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Den 29. november 2017
Frank Ibsen 70 år
Frank er uddannet tømrer, og arbejdede som sådan i sin tid i flere år i
Australien, hvor han arbejdede i flere byer, bl.a. Perth – Darwin og Sidney.
Frank er i dag bosat i Odder hvorfra han arbejde som tømrer indtil han gik
på pension. Frank har i mange år været medlem af vores forening, og
deltaget flittig i de konkurrencer vi har afholdt, han var således fuglekonge
flere år i træk. Nu er han begyndt at spille bowling i en klub i sin hjemby, og
han er blevet en alvorlig konkurrent i vores bowling turnering, de betyder at
vi andre må tage os ekstra sammen for at slå ham, så konkurrencen er hård.
Vi glæder os til at fejre dig i vores hule. Tillykke med fødselsdagen ønskes
af alle i Århus Naverne.
Århus Naverne
Ole Lindeborg

Her 1. november har Mogens Norlin
været naver i 60 år, det er jo en flot
årrække, Mogens er udlært elektriker og har haft sin rejsetid i
Schweiz, det er jo et land hvor
mange danskere har startet deres
rejsetid, det gjorde Margit Norlin
også, hun havde nok et andet
efternavn den gang, men sådan går
livet jo, Margit er også medlem i
Hillerød Naverforening, det er jo
flot at have et rigtigt naverægtepar i
foreningen. Mogens har i mange år
selv drevet elektrikerforretning i
Gilleleje.
Rigtig hjertelig tillykke med de 60 år
som naver Mogens.
Arne Esbensen
Hillerød Naverforening

Niels "2 m" blev ved sin reception blandt andet fejret med en kagemand på....
2 meter, der var kreeret af bagermester René Christensen, Svinninge Bageri.

2.

TAK - TAK - TAK - TAK

FØDSELSDAGE
D. 18-11-2017 Jytte Neis (Randers)
65 år
Kompagnivej 18, 2.th.,
NV
8930 Randers NØ

CUK-Naverne Silkeborg vil takke for den dejlige og
hjertelige opmærksomhed der blev vist os fra foreninger,
venner og sponsorer ved vor 80-årige jubilæum. Samtidig
takker vi for telegrammer fra både Hovedbestyrelsen,
onkel Anders, Sverige, Fredericia afd., Århus afd., Vejle
afd., København afd., Herning afd., Hørning afd., sponsorer ”Hesten” Silkeborg, ”Lise´s” Silkeborg, ”Hjørnet”
Silkeborg sidst, men absolut ikke mindst, en tak for
telegrammet fra Rikke, Thomas, Gunda og Erik. Vi takker
også for de dejlige gaver der er modtaget og de vil blive
anvendt med glæde i foreningen. Vi er også taknemmelige
for den deltagelse og støtte, vi har fået, foruden hvis hjælp
dette arrangement ikke vil kunne lykkes.

D. 20-11-2017 Inger Emborg (Vejle)
65 år
Højtoft 8, Grejsdalen
NV
7100 Vejle
D. 22-11-2017 Naverne Slagelse (Naverforening)
75 år
Fruegade 36,
4200 Slagelse
D. 27-11-2017 Benny Niels Danielsen (Aalborg)
65 år
Hadsundvej 155 A,
9000 Aalborg
D. 29-11-2017 Frank Ibsen (Århus)
70 år
Saloparken 73,
8300 Odder

En STOR og hjertelig TAK for de mange hilsner jeg fik i
anledning af min 60-årsdag. HB, Stockholm, Frederikssund, Herning, Vejle, Hørning og Zürich. Pigen fra Fyn og
Jørgen Falsten & Bodil.
Samt gaver og hilsner til Hillerød, mine „disciple“ og
venner der deltog ved den efterfølgende reception.
Niels „2 m“
København

D. 6-12-2017 Jerry Lee (Los Angeles)
80 år
9800 Baseline Rd #138,
Alta Loma, CA 91701
USA
D. 12-12-2017 Ervin Jørgensen (Holbæk)
75 år
Egebjergvej 129,
4500 Nykøbing Sj

Holbæk Navernes
Jule Frokost 2/12 2017 KL.13
Kasernevej 2, 4300 Holbæk.
Kom og være vores gæst. Maden er helt efter alle
traditioner.
Pris 80kr. Drikkevarer til normale hule priser.
Alle medbringer en lille gave til ca. 20 kr. Som skal
indgå i et rafle spil.
Tilmelding til Peter tlf. 28745797 eller
peterdanskov@gmail.com

JUBILÆUM
D. 22-11-2017 Naverne Slagelse (Naverforening)
75 år
Fruegade 36,
4200 Slagelse
D. 1-12-2017 Mogens Norlin (Hillerød)
60 år
Gilleleje Hovedgade 50 B,
3250 Gilleleje
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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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3.

Formandens Spalte.
Nu hvor efteråret så småt er ved at være over os, så aktiviteterne såsom ture ud i landet, samt
udendørs arrangementer i foreningerne er ved at være på stand by, kunne der sikkert findes
plads samt tid til, at arrangerer en lørdagstur til Sdr. Hygum Hjemstavnsgård i november.
Som tidligere nævnt i Svenden, er der ”Julearrangement” og hvad det går ud på, samt hvad der
laves og sker på Hjemstavnsgården, er beskrevet andet steds i Svenden.

SE INDLÆGGET UNDER SDR. HYGUM HJEMSTAVNSGÅRD.
Endnu en gang opfordres foreningerne til at lægge vejen forbi Hjemstavnsgården lørdag den 25.
november.
Når dette læses, har CUK haft 3 deltagere til CCEG-kongres i Genf. Derfor håber HB, at der i
Svenden for december kan bringes et fyldestgørende referat fra kongressen.

Med kno
Kaj Jepsen
Formand HB.
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En af Hillerød Naverforenings trofaste navervenner, Hanne Hellerup, fyldte 60 år den 28. oktober 2017, rigtig hjertelig
tillykke med fødselsdagen Hanne, vi kender dig som en varm og trofast pige i foreningen, i mange år var du hulemor for
os og sørgede godt for os i hulen.
Vi ønsker dig mange gode år endnu og glæder os til forsat at se dig i hulen.
Vi håber at du har haft en god fødselsdag og at Peder har kræset lidt for dig på dagen
Med venlig hilsen
Arne Esbensen
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Den levende Landsby
Hygum Hjemstavnsgård
Kære navere.
Vi synes lige vi vil gøre lidt mere reklame for vores julearrangement den 25. og 26. november.
Tiden før jul er en travl tid på Hygum Hjemstavnsgård, men også tid til julehygge.
I stuehuset på den gamle gård er der tændt op i kaminen i stuerne hvor der væves og nørkles, der klippes julepynt med
børnene. I køkkenet er brændekomfuret i gang og her bages/steges smagsprøver af klatkager og blodpølser. I bryggerset
laves medister og støbes lys.
I stalden er der sat op til det helt store hobbyjulemarked, hvor du kan købe Advents/jule dekorationer, kirkegårdspynt,
glaskunst, trædrejeren har mange fine brugsting, andre har nisser og rensdyr i alle udformninger. Der er strikkehånd
arbejde, lige fra dukketøj til tøj til dig selv. Uden for stalden bliver der slagtet en gås, både lørdag og søndag.
I smedjen har bageren varmet den gamle sten ovn op til bagning af juleboller og franskbrød. I historisk køkken kan man
nyde duften og smagen af nybagte småkager og julekonfekt.
Ikke mindst stiller I jo med et sangkor som kan synge sammen med gæsterne lørdag, hvilket vi glæder os til.
Der serveres risengrød søndag, af hensyn til bestilling af mad og kaffe/kage vil vi gerne have tilmelding senest 8.
november til Lis Dallris Jepsen på tlf. 2963 4486 eller på mail liskaj-d-j@gmail.com.
Venlig hilsen
Hygum Hjemstavnsgård

○

4.

Årets Naver 2017 i Slagelse

Erik Hjort Andersen, CUK-Slagelse
Det startede med en elektrikeruddannelse i Skælskør efter 9. klasses afgangseksamen
fra folkeskolen.
I 1969-1970 tog jeg skibselektrikereksamenen på Odense tekniske skole hvorefter
jeg påmønstrede Brigit Mærsk i Bremerhaven, som egentlig var bygget som Bulkcarrier, men var lavet om til at fragte VW fra Tyskland til både Syd og Nordamerika,
Canada m.fl. og medbringe træ retur til bl.a. England.
Her sejlede jeg i 18 mdr. Efter endt sygeorlov og et par småture på hver et par mdr.,
påmønstrede jeg Dragør Mærsk som var en Kølebåd der sejlede både på Østen,
Europa og Sydamerika.
Efter 13 mdr. på Dragør, valgte jeg at gå i land og blev gift med min daværende
kone.
I 1986 blev jeg meldt ind i Slagelse Naverforening som ”Bølgenav” efter opfordring
fra Oluf Jensen (Luffe) og i 1998 overtog jeg hvervet som formand for Slagelse
Naverforening idet vores daværende formand, H. J. Frandsen, tog ud på sin sidste
rejse.
I 1990 fandt jeg Grethe og vi blev gift i 1994 bosatte os i Skælskør i 1991 og har
været her siden.
Med kno i bordet.
Erik

5.

Foreningsmeddelelser
FREDERICIA
Fredericia naver forening er åben torsdag d. 2. november
kl. 19 og mød nu op, det gælder vores fremtid.
Med kno S. W.

FREDERIKSSUND
Ekstraordinær generalforsamling den 6.oktober 2017
Der var indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling i
foreningen med følgende dagsorden.
Der var desværre ikke det helt store fremmøde, men alligevel var det mødt 11 personer op. Vi måtte desværre
undvære vores kasser Poul Berg, som måtte blive hjemme
under dynen med lungebetændelse. Vi håber, at han snart
bliver frisk igen.
1: Valg af ny næstformand efter Kaare Hansen desværre er
taget på sin sidste rejse som Næstformand og hulefar i
CUK-Frederikssund.

store post i CUK-Frederikssund. Da dette var hurtigt overstået, var det på tid, at få noget i maven. Her var det Karsten Henriksen og Gunner Vilhelmsen l stedt fra Inge
Henriksen som ikke kunne, der havde hulevagten. Men vi
siger tak for kagen til Inge. (Den var god).
Julefrokosten den 2.december 2017. kl.13:00 i Hulen.
Der blev enstemmigt vedtaget at dette års julefrokost i
CUK-Frederikssund skulle afholdes således, at alle deltager tager noget med til denne julefrokost. For, at få et
overblik over hvad og hvem der kommer med hvad man
kan bidrage med til julefrokosten, skal man kontakte Lis
Hansen inden.

Søndag den 19.november 2019 på tlf.
42171076
eller på Liswhansen59@gmail.com.
Prisen i år er sat til 150,00 kr. pr. Person
og husk en gave til gavespillet på ca. 30 kr.
Næste huleaften er den 3.11.2017 og hulevagten har
Poul-Erik og Jan
CUK-Frederikssund ønsker tillykke med fødselsdagen
til
Kirsten Rasmussen den 5.november 2017
Karsten Henriksen den 8.november 2017
Arne Jakobsen den 9.november 2017
Torben Silving den 15.november 2017
Gumminaveren

HERNING
Per Jensen (Per Bager) blev enstemmigt valgt som næstformand indtil den næste ordinærgeneralforsamling i april
2018. Hvor efter, at han vil overveje om han tager en fuld
periode derefter. Vi takker Per Jensen, at han ville påtage
sig dette i vor forening.
Pkt. 2 var valget af ny hulefar\hulemor.

Her blev NV Lis Willemoes Hansen valgt af en enig forsamling. Vi ønske Lis tillykke med valgt og glæder os til
at hun med kyndig og kvindelig hånd varetager denne

Så kom dagen hvor vi skulle på bødekasseudflugt. 15
naver/navervenner med CUK-bussen til Nygaards Afrika i
Nr. Nebel. På vej til målet gjorde vi pit-stop i Sdr. Vium,
hvor Tove og Laurids bød på et veldækket kaffebord samt
ØL og vand inden vi forsatte til Afrika hvor vi ankom kl.
16.50. Her fortalte Niels Nygaard om hans mange safariture til Afrika for at nedlægge de mange dyr han havde
skudt og hjembragt til DK i udstoppet tilstand. Han viste
også film om selve jagterne på dyrene. Herefter havde vi
en rundtur på hans museum. KL 19 blev vi sat til et
veldækket bord med masse af god mad og der var nok af
det. KL ca. 20.30 kørte vi tilbage til Herning med CUKbussen, da nogle af naver- folkene skulle fortsætte i
private biler til hhv. Give Holstebro og Struer. En meget
vellykket tur og dag og tak til Niels Nygaard og personale.
Bødekassen er ikke tømt siger Kaj så vi må finde på noget
at bruge pengene til. Den 30. sept. var vi 6 fra Herning der
var taget til Silkeborgs 80 års Jubilæumsdag. Det var en
vellykket fest med god mad og en rigtig god underholdning med musik og dans. Stor TAK til Silkeborg.
Med kno i bord
Peder og Kaj Helmuth.

6.

HILLERØD

HØRNING

En dejlig og første messe i de nye og mindskede lokaler
havde vi lørdag den 30. september, med 17 deltagere. Det
synes ikke af mange, men hvis succesen fortsætter, kan
man godt frygte, at lårene bliver større fra for til bag end
fra højre til venstre, når vi skal presse os sammen. Men vi
nyder at komme hinanden ved, og bliver det en dag for
beklumret, kan vi vel hurtigt gribe en af de mange monterede høvle og raspe lidt af et par vinduer og få en brise
ind. Middagen er en vigtig ingrediens, og det var den dag
velsmagende gullaschsuppe. Efter suppen var vi inviteret
på kaffe og kage hos Hjernesagen, en anden forening som
også holder til i bygningen – søde mennesker, som
sygdomsmæssigt eller på anden vis har fået et hjerneproblem at slås med. Her kan man mønstre et pænt stort
antal mødedeltagere, ledet myndigt og kærligt af fr. Lisbet
og frivillige. Og vi skal takke for rigeligt med kaffe og
godt hjemmebag. - - De gaveglade kan begynde at glæde
sig til 2. fredag i december, hvor vi efter traditionen har
gaveaften. Men forinden har vi jo 2. fredag i november
huleaften. Og SÅ: den 25. november kl. 13 indvier vi
officielt vor nye hule, hvilket vi så slår sammen med den
årlige julefrokost. Så de sædvanlige som gæster har også
her noget at glæde sig til. Tilmeldinger til Hulefar Peder
på 48170712 eller 27940134.
Med kno, Bent

Til hulemødet den 6. oktober var vi mødt 10 medlemmer,
formanden og hans hustru kunne desværre ikke være til
stede, da de var optaget til anden side, så det var Christian
der havde værget som leder af aftenen. Vi startede som vi
altid gør, med at synge ”Når samlet er” og gik herefter
over til gennemgangen af ”Svenden” og der var ikke
nogen, vi mente skulle have en hilsen. Christian havde fået
nogle spørgsmål, som var opstået på baggrund af nogle
informationer, som formanden havde givet ved det forrige
hulemøde, og som havde afstedkommet nogle misforståelse, i forbindelse medudsendelse af unge håndværker på
valsen, mellem SCUK og CCEG. Vi spurgte Christian, om
han ville udrede disse uklarheder for os, han er jo delegeret til CCEG træf, dette gjorde han til vores tilfredshed.
Da der ikke var mere til det officielle, gik vi over til
almindelig hygge, og i den forbindelse havde Rasmus
lovet at fortælle om sine mere end to års ophold i Norge,
dertil havde han en del billeder, dels fra det kirkebyggeri
han havde deltaget i, hvor han viste mange interessante
detaljer af træ konstruktioner og udformning af bjælker,
han havde naturligvis også set en del af området hvor han
boede, og gået lidt på opdagelse der, og viste bl.a. nogle
fantastisk flotte vintermotiver, samt billeder af nogle andre
Norske stavkirker, det var vældig interessant, og det har
uden tvivl været både lærerigt og en stor oplevelse. Ved
sidst hulemøde havde vi ferieminder på programmet, men
udsatte dem, på grund af at vi havde gæster, så dem optog
vi så i aften, og her lagde Kirsten og Herbert ud med at
fortælle om deres tur til Skotland og Irland, det var en
rundrejse, hvor de fløj fra Ålborg via Kastrup til
Edinburgh, og her startede så en flere dages bustur,
Glasgow, Belfast og sluttede i Dublin, de havde fået
virkelig meget at se, og det havde været en spændende og
interessant tur, men meget anstrengende, de boede
nærmest i en kuffer, nogle steder havde de kun haft en
enkelt overnatning. Det var nu blevet et stykke hen på
aftenen, og vi blev enige om at fortsætte ferieminderne til
næste hulemøde. Der var selvfølgelig også i aften, nogle
der ikke kunne holde sig fra klokken, Kalle havde jo haft
fødselsdag, og Christian følte også trang til at røre ved
klokken, og der blev som sædvanlig kvitteret med blæren.
Hermed var endnu en hyggelig aften til ende i hulen.

HOLBÆK
D. 17. september var vi 13 på besøg hos Slagelse naverne.
Der blev sørget godt for os, fra vi kom til vi tog hjem igen.
Da vi var på en guidet tur i byen, var det solskins vejr,
men lidt senere da vi skulle have taget gruppebillede,
begyndte det at regne. Det var dog kun fotograferne som
blev våde. Derefter gik det helt galt med vejret. For det
regnede, haglede og blæste, som det næsten kun kan ses
på film og pludselig var Slagelse en by i hvidt. Tak til
Slagelse for en rigtig god dag. Den 8. oktober var der 8
med på en blæsende fisketur i Kalundborg fjord. Det med
mad og en lille en til halsen, blev udsat til vi kom tilbage
på land. Ideen om at tilberede vores egne fangede sil d til
julefrokosten, lykkes nok ikke i år. Ervin var den som
havde den største fangst: 1 sild og 1 makrel. En god tur,
trods alt.
TL

7.

KØBENHAVN
Andet halvårs første arrangement i Hulen var den 16.9.,
hvor undertegnede i al beskedenhed afholdte en lille
reception i anledning af mine 25 år i én periode som
formand og det fyldte 60 år. Sikke en dag med - som altid,
herlige venner. Prikken over i’et var til min store overraskelse en 2 m lang (hvad ellers?) kagemand (se billede her
i Svenden), som bagermesteren i Svinninge René Christensen var créateur af. Vi fik nydt omkring det halve, så
min fryser er blevet fyldt. TAK for ideen, og igen de
mange andre gaver jeg modtog. MEGET rørende. Og ja,
klokken blev mange! Der var søndagsmesse den 24.9.,
hvor vi traditionen tro startede med lidt morgenmad med
efterfølgende (varm) frokost, der aldrig går galt i byen. Vi
nød det bravt, men der er plads til flere. Lørdag den 7.10.,
var det så tid til at fejre 3 Naver- venner, der flot har

Alle de muntre deltagere til Jubilardag i København. I
midten fra venstre 25 års NRHF-jubilarerne Anny, Sven
Aage og Erling. Stående som nr. 3 ligeledes fra venstre
vor nye Navervensmedlem Kate.
støttet os „på papiret“ i 25 år. Det var Anny, Erling og
Sven Aage. Vi fik samtidigt optaget en „ny“ naverven
Kate, der er kommet hos os igennem mange år. Mest til
arrangementer. Ja Kate, kunne mageligt også have haft 25
års jubilæum. Igen en dejlig dag/aften, hvor vi nåede at
blive 18. Endnu engang var det svigerinde Jonna (kassererens), der havde svinget grydeskeen og kniven så intet øje
var tørt. Anni stod for det efterfølgende bagværk. En
kæmpe tak skal I have! Som annonceret i den sidste
Svend, er vort altid populære Sildebord traditionen den
første lørdag i november. Det er den 4. november hvor der

LOS ANGELES
Den første oktober afholdt vi så vores
årlige picnic under de store egetræer.
Vejret var perfekt, ikke for varmt og
ikke for koldt. Men der var stadig god
gang i alle de kolde Carlsberg. Hotdogs og Hamburgers blev nydt og der
var god gang i snak og hygge tid med
cirka 62 glade menne

Københavns 25 års NRHF-jubilarer, fra venstre Anny,
Svend Aage og Erling.
skal kastes net og garn over det herlige runde Sildebords
lækkerier. Tallerken, kniv og gaffel er dog et krav. Til nød
fingrene, ifald der er en ret der kræver det. Jeg garanterer
at der er garanti for bid. Som sidst er der nok en lille lun
ret af anden herkomst end havets glæder. Har du en „selv“
kreeret spise, smager vi gerne. Gi’ et fisketegn! Sidste
tilmelding er den 29.10. til undertegnede på mobil
29851699. Men der sikkert plads til en ekstra sardin i
dåsen eehh Hulen ifald du misser deadline. Torsdag den
16. november er det atter tid til Svende-Hulemøde, du
kommer ‘ìk? Måneden slutter vi af med Søndagsmesse der
er den 26. november. Det er også sådan en skøn dag!
BANKO! Så kan du godt varme ører og fingre op til vores
overdådige Bankomad & Spil lørdag den 2. december.
Som noget nyt begynder vi med at spise, og det er allerede
kl. 13.00. Hvad menuen præcis vil bestå af, er i skrivende
stund ikke på plads, men det er mums. Vi har derefter god
tid til de mange bankospil vi skal igennem og den fælles
hygge. Præmierne er som altid mange - ikke mindst
sidegevinsterne, og i top! Meget mere reklame er vidst
ikke nødvendig. Så op på de andre plader (fødderne), og
tilmeld dig inden den 26.11. til undertegnede.
Arrangementer:
29.10. kl. 10.30 Søndagsmesse (HUSK uret!)
4.11. kl. 13.00 Sildebord
16.11. kl. 13.00 Svende-Hulemøde
26.11. kl. 10.30 Søndagsmesse
2.12. kl. 13.00 Bankomad & Spil
Med kno i bordet
Niels „2 m“

8.
sker. Naverettene afholdt deres rafle spil og der var mange
gode ting at vinde. Den store pris blev delt i to, så der blev
$90 til to glade vindere. Ikke dårligt! Om et par dage skal
vi så have vores oktober møde og skal så til at planlægge
vores Mortens Aften med andesteg og tilbehør. Desværre
må vi også meddele at en naver til er taget på hans sidste
rejse. Naver Tom Bristing som blev født i 1925 var en
naver der kom til alle navermoderne, vi kunne altid regne
med at han kom og deltog i moderne og den gode danske
mad som han altid godt kunne lide. Desværre var de sidste
par måneder ikke så gode for ham, men han fik god pleje
og omsorg fra hans sønner. Han vil blive savnet. Æret
være hans minde.
Med Kno
Arne O/bo

NYSTED
Hulemøde den. 5. oktober 2017. Ved hulemødet var 10
svende mødt, Andy var på job i Sydafrika og det vare nok
en rum tid inden han er hjemme igen. Det blev diskuteret
om vi skulle tilslutte os udflugten arrangeret af Stoppestedets frivillige hjælpere til foråret, turen går til Bakken
med sejltur på Lyngby – Bagsværd sø, herefter frokost i en
af Bakkens restauranter (Postholdergården ønskes). Vi var
alle enige om at tilslutte os arrangementet men stiller
betingelse for tidspunkt for afholdelse af udflugten bliver i
maj. Naverforeningen betaler for svendene og transport
med bus. Hvis man ønsker at tage sin halvpart med koster
arrangementet 265,- kr. for deltagelse. Festen med Gule
ærter aflyses i november og i stedet arrangeres julefrokost
for svendene med påhæng den. 2. november kl. 17:00
hvor hulemødet afvikles inden frokosten kl. 18:00. Vi
laver hver især en ret og tager med – liste med hvem som
laver hvad sendes ud pr. mail til svendene. Julefrokost
uden påhæng afholdes ved hulemødet den. 7. december kl.
17:00 hvor hulemødet afvikles, herefter julefrokost. En
rigtig glædelig jul og godt nytår ønskes alle af Nysted
Naverforening.
Med kno Oldermanden.

NÆSTVED
Lørdag d. 02.09 havde vi tilmeldt os Foreningernes Dag i
Næstved. Vi mødte 8, og Jan fra Frederikssund kom med
udstillingsvognen. Der var tilmeldt 58 foreninger, der alle
havde noget at vise frem og fortælle om. Om det giver nye
medlemmer er svært at sige, men vi var der, vi havde en
utrolig hyggelig dag, og solen skinnede. På hulemødet d.
06. 10 bød formanden velkommen til de 13 medlemmer.
Det blev et kort møde, hvor vi talte om de aktiviteter, der
skal planlægges i årets sidste måneder. Derefter gik vi ned
til hyggeligt samvær.
Husk at hulemødet i november er rykket til d. 10.
Hilsen Marianne

ODENSE
Hulemødet i november var lidt ekstra, da vi havde en lille
tilretning af vedtægter. Ændringerne blev vedtaget
enstemmigt. Efter afstemningen overgik vi til spisning. De
gule ærter var blevet udskiftet med „ Stegt ål“. Der var
ingen der protesterede og fadene var tomme efter spisningen. Julefrokost afholdes onsdag den 29. kl. 17.00 på UV.
Ole Bøwig.

RANDERS
Fredag den 6/10 havde vi generalforsamling i Randers
Naverforening. Vi var 15 deltagere og havde heldigvis
også Bente med. Hun var så sød at passe på kartoffelsuppen, mens vi havde møde. Elo blev valgt til dirigent,
og Hans og Henning blev stemmetællere. Det blev
foreslået, at vi næste år trykker en dagsorden til hver, så
det er lettere at følge med. Det var der bred enighed om.
Nissen havde taget formandens beretning, så Elo nåede
lige at minde om Preben Uglebjerg og sangen om festfyrværkeriet, inden den dukkede op. Freddy berettede om
de mange hyggelige, gode, triste og sjove begivenheder,
der har været i løbet af året. Beretningen blev godkendt.
Laila kunne ikke komme, så Jan fremlagde regnskabet.
Det blev godkendt. Undervejs i debatten talte vi om vores
garantkonto og renten på den. Det undersøger vi. Der var
forslag fra bestyrelsen om at optage Bente Løwe som
naverven. Det blev fluks vedtaget, og hun optages på
næste møde. Velkommen i flokken, Bente :o) Herefter
kom vi til valg til bestyrelsen. Hverken Bitten eller Laila
ønskede genvalg. Vi skylder jer begge stor tak for jeres
indsats som næstformand og kasserer gennem mange år.
Det har været trygt og rart at have jer på de to poster. KB
blev valgt som næstformand. Velkommen på posten, KB,
og tak fordi du meldte dig. Ingen navere ønskede posten
som kasserer. Undertegnede har sagt ja til at løse opgaven,
men det kræver en vedtægtsændring, da jeg er naverven.
Derfor bliver næste hulemøde til en ekstraordinær generalforsamling, så alt kan gå rigtigt til. Jan blev genvalgt
som revisor. Henning har lagt flere billeder på hjemmesiden og opfordrede alle til at skrive om sig selv i ”Den
blå bog”. Herefter var generalforsamlingen slut, og Anne
Marie ringede med klokken. Tak for det, Anne Marie.
Bente kom ind med kartoffelsuppen, som Hans (vist) også
har haft andel i, og alle spiste med god appetit – så god, at
der faktisk var helt stille i Hulen – det oplever vi ikke så
tit :o) Tak for mad, I beholder pladsen. Da sulten var
stillet, sang vi for Anne Marie i et godt, muntert tempo. Vi
siger tillykke til Jytte Neis, der fylder 65 den 18/11.
Undertegnede glæder sig til sit 10 års jubilæum som
naverven den 2/11. Der er julefrokost i Hulen lørdag den
25/11 kl. 13. Pris 150 kr. Husk også gave til 25 kr. Sidste
tilmelding den 12/11. Der er søndagsåbent den 12/11 og
26/11 (rester fra julefrokost). Vi holder ekstraordinær
generalforsamling fredag den 3/11 kl. 19.00.
Med kno, Helle

9.

SILKEBORG
Vi samledes i alt 11 til vor generalforsamling d. 23.
september, og Boje åbnede den med en velkomst hvorefter vi på traditionelt vis afsang ”Når samlet er vor naverflok”. Til valget modtog Boje genvalg som formand, samt
Henning Andersen ”Skipper” modtog genvalg som
bestyrelsesmedlem. Christian Martinsson blev valgt ind i
bestyrelsen og Michael Rasmussen udgik som bestyrelsesmedlem. Peter Tanghùs og Jørgen Grundtvig blev begge
valgt som suppleanter til bestyrelsen. Endvidere blev
Preben Sørensen og Peter Tanghùs valgt til revisorer. Vor
bødekasse blev optalt, og de tre nærmeste gæt blev: Alex
der vandt 3 mdr. eftergivelse af kontingent, Christian fik 2
mdr. eftergivelse og Kai Erik ”Mads” fik 1 mdr. eftergivelse. Det var et hyggeligt og humørfyldt 80-års jubilæum
vi fejrede d. 30. sept. hvor i alt 65 personer, fra egen og
andre naverforeninger, venner, bekendte og sponsorer,
blev forsamlet i Lunden Silkeborg ved 14-tiden over en
sandwich med tilbehør. Musikken fik os på fornøjelig
måde godt rystet sammen (hvad han, efter egne udtalelser,
ikke havde særlig svært ved). Vi skulle jo også have et
foto hvor vi står forsamlet under fanerne. Da vi endelig
havde fået opstilling udendørs valgte én og/eller anden at
åbne for vandhanen, så vi måtte skaffe en plads indendørs
til dette arrangement. Middagen (oksefilet, svinemørbrad
og/eller kyllingeinderfilet) blev nydt med stor og udsøgt
nydelse (hvad vi kan takke Rikke og Co. for). Musikken
sørgede for en hyggelig baggrundsstemning og det
udviklede sig til man kunne nyde både middagen og
indimellem en dans eller to. (Det er ikke tilrådelig at nyde
begge dele samtidig). Det bør absolut nævnes at Solvej
(Fredericia) gav et par numre på sin yderst velklingende
sav sammen med musikken. Ved 23.30 tiden var det ved at
ebbe ud, og kl. 24 kunne vi se tilbage på et dejligt hyggeligt og underholdende jubilæum. Tak skal i have alle
sammen. Til sidst, og ikke mindst må jeg påminde medlemmer af CUK-naverne Silkeborg at vi afholder månedsmøde søndag 29.okt. kl. 10.00, hvor der på vanlig vis er
morgenkaffe fra kl. 09.00.
Med kno i bordet Skipper.

SLAGELSE
17. september havde vi besøg af Holbæk Naverforening.
Vi startede med morgenkaffe m.m. kl. 10:00 hvorefter
Hans Vicevært var guide for størsteparten på en rundtur i

Slagelse. Ca. kl. 13:00 vendte alle tilbage idet vejrguderne
gik helt amok med både torden, hagl, regn og blæst. Men
alle fik hurtigt varmen ved den efterfølgende frokost som
Søren, Helle, Ejner og undertegnede havde stablet på
benene. Vi havde alle tiders eftermiddag med de herlige
folk fra Holbæk.

29. september var der åbent hus i hulen i forbindelse med
Sct. Michaels Nat i Slagelse. Det blev, som sædvanligt, en
både herlig og hektisk aften med ca. 90 besøgende. Ejner
og undertegnede stod for fortælling om naverne mens
Birgit, Søren og Inger klarede servering og opvask m.m.
Inger havde desuden lavet dejlig hjemmebag og Carit var
igen helt formidabel med ”maveorglet”. Vores alderspræsident, Iris Rafn (94 år ung), kan slet ikke undvære
samværet og fik hjemmeplejen til at komme i hulen.
Grethe hjalp til med servering og stod for optælling af
gæster. Den indsats alle gjorde for at det blev så vellykket,
kan ikke vurderes højt nok. Tak for det!

Hulemøde d. 6. oktober blev startet med sang nr. 29. Vi
var 12 medlemmer + 1 gæst. Tilmelding til Frokost/Banko
blev afsluttet. Vi må konstatere at Valdemars flagene fra
Danmarkssamfundet ikke længere ”går som varmt brød”.
Så derfor skal formanden sende forslag om at vi ”kun”

10.
modtager 100 stk. næste gang. Festudvalget er gået i gang
med at arrangere noget til vores 75 års jubilæum. Så er
Slagelse Naverforening kommet på Facebook ved Helle
Rygaard. Kassereren orienterede om et fint økonomisk
overskud ved åbent hus til Sct. Michaels Nat. Så var det
tid for den kulinariske oplevelse som Hans Tømrer og
Grethe var vært for da de har haft fødselsdag. Tillykke til
begge. Søren havde spædet til med kryddersild og karrysalat og jeg tror ikke nogen gik sultne fra bordet. Hulen
blev behørigt forladt ca. kl. 22:30 efter vi havde sunget
minderne.
Med kno i bordet: Erik

fra Sjælland. Pigen fra Fyn. Jytte Andersen. Jytte og Peter
fra Randers. Else og Otto og ikke mindst vores Chefredaktør. Håber i nød det alle, maden slog også til. Stor tak til
dem der overnattede, og havde ryddet op og vasket op, der
var så pænt, Da vi lige var forbi næste dag. TAK. HUSK
GULE ÆRTER DEN 18. NOVEMBER, kl. 13.30.
TILMELDING TIL HANS EMBORG SENEST DEN 8.
NOVEMBER. MØDE DEN 27. OKT. MØDE DEN 24.
NOV. MØDE DEN 29. DEC. HUSK VI HAR VINTERFEST DEN 20. JANUAR 2018. Inger Emborg ønskes
tillykke med de 65 år den 20. november. Bianca Schmidt
ønskes tillykke med 70 år den 19. december. Tak til Inger
for mad, lidt fra Ålegilde og ellers Ingers frikadeller.
Med kno LIS

ÅLBORG

Hans „Tømrer“ 60 år 1. okt.
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.

SØNDERBORG
Sønderborg d. 6-10-2017. Hulemøde, vi var 5 mand.
Børge bød velkommen. Så kom der en dato til julefrokost
d. 18-11-2017 kl. 11oo, ingen slut tid. Da Susie ville lave
en, hvad der høres til. Andre foreninger, naver-navervenner, og påhæng er også velkommen. S.U. 3-11-2017.
TIL BØRGE TLF. 20465461 ELLE SUSIE TLF.
28904543. ANGÅENDE INDKØB. Kom og få nogen
hygge timer.
Med kno i bordet John

VEJLE
Mødet den 29. september, synes vores Formand, at vi
skulle starte med at synge nr. 20. Jeg var en lystig vandringsmand. Program for næste år er ved at blive lavet,
som udkommer senere. Men er der nogle der vil besøge
os, så ring til Hans Emborg. TLF 40 92 97 05. Tak til
Bjarne for omgang, også en stor tak for omgang til Lis og
Kajs datter og barnebarn, de lånte lige hytten en nat, bor
ellers i Ålborg, lidt langt at køre for at sove, når da de nu
alligevel var i Vejle, og de er jo kommet der fra barnsben,
så nyder de det. Tak til de to. Hans takker Kaj og Lis for
mad til Ålegildet, vi takker også for besøg, Birgit og Sten

Hulemøde Aalborg naverne 6-10-2017. Formanden kunne
byde velkommen til 14 svende. Der efter havde vi fornøjelsen af at kunne optage et nyt medlem Benny Danielsen,
som er udlært blikkenslager, og en festlig fyr. har i mange
år arbejdet i Norge, Sverige og på boreplatforme i Nordsøen, så han opfylder til fulde betingelserne for at blive
medlem. På vores næste hulemøde håber vi at kunne
optage endnu 2 nye medlemmer, så mød op og hils på
dem. Herefter sang vi som sædvanlig nr. 32. Thule Hans
havde store problemer idet hans krus som han havde
medbragt fra Thule var blevet væk. Stor var hans glæde da
han fandt ud af, at det stod på baren klar til brug. Formanden orienterede om, at forberedelserne til pinsestævnet
skrider fremad. Rune og Kurt var klar med det kulinariske,
Dansk bøf med det hele. Benny takkede for optagelsen og
slog på klokken, kasketten klæder ham rigtig godt. Iver
har set lidt på vores arkiv, og fundet spændende historier
fra pinsestævnet 1966, der blev afholdt i Aalborg. Ligesom han kunne fremvise billeder og beskrivelser fra det
gamle Aalborg. Der er ved at være god gang lørdags
arrangementerne, der som altid er anden og fjerde lørdag i
måneden fra kl. 11 til ca. 13. Efter vi havde sunget
minderne kl. 22. gik snakken endnu et par timer, og vi
kunne slutte aftenen i god ro og orden.
Med kno
Svend-Erik

ÅRHUS
Desværre ikke noget fra hulemøde med ledsager den
22.10. da jeg var på ferie i Skotland og Irland.
Næste hulemøde er den 3.november, stiftelsesfest
lørdag den 11. november. Husk tilmelding til hulefar
senest den 2.11.
Frank Ibsen ønskes tillykke med de 70 år den 29.11.
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.
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

