilmeldinger som
sædvanlig til Hulefar Peder på 48170712 el. 27940134.
Med kno, Bent

HOLBÆK
Kasernebygningen hvor vores hule er, er ved at blive
renoveret. Det er vi meget glade for, selv om det giver en
del skidt på gulvene indenfor, men så er vi forhåbentlig fri
for mere vand ned igennem loftet.
Den årlige Naver bowling er nu godt overstået og vi var
19 deltagere. Efter den hårde dyst på bowlingbanen,
mødtes vi i hulen til god mad og præmieoverrækkelse.
Norma vandt den måske ikke så eftertragtede sidste plads
og Peter vandt første pladsen. Daffi var dagens kok og
menuen en stor fiskeanretning. Norma sørgede for
æblekage til kaffen. Så var maven også godt fyldt.
TL

HØRNING
Hulemødet den 3. marts 2017, vi var kun 8 medlemmer til
stede i aften, det skyldes sygdom, og Kirsten og Herbert
var til familie fest. Vi begyndte aftenen som vi plejer, med
at synge, hvorefter formanden bød velkommen, han bragte
en hilsen med fra Claus, og også en hilsen fra Rasmus, og
samtidig oplyste han, at Rasmus gerne ville optages i
Hørning Navernes kreds, hvilket vil finde sted på vores
kommende generalforsamling i april, hvis vi ellers kunne
godkende ham, men det skal nu nok gå. Det rykker jo
gennemsnitsalderen ned fra ca. 67 til 64 år, men det var
rart om vi kunne få den endnu længere ned, med nogle
flere unge medlemmer. Formanden havde også en trist
meddelelse med, nemlig at Kaj Lindskjold var taget på sin
sidste rejse, han var kendt og respekteret af flere
medlemmer i Hørning. Formanden havde endnu en
glædelig nyhed, han inviterede os til sin 70 års fødselsdag,
der vil blive fejret lørdag den 3. juni på Lykkevej i Øster
Højst. Fugleskydningen vil finde sted den 10. juni, som vi
plejer på Lykkevej i Øster Højst, således at der er
mulighed for at møde ind om torsdagen med sin
campingvogn, og de der ønsker at bestille plads, skal
kontakte formanden i god tid, således at der kan lånes de
fornødne campingvogne, samtidig med at cirkusvognen er
til rådighed. Formanden gennemgik Svenden, og vi blev
enige om at der kun var en enkelt, der skulle sendes et
telegram til, og dette sørger Kalle for som sædvanlig.
Hulefar oplyste, at menuen til generalforsamlingen er
uændret, dog vil han i år prøve en anden leverandør, lidt
fornyelse skal der jo til engang imellem. Formanden
havde udsendt en dagsorden til den kommende
generalforsamling, hertil havde Kalle et spørgsmål, som
han fik besvaret, og ellers var der ikke nogle kommentar

7.
til denne. Vi havde lidt
snak om vores
luftgevær til fugleskydningen, et af dem
er temmelig hård i
aftrækket, og det blev
foreslået, at lade Paul
se på dem, han er jo
uddannet bøssemager,
og det er jo nok ingen
skade til at de bliver
efterset. Vi havde også
en god snak om
præmierne til fugleskydningen, og blev enige om at ændre disse, da det jo
hver gang, er en svær opgave at finde nogle fornuftige
præmier, til en fornuftig pris, derfor blev hele systemet
ændret, og så ser vi hvorledes det vil spænde an ved den
kommende fugleskydning, og om det måske skal revideres
endnu engang. Niels havde lavet en vest, som han havde
medbragt og viste frem, det er meningen at den skal danne
model for en CUK vest i fremtiden. Da det jo er noget
siden vi sidst har optaget et nyt medlem, havde vi en snak
om ritualet, men fandt det frem, ligeledes sølvtøjet der skal
bruges ved ceremonien. Efter al den snakken serverede
hulefar franskbrød med frisk og lækkert pålæg, og
selvfølgelig fortsatte snakken, men nu om mange andre
ting, og vi sluttede aftenen som vi plejer med at synge
minderne, en rigtig hyggelig aften var til ende.

KOLDING
Lørdag den 4. februar havde vi en hyggelig Nytårsparole
med Erwins lækre frokostbord, der var 12 deltagere til den
hyggelige eftermiddag. Tirsdag den 30. maj afholder vi
vores årlige generalforsamling. Dagsorden ifølge lovene.
Med kno i Bord Arne.

KØBENHAVN
Selvom der gik lam i sammenkomsten den 18.2., tog det
virkelig kegler. Vi kunne næsten glemme at vi skulle have
haft grønlangkål, men jeg er sikker på at dagens menu
også er en herlig spise i det sønderjyske. Desserten var

æblekage, og et strejf af Sønderjylland, nemlig vrøvl. Tak
til alle for en dejlig dag. Allerede 8 dage efter var det
fastelavn, som vi måtte erkende var lige lovlig tæt på
foregående arrangement. Vi var lammet, og da der også var
mandefald, var der enighed om undtagelsesvis, at droppe
denne altid herlige tradition. Marts måneds
Svende-Hulemøde var den 8.3. der forløb uden de store
sværdslag. Ej heller under revideringen af foreningens
regnskab. Jeg minder om den årlige Generalforsamling
søndag den 2. april kl. 10.30. Korrekt indkaldelse skete i
sidste nummer af Svenden. Vi begynder med et lille
morgenbord og afholder Søndagsmesse efter
generalforsamlingen. Håber på stor mødedeltagelse!
Onsdag den 26. april er det atter tid til Svende-Hulemøde,
der jo som alt andet når vi er samlet, er en munter stund.
Arrangementer:
2.4. kl. 10.30 Generalforsamling - derefter Søndagsmesse
26.4. kl. 13.00 Svende-Hulemøde
Med Kno
Niels „2 m“

LOS ANGELES
Solen skinner nu igen i Naverdalen, og alt gror så godt
efter en masse dejlig regn. Til marts mødedag begyndte vi
tidligt, for der blev ryddet godt op omkring hulen og
dalen. Vi har fået gulvet gjort rent med en stor maskine, så
nu skinner det igen. I næste uge bliver der også malet
udenfor. Vi skal nemlig gøre klar til vores fødselsdagsfest
den 15. april. Vi regner med at få fuldt hus til Max’s diner
og dansk lagkage. Vi er også ved at få plantet 4 nye
egetræer, der kom to stærke mænd og gravede 4 store
huller, der var mange sten, så de fik brugt alle deres arm
muskler. Om nogle dage kommer træerne så, og de bliver
så plantet med ekstra god jord og vi har også lagt et
sprinkler system til hvert et træ. Så de skulle gerne blive
store og flotte i løbet af 5-10 år. Vi vil jo gerne have skygge
nede i picnic arealet om sommeren. Naver Albert Jacobsen
er taget på hans sidste rejse. Han var fra København og
var naver i 35 år og deltog i tilbygningen af hulen for
mange år siden. Han var også sekretær i nogle år. 31 deltog
i marts mødet og denne gang var det Naver Peter Hansen
og hans søn Steen Hansen der stod for madlavningen.
Fiskefileter og Jægergryde og dejlig dessert. Den gjorde
lykke.
Med Kno
Arne Olsen/Bo

NAKSKOV
Hulemødet den 3/3 var der mødt 8 naver og nv. Ved mødet
deltog også en gæst, som har arbejdet et år i England
og et i Sverige, så vi krydser arme og ben for, at det ikke er
en fuser som sidste gang. Jeg er blevet bebrejdet over
at vi synger for lidt, så det må der gøres noget ved.

8.
Pinsestævnet i Slagelse var oppe og vende, formand
Henning deltager som delegeret. Jytte tager også turen til
Skælskør. Til næste møde bliver det kold mad med lune
retter, så husk hvad i har lovet at komme med. Jeg har det
skrevet ned ho. ho. Efter mødet fik alle forbenene op i
ædetruget som hulemor stod for, derefter var kaffen klar
med småkager, og et par gange rafling blev det da også til.
Hulemødet sluttede ved ca. 23.30 tiden.
Næste hulemøde d. 7/4 kl. 1800
Rafling
d. 21/4 kl. 1900
Hulemøde
d. 5/5 kl. 1800
Lilian 67 år d. 29/5
Med kno i Bord Henning

NYSTED
Hulemøde og Generalforsamling den. 2. marts 2017. Til
aftenens hulemøde var 9 svende mødt, samtidigt skulle der
afholdes Generalforsamling. Skatmesterens regnskab blev
godkendt og det samme med bestyrelsens beretning. Det
var genvalg til alle som var på valg. Under eventuelt blev
nævnt at kontingentet til CUK tog en stor del af foreningskontingentet og efter at rejsefonden var nedlagt og en
investeringsfond var oprettet i stedet for, kunne det måske
komme medlemmerne til gode på anden vis. Oldermanden
oplyste at Nysted foreningen havde været medlem af CUK
siden 1971 og måske var forenings-kontingentet sat for
lavt i forhold til udgifterne. Der blev efterfølgende optaget
en ny naverven Arne Andersen som er bosiddende i
Nysted og er 64 år gammel. Udflugt i 2018 blev fastsat til
Grundlovsdagen og endnu vides ikke hvor turen går hen,
men en udflugtskomite vil blive nedsat. Der blev gættet
om indholdet af bøssen ved sidste møde, og Benny
Svendsen havde det nærmeste gæt som var kun 21,50 kr.
fra det rigtige tal. En flaske snaps til Benny ved næste
hulemøde. Brunkål var som sædvanlig på programmet til
Generalforsamlingen lavet af Oldermandens kone, flæsk
var røget, saltet og sprængt af Oldermanden selv.
Middagen med tilbehør var gratis for medlemmerne denne
ene gang om året. Minderne blev sunget, dirigeret af Finn
Nielsen som havde fået en ny dirigentstok i
fødselsdagsgave af svendene og med håb om at takten
bliver bedre i fremtiden og med stor øvelse med den nye
stok, slutter jeg denne beretning. Næste hulemøde holdes
torsdag den. 6. april hvor Allis & Finn Nielsen vil stå for
det kulinariske.
Med kno Oldermanden.

NÆSTVED
Til hulemødet d. 03.03 bød formanden velkommen til de 12
fremmødte medlemmer samt til Arne, der var mødt for 2.
gang. Vi ser frem til at optage Arne, næste gang han
kommer til møde. Som sædvanlig startede vi mødet med at
synge. Birgit foreslog nr. 27. Når vi har øvet os nogle
gange, må vi håbe, vi har lært den. Puha – den var svær.

Vi drøftede den kommende generalforsamling d. 31.03. Det
er altid en spændende aften, da det er her, alle kan få
indflydelse med deres stemme. Der er hængt seddel op,
hvor man kan skrive sig på til frokosten Langfredag. Det
er en hyggelig tradition, som er værd at bruge en
eftermiddag på.
Hilsen Marianne

ODENSE
Jeg vil gerne komme med et dementi. Jeg skrev sidst at vi
ikke havde haft optagelser siden 1993. Det er noget
vrøvl!!! Vi har haft et par stykker men, de er ikke i
foreningen mere. Derfor den lille vrøvle historie. Jeg
undskylder min fejl. Som er rettet nu.
De bedste hilsener pigen fra Fyn.

RANDERS
Vi var 14 festlige fastelavnsdeltagere den 26/2 - en af os
var klædt ud som frisk fisker - jeg siger ikke hvem, men det
var for hans skyld, der var snor i køllen, da vi slog katten
af tønden. Tønden var længe om at give sig, men kvinder
er stærke, så til sidst blev undertegnede konge, mens Jan
blev dronning :o) Efter strabadserne nød vi varm kakao og
fastelavnsboller med gør-det-selv-glasur. Alt i alt en dejlig
dag. Den 3/3 var vi igen 14 til hulemøde. KB var dog
åndeligt til stede, da han havde sendt en omgang i
anledning af sin fødselsdag. Tak for skænken og tillykke.
Bente fik overrakt sin 25-års nål, og var dermed behørigt
påklædt. Hun ringede søreme med klokken og fik en sang.
Tak for det, Bente, og tillykke med de 25 år. Freddy fortalte
om den nye ordning med kommunen omkring husleje,
rengøring og udeområder. Han holder møde med de andre
brugere af huset og med kommunen, så der er helt rene
linjer. Godt arbejde, Freddy. Henning har lagt flere billeder
på hjemmesiden, så nu er der efterhånden til en hygsom
eftermiddag. Tak for det, Henning. Efter mødet serverede
Hans pølser, brød og diverse tilbehør. Tak for mad, Hans godt, du læste bladet :o) Der er hulemøde og sangaften
den 7/4. Laila laver mad. Der er hulesøndag den 23/4.
Med kno, Helle

SAMSØ
Der var indkaldt til generalforsamling i hulen 5/3 og der var
pænt fremmøde. HP ringer mødet ind uden at blinke, og
foreslår at vi starter mødet med at afsynge Når samlet er
vor naverflok, en oplevelse der skulle vise sig så smuk, at
sekretæren så flere hærdede navere gribe til
lommetørklædet. Edith vælges som dirigent, P V og Åse
som stemmeoptæller hvis aktuelt. HP skrider herefter til
aflæggelse af beretning hvor årets begivenheder rundes.
Heraf kan nævnes Flemmings forestående 25 års jubilæum,
et spise arrangement til afholdelse, udenøs hule besøg
osv. Aktivitetsniveauet bliver højt på Samsø. PV aflægger
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SLAGELSE

beretning. Der var genvalg til bestyrelsen. Det vedtages at
foreningen indkøber en bærbar pc og en printer til brug i
hulen, og fremstilling af vores „tryksager“. Under pkt. evt.
indtræffer nu en for Samsø Naverne historisk
begivenhed........HP rejser sig beslutsomt og begiver sig
målrettet mod vores højt ærede medlem Jørn Skoubo
Enevoldsen, hvor han efter nogle pæne ord og
overrækkelse af et flot diplom samt jubilæums nål,
udnævnte Jørn som det første æresmedlem i Samsø
Navernes historie. Stort tillykke til dig Jørn! Efter HP
ringede af, skred forsamlingen til indtagelse af herlig
brunkål med det hele. Formanden var mødt tidligt ind og
havde forberedt et pragt måltid, en dejlig afslutning på et
hyggeligt møde.
Med kno
Mogens

SILKEBORG
Det var hyggeligt at se hele 22 personer møde op d. 18.
feb. til vor årlige Brunkålspisning. Igen var det lykkes
Boje, med god assistance fra Michael, at frembringe en
virkelig god, veltilrettet og velsmagende ret, der med stor
glæde og humør blev indtaget og nydt. Efterfølgende
havde jeg den oplevelse at høre sangen ”Når samlet er vor
Naverflok” blive afsunget 2-stemmigt (en sjælden og lidet
gensøgt fornøjelse). Så efter en smørelse af sangstemmen
samt lidt afbankning af rusten, blev resultaterne fra vort
sangkor straks forbedret og genfandt vor tidligere høje
standard af vellydenhed og gode humør, hvilket blev
bevist og understreget ved afsyngelse af flere fra vor
sanghæftes melodier. Da vor jubilæumsfest til september
falder tæt sammen med både generalforsamlingen og ”Ud
af hulen”- arrangement finder vi det desværre nødvendigt
at ændre ”Ud af hulen” til en anden, endnu ikke bestemt,
måned.
Med kno i bordet ”Skipper”.

24. februar 2017 var der Generalforsamling i Slagelse
Naverforening. Alle som var på valg blev genvalgt. Vi
ønsker Birgit et stort TILLYKKE med valget som Årets
Nav i Slagelse. Helle kom nærmest beløbet i fluekassen og
ville gerne spendere gevinsten på en omgang i hulen, men
ingen kunne konsumere mere denne aften. Hele referatet
kan rekvireres hos bestyrelsen.
Hulemøde d. 3. marts 2017 blev indledt med sang nr. 70
og i flg. Arne lød det rigtig godt. Det kneb lidt med pladsen i hulen idet rekvisitter var nedtaget fra væg som skal
udskiftes og Arne har allerede leveret materiale hertil. Så
det var måske meget godt at vi ”kun” var 6 fremmødte
medlemmer. Møde ang. pinsen foregår i hulen (hvis der er
til at være) d. 20. marts kl. 15:00. Ejner og Erik orienterer
dem som ikke var til stede. Hans, Erik og evt. Arne begynder nedrivning af væg i hulen d. 4. marts. Frokost/Banko
forsøges gennemført d. 14. okt. 2017 kl. 13:00. Så var det
tid for de medbragte skorper hvor kassereren denne gang
havde medbragt ”skyllevand” pga. forestående
fødselsdag. Hulen blev forladt i god ro, men ikke så meget
orden ca. kl. 21:30.
Med kno i bordet.
Erik
Arrangementer og mærkedage:
7. april kl. 18:30: Hulemøde.
19. april kl. 14:00: Foredrag i hulen
for FOA-Seniorklub.
5. maj kl. 18:30: Hulemøde.
Husk at hulemødet 2. juni er aflyst!
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.
Årets Nav i Slagelse 2017
9. august: Boye Høyem 60 år.
Birgit Henriksen
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STOCKHOLM
Ved vores årsmøde (Generalforsamling) den 18. februar
2017 var vi samlet 14 medlemmer, som fik kogt torsk og
rødgrød med fløde. Efter maden når alle var mætte, tog vi i
gang med årsmødet, og det blev Johnny Håkansson, som
blev valgt til formand og Anton Paulsen blev viceformand.
Resten af bestyrelsen blev omvalgt.
Med kno Onkel Anders
D. 14.04.2017. Langfredagsfrokost kl. 13.
D. 30.04.2017. Valborgsfest.

VEJLE
Generalforsamling den 24. februar 2017. Startet selvfølgelig
med en sang nr. 69. Formanden bød velkommen. Fik valgt
en dirigent, som blev Per, godt klaret. Indkomne forslag
blev vedtaget, kan ses i protokol. Valg af næstformand Kaj
Jepsen, genvalg. Valg af kasser Carsten Christensen,
genvalg. Valg af skramleriforvalter, Neller, genvalg. To til
hytteudvalget blev, Per og Bent. Revisor Per og John.
Festudvalg igen, Otto og Bjarne. Fanebærer Hans, Per som
sup. Til Pinsestævne blev Hans og Per valgt som
delegerede. Som sup til Pinsestævne blev Bjarne valgt.
Under punkt 14, evt. foreslog Bent, at når mødet var ovre,
om der så ikke kunne fortælles, evt. vises billeder, fra en
der har været ude i det fjerne, altså gå på skift. Blev taget
op. Vi havde også valg om at få Navervenner, det blev der
vedtaget, vi er jo ikke så mange mere, kun 28 pers, og har
jo nogle af vores damer, der nok gerne vil være mere med.
Den 6. april bliver Niels Erik Thomsen (Neller) 65 år. Stort
tillykke. Den 8. april holder han fest i hytten, han giver
maden og vi skal selv betale drikkevarer. 12. april Johnny
Lindskjold, JR. 50 år, tillykke med dagen. Den lidt ældre
Johnny Lindskjold har den 13. april 55 års Jubilæum som
Nav. Tillykke med dagen. HUSK MØDE DEN 31. Marts.
Lidt at spise fik vi da også. Tak til Henni og Otto, at de har
en fryser, der var boller og tærte fra vinterfesten, og ellers
sild, som Henni havde stegt, pålæg og ost og div.
Med kno lis

ÅLBORG
Naverne Aalborg den 3.marts 2017. Den nyvalgte formand
Arne P. Nielsen tændte sandhedens lys, og bød
velkommen til 13 svende. Han takkede de fremmødte for at
de ved sidste generalforsamling havde været så letsindige
at vælge ham som formand igen, og lovede at gøre sit
yderste, for at vise sig tilliden værdig. Formanden glædede
sig over, at der for nuværende er en medlemsskare, som
falder godt i hak med hinanden, og fortsatte at vi godt kan
være flere medlemmer, men at vi tænker lidt over, hvem vi
indstiller, således at vi stadig må være en flok som ”står
godt til hinanden.” Arne opfordrede endvidere til at så
mange som muligt deltager i Pinsestævnet i Slagelse.
Måske kan vi blive herostratiske berømte for vores
fremmøde, blot ikke helt efter den gamle betydning.
Udtrykket stammer nemlig fra det gamle Grækenland.

Herostratisk betyder berømmelse der ikke tjener sin
ophavs mand til ære, efter grækeren HEROSTRATOS den
356 f.kr. stak ild på ARTIMISTEMPLET i EFESOS for
derved at vinde berømmelse. Sandhedens lys blev slukket
og vi sang nr.32. Så kunne vi gratulere Leif P. og Ivar med
deres 65 års fødselsdag, Leif ganske vist lidt forsinket.
Rune og Arne meldte sig til servering og oprydning. Så
var Kurt kok klar med skipperlabskovs og som dessert is,
som Kurt kok havde sponsoreret. Flere var under
spisningen forbi klokken med hvad der af følger. Ivar
fortalte og viste billeder af verdens største træ. I anledning
af sin 65 års fødselsdag vil han plante et sådant træ ved sit
hus. Hvis ikke en rejse kommer i vejen, vil Brian på næste
hulemøde fortælle om sit rejseliv. Vi sang endnu et par
sange inden vi sluttede af med minderne. Med kno
Svend-Erik

ÅRHUS
Den 25/2 var 12
personer samlet til gule
ærter arrangement.
Vores kok Kaj var
desværre kommet på
sygehus, så gode råd
var dyre, men Lisbeth J.
(Formandens kone)
meldte sig frivilligt, men
uden ansvar, men sikket
et måltid, det smagte
alle tiders. Hun får lov til næste år igen. Børge var taget på
ferie, så han ved ikke hvad han gik glip af.
Den 27/2 mistede vi desværre Kaj, som vi tog afsked med
7/3 fra Tilst kirke, med efterfølgende kaffebord på Sabro
kro. Der var mødt 7 foreninger op med 6 faner. Flot. Der
blev åbnet i hulen efterfølgende for dem der var
interesseret. Fredag den 10/3 var der atter hulemøde. 12
naver, en enke og en smørrebrødsjomfru var mødt op.
Næstformand Holger Carlsen startede med at byde
velkommen og fortælle om de sidste og fremtidige
arrangementer. Derefter rejste vi os alle og mindedes Kaj
Lindskjold med et minuts stilhed. Æret være hans minde.
Formand Ole L.J. var taget på skiferie sydpå. Vi må håbe at
han ikke bliver begravet i snemasserne. Resten af aften gik
med historier og diskussioner om alt muligt. Ole B. Hansen
ringede med klokken, vel nok for at få blæren. Ole M.
kunne hellere holde sig tilbage, men han havde da en
lovlig undskyldning, han fyldte 57 om søndagen. Tillykke,
og tak begge to. Jeg var kommet til at gøre hulefar 5 år
ældre i sidste nummer af Svenden, men man må da sige at
han holder sig godt af hans alder. Efter kaffe og
smørrebrød brød de første op, da de skulle tidligt op næste
morgen og trængte til en god gangs nattesøvn.
Næste møde er generalforsamling den 7/4, så mød op.
21/4 er der skiveskydning.
Med kno Chefsekretæren.

www.naverne-CUK.dk
HOVEDBESTYRELSEN:
Emner til behandling i HB, skal være formanden i hænde
senest den 25 i måneden.
Formand: Kaj Jepsen, Münstervej 36, Strib
DK-5500 Middelfart
Tlf. 7586 9335 – 3070 5576 – E-mail: liskaj-d-j@mail.dk

Prøv en bank der tænker
på andet end penge
Jernbanegade 2 - 4200 Slagelse - 38 48 30 56

Næstformand: Jan Erik Johansen
Kirkevej 9 – DK – 4520 Svinninge
Tlf.: 5943 1422 – Mobil 7178 0759
E-mail: janj898@gmail.com
Tilmelding og udmelding af medlemmer,
Adresseændringer i indland og udland til
E-mail: adr@naverne.com
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

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

Lucia Blomster
Gaveartikler

Borgergade 6 - Brejning - 7080 Børkop
Hanne Gade Nygaard
Tlf. 76 63 71 71
www.lucia-blomster.dk

Sekretær:
Ove Graae, Strandvej 87, 4736 Karrebæksminde
Tlf. 2086 3931 - E-mail: ovegraae@gmail.com
Chefredaktør: Richard Schmidt
Skanderborgvej 13A,1 – DK-8382 Hørning
E-mail: naverne@gmail.com Tlf. 8692 2901
Mobil. 2160 6792. Deadline: Den 10 i måneden.
Hjælperedaktør/bladforsendelse til udland:
Hans Emborg, Højtoft 8, Grejsdalen, 7100 Vejle
E-mail: h.emborg8@gmail.com. Tlf. 7583 0901 – 4092 9705
Udstillingsvognen:
Udstillingsvognen står i Roskilde.
Henv.: Carl Otto Enevoldsen,
Hedevænget 8, 1tv. 4000 Roskilde
Mobil: 4035 5056. E-mail: carl-otto@live.dk

Jesper tlf. 40824283
Jens tlf. 86667694

Alt i Hancook og Vestfyen produkter

Fadøl, øl, vand og vin

Arkiv. Henvendelse til Elo Bjerking,
Tlf. 5573 5615- E-mail: amelo@webspeed.dk

CITY CAFE´en
Fønnesbechsgade
Herning
Tlf. 9722 5574

stedet, hvor venner mødes

AFSENDER:
Formand for CUK
Münstervej 36, Strib
5500 Middelfart

Evt.: ”Returneres ved varig adresseændring”

AUTOFORUM

BREDHØJVEJ 2-4 8600 SILKEBORG
TLF. 86 82 82 00 FAX 86 82 82 25
Mail: klaus@autoforum-silkeborg.dk
www.autoforum-silkeborg.dk

Bodega Hjørnet
Lyngbygade 19b, Silkeborg
Tlf: 86820077

Frederiksberggade 4 - Silkeborg - Tlf. 86 82 05 91

Byggefirmaet
JOHANSEN

SOLBJERG

Om- og tilbygninger
Nye vinduer - tag og køkkener
Mobil 30 95 06 65
www.byggefirmaet-johansen.dk
bj@byggefirmaet-johansen.dk
Formand i Århus Naverne

LUMSKEBUGTEN
Havnegade 33 i Vejle - tlf. 27 50 87 07
BAR - BODEGA - BILLARD
Levende musik fredag / lørdag

