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Pinsestævnet 2017.
Først vil jeg sige alle tusinde tak fordi I medvirkede til at det
blev et helt forrygende Pinsestævne. Vi, som arrangør, kan lægge
grundlaget, men det er som bekendt gæsterne der skaber festen.
En særlig tak skal lyde til alle dem som var med til at arrangere
dette stævne. Hver og én har gjort et kæmpe arbejde hvor ingen
har kunnet undværes.
Mht. afbrydelsen ved delegeretmødet, beklager jeg dybt, men jeg
har ikke haft kontakt til eller indflydelse på TV2-Øst og deres
måde at arbejde på. Når det så ikke kan være anderledes, må
man jo lave gode miner til slet spil.
Der er nok ikke nogen som er i tvivl om at jeg både blev overrasket, stolt og rørt over udnævnelsen til ”Årets Nav”. Det jeg
gerne ville have kunnet sige lige da (der kom bare nogle kvæk)
var, at denne udnævnelse har alle i vores forening en stor andel i.
Med kno i bordet:
Erik

Gruppefoto Skælskør. Pinsen 2017 „Dem der mødte til tiden“

2.

FØDSELSDAGE
D. 01-07-2017
30 år

Krestian Myrhøj Nielsen (Aalborg)
Stationsmestervej 19, 2.th.,
9200 Aalborg SV

D. 09-08-2017
60 år

Boye Høyem (Slagelse)
Sct. Pedersgade 7, st.th.,
4200 Slagelse

D. 01-07-2017
75 år

Eugen Uhl (Frederikssund)
Klinten 27,
3600 Frederikssund

D. 10-08-2017
70 år
NV

Karen Hansen (Hørning)
Højgårdsvej 59, 2.tv.,
8362 Hørning

D. 04-07-2017
65 år

Dennis Olsen (Calgary)
Site 8, Box 1, RR1,
Okotoks, AB, T1S 1A1
Canada

D. 10-08-2017
70 år

Geert Stage (Zürich)
Lauterbachstrasse 7,
CH-4665 Oftringen
Schweiz

D. 09-07-2017
75 år
NV

Inga Jørgensen (Slagelse)
Slibemestervej 41, Fensmark
4684 Holmegård

D. 10-07-2017
85 år

Kenneth Wahl Olsen (Nysted)
Østergade 6,
4880 Nysted

D. 21-07-2017
75 år

Kaj Helmuth Kristensen (Herning)
Nis Petersens Vej 20,
7500 Holstebro

D. 22-07-2017
60 år
NV

Rene Andersen (Los Angeles)
1437 Cheviotdale Drive, Pasadena
CA 91105, California
USA

D. 25-07-2017
65 år
NV

Vibeke Christensen (Frederikssund)
Rørdalen 8,
4690 Haslev

D. 26-07-2017
65 år
NV

Paul Christensen (Los Angeles)
15015 Kalan Ct. Chino Hills,
91709 Calif
USA

D. 27-07-2017
75 år

Martha S. Dantoft (Sønderborg)
Redstedgade 26,
6400 Sønderborg

D. 28-07-2017
80 år
NV

Nancy Zachariassen (Herning)
Præstemarken 10 A,
8653 Them

D. 03-08-2017
90 år
NV

Niels Christiansen (Los Angeles)
1470 Linda Ridge Road, Pasadena
CA 91103, California
USA

JUBILÆUM
D. 01-07-2017
40 år

Jens Kaack (Calgary)
133 Riverview Court SE,
Calgary AB T2C 3V7
Canada

D. 06-07-2017
10 år

Henning Roger Sørensen (Randers)
Stadfeldsvej 43, 1.th.,
8930 Randers NØ

D. 08-07-2017
75 år

Naverne Kolding (Naverforening)
Agtrupvej 109, st.
6000 Kolding

D. 01-08-2017
25 år

Flemming Skødt Jensen (Samsø)
Teglværksgade 15, 2 th,
8000 Århus C

D. 04-08-2017
50 år

Viggo Reiffenstein (Århus)
Sovi Farm MAILI SITA HAI DISTRIKT,
p.o.BOX 683 EAT-MOSHI
Tanzania

D. 10-08-2017
10 år

Finn Haugaard Jensen (Århus)
Sigridsvej 43, st. tv.,
8220 Brabrand

Vigtigt: Liste med mærkedage er fra de
informationer, som foreningerne har afleveret
til CUK-medlemslisten.
Hvis du opdager fejl, så få din forening til at
indsende rettelsen.
Fortsat side 6...

3.

Formandens Spalte.

TAK - TAK - TAK - TAK
Tak til Randers for de kærlige drillerier og stor tak til Vejle
og Silkeborg for de varme hilsner i anledning af min 60 års
fødselsdag – som altså først er om 2 år.
Med kno, Helle, Randers.
Tusinde tak til foreningen i Vejle for hilsenen på min 75 års
fødselsdag.
Conny A. Hansen, Hørning.

Jeg vil hermed sige tak til alle der tænkte på mig
i anledning af min 80 års fødselsdag. Det var både
telegrammer fra Danmark og Sverige, samt mange
opringninger. Det glædede mig meget.
Med naverhilsen
Poul Berg. Frederikssund

Jeg, Khomeini vil hermed takke for det store fremmøde til
min 25 års jubilæumsfest lørdag den 13. maj i Herning.
Specielt blev jeg meget glad for at se to af mine
lærekammerater fra Hotel Brittania, fra dengang jeg stod i
lære som kok ca. 50 år siden. Ja tiden går.
Med kno i bordet!!
Khomeini

Jeg vil hermed takke alle som har tænkt på mig da jeg den
9. juni passerede de 80 år den lejlighed kommer ikke igen,
og der kommer hilsner fra syd til nord fra ost til vest det er
ikke nemt at holde noget for sig selv. Jeg takker jer alle.
Med stor TAK fra TANZANIA
Viggo

Så er endnu et vellykket Pinsestævne overstået, så
derfor endnu en gang tak til Slagelsenaverne, for et
godt stævne. Der blev på delegeretmødet fremsat
nogle forslag, der ikke alle blev vedtaget. De forslag,
der blev vedtaget, var der ikke de store kommentarer
til, hvorimod der var en del kommentarer, samt flere
meningsudvekslinger omkring et forslag. Alt i alt
forløb delegeretmødet i en god og konstruktiv atmosfære. Jeg vil ligeledes benytte lejligheden til at
sige tak til de fremmødte delegerede, for den tillid
de viste, ved at genvælge mig som formand for de
næste 2 år. Jeg vil sammen med resten af HB gøre
mit/vores til, at leve op til jeres tillid.
Et af de emner, der rørte sig meget på
delegeretmødet var: Manglende leverance af
Svenden. Der er flere, der i den seneste tid har
oplevet, at Svenden ikke er fremkommet. Der har
fra HB’s side været rettet henvendelse til Post Nord,
der iflg. Frode har udvist en arrogant holdning til
problemet, så derfor:

Hvis I ikke modtager Svenden, kontakt
Hans Emborg enten på mail eller pr
telefon og oplys følgende: Jeres navnadresse og postnr. Der vil efterfølgende
blive taget kontakt til Post Nord med
oplysning om, hvilke adresser og postnr.
der er tale om. Så må vi se, om de tager
det seriøst. Det er Hans, der foretager
forsendelse af Svenden, så når han
modtager jeres informationer, vil der
blive taget kontakt til Post Nord. Hans
kan kontaktes på tlf: 40929705 eller mail:
h.emborg8@gmail.com
Vi håber, at der sker en forbedring af Post Nord’s
leverance af post

Med kno
Kaj Jepsen
Formand HB.

4.

Den 4. juli 2017 kan

Den første juli 2017 kan

Dennis Olsen
Site 8, Box 1, RR1
Okotoks, AB, T1S 1A1
Canada

Jens Kaack
133 Riverview Court SE
Calgary, AB, T2C 3V7
Canada

fejre sin 65 års fødselsdag.

Fejre 40 år som medlem af CUK.

Tillykke fra naverne i Calgary.

Tillykke fra naverne i Calgary.

Et trofast medlem, Poul Møller
Sørensen kunne den 1. juni 2017
fejre 25 års jubilæum som
medlem af naverne Aalborg.
Et stort tillykke fra
Aalborg Naverne

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

MOSEL

MOSEL

Vi må opfordre igen at folk, når de tilmelder sig skriver navn og adresse på indbetalingen
og dem der har indbetalt og glemt at skrive navn,
enten ringer eller sender en mail med deres
navn og adresse til mig, af hensyn til
hvor de skal samles op i bussen
og hvem de skal bo sammen med.
Ole Bøwig
Mail: naver1@outlook.dk
Tlf: 40363816

5.

Billeder fra faneindvielsen ved „Skælskørs gamle rådhus“, faneparade, m.m.

Billeder ved Helle Rygaard

6.
Vi kan med lidt forsinkelse ønske tillykke med:
Januar 2017 Peter 'Pete' Hanson (Los Angeles)
NV 10 års jubilæum
Februar 2017 David 'Dave' Rechtschaffen (Los Angeles)
NV 10 års jubilæum
Juni 2017
Flemming Juliussen (Los Angeles)
NV 10 års jubilæum
22.6.2017
Carlo Christensen (Los Angeles)
NV 90 års fødselsdag

HB´s Webmaster i gang med medlemslisterne.

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

Foreningsmeddelelser
FREDERIKSSUND

FREDERICIA
Så er Pinsestævnet vel overstået. Og vi siger hjertelig tak
til Slagelse for et hyggelig og kanon vel tilrettelagt Pinsestævne. Intet manglede selv, det meste af tiden, godt vejr.
Det må i godt lave en anden gang. Og det var dejligt at se
alle de dejlige venner og brødre igen. Og i vores hule,
sidste møde før ferien foregik med Banko hvor Hanne
råbte op, hygge og grin. Bent vandt og gevinsten blev
omsat til en omgang. Tak for det. Det var jo ikke så ringe
endda. Så blev der lukket af til sommerfesten.
Vi ses igen til august.
Med kno S.W.

CUK-Frederikssund takker Slagelse, mange tak for er
rigtig godt og hyggeligt Pinsestævne, og stort tillykke til
Otto Hansen fra Borås som blev årets æresmedlem i CUK,
og et stort tillykke til Erik Hjort Andersen fra Slagelse
som årets Naver.
Denne måneds huleaften var flyttet til udstillingsvognen
på Frederikssund Sommerfest på Bløden.
Det blev en hyggelig aften, hvor vi havde et fornemt besøg af Onkel Anders fra Stockholm.

Bestyrelsen i CUK-Frederikssund ønsker jer alle en rigtig
god sommer og vi ses næste gang i hulen til grillaften den
5.august 2017 kl.19:30.
CUK-Frederikssund ønsker tillykke med fødselsdagen til:
Eugen Uhl
01-07-2017
Vibeke Christensen 25-07-2017
Med kno i bordet
Gumminaveren

7.

HERNING

HOLBÆK

Den 13. maj fik vi fejret Jørgen Falstens (Khomeini) 25
års jubilæum i naverhulen. Vi var 20+ og havde en god
dag. Det er nemt at holde fest når Khomeini selv kommer
med maden og egne øl, vi siger tak for dejlig mad.
Vores onsdagsmøde var vi 11 og det var Give der havde
lavet mad (Harald og Lilly) og de ville ikke have penge
for det. Det passer reolaben. Dejlig mad Give og tak fra
kælderen. Wagner har altid en god historie at komme med.
Denne gang var det at han havde fået nyt kørekort og det
var uden briller og så var der selvfølgelig lidt om penge.
Han havde fået penge tilbage fra hans tyske tandlæge, jeg
ved hvordan, men jeg glæder mig til at jeg også får det.
Der var også en del ringen med klokken tak for det. Erling
havde taget en kæmpe æske chokolade med og Wagner
vandt for flest spiste stk. Dejligt møde.
Med kno i bord.
Peder

Vores årlige Ø-tur gik i år til Als. Vi var 16 deltagere som
fik set næsten det meste af Al og omegn. Tak til Naverne i
Sønderborg, for at I ville flytte jeres hulemøde, så det
kunne passe ind i vores tidsplan, med et besøg hos jer. Tak
for god mad og drikke. Et af stederne vi besøgte, er Dybbøl Mølle, som ligger i nærheden af hulen i Sønderborg.
Datoer for næste års Ø-tur er snart på plads.
Tak til Slagelse for afholdelse af et godt Pinsestævne i
Skælskør.
TL

HØRNING
Fugleskydning i Øster Højst
Alle glade navere fra Hørning tog til Fugleskydning i
week-enden. 10/6. i Øster Højst. Der var linet op med
ekstra Campingvogne, så der var sovepladser nok til alle.
Dog udeblev nogle navere, så en vogn stod ene og forladt
tilbage. Tre par ankom allerede torsdag aften, hvor vi
holdt et hyggeligt aftensmåltid. Der blev serveret artiskokker. En spise som ingen af dem havde prøvet før. Stor

“Overrækkelse af 25 års nål til Jørgen.“

HILLERØD
Når ingen byder sig til med madlavning, står Messen på
smørrebrød. Det gjaldt den 27. maj. Men ikke meget i
verden kan slå det danske smørrebrød, så helt galt er det
jo ikke. Nå et par hyggelige møder har det været den 19.
og 27. maj med fem og otte deltagere. Den store grillfest
lørdag den 17. juni kan jo ikke for nuværende refereres,
men det plejer ikke at gå stille af.
- - - I juli og august holder vi lukket, så første mødedag
bliver 2. fredag i september. Altid 2. fredag i måneden til
huleaften og sidste lørdag i måneden til messe. - - Hillerød naverne ønsker alle en velbehagelig og amourøs
sommer.
Med kno, Bent

munterhed, og masser af trevler i tænderne. Sjovt!
Fredag blev „store indkøbsdag“ da der skulle handles ind
for sidste års Fuglekonge, der havde meldt afbud i sidste
øjeblik. Nå, men med fire damer i køkkenet blev der stegt
fin-fin marineret flæskesteg fredag aften. Kartoflerne
skulle hentes i bondemandens gårdbutik. Forinden var telt
og pavillon opstillet., og vi holdt på vejret. Det blev heldigvis fint om lørdagen. Vi hyggede os lørdag morgen, og

8.

skålede med sidste års fuglekonge (der altså havde meldt
fra.) Christian Riedel og vores yngste medlem, Rasmus
kom inden kl. 9 og vi sang flaget til tops. Skydningen blev
lidt forsinket efter den gode morgenmad. Men vi kom da
fint fra start. Der gik én time (EN time med nedskydning
af kronen.) Herbert må konstateres at være særdeles omhyggelig med at fastgøre skydepladerne. De var svære at
få ram på. Rasmus var den eneste med jagttegn, så han
måtte afprøve begge luftbøsser. De fejlede næsten intet.
Der på frokost, og så skydning igen. Længe.... Men så
kom det fra jægeren; måske skulle vi skifte ammunition.
Det hjalp! Nu kom Rasmus til, og han nedlagde straks
halsen kl. 16,38. Dernæst skød vi længe på det seje Hjerte.
Igen fik Herbert æren for at være omhyggelig. Kl. 17,44
løb Jens med sejren. Velfortjent. Endnu en dejlig fugleskydning var slut. Alle var godt trætte, så der blev indtaget
en let aftensmad, og alle var gået hver til sit kl. 21,00.
Søndag morgen: Teltene blev lagt sammen før det store
opbrud. Alle skulle over grænsen for at handle. Dette kan
først gøres efter kirketid, så der blev tid til opvågning!
ref. A G-K.

at sommeren står for døren - eller gør den? Når disse linjer læses, er Hulen lukket ned for førnævnte sommer. Men
bare rolig, til september starter vi igen med brask og bram,
og det populære efterårsprogram. Blandt andet skal vi jo
fejre 3 Navervenners 25 års jubilæum. Så kom ikke her,
eller rettere: der er sandelig meget at komme ned i Hulen
til. Som altid, mere herom i de næste numre af dette dejlige blad. Til slut tak til Slagelse for et godt Pinsestævne
(kan kun tale/skrive hvad søndagen angår :-)), og en endnu
engang tak til alle dem der gav en ekstra hånd, når der
skulle gafles og skylles!
GOD SOMMER, hjemme og ude omkring!
Med kno i havebordet
Niels „2 m“

NAKSKOV
Hulemødet d. 2/6. Der var mødt 7 op, der kom et par sygemeldinger, og det er man jo ikke selv herre over. Da det
var dagen før pinsestævnet, og alt var på plads, var mødet
hurtig overstået. Vores gårdsplads er næsten færdig, så det
er kun småting der mangler, så vi blev enig om at gå på
sommerferie. Efter mødet fik vi forbenene op i ædetruget,
og vi nød alle Jyttes gryderet og der manglede heller ikke
rødbeder. Kl. blev 23.30 da huleaftenen sluttede, så alle
var glade. Jytte og Henning siger tak for et godt pinsestævne, synd vi ikke nåede fotograferingen, så billederne
kan umulig blive gode, når vi ikke er med på billederne.
Der var kun en stor fejl på stævnet, jeg fik først at vid om
søndagen at der også var vodka. En tak til Grethe og Erik
for huslyet.
Mærkedage:
Arvid Brunstedt d. 3/8 78 år.
Hulemøde d. 4/8 kl. 18.00
Med kno i bord Henning

KØBENHAVN
Diverse årsager var nok grunden til at det „kun“ var
Tordenskjolds soldater der kom til Svende-Hulemødet den
23.5. Men naturligvis blev det en dejlig dag med god snak
og hvad dertil hører. Men selvfølgelig kan det mærkes

NÆSTVED
Til hulemødet d. 01.06 bød formanden velkommen til de
12 fremmødte medlemmer. Vi drøftede det kommende
pinsestævne i Slagelse og de forslag, der skulle behandles.
Da vi holder lukket i juli måned, skulle dette have været
sidste møde inden, men det blev besluttet at holde endnu
et hulemøde, da flere gav udtryk for, at der var for længe
til august. Her kan vi ønske hinanden en god sommer. Det
bliver torsdag d. 29.06 kl. 19. I skrivende stund har Carsten meddelt, at han åbner Hulen i juli. Det bliver hver
torsdag fra kl. 15-18. Kom ind til hyggeligt samvær og
støt op om Carstens gode initiativ.
Fra os der deltog i festaftenen i Tjæreby Forsamlingshus,
skal der lyde en stor tak til Slagelse. Det var et flot arrangement, I havde fået stablet på benene. Også et til lykke til
Erik med den nye titel.
Hilsen Marianne

9.

RANDERS
Vi havde en festlig og fornøjelig travetur Kristi Himmelfartsdag. 13 vandrere og et par hygsomme flere, der kan
synge med på: ”Men al den trawen verden rundt hår nu
gjord æ bjenn lidt tång”. De sad klar hos Julle med de
røde pølser, da vi nåede frem. Dejligt, Julle vil lægge have
til år efter år. Efter denne velfortjente pause var Jan pludselig væk, men vi fandt ham igen i hans yndlingsbæk, hvor
han forestillede den lille havfrue – eller Jan med bare tæer
:o) Vel hjemme i Hulen serverede Freddy dejlig skipperlabskovs for os. Tak for det, Freddy, du beholder pladsen.
Vi har ikke haft hulemøde i juni, men vi har deltaget i et
fantastisk, velorganiseret og hyggeligt pinsestævne hos
Slagelse CUK. Det gjorde ikke spor, at det blev holdt i
Skælskør, for det er også en dejlig by. Rigtig god ide med
bussen, der samlede os op rundt omkring. Stor ros herfra.
Der er grillaften hos Hans fredag den 7/7. Derefter er der
sommerferie indtil udflugten den 12/8.
Vi siger tillykke til Henning, der har 10 års jubilæum som
naver den 6/7.
Med kno, Helle

gik jo ind/ud over sanghæftet, hvoraf der blev afsunget et
vidt udpluk af de fornøjelige sange. Jesper gjorde sig absolut fortjent til at bære vor ”Blærerøv-kasket”. Et stort

TILLYKKE til Jesper. Mads kunne jo ikke modstå denne
stemningsfyldte atmosfære og da hans fødselsdag jo er
tilnærmelsesvis tæt på datoen (selvom ikke rund) kunne
han ikke modstå fristelsen for at gøre sig fortjent til at

SAMSØ
Grundet deadline i Svenden d 10. dagen før hulemøde er
der kun søndags mødet d 21/5 at berette om. Et stærkt
hyggeligt møde hvor vi i et afslappet forum vendte forskellige begivenheder.
Det kan nævnes at sekretæren havde den fornøjelse at
møde Donald Trump i SuperBrugsen i færd med at indkøbe en halv citronmåne, sekretæren fik dog Donald overbevist om at mazarin tærte ville være det korrekte valg, og
Donald virkede afslappet og tilpas med beslutningen.
Donald forsøgte herefter at udnytte den gode stemning til
at invitere sig selv til det kommende hulemøde, men sekretæren måtte blankt afvise, da vi som bekendt ikke diskuterer politik.
Med kno
Mogens

bære ovennævnte kasket. Hvilket han absolut gjorde, med
det dejlige gode humør han altid er i. Så også et TILLYKKE til Mads. Til sidst (men ikke mindst) vil jeg lige
minde CUK-medlemmer om vor jubilæum der bliver afholdt slutningen september. Et program til jubilæet er
under udarbejdelse, og nærmere vil fremgå i bladet.
Med kno i bordet Skipper

SILKEBORG

SLAGELSE

D. 13. maj var vi 4 medlemmer herfra Silkeborg der tog
en tur til Herning for at fejre Jørgen Falsten‘s 25års jubilæum, og trods lidt omregning af tidspunkter lykkedes det
at få en god og herlig fest med godt tilberedt og velsmagende forloren skildpadde(r) , godt med ”tilbehør” mixet
op med en god stemning hvoriblandt der også fremkom
nogle gode ”skipperhistorier” og andre selvoplevede beretninger. Tak til Herning for dette vellykkede arrangement, og endnu engang et STORT tillykke til Jørgen Falsten med jubilæet. D.31. maj havde Jesper jo inviteret til en
(eller to, måske flere) omgange i hulen Silkeborg i anledning af hans 30 års fødselsdag, denne invitation blev jo
velmodtaget med højt humør, bægerklang og stemningen

Da vi nu har overstået Pinsestævnet og konstateret at stort
set alt har været helt i top, vil jeg også her give alle de
”roser” vi har fået, videre til hver og én som har lavet et
kæmpe arbejde for at det skulle blive bedst muligt. Der
har selvfølgelig været nogle svipsere, såsom at fællesfoto
blev afviklet før annonceringen og fotografen ikke kunne
levere til aftalt tid. Der har garanteret været flere, men alle
tilkendegivelser har kun været positive og begejstrede. Så
det har været et stævne vi godt kan være stolte af.
Mht. hulemøder, er vi i den gamle gænge og starter fredag
d. 7. juli kl. 18:30.
Med kno i bordet:
Erik

10.
Arrangementer & mærkedage 2017
30. juni: Arne Hansen 70 år
7. juli kl. 18:30: Hulemøde
9. juli: Inga Jørgensen 75 år
29. juli kl. 13:00: Grill i hulen
4. august kl. 18:30: Hulemøde
9. august: Boye Høyem 60 år
1. september kl. 18:30: Hulemøde
12. september: Lotte Hansen 65 år
29. september kl. 18:00 – 23:30: Sct. Michaels Nat m. åbent
hus i Hulen.
1. oktober: Hans Jensen 60 år.
6. oktober kl. 18:30: Hulemøde
14. oktober kl. 13:00: Frokost/Banko i Hulen.
3. november kl. 18:30: Hulemøde
22. november: Slagelse Naverforening 75 år. Omtale
kommer senere.
1. december kl. 18:30: Hulemøde
17. december kl. 14:00: Jul i Hulen
31. december kl. 10:00 – 12:00: Nytårstaffel ved
Festkomiteen.

SØNDERBORG
D.20.05 havde vi besøg fra Holbæk hvor vi grillede,
hyggede og sang, og fik en gave og mange tak for den og
en tak til Daffi for musik. Og det gælder også for jer fra
Holbæk, også til de gæster Henning Phil havde med. Så
holder vi sommerferie i juli, men er der nogen som kommer
forbi, finder vi ud af det. Der er jo sovepladser. Elles en
god sommer til naverne og navervenner.
Med kno i bordet John

ÅLBORG
Hulemøde d. 2-6-2017. Arne bød velkommen til 12 svende
og 1 gæst, Per Fuglsang, som gerne vil optages som
medlem. Formanden gjorde os bekendt med at dagen i dag
hedder Marcellinus dag, opkaldt efter en from kristen, som
blev halshugget først i 300 tallet. Blinde og døve siges at
blive helbredt ved at besøge hans jordiske rester. Da der
stadig er mange både blinde og døve, er budskabet
åbenbart ikke blevet spredt ud i verden. Det kan man så
tænke lidt over, men formanden mindede om at mange
fejltagelser i denne verden skyldes to ting nemlig at ”vi
handler uden at tænke, og tænker uden at handle”. Vores
udflugt finder i år sted d.26.august, og vi planlægger en
sejltur til Gjøl, med frokost på den ny istandsatte Gjøl kro.
Så kunne vi gratulere Poul M. med hans 25 års jubilæum,
samt undertegnede med 70 års fødselsdag, begge
kvitterede ved at gå til klokken. Brian og Poul B. meldte sig
som hjælpere til servering og oprydning. Så var Anders og
Rune klar med grønærter og dejlige karbonader, 2 stk. pr.
mand. 150 gram g. godt og vel. Snakken gik lystig med
mere eller mindre troværdige historier, vi fik sunget nr. 3274-15-28, inden vi sluttede med minderne kl. ca. 22. Lørdag
morgen drager 6 svende afsted til pinsestævnet i Slagelse,
vi ser frem til at høre nyt herfra.
Med kno
Svend-Erik

VEJLE

ÅRHUS

Mødet den 26. maj, formanden byder velkommen, M E N
en kunne ikke tie stille, så formanden bad om at bøde
kassen kom frem, sådan kan det jo så koste. Vi har haft
besøg af en Soc. Demokratisk gruppe i hytten, de var 28
personer, de kunne lide hytten, og havde en dejlig aften,
vejret var også fra den gode side. Hans og Inger har haft
frokost i hytten, så tak til dem der meldte sig. Også Jytte
og Peter fra Randers. Selv en strikkeklub har der været, de
hygget sig rigtig. DEN 30. maj var 3F senior i hytten, til
den årlige grill dag, det var en god dag. Neller åbnede
Pinsedag, der kom også lidt forbi. Vi var 8 fra Vejle til
Pinsestævne.
HUSK VI HAR LUKKET I JULI MDR, MEN HAR MØDE
DEN 28 JULI. HYTTEN TRÆNGER TIL FERIE MED
”ALLE” DEM DER KOMMER FORBI. OBS: DEN 19
AUGUST ER LÆRKE OG PER VÆRTER I HYTTEN, SÅ
MELD ANKOMST TIL PER PÅ TLF NR 28 49 94 29, SÅ
DE KAN HAVE /LAVE LIDT MAD. TAK TIL INGER FOR
MAD, SOM ALTID DEJLIGT. VI VAR 8 FRA VEJLE TIL
PINSESTÆVNE I SLAGELSE, VI TAKKER FOR ET GODT
STÆVNE, ALLE TIDERS MED BUS KØRSEL.
MED KNO LIS

Den 11/5 var det tid til Varme hveder. Vi var mødt 9
personer op denne aften. Else var i køkkenet og hjalp
hulefar, så hvederne fik den rigtige tid i ovnen. De smagte
udmærket og der var rigeligt af dem, jeg tror han havde
købt dem i XXL. Det eneste der manglede var rigtigt smør.
De røg ned alligevel. Endnu en hyggelig aften.
Vi var 11 mødt til hulemøde den 9/6. Formanden bød
velkommen til dette sommer møde. Det er Viggos 80 års
fødselsdag i dag. Han når desværre ikke til Danmark i år,
da han skal passe sit arbejde. Han arbejder vist for konen.
Claus L. havde lige ringet, og Ole skulle hilse mange
gange. Der var også en hilsen fra Jørgen Falsten til hulen.
Richard kom med en hurtig beretning fra Pinsestævnet i
Slagelse. Tak til Slagelse for et godt stævne. Der var
kommet en klage fra beboerforening, vi skal holde
indgangsdøren låst når vi er i hulen, da der ellers kommer
fremmede ind i opgangene. Der er udflugt til Vejle næste
lørdag til grillfest. Vi er 11 der tager afsted. Efter det
formelle sang vi nr. 35. Derefter var der hygge, hvor der
blev serveret kaffe og smørrebrød senere på aften.
Husk næste hulemøde er den 14/7.
Med naverhilsen 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.
Ved manglende levering af „Den farende Svend“ kontakt:
Hans Emborg, Højtoft 8, Grejsdalen, 7100 Vejle
E-mail: h.emborg8@gmail.com. Tlf. 7583 0901 – 4092 9705

Jesper tlf. 40824283
Jens tlf. 86667694

Alt i Hancook og Vestfyen produkter

Fadøl, øl, vand og vin

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

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

