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Ny hovedkasserer i HB.
Idet vores nuværende hovedkasserer Frode Zachariassen har meddelt HB pr. skrivelse dateret den
27.August 2017, at han opsiger stillingen som hovedkasserer med virkning fra den 20.Maj 2018, og
ikke modtager genvalg på Pinsestævnet i 2018 i Aalborg, skal stillingen som hovedkasserer herved
opslås ledig og til besættelse pr. 20-05-2018.
Stillingen kan kun søges af fuldgyldig CUK-medlemmer, skal være bosiddende i DK, og vælges for
2 år ad gangen ved generalafstemning på delegeretmødet.
Hovedkassererens pligter er i henhold til CUK-Love og Vedtægter stk. 13, at føre Hovedkassens
regnskab, der følger kalenderåret, Udsender opgørelser for de lokale foreningers afgifter til Hovedkassen senest den 1. Maj og 1. november. Derudover har Hovedkassereren CUK-varelager i sin varetægt, og formidler salg og indkøb af effekterne, der bl.a. består af: Emblemer- Sangbøger- DfS
Indbundet.
Skriftlig ansøgning sendes til:
Kaj Jepsen, Münstervej 36, Strib
5500 Middelfart
HB-formand.
Ansøgningen skal være formanden i hænde senest den 01. februar 2018.
Frode Zachariassen vil være behjælpelig med råd og vejledning i forbindelse med overtagelse af
Hovedkassen.

Foto: Leif Asmussen (Gruppefoto Mosel 2017)
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FØDSELSDAGE
D. 15-10-2017
60 år

Hanne Steinmann (Zürich)
Letzigraben 146,
CH-8047 Zürich
Schweiz

D. 5-11-2017
65 år
NV

Birgit Hansen (Odense)
Thorsgade 77,
5000 Odense C

JUBILÆUM
D. 21-10-2017
40 år

D. 2-11-2017
10 år
NV

Hanne Steinmann (Zürich)
Letzigraben 146,
CH-8047 Zürich
Schweiz
Helle Froberg (Randers)
Skovbakkevej 6,
8970 Langå

TAK - TAK - TAK - TAK
Tak for opmærksomheden til min 75 års fødselsdag.
Tak for telegrammer fra HB, Vejle og Silkeborg, samt
telefonopkald og mails.
En speciel tak til Bodil & „Khomeini“ og ikke at forglemme
vin og gaven fra Herning forening.
Med stor naverhilsen Kaj Helmuth - Holstebro
Tak for telegrammer til vores 75 års Jubilæum i Kolding til
Niels ”2m” København, Hans Vejle og HB Formand Kaj.
Med naverhilsen Arne Brogaard.

Tak til Vejle og København for telegram i anledning af
vores 25 års jubilæum som Naverven.
De bedste navervenshilsner
Anny & Erling
København
Takker så mange gange for hilsener og telegrammer i
anledning af min runde dag.
Med kno i bordet
Preben Kjølstad - Aarhus

Mindeord
Vi må desværre meddele at et af vores mangeårige
medlemmer i Hillerød Naverforening er gået bort, det
er Tage Nielsen i Liseleje, Tage kom fra Frederiksværk
Naverforening, indmeldt 4. marts 1956, han var formand her i en hel del år, da afdelingen blev nedlagt
flyttede Tage med til Hillerød Naverforening hvor han
var med i bestyrelsen i en del år, i de sidste år var han
æresmedlem i foreningen. Tage var udlært smed og
havde arbejdet i kulminerne på Svalbard i en periode,
så han var blevet vant til barske klimatiske forhold, så
har han været på Kokums Skibsvært i Landskrona i en
periode og endte til sidst på stålværket i Frederiksværk. Tage havde en god del karisma, han var en rigtig grillmester god til at samle folk i fællesskab og
lærte gerne fra sig, hvis nogen var interesseret i at
lære at grille, det nyder vi stadigvæk godt af i Hillerød.
Vi husker Tage som en god kammerat, i de sidste år så
vi desværre ikke så meget til ham, det kneb lidt med at
komme rundt med gå-udstyret.
Tage vi vil savne dig.
Æret være dit minde
Arne Esbensen
Hillerød forening

Tusind tak for alle de mange telegrammer, breve, sms ér, og
telefonopkald jeg fik ved min 70 års fødselsdag det var
overvældende, endnu engang T A K.
Med kno Geert Stage

Moselkomiteen takker alle deltager ved moseltræffet for
nogle rigtig dejlige dage ved ”Mosels bredder” og håber
vi ses igen til næste År. Referat følger andet steds.
Med kno Moselkomiteen
En forsinket men velment stor tak til Silkeborg, Vejle og HB
for telegrammer til min75 års fødselsdag.
Med kno
Finn Olesen
Vejle

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.
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Julesangkor på Hygum Hjemstavnsgård lørdag den 25. november 2017
I forbindelse med vores arrangement ”Ind under jul” har vi annonceret at naverne kommer og synger julen ind sammen
med nogle af de frivillige og publikum. Så vi håber og regner med at rigtig mange af jer kunne være med til denne event.
Som tidligere nævnt i september bladet, vil vi meget gerne vide hvor mange der kommer af hensyn til mad/kaffe
bestilling, så vi beder om tilmelding til Lis Jepsen Tlf. 2963 4486 eller på mail Liskaj-d-j@gmail.com inden den 8.
november.

Formandens Spalte.
Som det fremgår andet sted i Svenden, har CUK’s hovedkasserer Frode Zachariassen opsagt sin
stilling, efter næsten 25 års virke. Hvorfor ”opsiger” Frode sin stilling, er der måske nogle, der
vil spørge sig selv og måske andre om? Hvorfor venter Frode ikke til delegeretmødet, og
tilkendegiver, at han ikke modtager genvalg? Svaret skal findes i CUK-Love og vedtægter
(gældende fra 1996), der var gældende på det tidspunkt, hvor Frode overtog hvervet som
hovedkasserer. Der står i § 9, at der er en gensidig opsigelsesfrist på 6 måneder for hovedkasserer
og redaktør. Vi dvs. hele CUK håber og tror på, at der blandt vore medlemmer er en person, der
har ” lidt ” måske meget kendskab til regnskabsføring, og vil overtage efter Frode.
Frode vil i en overgangsperiode være til rådighed med råd og vejledning.

Med kno
Kaj Jepsen
Formand HB.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Billeder fra Veteranernes træf i Maienfeld i Graubünden „Schloss Salenegg“ i Schweiz
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Moseltræffen 2017.
D. 22/8 kl. 2.30 tog K.B. Freddy og jeg af sted fra Randers til vores årlige tur til Mosel. I stedet for at køre til Hamborg
gennem Elb tunnelen tog vi til Glückstadt og sejlede over Elben. Det tog lidt længere tid den vej, men det var hyggeligere. Efter 12 timer nåede vi til Mesenich. Her var allerede kommet folk fra Zürich, Odense og Randers. Anton fra
Stockholm havde endda taget derned med fly. Vi kom ned til dejligt varmt vejr. Ca. 30 hver dag. Kun en enkelt nat med
uvejr, og en byge grillaftenen. Om torsdagen hyggede vi os i Cochem inden bussen fra Danmark ankom. I år var den
næsten ikke forsinket. Herning havde flere med i år. Blandt andet Lasse, som spiller guitar. Så ved flere lejligheder var
det festligt, når Haldur og Mol (Lasse) kunne underholde. Efter morgenmaden om fredagen var der faneindmarch med
sang og velkomst. Herefter var der gåtur i vinmarken. Dårligt gående kunne dog køre med prærievogn. Vi sluttede af ved
det gamle kendte bålsted, hvor Stefanie kom med dejlig kartoffelsuppe med pølser og drikkevarer. Om eftermiddagen
kørte bussen til Cochem og efter nogle timer kørte vi tilbage til Mesenich for at holde grillaften i kælderen hos Margit.
Her stod Gert og Freddy for grillen. Som vanligt var der festlig stemning med sang og musik af Haldur og Mol. Lørdag
sejlede vi fra Mesenich til Zell efter morgenkaffen. Det var også lige vejr til turen, som varede et par timer på den
skønne Moselflod. I den hyggelige by Zell havde vi et par timers ophold, inden vi skulle med bussen tilbage. Her var
dækket op på terrassen til festaftenen med Margits dejlige 3 retters menu, og musik og sang med festlige indslag af Haldur og Mol. Det var dejligt vejr, så det blev sent sengetid.
Søndag efter morgenkaffen var der den traditionelle vinsmagning i Verners
kælder. Vi var 3 der i stedet for vinsmagningen gik helt op over vinmarkerne
for at nyde den skønne udsigt over Moselfloden. Hjemturen gik langs floden
til Mesenich. Efter middagsmaden var der afslutning, hvor fanerne førtes ud
til nationalsangen. Minderne blev sunget sammen med personalet. Der blev
overrakt personalet nogle Euro, som vi havde indsamlet, og derefter var der
fotografering. Efterfølgende var der bustur til den gamle hyggelige by
Beilstein, hvor der blev sunget og spillet i Zenthauskeller. Musikken var
naturligvis af Haldur og Mol. Om aftenen havde vi den årlige sejltur til vinfesten i Cochem. Højdepunktet her var jo det fantastiske fyrværkeri. Det
synes flottere for hvert år. Der er som regel noget nyt for
hvert år. Det må have været en anstrengende tur, for på
båden hjem faldt Freddy i søvn. Han blev dog vækket i
tide, så han nåede at komme af båden, i år, til tiden. Mandag morgen måtte vi med vemod tage afsked med dem,
der skulle med bussen til Danmark. Herefter var vi stadig
9 tilbage, som først tog hjem dagen efter. Samme weekend
end som vores Moseltræf har Mesenich og Pumpefest med
musik og optræden af byens børn. Damerne bager de lækreste kager og der
var kaffe, øl, vin og vand. Dette kunne vi jo også deltage i. vi spiser jo
gerne for meget at Margits dejlige mad, så vi skal nu hjem på slankekur.
Tirsdag kørte vi hjem lige efter morgenmaden. Turen hjem tog kun 9 ½
time. Vi glæder os allerede til næste
år. Desværre bliver der mindre og
mindre til Moseltræffen. I år var der
kun 3 faner og et nyt flag der prydede terrassen. Og så kun
36 Navere og Navervenner. Der skulle jo gerne være en del
mere, når vi skal fejre 50 års jubilæum i 2019.
Vi takker hermed Moselkomiteen for deres store
arbejde. Tak for en dejlig og hyggelig
oplevelsestur. På gensyn næste år.
Ref. Bitten Randers.
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Mange tusinde tak for en virkelig dejlig
naver aften, som vi havde d. 4.august. ja jeg
må sige, tiden går, tak for det gode fremmøde
af gamle naver venner, gamle bliver vi, for vi
havde 2 fødselsdage på 80 år, jeg som den
ene. Og oven i det hele fejrede vi mine 50 år
som naver, det var alle tiders tak til jer alle
som tog jer tid til at komme og havde en
dejlig aften.
Mange naver hilsener fra Viggo Reiffenstein.
Århus Naverforening
Sendt from Yahoo Mail on Android
(Hvor svært kan det være).
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Foreningsmeddelelser
FREDERERICIA
Her i sep. den 7 holdt vi møde om vi kunne/ville holde
gang i hulen og prøve at få den til at få fremgang. Vi har
ikke mange medlemmer tilbage. Ja kun 11, og da mange er
syge og ikke kommer meget i hulen mere kan det være
svært at holde huslejen hjemme. Imidlertid vil vi
prøve. Kom frem gutter. Tors. 5. okt. Kl. 19.oo hulemøde.
Lør. 14. okt. Kl. 12.oo Stegte Ål. Sidste tilmelding d.10.
Okt. til Solvejg tlf. 42 75 49 75.
Lør. 28. okt. Kl. 12.oo. Hule åben.
Tors. 2. nov. KL. 19.oo. Hulemøde.
Med kno.
S. W.

FREDERIKSSUND
Huleaften den 1.september 2017.
Vi var samlet 11 personer til en stille men hyggelig aften i
hulen. Det var Poul-Berg & Gunner Vilhelmsen, som
havde hulevagten denne aften. Det slap de heldigt over, da
det var Bente Berg, som smurte hule maderne og ligeledes
havde bagt kage til kaffen. (Tak til Bente). Formanden
bød velkommen og bedte os alle om, at rejse os op for, at
holde et minuts stilhed til ære for Frank Ventrup og Kaare
Hansen, som begge, er droget ud på deres sidste rejse.
Æret være deres minde. Vi havde den ære, at se et længe
ventet medlem i bland os. Det var Eugen Uhl, som kom og
så til os. Og Carl-Otto fik en ny ven!!!

Husk den ekstraordinær generalforsamling fredag den
6.oktober 2017 kl. 19:30. Hulevagten har Karsten &
Inge. CUK-Frederikssund ønsker tillykke med fødselsdagen til
Poul E. Christoffersen den 9.oktober 2017
Kurt Rasmussen den 21.oktober 2017
Anita Bondy den 31, oktober 2017
Med kno
Gumminaveren
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HERNING
Vi var 14 til vores onsdags møde og der blev sat dato på
vores udflugt som bliver den 16. sept. og bliver betalt af
bødekassen så nær de våde varer. Turen går til Nygaards
Jagtmuseum med foredrag og film. Bussen står formanden
for så det skal nok blive hyggelig. Den er lige ny indkøbt.
Så kom aftenens højdepunkt MADEN lavet af Ketty og
Jørg tak for det. Farseret æg og kartofler med whiskysovs
jo mere sovs jo flere promiller. Det var et herre måltid,
selv om der også var damer til stede. Tak til Holstebro.
Det bliver ikke nemt at slå det så vi bestemte at Borgmesteren lave en gang Hulesuppe næste gang. Der bliver
købt lidt honning og fedt i hulen, men det kniber lidt med
at huske priserne på det. Bare Harald ikke har underskud
går det nok. Vi kommer nok til at rykke ud af vores dejlige
hule da hele bygningen skal renoveres men det må vi tage
til den tid.
Med kno i bord. Peder

HILLERØD
Endnu et medlem har vi måttet tage afsked med, nemlig
Tage Nielsen, som for nylig er taget på sin sidste rejse.
Tage blev indmeldt i 1956, på grund af sygdom har han
ikke kunnet komme til vore møder i flere år. Formanden
vil skrive mere om Tage. - - - Efterårets første huleaften er
løbet af stablen. Ingen sag for de gamle og garvede medlemmer i foreningen at blive relegeret fra den kulturelle
enklave ud i det perifere industrikvarter, men det er jo
også nu 10. eller 11. gang, foreningen har måttet flytte til
nyt domicil med al sit habengut. Så de dermed tilvante
havde pakket flot og brugt dage på at indrette det nye og
mindre lokale. Heldigvis kunne kære genstande, som der
ikke var plads til, anbringes i tilstødende lokaler, hvor de
så forhåbentlig ikke generer andre foreninger, som må
holde til der. Ak ja, naverne har trange kår, når end ikke
kommunen ser naverbevægelsen som værdifuld,
uddannende og kulturelt dannende for den enkelte berejste
- og samtidig gennem tiden et vigtigt element i samfundet.
Nå, vi fejer det sure opstød af vejen. Meget, meget fint er
det nye lokale blevet, og tak til de ansvarlige for det! Selv
ældre og skuffegemte sager er kommet frem i dagens lys
og hænger fint på væggene. Alt bidragende til den gode
stemning. Som også i højeste grad var påvirket af, at
Bodensee-gartner Ole havde medbragt tre yndefulde og
snaksomme gratier. Han sidder nemlig ikke altid og falder

i søvn, men arbejder sin høje alder til trods flittigt med
gartnerværk omkring en havombrust højskole, hvor sirener, nymfer og gratier i hobetal holder til. Og her og nu
kom det så til vor kendskab, at han der tilbedes med håndsamlende og bukkende buddhistisk ærbødighed af hele
mængden af de der forsamlede feminine væsener. Godt at
vide hvorfra hans musiske og lettere hen drømmende gemyt hidrører fra! - - - Vi ser fremad, fre. 22/9 er der
kulturnat i Hillerød, der er åbent i Hulen, og lør. 30/9 har
vi messe kl.13. Og vor nye adresse skal rettes til
Rønnevangs Allé 5. Tilmeldinger til hulefar Peder på
48170712 el. 27940134.
Med kno, Bent

HOLBÆK
Efter en lang, våd og blæsende sommer, var vi 14 som var
mødt op til første hulemøde efter sommerferien. Norma og
Arne bød på en stor omgang smørrebrød i anledning af
deres guldbryllup og vi fik også et par historier om hvem
der havde holdt hinanden mest ud. Efter flere års prøvetid,
syntes Norma at det var på tide, at blive optaget som naver. Med flere års ophold i Østeuropa og Rusland, så der
var der jo inden hindring for det. Norma blev optaget selv
om, det godt nok tog lang tid for hende at drikke øllet af
det lille krus. HA. HA. Vi har flere gange spist sild til
julefrokosten, som et af vores medlemmer har tilberedt,
men lige nu ser vi på hvad muligheder der er for en fisketur i oktober så vi selv kan fange den sild der skal tilberedes.
TL

HØRNING
Til hulemødet den 1. september var vi 10 naver og navervenner, vi havde desuden 3 gæster, Viggo Reiffenstein med
datter og svigersøn, og i den anledning havde vi ændret titlen på mødet fra ferieminder til en almindelig huleaften, så
der var tid til at få en ordentlig snak, det er jo ikke så tit vi
har gæster så langt væk fra, men rigtig hyggelig var det.
Formanden indledte mødet med at byde velkommen til såvel gæster som os andre, og efter at vi havde sunget som vi
plejer” Når samlet er vor naverflok” indledte han mødet med
de officielle nyheder. Formanden startede med at oplæse et
brev fra hovedbestyrelsen, der omhandlede nogle misforståelser i forbindelse med CUK udsendelse af håndværker
på valsen, og deres optagelse i CUK, ligeledes omtalte han
et protokollat der er udfærdiget til CUK- Love og Vedtægter, der vil blive medbragt til CCEG-kongressen i Genf, og
på forlangende vil blive bekendtgjort. Herefter gennemgik
vi ”Svenden” der skal afgå et telegram til Niels 2M. samt en
hilsen til Silkeborg i forbindelse med deres 80 års jubilæum.
Hermed var det officielle slut, og så kom der rigtig gang i
snakken, mens vi andre snakkede løs, forberedte hulefædrene
aftenens måltid, et ostebord, og det var som sædvanlig righoldigt og i dag med forskellige former for brød, i stedet for
kiks. Ved 22 tiden ønskede vores gæster at trække sig til
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bage, hvorfor vi sang minderne, og tog pænt afsked med
hinanden, vi andre fortsatte lidt endnu. Vi havde et hængeparti, Karen har jo for længst haft 25 års jubilæum, men på
grund af forskellige omstændigheder, og sommerferie havde
hun endnu ikke fået overrakt hendes 25 års nål, det fik vi
rådet bod på, og både hun og Jens fik lejlighed til at røre

klokken, for Jens havde haft fødselsdag. De fik derefter blæren i fællesskab. Ved 23 tiden sluttede mødet, efter vi som
vanligt havde ryddet op og vasket op, og endnu en rigtig
hyggelig aften i hulen var til ende.
Flemming.

KOLDING
Så var alle hjemme igen efter sommerens lange og korte
rejser. Vi vil gerne indbyde dem som har lyst til at besøge
os til åbent hus arrangement ved vores 75 års Jubilæum
den 21. oktober kl. 11.00 til 15.00. tilmelding til Hulefar
Erwin tlf. 4042089088.
Med kno i Bord Arne

KØBENHAVN
Bortset for Havemessen der blev omtalt i sidste nummer,
er der grundet forsat foreningsferie intet sket i august og
de første 10 dage i september. Så fluks over til lidt omtale
omkring denne måneds arrangementer. Lørdag den 7. oktober skal vi atter have en dejlig Jubilardag. Dejlig, fordi
vi skal fejre hele 3 Navervenner, der trofast har støttet
naverne i 25 år. 3 blandt de gennem årerne utrolig mange
NRHF’er der har været medlem i NRHF, der blev stiftet i

1934. Det er Hulemor Anny, Hulefar Erling og
Skramleriforvalter Sven Aage der nu skal hyldes for „tro
tjeneste“, så sikke en fest vi igen skal ha’ denne dag. Det
bliver naturligvis med diplom og jubilæumsnål. Kom og
giv især jubilarerne en god dag. Det fortjener de (og vi) så
sandelig! Sidste tilmelding den 1. oktober til undertegnede
på mobil 29851699 eller fastnet 33150985. Tirsdag den
17. oktober er det tid til sæsonens første SvendeHulemøde der jo er en månedlig (sådan da) begivenhed,
hvor hyggen og sammenholdet igen er i højsædet. Et møde
der for mange år tilbage var en næsten lukket begivenhed
med regler. Ingen tilmelding. Behøver jeg at skrive at du
kommer vel? Oktober byder også på Søndagsmesse der jo
altid afholdes om formiddagen. Det er den 29.,
men HUSK at sommertid fra denne dag er slut!
Til sidst giver jeg (fiske)tegn til vort overdådige runde
Sildebord lørdag den 4. november kl. 13.00., hvor også
vore øjne bliver våde over de herlige retter fra det våde
element. Det kan dog være, at der som sidst vil snige sig
noget på bordet der ikke er gået i fisk. Har du selv en
hjemmefangst som vi må smage, siger vi tak. Ha’ ordene i
mente: fiiiiiiiisk er goooodt! Sidste tilmelding
den 29. oktober.
Arrangementer:
7.10. kl. 13.00 Jubilardag
17.10. kl. 13.00 Svende-Hulemøde
29.10. kl. 10.30 Søndagsmesse
4.11. kl. 13.00 Sildebord
Med kno
Niels „2 m“

LOS ANGELES
September har været meget varm, cirka mellem 30-38
grader Celsius, men alligevel kom der 8 mand til at hjælpe
med at rydde op og gore rent og fjerne ukrudt i naverhulen
og i naverdalen, men der var selvfølgelig kolde Carlsberg
der blev tildelt de heldige. Der kom 26 til modet og middagen, som vores to gode navere Jorgen Andersen og
Chris Poulsen stod for og der blev spist godt af deres
sildemadder og medister og is og frugt. Der blev spillet
kort og snakket og tre navere der heldigvis havde fødselsdag i september sponserede baren, så der manglede ikke
noget. Den 1. oktober afholder vi så vores årlige picnic
under de skyggefulde ege træer. Vi har plantet 3 nye egetræer med det tager jo nogle år inden de giver skygge for
den hede sol. Vi regner med godt besøg til hotdogs and
hamburgers og naveretterne vil afholde rafle hvor der er
mange gode ting at vinde, hvis man altså køber nogle billetter. Vi håber at vejret ikke bliver alt for varmt, men man
er jo ikke herre over det. Los Angeles Naverklub har besluttet at afholde deres 85 års jubilæum i år 2019. Lidt
tidligt at meddele men så kan alle jo nå at spare op til rejsen. (Vi siger Skal der være gilde så Lad der være gilde).
Med Kno
Arne O./Bo

8.

NÆSTVED
Sommeren er forbi. Nogen siger: Hvilken sommer.
På hulemødet d. 01. 09 bød formanden velkommen til de
14 medlemmer, der var mødt. Preben Lupnav fik overrakt
de 2 telegrammer i anledning af hans 70 års fødselsdag. Et
fra foreningen og det medlemmerne havde skrevet på. De
har ligget og ventet på ham. Grunden er, at Prebens store
interesse er orienteringsløb, hvilket han har brugt de seneste måneder på. Han har løbet verden rundt. Bl.a. har han
været på New Zealand og løbe. Han fik en meget flot placering som nr. 48 ud af ca. 500. Det havde samtidig været
en fantastisk oplevelse.
OBS: Hulemødet i november er rykket til d. 10. 11 i
håbet om, at nogen har lyst til at lave andesteg.
Der er sat dato på årets julefrokost. Det bliver d. 09.
12. Nærmere info kommer om begge arrangementer, men
sæt allerede nu X i kalenderen.
Det blev et meget hyggeligt hulemøde med en fantastisk
stemning. Der var samtidig Vinfestival på torvet, så vi fik
uventet besøg af nogle festivalgæster.
Hilsen Marianne

ODENSE
Hulemødet den 6. september blev aflyst på grund af sygdom. Justering af vedtægterne er udsat til hulemødet den
4. oktober.
Formand Ole Bøwig
Til hule mødet den 6.9 havde Ole formand indkaldt til en
kort ekstraordinær generalforsamling, hvor vi skulle justere 2 paragrafer i vores vedtægter. Vi måtte desværre
aflyse af mangel på medlemmer.
Om der bliver gule ærter den 4-10 vides ikke. Ingen ærter, ingen grise haler som ellers er så gode. Medens vi
spiser Portugisisk mad, og måske en lille portvin.
Ellers intet nyt. De bedste hilsener,
Pigen fra Fyn.

RANDERS
Søndag den 13/8 kunne vi synge med på: ”Der blæst’ en
wældi’ wind den daw u’ fra west…”, men det stoppede
ikke de gæve folk fra Randers. Vi skulle jo på tur med
Hjejlen. Selv Stoffer, der bøvlede med benene efter et
uheldigt fald var mødt op. Tak for det, Stoffer, og tak fordi
du tog Birthe med. Hans havde taget Bente med, og vi
andre havde taget os selv med, så der var alle muligheder
for en fornøjelig tur, og det blev det. Jan fandt et dejligt
sted på Hjejlen, hvor vi kunne sidde lunt og godt. Vi
havde snitter med, KB havde sendt Dr. Nielsen med, og
fyrbøderen solgte Hjejleøl, så alle var glade. Ved Himmelbjerget blev vi i båden i den halve time, hvor vi lå ved kaj
– ingen havde mod på at prøve at nå toppen og nå ned
igen på den tid, og det var sikkert et godt valg… Tilbage i
Silkeborg blev vi godt modtaget i Hulen og nød det hyg-

gelige selskab. Klokken lød så godt, at der blev ringet på
den 3 gange. Tak for det, alle sammen, og tak for de gode
snakke ved bordene. Tillykke med de 80 år. Vi ses. Fredag
den 1/9 var der hulemøde med 12 deltagere. Vi blev hurtigt enige om, at Hans beholder pladsen med grillfesten –
han er begyndt at samle brænde til næste år. Moselfarerne
havde haft en dejlig tur med sol og varme og glæder sig til
næste år. Elo havde gode forslag til vores egen sommer tur
næste år. Det kunne fx være Motormuseet ved Grenå eller
en sejltur med Svanen. Han fortalte også mere om Jens
Laursens besøg fra Alberta og uddelte flotte nåle, som
Jens havde haft med til os fra Dansk-Canadisk Forening.
Den gode whisky, som vi også fik, åbner vi til julefrokosten. Tak for beretningen, tak for besøget og tak for gaver.
Efter mødet havde Bente varmet Freddys internationale
mad til os – kød fra Danmark, tomater fra Sicilien, spaghetti fra Italien og salt fra Himalaya – det smagte i øvrigt
rigtigt godt. Herefter stod klokken næsten ikke stille. Både
Peter, Freddy, Bente og Ingolf markerede mærkedage, så
vi måtte tage alternative ølmærker i brug, for at have nok.
Tak for skænken, alle sammen. Hulen har søndagsåbent
den 15/10 og 29/10.
Der er generalforsamling fredag den 6/10 kl. 19.
Dagsorden ifl. vedtægterne. Bitten, Laila og Jan er på
valg. Hans laver kartoffelsuppe, mums.
Med kno, Helle

SAMSØ
Hulemøde d 3/9 2017. Samsø Naverne samles igen for
første gang efter en lang sommerferie, hele 17 brave folk
var mødt op til dette første hulemøde. H P kalder til orden,
og åbner mødet med at udtrykke vores glæde over at se
Ebbe tilbage efter at have gennemgået et hårdt forløb Jørn
har påtaget sig den opgave at berette om Naverbevægelsen
ved et fortælle arrangement i Nordby, det skal da opleves!
Den særdeles problematiske Hulefar situation har endeligt
fundet en løsning da vores kære ven Ib accepterede en
enstemmig indstilling. Ib er hardcore forretningsmand og
vil uden tvivl styre med hård hånd. Efter at have overstået
det formelle skrider formand H P til dette mødes egentlige
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SLAGELSE

højdepunkt. Flemmings 25 års jubilæum. Formanden lægger ud med at lykønske Flemming, og skrider efter nogle
velvalgte ord til overdragelsen af jubilæums nålen. Der
var gave overrækkelse og taler. Oven på alt dette så
Samsø Naverne sig nødsaget til at fejre Flemming med
indtagelse af sild snaps smørrebrød ost etc. Et herligt
møde der trak lidt ud.
Med kno Mogens

Hulemøde d. 1. sept. 2017: Mod forventning, var der
heldigvis mødt talrigt op denne første efterårsdag som vi,
modsætningsvis, indledte med sang nr. 35. Vi var 14 medlemmer + 1 (Elise Sørensen) som gerne ville indløse sit
støttebevis, men donerede i stedet beløbet til fluekassen.
Og det var rigtig dejligt igen at se Lis og Boye i hulen.
Tilsendte opfordring fra HB om godkendelse/afvisning af
protokollat, blev behandlet og enstemmigt godkendt af
alle stemmeberettigede. Søren, Hans og Erik mødes i den
kommende uge for at tilrettelægge menuen når vi ved antallet fra Holbæk Naverforening som kommer d. 17. sept.
Formanden gjorde opmærksom på at postkassen skal tilses
hver gang vi er i hulen. Dette pga. at der har ligget post i
ca. 2 mdr. Så blev der spurgt til evt. arrangement i forbindelse med vores 75 års jubilæum og det vil være Festkomiteen (Inga, Hans og Ejner) som står for dette.
Så var det tid for det kulinariske indslag og her var Harry
en glad giver af en fl. svensk snaps fordi han havde fået
fødselsdagskort (vistnok fra Slovakiet???). Hans Vicevært
havde også haft fødselsdag og donerede 6 l. vin til hulen.
Stort TILLYKKE til begge 2. Minderne blev sunget ca. kl.
21:30 hvorefter hulen blev forladt o god ro og orden.
Med kno i bordet: Erik
Kommende arrangementer:
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.
1. december kl. 18:30: Hulemøde
17. december kl. 14:00: Jul i Hulen
31. december kl. 10:00 – 12:00: Nytårstaffel ved
Festkomiteen.

SILKEBORG
Ved vort månedsmøde 27/8 blev vi orienteret om planlægningen af jubilæet skred planmæssigt frem, der var dog et
lille problem ved musikken, men det forventes at blive løst
i allernærmeste fremtid. Vi havde jo i Silkeborg et både
gemytlig og herligt besøg af Randers-foreningen d.13. Der
blev udvekslet erfaringer, lærdomme og historier (hvoraf
nogle endda var sandfærdige). Besøget udvekslede sig til
at blive et godt og humørfyldt samvær mellem de to foreninger, hvor vor klokke absolut var kommet på overarbejde, så glassene klingede. Dette skal absolut IKKE sættes i forbindelse til det næste afsnit af dette indlæg.
Vor opvaskemaskine måtte, grundet overbefolkningen,
desværre opgive ævred, og en ny er blevet bestilt og installeret.
Med kno i bordet Skipper

SØNDERBORG
Sønderborg d.1-9-2017. Børge bød velkommen og var
glad for at se så mange var mødet op. 6 mand. Vi sang nr.
40. Børge sag at vi skulle tænke på om vi skulle have en
julefrokost, og en dato til BØRGE ELLER JOHN. Så var
der hygge snak over bordet, så kom der en bid brød på
bordet, og en på mindelse til HENNIG PHIL om at det er
ham d.6-10-2017 der åbner den aften, nu har vi mindet dig
om det.
Med kno i bordet John

10.

VEJLE

ZÜRICH

Der er ikke sket så meget siden sidst. Men vi havde besøg
af vores næstformand fra HB. Han havde taget turen fra
Sønder Hygum Hjemstavnsgård, hvor han var i ca. 5 dage,
han havde taget sit ”hus” med, så Jan Erik Johansen, tak
for besøget. Ja Kaj og lis så dig jo også flere dage i Sønder
Hygum. I fik jo også muret, og Sten Sjøgren hjalp til en
dag, så selv fra Sjælland kan de finde dertil. Jan Erik
foreslog vi sang nr. 28. Hanne og CARSTEN har haft
besøg i hytten. dejligt den bliver brugt, ligger jo også
skønt. Per havde åben den 19. august, det var vist en god
dag. Selv 3 mand stærk fra Zürich var forbi, de skulle
videre op i Jylland. Til møde den 28. august var vi 13 og
Lis lavet forloren hare og stuvet kålrabi (købt i Sønder
Hygum) så de 10 der spiste mad, kunne lide det. Inden vi
ser os om, så er det november og der er Gule Ærter den 18
-11 kl. 13.30, tilmelding til Hans Emborg som altid.
MØDE DEN 27 OKTOBER
Kaj B Jensen ønskes tillykke med de 65 år den 12. oktober
Med kno LIS

Sidst i Maj var Veteranerne til Grillfest i skovhytten i
Svamadingenen, dejlig dag og der var så vidt vides ingen
der fik brændt fingrene. Den 2. sept. tog vi til Maienfeld i
Graubünden. Efter formiddagskaffen gik vi over til
Restaurant Alpenrose hvor nogle af os spiste ”Wildt” og
alle fik glæde af Betjeningen der havde svar på alt uanset
om vi havde spurgt eller ej. Senere gik vi så op igennem en
virkelig flot lille by med mange bindingsværkshuse og
lign. Til ”Schloss Salenegg” hvor vi blev modtaget med et
glas vin før vi skulle på rundgang i vinkælderen med
forklaringer og Filosofier fra Kellermesteren, herefter var
der vinsmagning med mere. Vi blev enige om at vi skulle
”skylle efter”, men at det kom ovenfra vidste vi først da vi
kom udenfor, vi skyndte os derfor ned til Restaurant
Alperose og fik så humøret på plads igen, så vi kunne
vende næsen hjemefter.
Med kno Veteranerne.
Geert Stage.

ÅLBORG
Huleaften 1-9 –2017. På vores første huleaften efter
sommerferien, kunne Arne byde velkommen til 17 navere
og 4 gæster, alle potentielle nye medlemmer. Nå, ja,
sommeren mente formanden var den dårligste i 50 år.
Sommer eller ej, sommerudflugten nåede vi da. Lørdag d.
26 august mødtes vi i hulen kl.9,00 til kaffe og rundstykker,
og en enkelt svirper. Derpå gik turen til Gjøl kro i bus, et
lille skilt i bussen, oplyste os om at is og pølser ikke måtte
nydes i vognen medes øl og vand gerne måtte nydes, der
var nu ikke stor afsætning på vand. Det blev et herligt
gensyn med Gjøl kro, som tager sig rigtig fint ud efter en
stor renovering, som gode lokale kræfter havde taget sig
af. Kroen havde stablet en fin frokost på benene, hertil øl
og brændevin i passende mængde. Derefter var der tid til
en tur på havnen i det dejlige sensommer vejr, inden turen
gik tilbage til Aalborg. Tilbage til programmet for
huleaftenen, sædvanen tro sang vi nr.32. Herefter var
vores dygtige kok Kurt klar med aftenens menu: dejlige
stegte ål, med alt hvad dertil hører, og lidt til rødbeder
hører ikke til stegte ål, Kurt er dog af en anden mening, og
vil fremlægge dokumentation herfor ved næste møde.
De fire gæster på mødet fortalte kort om, hvem de er, og
hvad de har bedrevet ude i verden, det lød meget
spændende, og vi ser frem til at se dem i hulen igen.
Så kom sangbøgerne frem, først sang vi nr. 15 og nr. 93.
Efter at have indtaget flere af de gode Aalborg snapse var
Kurt Nørgaard kommet i forårs humør, og foreslog ”Den
gamle skærslippers forårssang”. Trods formandens
protester blev sangen afsunget, og alle ventede spændt
på om Kurt nu ville foreslå ”Glade jul.”
Det blev midnat inden en meget vellykket aften sluttede.
Med kno
Svend-Erik

ÅRHUS
Den årlige fugleskydning startede med et overdådigt
morgenbord, som sidste års fuglekonge stod for. Derefter
gik turen ned i skydeforeningens lokaler. Sidste års
fuglekonge fik lov at sætte det første skud. Derefter gik det
slag i slag, indtil den nye fuglekonge var fundet, kun
afbrudt af frokost ved middagstid. Ny fuglekonge blev
Else Westergaard. Tillykke. Den 8.9. var der hulemøde,
hvor Viggo atter havde lagt vejen forbi hulen. Formanden
bød velkommen til denne efterårsdag, og fortalte lidt om
de sidste arrangementer, og resultaterne fra fugleskydning,
og om den stakkels fugl der har måttet lægge krop til. Der
var vist ikke meget tilbage.
HB´s henvendelse vedr. CCEG ang. udsendelse af svende
blev drøftet. HB havde spurgt om de måtte holde møde i
Århus den 7/10. Hulemøde med ledsager kommer en
foredrags holder Ole Michael har sørget for.
Husk tilmelding til bowling senest 12/10 til hulefar.
Ole havde en hilsen fra Claus L. fra Grønland.
Erik C. fortalte lidt om moselturen, de havde haft en god
tur. Otto, Else og Richard tager til Vejle til Stegt Ål.
Formanden ville hellere have en gang surstrømmning.
Velbekomme. Efter en hyggelig aften var det tid til at sige
godnat og farvel.
Ses til hulemøde den 8/10 og ikke mindst til bowling den
27/10.
Med kno i bordet 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

