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Viggo Reiffenstein 80 år
Viggo Reiffenstein, Moshi, Tanzania har i alle årene været en kærkommen og
velset medlem, et medlem som ikke kom så tit, jo større var glæden når han
kom. Viggo har i næsten alle årene arbejde i udlandet, heraf 35 år i Tanzania
hvor han har sin bopæl nu. Flere navere har været og besøge ham i Tanzania,
Viggo lever i sit lille paradis i Moshi, med udsigt til sneen på toppen af
Kilimanjaro. Desværre har Viggo så travlt i både i virksomhed og på golfbanen
at vi ikke ser ham så tit i Danmark, dog var han her for et par år siden, på besøg
i Danmark og i hulen flere gange, men kommer ikke til ’Danmark i år, så vi må
tage til Moshi for at hylde ham. Eller vi kan vente til vi ser ham i hulen igen. Vi
vil fra Århus Naverne ønske dig hjertelig tillykke med fødselsdagen.

Holger Erik Carlsen 75 år
Vores næstformand Holger E. Carlsen kan den 14/6 fejre hans 75 års
fødselsdag. Når vi ser Holger i hulen, kan vi altid nyde af hans store viden
fra hans tid på bl.a. Grønland hvor han arbejdede som jord og betonarbejder.
I hans fritid beskæftiger han sig med træarbejde, mere eller mindre som
drejer, hvor han kreerer mange smukke ting.
Mange gange tillykke med fødselsdagen fra Århus Naverne.

Den 1. juni 2017 kan
Jørgen Pedersen
2501 - 26 Avenue (Box 1559)
Nanton, AB, T0L 1R0
fejre 25 års jubilæum som medlem af Calgary Naverklub.
Tillykke fra Calgary

Den 1. juni 2017 kan
Alf K. Rasmussen
Site 2, Box 62, RR1
Dewinton, AB, T0L 0X0
fejre 25 års jubilæum
som medlem af Calgary Naverklub.
Tillykke fra Calgary
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FØDSELSDAGE
D. 02-06-2017
85 år

D. 08-06-2017
70 år
D. 09-06-2017
80 år

Hans Madsen (Calgary)
31 Penworth Cressent SE,
Calgary, AB T2A 4C5
Canada
Svend Erik Jensen (Aalborg)
Plateauet 10, 2.tv.,
9000 Aalborg
Viggo Reiffenstein (Århus)
Sovi Farm MAILI SITA HAI DISTRIKT,
p.o. BOX 683 EAT-MOSHI
Tanzania

D. 25-06-2017
50 år

Lars Kenneth Håkansson (Stockholm)
Skälbyvägen 161,
S-175 60 Järfälla
Sverige

D. 26-06-2017
60 år

Claus H. Krems (Silkeborg)
Østerild Byvej 57 C, st., Østerild
7700 Thisted

D. 28-06-2017
75 år

Edvard Finn Olesen (Vejle)
Lindevang 13, Brejning
7080 Børkop

D. 29-06-2017
65 år

William Paul Leates (Hørning)
Lykkegårdsvej 99,
8355 Solbjerg

D. 11-06-2017
60 år
NV

Helle Froberg (Randers)
Skovbakkevej 6,
8970 Langå

D. 30-06-2017
70 år

D. 14-06-2017
75 år

Holger Erik Carlsen (Århus)
Slotsvej 43, Karlby
8543 Hornslet

Arne Hansen (Slagelse)
Blommehaven 4,
4270 Høng

D. 30-06-2017
75 år

D. 15-06-2017
50 år
NV

Bo Pedersen (Nakskov)
Birkevænget 32,
4900 Nakskov

Magrethe Eli (Næstved)
Alleen 32, 2 0002,
4736 Karrebæksminde

D. 18-06-2017
85 år

Knud Grosen Andersen (Los Angeles)
2931 N Roadrunner Ct,
Highland CA 92346
USA

JUBILÆUM

D. 18-06-2017
85 år

Anthon M. Paulsen (Stockholm)
Torpvägen 6,
S-134 64 Ingarö
Sverige

D. 01-06-2017
25 år

Jørgen Pedersen (Calgary)
Box 1559 Nanton AB,
T0L 1R0 Alberta
Canada

D. 22-06-2017
25 år

Rasmus Schifter Mogensen (Hørning)
Roagervej 131,
6760 Ribe

D. 01-06-2017
25 år

D. 22-06-2017
60 år

Erik Hauschild (Vejle)
Teglverksgade 7, 4.th.,
8000 Århus

Alf K. Rasmussen (Calgary)
Site 2, Box 62, RR1,
Dewinton, AB, T0L 0X0
Canada

D. 01-06-2017
25 år

D. 24-06-2017
70 år

Arne Ploug Jørgensen (Odense)
Kirkevej 15, Nr. Højrup
5450 Otterup

Poul Møller Sørensen (Aalborg)
Helgolandsgade 33 A, 1.,
9000 Aalborg

D. 13-06-2017
25 år
NV

Karen Hansen (Hørning)
Højgårdsvej 59, 2.tv.,
8362 Hørning
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TAK - TAK - TAK - TAK
Mange tak for opmærksomheden
i forbindelse med min 70 års
fødselsdag. Tak for alle
telegrammerne. Det varmer om ens
hjerte at der bliver tænkt på en.
Med kno i bordet
Alex Christensen
CUK-Frederikssund

Tusind tak for alle telegrammer og hilsener og besøg på
min 90 års fødselsdag
Mange hilsener Inge Pilegård.

Tak til HB og Naverne og Navervennerne i København for
opmærksomheden ved mit 30 års Navervens-jubilæum i
København den 1. maj 2017. Ikke
mindst til Søndagsmessen den 7. maj.
Venlig hilsen
Anni

Tak for opmærksomheden i anledning af min 70 års
fødselsdag, tak for de hjertelige hilsener fra CUK Vejle,
Randers, Silkeborg.
Hilsen Jytte Møller, Randers

Mindeord
Det er med sorg at jeg må meddele, at vort mangeårige
navermedlem Yrsa Larsen, drog på sin sidste rejse den
26. april 2017. Yrsa blev 93 år, og var et kært og trofast
medlem af CUK i 45 år. Yrsa var en af de (første?)
kvindelige naver, der på grund af vedtægter, først
kunne blive accepteret og dermed optaget en hel del år
efter hjemkomsten. Yrsa vil blive stærkt savnet, ikke
mindst hos Holbæk-naverne, hvor Yrsa kom sammen
med samboen Tage, når de holdt ferie i „Tuse Næsforeningen“. Der skulle være en meget god grund til, at
Yrsa ikke dukkede op når København kaldte til
sammenkomst.
Æret være Yrsa’s minde
Niels „2 m“
København

Dødsfald
Den 4. maj modtog vi den triste meddelelse at vores
gode naver bror Ib Hougård den 3. maj var taget på sin
sidste rejse. Ib var uddannet maskinarbejder, og drev i
mange år selvstændig virksomhed, han var stolt af sit
fag, og nød at fortælle om sit arbejdsliv. Som pensionist
brugte han megen tid på sin båd. Ib blev medlem af
Aalborg naverne i 2005 og var en trofast gæst i hulen,
særligt om lørdagen kunne man altid regne med han
mødte op.
Det sidste års tid svigtede helbredet, og han kunne ikke
klare trappen op i hulen.
Æret være hans minde.
Aalborg naverne

Formandens Spalte.
Der er åbenbart en lille smule tvivl, ang. forståelsen af teksten i invitationen af vore Æresmedlemmer,
til at deltage i festlighederne ved pinsestævnet. Tvivlen er omkring betaling.
For at der i fremtiden ikke skalvære tvivl er det som følger:
Hovedkassen betaler for: Stævneemblem-Delegeret frokost samt festmiddag. Når Æresmedlemmerne
tilmelder sig stævnet, og indbetaler det fulde beløb for deltagelse, vil de få refunderet det beløb, der
omfatter ovennævnte.
For at hovedkassereren kan refundere beløbet, er det af stor betydning, at vedkommende giver besked
til enten hovedkassereren eller undertegnede, om de deltager.
Håber med denne forklaring, at fremtidige tvivl er manet i jorden.
Vel mødt og på gensyn til pinsestævnet.
Kaj Jepsen
Formand HB.
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Så kører vi igen til Mosel.
Så er det tiden for tilmelding til årets Moseltræf nr. 48. Som tidligere år er deltagerantallet begrænset til: Max 50 personer i bussen og 10 deltager der kører selv. Træffet i Mesenich sørger Geert Stage og Ole Bøwig for. Torsdag er der indkvartering og et lettere aftensmåltid når bussen kommer frem.
Fredag. Efter morgenmaden faneindmarch med sang. Senere gåtur til udsigtspladsen ned til Senheim (de som ikke kan
gå kører Markus Servazi op med traktor og prærievogn). Aperetif. Derefter går vi ned mod bådstedet forbi
„Steinreichskæp“ med flere opgaver. Ved bålstedet får vi suppe og pølse. Om eftermiddagen kører busen til Cochem for
de der har lyst. Kl. 18.00 grillaften som vi plejer.
Lørdag: Efter morgenmaden kl.09.30 sejler vi fra Mesenich til Zell, ca. 2 timers sejlads, derefter 2.30 timers ophold i
Zell, bussen henter os og kører os hjem igen med stop over. hos Oster i Aldegund. Kl.19.00 festaften.
Søndag: Efter morgenmaden vinsmagning i kelleren. Efter middagen Faneudmarch med sang og fotografering, derefter
tak til personalet „Minderne“. Tur til Beilstein og om aftenen er der sejltur til Cochem med fyrværkeri.
Mandag: Efter morgenmaden afsked med bussen.
Turen er fra torsdag d.24. august til 28. august 2017.
Flemming og Torben kører bussen.
Bussen starter fra Herning meget tidlig og så Århus, Vejle, Fredericia. Et kort ophold ved grænsen. Derefter direkte til
Mesenich. Du skal selv sørge for maden under busturen.
Busturen indeholder:
Kørsel frem og tilbage i røgfri bus.
Kaffe under turen.
Kaffe, sandwich og pølser under hjemturen.
Der kan købes drikkevarer i bussen.
Moselopholdet indeholder:
Halvpension, 4gange overnatning med morgenmad.
Udflugt fredag og lørdag. Udflugt til Cochem.
Udførlig program i bussen.
Priser:
Først til mølle princip. Når turen er betalt, er pladsen
sikret. Ved mindst 30 deltagere.
Transport med bus:
1300,00 kr.
Ophold og ture m.m.
1700,00 kr.
Tillæg for enkeltværelse
400,00 kr.

Betaling:
Husk at skrive navn og telefonnummer på indbetalingen.
Sidste tilmelding og indbetaling: 1. juli 2017
Danske Bank: Moselkonto
Reg. nr. 1551 Konto: 4352116084 (Nyt kontonummer)
Flemming Laugesen
Vestparken 28, Lind
7400 Herning
Tlf. 97 22 25 88

Ole Bøwig
Brandsøvænget 4
5000 Odense
Tlf. 65 90 44 16
Email: naver1@outlook.dk

Venlig hilsen Moselgruppen
„Har i ønsker om hvem i vil dele værelse med, er i dårlig
gående eller problemer med trapper, evt. vegetarer, så
kontakt Ole Bøwig på mail eller send et brev til ham, og
han vil se hvad han kan gøre for jer.“

5.
Kolding-naverne holder grillfest fredag den 23. juni, kl. 18.00, på adressen: St. Strandhave 13,
Grønninghoved Strand, 6063 Sjølund.
Pris kr. 80,00 pr. person for grillmad og drikkevarer.
Tilmelding absolut nødvendig, senest den 18. juni, på tlf. 6175 8817 eller jks@mywi.dk
Randers Naverforening holder grillaften
Fredag den 7/7 kl. 19.
Hos Hans på Bjerregravvej 69, 8920 Randers NV
Gæster er velkomne,
og der er enkelte overnatningsmuligheder.
Pris 75 kr.
Tilmelding til Hans på tlf. 51194576 senest 1/7

Annonce
Et par naverbukser til salg, kun brugt få gange.
Liv 110, længde 70.
Pris 300 kr.
Kan afprøves til pinsestævne i Slagelse.
Hilsen Khomeini
65 92 65 84

HERNING NAVERNE 2008
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Foreningsmeddelelser
FREDERICIA
Sommeren er over os og lige pt. er der fantastisk vejr. Det
blir ligesom? til Pinsestævne. Snart. Vi glæder os.
Åben i hulen:
Tors. 1. juni kl. 19,00 Hulemøde
Lør. 10. juni kl. 12,00.
Hav en fantastisk sommer allesammen.
Mødestart efter ferien: Møde tors. 3. august kl. 19,00
Med kno S.W.

HILLERØD
FREDERIKSSUND
Til huleaften den 5.maj 2017, var det mødt hele 8 personer op. Men til trods for det, havde vi en hyggelig aften
alligevel. Det var Alex og Vibeke, som havde huleaften.
Vibeke havde stået hele eftermiddagen i køkkenet, oppe
på campingpladsen og kokkereret en udsøgt middag, samt
bagt en dejlig kage til os i anledning af Alex jo havde haft
70 års fødselsdag den 29.april 2017.

Ligeledes have Poul Berg også en dejlig kage med, som
Bente Berg havde bagt i anledning, at Poul Berg jo fylder
80 år den 25.maj 2017. Til jer begge, skal der lyde et stor
tillykke med jeres runde fødselsdage.

Carl-Otto havde haft vores CUK-Skilt med hjemme og
fået det opfrisket, så det igen kom til sin rette ved indgangen til hulen. CUK-Frederikssund takker mange gange for
det fine initiativ.
*** Husk, at næste måneds huleaften fredag den 6.juni
2017, er flyttet til Frederikssund Byfest på Bløden.
Vi mødes ved udstillingsvognen kl.19:30 til hyggeligt
samvær, samt et par sange fra sangbogen ***
Jan Johansen

Intimitet fremmer forståelsen. Det kunne vi sande til vor
sidste messe, 29. april. Kun fem kunne afse eftermiddagen
til Karls velsmagende arrangement med kogesild, bidesild,
fire slags sild i marinade, rullepølse af den eksklusive
slags, bündnerfleisch, diverse oste. Hertil øl og små flydende. Ja ja, de fraværende har grund til at ærgre sig. På
den anden side kan et mindre, pænt selskab nemmere
skabe ørenlyd for lidt dybere tanker, hvilket netop denne
aften gjorde sig gældende. - - - Her i maj har vi huleaften
den 19. kl. 19 og messe den 27. kl. 13. I juni er der huleaften den 9., og allerede ugen efter, lørdag den 17., slutter
forårets naversæson med vor kæmpegrillfest hos Peder og
Hanne, gæster er velkomne. Der er rygter om noget med
gevir, vi får se. - - Alle tilmeldinger til Hulefar Peder på
48170712 eller 27940134.
Med kno, Bent

HOLBÆK
Vi startede april hulemødet med et bedre måltid som Torben og hans indkaldte medhjælper serverede for os
man må sige der var gjort noget ud af det, det måltid må
blive en fast årlig tradition. Da vi så skulle slå lidt mave
benyttede vi lejligheden til kikke på forslagene til pinsestævnet som Torben og undertegnede deltager i.
Derefter blev Lise optaget som NV efter hun er kommet
her i over 10 år (Daffys kone).
Lørdag 06-05 havde vi stor rengørings dag. Vi startede
med et morgenbord hvor dr. Nielsen var en tur forbi med
en øjenåbner. Hule og omliggende lokaler fik en større tur
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og vi havde fået nyt kælderrum der var i en dårlig forfatning og det fik de også styr på, vores naverbænk fik også
en afslibning og maling, så vi afsluttede dagen med en
mindre frokost tak til dem der deltog.
Med Kno
Ole P

HØRNING
Til hulemødet den 5. maj, var vi kun mødt 10 medlemmer,
vi har jo stadig et par som er arbejdsramt, og andre var
optaget til anden side. Formanden bød velkommen, hvorefter vi sang som vi plejer. Derefter gennemgik vi ”Svenden” og kom frem til, at der var 3 der skulle have en hilsen, den ene var tilstede i aften, og fik sin hilsen og gave
overrakt med det samme, selv om det var lidt på forskud,
og imod vores principper, men hun havde meddelt, at hun
var bortrejst på sin fødselsdag, derfor var det besluttet, at
hun skulle have sin gave i aften. Formanden bekendtgjorde, at han fejrede sin fødselsdag den 3. juni med et
åbent hus arrangement, og han håbede vi alle ville kikke
forbi, og hvis der var nogle der ønskede at overnatte i
Øster Højst, skulle vi meddele det i god tid. Christian
præsenterede den gave han havde køb, og ville medbringe
til Pinsestævnet, og der var almindelig tilfredshed med
hans valg. Han fortalte også, at han havde deltaget i overrækkelsen af den nye fane, fra Danmarks Samfundet, til
hovedbestyrelsen, og at han ved dette arrangement havde
rejst kritik over for nogle af HB’s medlemmer, for deres
ukorrekte påklædning. Formanden gennemgik derefter de
forslag, der var indkommet til det forestående delegeretmøde, og bad os om vores kommentarer til de enkelte
forslag, således at Christian kan afgive sin stemme i overensstemmelse med foreningens ønsker. Kassereren bad

formanden om, at der kommer til at ligge nogle telegrammer i hulen, således at de kunne underskrives med det
samme, når vi havde besluttet hvem der skulle sendes
hilsner til, dette blev accepteret. Hermed var det officielle
afsluttet, og hulefædrene gik i gang med at arrangere et
overdådigt oste bord, til den sædvanlige billige hulepris,
men inden vi nåede så langt, kom der ordentlig gang i
klokkeringningen af Niels, Rasmus, Conny og Bente, og
så kom der gang i blæren, og man skulle tro det var længe
siden den havde været i brug, for der var lidt kludder med
teksten til at starte med, men da vi nåede frem til den sidste, da kunne vi både tekst og melodi til fuldkommenhed.
Herefter var det almindelig hyggesnak, og ved 2130 tiden
ville Christian og Rasmus gerne sydover, så vi sang minderne, og resten af os hyggede os endnu en times tid, inden endnu en hyggelig aften i hulen sluttede.
Flemming.

KOLDING
Huleaften tirsdag den 25/4. En stille aften hvor vi aftalte
at Verner – Jens og Arne tager til Pinsestævne i Tjæreby
forsamlingshus med Arne som delegerede. Pigen fra Fyn
Kisten har spurgt om at besøge os Kristi Himmelfartsdag,
desværre er Hulefar alene hjemme den dag. Men i skal
være velkomne når der findes en tid der kan passe.
Med kno i bord Arne.

KØBENHAVN
Svende-Hulemødet den 26.4. var en af de mest rolige i
mands minde, men vi 5 der var der led naturligvis ingen
nød. Vi „gik“ først hjem efter næsten 6 timer. Søndagsmessen den 7.5. stod i Anni’s tegn, da vi markerede hendes 30 år jubilæum som Naverven (1.5.). Og nøøøj, hvor
var det en hyggelig dag (også for Anni - sagde hun). Vi
kunne bogstaveligt næsten trille hjem. Med fyldte maver
m.v., velfornøjet. Juni måned skal gerne være tegn på
sommer og ikke mindst sol. Det er også den måned hvor
der lukkes ned for sommerferie, så vi rigtig kan få pustet
ud og blive klar til efterårets mange dejlige arrangementer.
Det sker onsdag den 14. juni hvor vi afholder Ferie-Hulemøde, som altid kl. 13.00. Kom og vis din nye badedragts-kreation. Københavner Naven kommer på gaden (i
Hulen), og det er dagen hvor bødekassen skal have sin
halvårlige tømning. Så det er en vigtig og spændende dag.
Og som altid har vi masser af køligt i Hulen.
København ønsker alle her som ude omkring en rigtig god
sommer. En særlig hilsen til Slagelse med ønske om, at I
(selvfølgelig) får et godt Pinsestævne.
Arrangementer:
14.6. kl. 13.00 Ferie-Hulemøde
Med kno i havebordet
Niels „2 m“
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LOS ANGELES
Siden sidst har vi afholdt vores 83sene fødselsdag i april måned. Naver Max stod igen for den gode middag og vi havde
en god og munter aften med alle navere, naveretter og gæster. Naver Hans Jorgensen som jo også står for at holde baren
i gang sammen med naver Flemming Julliussen - har fundet et sted hvor han kan købe den danske jubilæums snaps, så
lige nu lider vi ingen tørst på det område. Vores nye egetræer gror godt nok, de er nu blevet installeret med et sprinkler
system der virker. Vores sekretær Arne Brinkland er i denne måned inde og få installeret en ny hofte. Vi ønsker ham god
bedring og på snarlig gensyn. Naver Niels Mikkelsen var
så uheldig at blive uvenner med en rundsav, så han blev
nød til at blive syet sammen hos doktoren. Vi ønsker også
NÆSTVED
ham god bedring. I skrivende stund er Arne O. ved at
Til hulemødet d. 05. 05 bød formanden velkommen til de
pakke kufferten og er derefter snart på vej til pinsestævnet
13 fremmødte medlemmer. Langfredag d. 14. 04 mødte vi
i Slagelse. Der er jo lang vej herovre fra.
10 til påskefrokost. Alle havde taget mad med, så der var
Med Kno
ingen, der kørte sultne hjem. Vi havde en hyggelig efterArne/Bo
middag med god mad og en sang indimellem. Atter en
succes som vi gentager til næste år. D. 27. 04 havde vi
besøg af 13 X-Tabler. Det er alle pensionister, der mødes
NAKSKOV
til hygge og forskellige arrangementer. Ove fremviste
Hulemødet fredag 5/5. 9 Naver og venner var mødt op til
Hulen og fortalte, sammen med 4 andre medlemmer, om
hulemødet, det blev et hurtigt hulemøde, der var ikke menaverne. Det blev en hyggelig aften med stor spørgelyst.
get på programmet, mindre end ½ time. Der er stadig
Der var desuden lavet mad og kaffe til gæsterne. Tak til jer
nogle arbejdsopgaver der skal klares, både inde og især
der brugte en aften på formålet. Kurt har hængt seddel op
ude, angående pinsestævnet er alt også under kontrol.
med tilmelding til sommerfest. Han og Melanie åbner igen
Sommerfesten tager vi op på næste hulemøde, hvor vi skal
deres hjem på Amager for grill og almen hygge.
hen, og hvad det skal koste, da det er fluekassen der er
Det bliver lørdag d. 15. 07.
vært. Næste hulemøde er fredag d. 2/6 kl. 18.oo. Jytte står
HUSK AT HULEN FØRST ÅBNER KL. 17, NÅR VI
for maden.
HOLDER HULEMØDE.
Fødselsdage:
Hilsen Marianne
Lilian Badenski 29/5 – 67 år
Bo Pedersen
15/6 – 50 år
Juli måned holdes der ferie og starter med hulemøde freODENSE
dag d. 7/7.
Onsdag den 3-5 havde vi et lille hule møde med 5 deltaMed kno i bord Henning
gere. Formanden havde intet at berette, så vi gik i gang
med smørrebrødet. Hulemor kunne fortælle at vi har blå
tur Kristi himmelfart. 25 maj. Vi havde lagt billet ind til
NYSTED
Kolding, Fredericia og sidst Århus. De er alle aktive i
Hulemøde den. 04-05-2017. Ved aftenens hulemøde var 8
foreningerne, så vi måtte aflyse at besøge andre navere i
svende mødt op, velkomstsangen ”Nysted sangen” blev
denne omgang. Vi har så besluttet at tage til fjord og bælt i
sunget uden dirigentstok og lød egentlig bedre end med
Kerteminde. Og finde et sted at spise. U.V lukker kl.19.
stok. Sommerfrokosten blev aftalt til Grundlovsdagen den
Så da tjeneren gik hjem havde vi hele værtshuset for os
05-06-2017 men da det også er 2´Pinsedag udskydes den
selv. Jeg fik nøglen som kunne smides i postkassen.
nok til senere på måneden. Det blev aftalt at frokosten
De bedste hilsener Pigen fra Fyn.
skal holdes i hulen hvis det er dårligt vejr og hos Bruno
hvis vejret tillader at sidde udendørs. Der blev i aftens
anledning og overgang til sommerferie lukningen åbnet
SILKEBORG
for en flaske rom Kpt. Morgan som vi havde fået i gave
ved indvielse af den nye hule. Vi mangler at renoverer de
D. 22. april var hele 7 fra Silkeborg samt 2 fra Færøerne
sidste fire stole som står på lager og det blev aftalt at dem
mødt op i hulen Silkeborg, for at tage på besøg i CUKskulle vi se om vi kunne nå at ordne i sommer, der er ikke
Randers. Der blev et rigtig hyggeligt besøg hvor både
plads til flere stole i hulen, men måske kunne de sælges og
snak og historier af forskellig art gik fornøjeligt rundt,
give til en frokost eller hjælp til udflugten i 2018. Middasmørrebrød i rigelig mængde blev nydt, og sammen med
gen blev serveret af Arne og bestod i sprængt oksebryst
mængder af smørelse til sangstemmerne, blev det også til
med sursød sovs, en dejligt velsmagende ret og kun ros fra
et par eller tre sange, der blev vellydende afsunget med
svendene. Næste hulemøde er den. 7. sep. hvor der servehøjt humør og bægerklang. Foreningerne i Silkeborg og
res hakkebøf. Minderne blev sunget og vi gik hvert til sit
Færøerne vil gerne takke Randers for denne dejlige oplepå denne meget blæsende aften.
velse.
Med kno Oldermanden
Med kno i bordet Skipper

9.

RANDERS
Lørdag den 22/4 havde Hulen besøg af 10 glade, festlige navere fra Silkeborg. Selv var vi 8, og tilsammen gav det en
eftermiddag med mad, drikke, sang og godt humør. Silkeborg havde dejlige gaver med – endda en flaske snaps helt fra
Færøerne. Tak for det, Silkeborg, og tak for ikke mindre end 3 omgange. Vi er i øvrigt ved at øve os på at synge
blærerøvssangen noget hurtigere – så kan man også nå flere omgange... Formanden var glad for sin gave fra Jørgen
Falsten. Kl. 16 kom bussen efter de glade gæster, som vi gerne havde beholdt lidt længere – nu må vi så glæde os til de
kommer igen. Onsdag den 26/4 havde Randers Pionerforening 100-års jubilæum. Vi kender jo (mindst) en af pionererne
rigtigt godt, så 7 af vore medlemmer var med og havde en hyggelig eftermiddag med fin forplejning.
Den 5/5 var vi til hulemøde med forskud på de varme hveder. Her kunne Freddy fortælle, at der er kommet styr på vores
nye husleje fra kommunen. Han fortalte om arrangementerne ovenfor, og han havde stor ros til køkkenholdet, der havde
smurt smørrebrød. I skrivende stund glæder vi os til vores
travetur og derefter til pinsestævnet. Der er ikke hulemøde
SLAGELSE
i juni. Den 7/7 holder vi grillaften, og Hans fortæller, at
lejrpladsen inklusiv campingvogn er klar til at modtage
11. april 2017: Så blev renoveringen af hulen endelig
gæster. Pris for grillaftenen er 75 kr. Tilmelding i Hulen
overstået og vi var 4 m/k troppet op for at foretage den
eller direkte til Hans på: 51194576
sidste oprydning. Nu mangler vi bare at få lagt ny gulvbeMed kno, Helle
lægning på i opholdsrummet, men det bliver først når alt
kan flyttes ud i haven. Tømrer-Hans sætter de sidste lister
på senere. Der blev gjort grundigt rent d. 17. april fordi vi
skulle have besøg i hulen.
SAMSØ
19. april 2017: Her kom 26 herlige mennesker fra FOASøndagsmøde d 23/4.
Seniorklub og det blev lidt hektisk i starten da der ”kun”
Mødet blev som vedtaget på hulemøde afholdt som frovar tilmeldt 20. Men ved fælles indsats blev der gjort
kost arengement på cafe Rose i Koldby. Ikke mindre end
plads til alle og vi havde en dejlig eftermiddag hvor spør18 hærdebrede navere mødte op (ja vores kvinder er alle
gelysten ikke blev mindre efterhånden som der blev fortalt
godt bygget) Lars og Keld flot iført fuld naver outfit. Efter
om Naverne.
at folk havde fået hilst på hinanden skaber H P ro i forHulemøde 5. maj 2017: Vi var mødt 12 medlemmer op
samlingen med et enkelt myndigt blik til de fremmødte, til
som startede med sang nr. 28. Da vi lige havde holdt møde
alles lettelse bød formanden velkommen og folket gik til
ang. pinsestævnet (referat herfra er sendt rundt), var der
fadene. Der blev nydt sild og måske en snaps eller to, og
ikke så meget andet på programmet. Arne har skiftet lås i
ellers alt der hører til en god frokost, stemningen var i top
hoveddøren og bestyrelsen har en nøgle hver. Alle er enige
og bortset fra en let brise fra vest var vejret fantastisk.
om at det ”nye” køkken er helt i top, men hvis man komSekretæren måtte modtage en advarsel og en trussel om
mer mere en 1 m. derud, må man påregne at blive sat i
eksklusion fra hulefar da man blev taget på fersk gerning i
arbejde. Det måtte bl.a. Inger sande denne aften. Ca. kl.
at have bestilt en dansk vand med is. En herlig dag med
19:00 var det tid for det kulinariske indslag og det blev
Samsø naverne.
opfulgt af lidt ”fløde” til kaffen, leveret af Linda. TAK for
Hulemøde d 7/5.
det
og tillykke med fødselsdagen. Da kl. nærmede sig
10 gode folk var mødt frem og H P ringer mødet ind med
21:30,
blev minderne sunget og hulen blev forladt i god ro
en, hvad sekretæren ville beskrive som en afslappet attiog
orden.
tude. Vores nye kasserer Anette er blevet godkendt af banMed kno i bordet.
ken, det har været en overraskende stor proces at skifte
Erik
kasserer i foreningen, alle medlemmer af bestyrelsen har
måttet stille op i banken flere gange til underskrift. Det er
derfor indlysende at vi har forlangt af Anette at hun sidder
STOCKHOLM
livet ud, det står ikke klart om Anette er orienteret om
dette. Der aftales en revidering af regnskabet ifm. overdra- Den 30. april firade vi efter svensk tradition Valborgaften,
gelsen. Dejligt at du vil påtage dig opgaven Anette
men vi var 4 medlemmer, som kom dagen før og planlade
Debatten drejer herefter naturligt over på en gentagelse af
dagen. Anton bød os på flæskesteg. På søndagen kom Rie
sidste års grill arrangement på Ballen havn, der jo var en
og Kristian på frokosten og under dagen kom flere, så vi
stor succes. Forsamlingen bliver hurtigt enige om Samsø
blev 18 personer til en hærlig gryde og Anton bød på jordnaverne samles på Ballen havn d 17/6 hvor vi fyrer op i
bærgrød. Men inden middagen kallede vor nye formand
grillen og nyder hinandens selskab. Foreningen sponsoreJohnny Håkannson til styrelsesmøde, hvor han føreslog
rer tilbehør, og man medbringer selv kød til grillen, mon
visse arbejden, som måste gøres på Torpet. Efter middaikke vi kan gentage succesen fra sidst og regne med stor
gen gik alle ut til bålet, som vores brandmand Mikael
tilslutning. Et hyggeligt møde hvor klokken da også bimMadsen satte ild på. Efter bålet bød Ruth på kaffe og hvelede et par gange.
der. Vi ses til pinsestævnet.
Med kno Mogens
Med kno Onkel Anders.

10.

VEJLE
Så må det være Forår, da vi startet mødet den 28. april, med
sangen. Svende vårsolen vinker nu atter. Så det og
sommeren går vi jo gerne i møde. Formanden byder
velkommen, og vi starter med at optage en. Erik Højsholm
Pedersen, er kommet meget hos os. Velkommen til Erik,
som fik velkomst sang. Ikke nok med en person, nej, vi tog
lige 2 Naver venner også. Inger Emborg, som vi jo kender,
hun er jo gift med vores Formand. Lærke Velden, som bor
med Per, Per er også Nav, så en rigtig god aften, med 3
optagelser. Vi takker også for omgange. Neller gav mad,
som var til overs fra hans 65 års dag i Hytten, super, så
stadig rart med en fryser, tak til køkkenet for at anrette
maden. 4. juni ønsker vi Jens Nissen tillykke med 35 år som
Nav. 4. juni åbner Hytten, Neller er klar med kaffe fra kl. 8,
så tag din morgenmad med og nyd den i hytten.
15. juni er vores forening 98 år, tiden går. 22. juni bliver Erik
Hauschild 60 år, tillykke. 27. juni har lis Naver enker til
kaffe og hygge, bliver dejligt at se jer. 28. juni bliver Finn
Olesen 75 år, STORT TILLYKKE FINN. 30. juni har vi
møde. HUSK VI HAR KUN MØDE I JULI,
DEN 17 JUNI HAR VI JO GRILLDAG I HYTTEN KL 13.30,
KAJ OG LIS STÅR FOR DET, RING VENLIGST TIL EN AF
OS; PÅ TLF 30705576 eller 29634486 SENEST DEN 12
JUNI, DER SKAL JO VÆRE MAD NOK.
Med kno LIS

ÅLBORG
Hulemøde d. 5 maj. Arne bød velkommen til 15 svende og
3 gæster. Vi holdt 1 minuts stilhed for at mindes Ib
Hougård, som døde den 3 maj. Vi har i årets løb haft besøg
af flere gæster, som er interesseret i naverne og vores
historie, vi håber på næste hulemøde at kunne optage 1
eller 2 nye medlemmer. Det er meget glædeligt at der nu er
lidt medvind i den retning. Som vanlig sang vi nr. 32
Kurt kok var klar med aftenens menu som bestod af
Wienersnitsel med de hele, plus sauce, og til dessert en
fantastisk isanretning, så kaloriemæssigt var vi godt
dækket ind, herlig middag. I forsøget på at tiltrække flere
medlemmer til hulemøderne, havde vi arrangeret
ølsmagning, som Niels Tikøb stod for. Han havde
medbragt 6 forskellige slags fantastisk øl, som blev krydret
med gode historier om øl, således at vi nu er lidt klogere på
ølfremstillingens ædle kunst og nydelsen heraf. Vi kender
nu også grunden til at mange kvinder lider af
knogleskørhed, de drikker simpelt hen for lidt øl. Niels
Tikøb er medlem af øl entusiaster, hvor flere af naverne i
Aalborg også er aktive. Niels har stor viden om øl sorter
og bryggerier i hele Europa. Han kunne blandt andet
fortælle, at der i 1988 kun var 12 bryggerier i Danmark, i
dag er der 165. Ingen er nu i tvivl om at øl er meget sundt
Herefter sang vi et par sange som Niels havde medbragt.
Ellers gik snakken om det kommende Pinsestævne i
Slagelse, om transporten skulle foregå i egen bil eller med

tog. Iver overvejer at cykle hele vejen. En vellykket aften,
der som sædvanlig sluttede med minderne.
Med kno
Svend-Erik

ÅRHUS
Til skiveskydning var der mødt 6 op i hulen. Vi var
desværre kun 4 der ville skyde, men vi hyggede os
alligevel. Ole L. vandt præmieskydningen med 83 point,
foran Richard med 77 p. Pokalskydningen vandt Otto med
80 point foran Ole L. med 79 p.
Hulemøde 5/5. Endnu en hyggelig aften. Der var mødt hele
8 op denne aften. I dagens anledning var vi flyttet over til
de unges bord. Formanden bød velkommen, og fortalte om
den kæmpe tilslutning der havde været til skiveskydning.
Kirsten R. fra Odense havde spurgt om Odense naverne
måtte komme og besøge os Kristi himmelfartsdag, men der
var ikke rigtig nogen der kunne den dag, men i er
velkommen en anden gang. Der er varme hveder på
torsdag. Næste møde 9/6. Viggo Reiffenstein fylder 80 år
næste måned og kommer måske i hulen. Ole L. arbejder på
et hus i Kruså, hvor de fandt en granat på loftet, og sendte
billeder til politiet, som sendte Forsvarets Rydnings
tjeneste, som kunne fortælle at det drejede sig om en
røggranat. De fandt også en masse andre sjove ting i
huset. Ole L. havde også en hilsen med fra Claus L. fra
Grønland. Til afslutning ringede han med klokken, da han
lige havde haft fødselsdag. Ole blev selvfølgelig ikke
snydt for blæren. Efter kaffe og smørrebrød var det tid til
at sige godnat.
Tillykke med de runde fødselsdage til Viggo R. og Holger
Carlsen.
Når pinsestævnet er overstået er der hulemøde den 9-6 og
udflugt til Vejle Naverne lørdag den 17-6. De holder
grillfest i hytten. Husk sidste tilmelding i hulen den 10-6.
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.: 20646412 – 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-8362 Hørning
E-mail: naverne@gmail.com Tlf. 8692 2901
Mobil. 2160 6792. Deadline: Den 10 i måneden.
Hjælperedaktør/bladforsendelse til udland:
Hans Emborg, Højtoft 8, Grejsdalen, 7100 Vejle
E-mail: h.emborg8@gmail.com. Tlf. 7583 0901 – 4092 9705
Udstillingsvognen:
Udstillingsvognen står i Roskilde.
Henv.: Carl Otto Enevoldsen,
Hedevænget 8, 1tv. 4000 Roskilde
Mobil: 4035 5056. E-mail: carl-otto@live.dk

Jesper tlf. 40824283
Jens tlf. 86667694

Alt i Hancook og Vestfyen produkter

Fadøl, øl, vand og vin

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

CITY CAFE´en
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

