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Husk Vinterfesten i Vejle
lørdag den 20. januar 2018 kl. 18.00.
Pris 200,00 kr. pr. person inklusiv 2
genstande, festmenu og dans og natmad.
Tilmelding til Hans Emborg tlf.: 75830901
eller 40929705. Mail: h.emborg8@gmail.com

Ohøj i Hulerne.
Til Pinsetræf fik jeg lov at lave et indlæg i Den Farende Svend ang. ungdoms udveksling.
Her er så et lille indlæg.
YFU Danmark er en non profit og aldeles ikke religiøs/politisk organisation, som pt. udveksler med ca. 30 lande i hhv.
Asien, Nord/Mellem/Syd Amerika, Europa og Down Under. YFU DK er en del af YFU i hele verden. Organisationen er
70 år gammel.
Målgruppen er 15-18 årige som bor hos en familie, går i skole, samt efter bedste evne lærer så meget sprog/kultur som
man kan suge til sige på blot 1 år.
Der kommer også nogle til Danmark, de skal det samme. Her er opgaven for organisationen så at finde værtsfamilier der
matcher ansøgeren.
Lighed mellem Naver og udvekslings student er stor. Ikke mindst det at åbne sit sind for noget nyt.
Men det vil føre for vidt at beskrive alt her.
Jeg vil bede læseren betænke om I kender nogen der trænger til at komme på udveksling, eller trænger til at få en
udvekslings student i familien.
Videre information, kan findes på Nettet: YFU Danmark, hhv. hjemmeside og Facebook.
Og hvem skriver: jow, jow, medlem af ungdoms afdelingen hos Vejle Naverne, Bestyrelses medlem i YFU og en i øvrigt
livsglad ung mand i sin bedste alder.
Med Kno Per

YFU DANMARK
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FØDSELSDAGE

JUBILÆUM

D. 16-12-2017
70 år

Flemming Laugesen (Herning)
Vestparken 28, Lind
7400 Herning

D. 19-12-2017
25 år
NV

D. 19-12-2017
70 år

Erik Knudsen (Stockholm)
Tolvmansgatan 29,
S-654 60 Karlstad
Sverige

Svend Åge Lorenzen (København)
K. M. Klausens Gade 30, st.th.,
2450 København SV
Danmark

D. 1-1-2018
10 år

D. 19-12-2017
70 år

Bianca Schmidt (Vejle)
Hans Egedesvej 14,
7000 Fredericia

Arne Brinkland (Los Angeles)
1442 E. Sunview Drive,
Orange, CA 92865
USA

D. 22-12-2017
70 år
NV

Gert Dyreholt (Nakskov)
Tjørnedevej 131 B,
4340 Tølløse

D. 1-1-2018
10 år
NV

Morten Clausen (Nakskov)
Rønnebærvej 16 st.,
4900 Nakskov

D. 1-1-2018
10 år

D. 28-12-2017
65 år

Bjørn Petersen (Nysted)
Skovstræde 7,
4880 Nysted

Hans Waage Jørgensen (Los Angeles)
6171 Melvin Drive,
Tarzana, CA 91356
USA

D. 1-1-2018
105 år

Naverne København (Naverforening)
Ingerslevsgade 108, kld.tv.,
1705 København V

D. 1-1-2018
115 år

Naverne Zürich (Naverforening)
Schaffhausenstr 118, c/o Frank Petersen
CH-8412 Aesch bei Neftenbach
Schweiz

D. 10-1-2018
15 år

Naverne Nakskov (Naverforening)
Strandpromenaden 9,
Rosnæs Bådlaug, Skurområdet
4900 Nakskov

D. 11-1-2018
10 år

Leif Nørgaard (Århus)
Kirsebærvej 16,
8471 Sabro
Danmark

D. 28-12-2017
80 år

D. 29-12-2017
50 år

D. 31-12-2017
75 år

Hans Waage Jørgensen (Los Angeles)
6171 Melvin Drive,
Tarzana, CA 91356
USA
Niklas Pedersen (Stockholm)
Flat B 123 Powys Lane, Palmers Green
London N13 4HJ
England
Henning Roger Sørensen (Randers)
Stadfeldsvej 43, 1.th.,
8930 Randers NØ

D. 1-1-2018
75 år

Ole Bøjstrup Hansen (Århus)
Toftevej 21,
8543 Hornslet

D. 12-1-2018
60 år

Per Eriksen (Holbæk)
Tygestrupvej 2 A,
4295 Stenlille

D. 14-1-2018
60 år

Søren Sohn Christensen (Calgary)
10 Elma Street W,
Okotoks, AB T1S 1J7
Canada

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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TAK - TAK - TAK - TAK
Jeg vil sige Hillerød Naverforening m. formand Arne
Esbensen mange tak for den fine opmærksomhed ved
mit 60 års jubilæum, som Naver.
Med venlig hilsen
Mogens Norlin

Jeg vil gerne takke for det gode samarbejde og
opbakning jeg har fået fra CUK Silkeborg, foreningen i
CUK, HB, DFS og vor webmaster i min tid som sekretær
i Silkeborg, og jeg er sikker på min afløser Christian, vil
blive lige så godt modtaget som jeg i sin tid blev.
Jeg vil håbe det gode samarbejde vil fortsætte i samme
stil.
Med naverhilsen ” Skipper”

Formandens Spalte.
Nu hvor dagene ikke indbyder til de helt store udendørs aktiviteter, og hvor der så bliver tid til, at fokuserer på det kommende pinsestævne i Aalborg, og med de emner-forslag, der evt. skal drøftes-vedtages i foreningerne. Det er godt nok i god tid, at HB minder os om det, men vi ved, at lige pludselig, så er tiden gået, og hvad nu? Der er et stort
emne, som vi gerne skulle have afklaret inden stævnet, og det er: Valg af ny hovedkasserer. HB anmoder foreningerne om at drøfte det indgående, for HB er sikker på, at der
blandt vore medlemmer er flere kompetente personer, der kan overtage arbejdet med
hovedkassen.
Når I læser dette indlæg, har I rundt i foreningerne modtaget et kortfattet resume af,
hvad der gik forud for CCEG-kongressen i Genf i oktober, og hvad beslutning der blev
truffet i Genf.
Her igennem skal der fra HB/SCUK rettes en stor tak til de tre delegerede ( ChristianJan Erik og Geert ) for den indsats, de lagde for dagen, og for det der blev opnået i
Genf. SCUK ER STADIG MEDLEM AF CCEG, trods modstand mod vores medlemskab
fra enkelte afdelinger af Rechtshaffenen Fremden Zimmer und Schieferdeckergesellen.
HB vil hermed ønske alle medlemmer af SCUk samt deres familier en rigtig glædelig
jul. Samtidig ønsker vi i SCUK en rigtig glædelig jul til personalet på Sdr. Hygum
Hjemstavnsgård, med tak for mange hyggelige timer i jeres selskab. Vi ser frem til gensyn i 2018, hvor forhåbentlig flere af vore medlemmer lægger vejen forbi Sdr. Hygum.
Med kno
Kaj Jepsen
Formand HB.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

HB Møde. Århus 14.10.2017
Formanden bød velkommen til de fremmødte HB-medlemmer samt Christian Riedel og Ole Michael Strange, der havde
”fælles” arbejde i Arkivet. Ligeledes var formand og næstformand fra Aalborg indbudt til mødet, idet der i forbindelse
med en skrivelse til HB omhandlende flere spørgsmål fra CUK-Aalborg’s side, var opstået nogle misforståelser ang.
medlemskabet af CCEG, samt CUK’s fremtidige bestræbelser på, at sende Svende på ”Valsen”.
Dialogen foregik i en rigtig god atmosfære, og misforståelserne blev ryddet af vejen.
Hovedkassereren orienterede om, at Post Danmark sætter prisen på forsendelse af bladene op fra den første januar 2018.
Frode havde ikke beløbet, men forhåndsoplysningerne fra Post Nord var, at det var en ”lille” stigning.
Arkivet.
Der blev undersøgt om vi havde de blade som manglede, i forbindelse med at det kongelige bibliotek, er ved at skanne
alle vores blade ind.
Referent Ove Graae
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Generalforsamlingen i Genève 2017
Som nogen måske allerede har bemærket eller hørt om? deltog Gert Stage fra CUK-Zürich- Christian Riedel fra CUKHørning og undertegne som delegerede for SCUK i C.C.E. G’s generalforsamling i Geneve i dagene fra den 19 22.oktober.2017.
Det var et par udbytterige dage for SCUK at deltage i dette arrangement i
Geneve. Vi blev utroligt godt modtaget af alle de fremmødte svende.
Fredag 20.10.2017 formiddag, gik med, at vi alle 3 var på en lidt længere gå tur
i Geneve (ca. 10 km) for at finde båden og se hvor selve stævnet skulle
foregå.
Om aften var der Svendeaften på „La Sportive“ i Genève og registrering og
hyggeligt samvær. Her fik vi alle 3 en meget positiv modtagelse og en dialog
om SCUK-Naverne og vores traditioner og foreningen.
Lørdag den 21.10.207 var der den officielle generalforsamling ombord på
Bateau Genève, som var en hjuldamper, som lå til kajs i Geneve.
Generalforsamlingen startede kl.09:00. Og den var først færdig omkring kl.20:30 (Det var noget af en opgave).

Frem til frokost gik med, at formanden Ludwig Hense bød velkommen og, at der blev læst op fra protokollen fra sidste års
generalforsamling. Og alt det formelle foregik frem til frokosten.
Efter frokosten blev møde genoptaget og man tog fat i dagsorden
igen. Omkring kl.16:00 var der officiel afsløring af skulpturen ”Was
die Welt zusammen hält”.
Efter denne seance med afsløring af dette flotte monument og
fællesfoto på båden, var det på tide, at genoptage mødet.
Her blev vandrerhjemmet Dümmer præsenteret og drøftet, samt
næste års C.C.E. G træf i Lyon i Frankrig.
Under punktet 22. havde de Rechtschaffenen fremden Zimmerer- und
Schieferdecker gesellen Deutschlands fermlagt et forslag, til
Generalforsamlingen, at de mente, at SCUK-Naverne skulle
udelukkes som medlem af C.C.E.G. Her må jeg rose Christian Riedel
og Gert Stage. De trådte begge i karakter, og på en overbevisende
måde fortalte de Rechtschaffenen fremden Zimmerer- und Schieferdecker geseller Deutschland, at SCUK-Naverne
allerede sidste år på møde i Lauf an der Pegnitz 2016 fremlagde, hvad der var vores intentioner i fremtiden mht. at sende
Svende på Valsen.
Men alt i alt, var det en god oplevelse, at være deltaget i C.C.E.G generalforsamlingen, hvor der til tros for lidt bump på
vejen, fik en utrolig varm velkomst af alle tilstedeværende svende m.m.
Men jeg vil slutte dette indlæg med, at rette en særlig stor tak til Christian Riedel og Gert Stage. Uden dem og deres store
hjælp med at være tolk i Tysk og Fransk for mig. Uden deres hjælp var jeg virkelig en gang i mellem på spanden.
Det endelig referat fra Generalforsamlingen vil komme i Den Farende Svend og på hjemmesiden, når vi har modtaget det.
Med kno i bordet
Næstformand i HB
Jan-Erik Johansen
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Foreningsmeddelelser
HERNING
FREDERICIA
Det er med beklagelse at jeg må meddele, at vi må lukke
Fredericia Naverforening fra dags dato. Efter en del
udmeldelser. . Sygdom osv. Så vi er heldige hvis 3
personer viser sig. Og det kan vi ikke betale husleje med.
Vi ses nogen af os derude. Vi er nogle der vil flytte til
andre foreninger.
Men herfra tak for nu.
Med kno S.W.

FREDERIKSSUND
Frederikssund - Hulemøde dem 3.oktober 2017. Vi var
samlet 15 Nav & NV, samt 2 gæster i hulen denne aften.
Det blev en hyggelig aften, hvor klokken blev flittigt
brugt. Det var Kisser og Karsten som begge syntes, at de
skulle glæde os andre med en lille genstand i forbindelse
med deres respektive fødselsdage. Vi kan kun sige mange
tak og et stort tillykke. Til orientering, så har CUKFrederikssund fået oprettet en Facebook profil under
navnet CUK-Naverne i Frederikssund. Denne Facebook
side vil fremover blive brugt som et supplement til hvor
hjemmeside https://cuk-frederikssund.dk, og hvor der
fremover vil komme opslag om diverse arrangementer og
hilsner m.m.
CUK-Frederikssund ønsker alle, samt familie en rigtig
glædelig jul.
Næste hulemøde er julefrokosten 2017 lørdag den
3.december kl.13:00 i hulen. - Hulevagten har bestyrelsen
samt hulemor.
Med kno i bordet og ønsket om en rigtig glædelig jul til
alle i CUK-Naverne
Sætternissen

Vi var 11 naver- navervenner til hulemøde i okt. Vagner og
frue har haft en stor oplevelse de har været på Bornholm
for første gang. Jeg troede ellers at alle havde været der
med skolen. Det gjorde ikke så meget at turen kostede en
del da Vagner har solgt en del af hans fine værktøj for
gode penge. Så kom maden på bordet og det er jo altid et
højdepunkt på vores onsdagsmøde hvidkålsrouletter og
dessert æblekage herlig måltid tak til Harald og Lilly.
Næste møde bliver maden leveret af vores lokale slagter så
det bliver ham der får roser hvis det er godt. Det må vi
håbe da han skal levere en 7 retters menu til vores
julefrokost. Peder Tønder har lovet at komme med
velkomstdrink til næste møde så må vi håbe at den ikke er
for stærk da der nogle der skal på arbejde næste dag.
HUSK JULEFROKOST DEN 1-12 KL-17-30 PRC
Så er Ole Eriksen taget ud på den sidste rejse.
Han vil være savnet af familie og naverne.
Æret være hans minde.
Med kno i bord
Peder

HILLERØD
Hvem elsker ikke at være lidt ekstra i centrum, blive fejret
eller nusset lidt om. Den chance ville vor kære
hulefarmutter Hanne heller ikke lade gå fra sig forleden,
hvor hun, og så lige akkurat til messen, tillod sig at ”gå på
valsen” og lade sine 60 år fejre ude i byen og hvem ved
hvor. Vor omsorgsvansmægter til trods skal det være
hende vel undt. Og Rudi klarede da også rullepølsen og
pynten til mavernes tilfredshed i Hannes fravær. –
Formandens netop reviderede navneliste viser også, at der
så sandelig i det kommende år bliver anledning til at lade
sig fejre og skåle med hinanden. Vi har nemlig kommende
fødselarer, som hver især kan pleje deres 95, 90, 85, 80 og 3
gange 75 år. Naverjubilæer har vi da også: 20, 15 og 10 år.
Hvor er det hyggeligt at have noget at se frem til! – Her
tæt på har vi et par sædvanligvis gode hule- og
messedage at se frem til. Og så skal fantasien igen bringes
i brug til den årlige pakkefest 2. fredag i december. Og så
kommer der igen jul og familie og risengrød. Hvornår har vi
egentlig tid til et normalt liv! Ja ja. - - Tilmeldinger til vore
arrangementer til Hulefar på 48170712 eller 27940134.
Med kno, Bent
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HOLBÆK
Ved sidste hulemøde var der 16 mødt op. Ervin og Daffy
havde begge taget deres harmonika med, så for første
gang havde vi en harmonika – duet i hulen. Og det
bevirkede, at vi fik sunget en hel del den aften. Ervin
ønskes tillykke med 75 års fødselsdagen d. 12. december.
Husk vi afholder julefrokost d. 2. december kl. 13.00
TL

haft fødselsdag, og en der bare ikke kunne holde fingrene
fra klokken, og der blev naturligvis kvitteret med blæren.
Christian fortalte om sin tur til CCEG- kongressen i
Geneve, det havde helt igennem været en vellykket tur
såvel for ham som for CUK, de misforståelse og mislyde
der havde været blev ryddet af vejen, og mødet havde

HØRNING
Vi var mødt 12 naver og navervenner til hulemødet den 3.
november, og indledte mødet som vi plejer med at synge
”Når samlet er …” herefter bød formanden velkommen til
aftenens møde, han fortalte, at Christian havde været til
CCEG- kongres i Geneve, og det ville han fortælle lidt om
senere. Herefter gennemgik vi svenden, for fødselsdage
m.m. og blev enige om at Slagelse skulle have et telegram,
og det blev sendt rund, så de tilstedeværende kunne sætte
deres autograf. Vi gik herefter i gang med at tilrettelægge
programmet og opgaverne for åben mølle, der i år finder
sted den lørdag den 2. december fra kl. 1100 til kl. 1500,
Kalle taler med banken om slik til godteposer, Bente og
Karen pakker poserne, Jens sørger for, at det bliver
annonceret på Facebook under ”Borger i Hørning” og vi
dropper avis annonceringen i år. Bemandingen fastlægger
vi på hulemødet den 1. december. Formanden meddelte, at
han ikke kunne være til stede ved åben mølle
arrangementet, da han den dag havde en opgave i Øster
Højst borgerforening. Det blev aftalt, at vi til banko spillet
den 1. december skulle, som sædvanlig medbringes en
gave til ca. 30,00 kr. og hulen sørger for amerikansk lotteri,
samt gaver hertil. Mens vi nu var så godt i gang med
planlægning, blev det fastsat, at nytårstaflet skulle finde
sted den 6. januar 2018 fra kl. 1300 til? Claus havde
medbragt en Mosel kasket som gave til foreningen, som
havde tilhørt Ester Lund, og vi takker mange gange for
denne, det var længe siden han havde modtaget den, men
ikke haft lejlighed til at aflevere den før nu. Herbert havde
ligeledes en gave med til foreningen, som han havde
modtaget af sin svoger, det var en bog med titlen ”En
Navers dagbog” som han havde fundet på et loppemarked
og straks købt, vi siger også mange tak for denne. Gave
regnen var ikke slut hermed, for Claus havde endnu en
ting med, nemlig en murer ske med 6 snapsglas, vældig fin
udført, og også tak for denne. Der var nogle der havde

været meget positivt. Hulefædrene serverede hotdogs, og
det var igen en succes, det er de rigtig gode til. Kalle
gjorde opmærksom på, at vi havde et gammelt hængeparti,
nemlig ferieminder, det var indtil nu ikke gjort færdig, så
det gik vi i gang med. Kalle fortalte at han og Bente havde
været i Berlin med deres børn og børnebørn, de havde fået
meget at se der nede, de havde bl.a. besøgt et hemmeligt
Stasi fængsel, og det havde været lidt af en barsk
oplevelse, men de havde haft en rigtig god tur med
familien. Flemming fortalte om hans og Connys tur til
Mosel, de havde undervejs haft et 3 dages ophold i
Bielefeldt, og fået set lidt af byen, ved Mosel havde de
bl.a. besøgt et Buddha museum med mere end 2000 figurer,
i Traben Trabach. Omkring kl. 2200 sang vi minderne, idet
der var nogle der skulle sydpå, og gerne ville af sted, vi
andre blev hængende lidt længer, og dermed var endnu en
hyggelig huleaften slut.
Flemming.

KOLDING
Lørdag den 21. oktober fejrede vi i Kolding vores 75 års
jubilæum. Stiftelsesdag 6/7 1942.
Vi var 14 deltager til hyggelig eftermiddag.
Med kno i Bord Arne.

KØBENHAVN
Det er længe siden at vi har måttet aflyse 2 mødedage i
rap. Det var Svende-Hulemødet den 17.10. og Søndagsmessen den 29.10., der desværre gik i vasken eller rettere
blev droppet, blandt andet grundet sygdom. Der var til
gengæld ingen grund til at stryge Sildebordet den 4.11.,
der som altid også var en succes. Vi nåede at blive 15 der
absolut havde en minderig og fangstfuld dag. Der var
lange fiskestimer, og de blev næsten spist op. Endnu en
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gang tak for de hjemmelavede specialiteter og til Kate
også for snapsen til Hulen. Vi havde besøg af Reiner og
frue. Førstnævnte er søn af Henry W. Larsen der nåede
over 60 års medlemsskab i CUK, og dermed 3 mønter i
det runde bord og 3 „våbenskjold“ i den gyldne bog. Det
er rart med de mange historier og minder vi har hos Naverne - og vennerne. Har du fortrudt at du ikke har fået
tilmeldt dig Bankomad- & Spil lørdag den 2. december,
skal du fluks ringe til undertegnede på tlf. 29851699 eller
33150985. Så prøver vi at gøre plads til dig/jer. Thi det
skal opleves! Præmier og humøret er i særklasse denne
dag, hvor ordet BANKO virkelig kommer til sin ret. Tal
opråberen kommer virkelig til kort eller rettere til tal brikkerne denne dag. Året går nu på hæld, hvorfor det onsdag
den 20. december atter er tid til Jule-Hulemøde. Ih hvor
skal der julehygges med de obligatoriske æbleskiver m.v.
En frisk Københavner Nav for det kommende første
halvår udkommer og bødekassen skal tømmes efter bare 3
måneder. Ihh hvor er det hele spændende, og trods „kun“
3 måneder er det absolut værd at komme i Hulen og gætte
bødekassens indhold. Den forbavser altid! Så vi ses, ‘ik?
Inden vi skal skrive 2018, vil jeg allerede nu ønske alle
Københavns medlemmer, vores støtter og foreningerne
ude som hjemme en rigtig glædelig jul og et god nytår.
Tak for det gamle år og pøj-pøj til os alle i det nye og
fremover!
Arrangementer:
2.12. kl. 13.00 Bankomad & Spil
20.12. kl. 13.00 Jule-Hulemøde
Med kno i jule- og nytårsbordet
Niels „ 2 m“

også leverede maden til pinsestævnet„ og drikkevarerne
giver fluekassen også. Gløgg og æbleskiver m.m. bliver d.
15/12 kl. 19.oo hvor vi nok finder raflebægerne frem.
Mødet sluttede i god og orden HO. HO.
Hulemøde afholdes lørdag d. 2/12 kl. 14.oo
Gløgg æbleskiver m.m. 15/12 kl. 1900
Mærkedage:
Henning Brogaard, 30 års jubilæum 6/11
Gert Dyreholt
70 år d.22/12
Else Perez
74 år d. 27/12
Nakskov Naverforening ønsker alle en god jul samt et
godt nytår.
Henning Brogaard

LOS ANGELES
I skrivende stund står Mortens Aften for døren. Vi fejrer
den aften på næste lørdag den 18. november 2017. Vi får
fuldt hus - 65 naver og navervenner har tilmeldt til Max
store middag. Vi har i øjeblikket lidt problemer med de
nye små egetræer vi har plantet, rådyrene er i gang med a
spise barken, så vi skal have noget beskyttende sat omkring stammen. I december skal Connie og Cathy stå for
julemiddagen og vi skal tilmed også afholde general forsamling og valg af bestyrelsen og så må vi se hvad der
sker. Hermed ønsker vi alle navere fjern og nær en RIGTIG GLAEDELIG JUL OG ET GODT NYTAAR fra
LOS ANGELES NAVERKLUB.
Med Kno
Arne O.

NÆSTVED
NAKSKOV
Hej Nakskov, så er jeg på banen igen, efter en hård knæoperation og stadigvæk på morfin efter 3 måneder, så hvis
andre også skal have nyt knæ, så tænkt jer godt om. Hulemødet d. 4/8 blev afholdt med kun 6 deltager. Der blev de
orienteret om at jeg skulle under kniven d. 8/8, hvorpå vi
var enige om at sløjfe raflingen, og hulemødet d. 1/9. derefter skulle det gå som normalt igen. Hulemødet d. 6/10
blev afholdt med 9 fremmødte, vi talte om hvad vi skulle
gøre for at få lavet gården færdig med fliserne, og det
lykkedes os at få de sidste fliser, som passede med de
fliser der lå der, og toilettet fik vi også sat op, som pigerne
kan lade deres dyre dråber, uden at det sprøjter på deres
ben, halvtaget er også kommet op, så de smøghungrede
kan stå i tørvejr, og kan indtage den friske luft gennem et
filter. Hulemødet d.3/11 var der mødt 9 op,„ jeg kan ikke
lade være med at være glad, da vi har en mødeprocent der
ligger på ca. 90„da vi nu snart nærmere os jul, var det
også hvornår vi skulle have julefrokost. Vi flytter hulemødet til lørdag d. 2. december kl. 14.oo, og efter mødet,
smider vi forbenene op i ædetruget, hvor det igen er fluekassen der må stå for skud, maden bliver leveret som sædvanlig af lido, det bliver igen det store julebord „dem som

Til hulemødet d. 10. 11 bød formanden velkommen til de
12 fremmødte medlemmer. Finn kaldte Margrethe Eli op.
Hun fyldte 75 år for nylig og fik overrakt en kontant hilsen
fra foreningen samt det telegram, hvor medlemmer samler
ind og skriver sig på. Margrethe var meget glad for, at der
var blevet tænkt på hende. Hun kvitterede ved at give en
omgang til andestegen. Det blev besluttet, at hulemødet i
december rykkes til d. 9. kl. 12:30. Det betyder, at vi holder mødet inden julefrokosten. Der er sat sedler op, hvor
man kan tilmelde sig til julefrokosten. Prisen er 100 kr.
inkl. øl, vand og snaps, da bestyrelsen har besluttet, at
foreningen giver et tilskud. Husk at medbringe en pakke
til en værdi af ca. 30 kr. De indgår i den traditionelle auktion, som holdes i løbet af eftermiddagen. Der er også sat
seddel op til gløgg & æbleskiver d. 15.12. kl.16. Sæt X i
kalenderen og lad os hygge os sammen. Der er hjerterum
til mange. Efter mødet gik vi ned til et veldækket bord. Vi
var 17, der nød Carstens andesteg efterfulgt af Lisas ris a
la mande. Finn og Kurt var de heldige, der fik mandelgaver. Det var en utrolig hyggelig aften, hvor det blev
midnat inden vi sagde godnat efter endt oprydning. Når
dette læses, er vi tæt på julen. Derfor ønskes alle i nær og
fjern en rigtig glædelig jul samt et velsignet nytår.
Hilsen Marianne
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ODENSE

SILKEBORG

Hulemødet den 1/11 forløb ganske fornøjeligt, med en
masse god snak. Vi hyggede os og den flade rullepølse var
blevet udskiftet med lun fiskefile, Bøf med spejlæg, lufttørret skinke med røræg, lun leverpostej med bacon og
ristede champignon. Derefter var der ostebord med 4 slags
oste i forskellige styrker. Mødet sluttede med højt humør.
Ole Bøwig

Der var ved vores månedsmøde D. 29-10-2017 mødt 11
personer til en dejlig dag. Bøje bød velkommen, hvorefter
vi sang ” Når samlet er vor Naverflok”. Bøje fortalte om
det gode og fine 80 År Jubilæum vi havde og den megen
gode omtale vi har fået. Mange Tak til alle som deltog og
de fine gaver der er blevet givet. TUSIND TAK. Mads
fremlagde regnskabet for jubilæet og det så ganske fornuftigt ud, det kunne have været værre, men god fest var det
alligevel. Fra sidste referat til Den Farende Svend, var der
lige sneget sig en fejl ind vedrørende vores optælling af
vores bødekasse. Det var sådan, at Mads fik 3 mdr. Chr.
Fik 2 mdr. og Alex fik 1 mdr. og ikke som skrevet(Alex)
fik 3 mdr. BEKLAGER. Næste månedsmøde bliver D. 2611-2017 kl. 09,00 med morgenkaffe og efterfølgende
møde kl.10. Vores næste arrangement bliver Julefrokost
D. 02-12-2017 Kl. 13,00 og der er man Velkommen til at
sende mail til (kasila@vip.cibercity.dk) for tilmelding og
prisen er Kr. 60,00 pr. person. Som det sidste skal det
siges at det har været en god mdr. med megen snakken og
grinen ved vores foreningsmøder. Rigtig hyggeligt. Jeg
Christian, er blevet den nye sekretær i Naverne Silkeborg,
så I må bære over første gang, jeg skal skrive til Bladet.
Månedens vits: Konen:- Der er en Skade på Genboens
Tag,
Manden:- Det må han se at få repareret snarest,
Konen:- Nej, Det er ikke nødvendige, for Den er lige Fløjet…
Med Kno i Bordet Christian.

RANDERS
Fredag den 3/11 var vi 16 friske fæller til kombineret ekstraordinær generalforsamling og hulemøde. Elo var dirigent og ledte os igennem vedtægtsændringerne, så vi fra
nu af kan have en naverven som kasserer. Derefter blev
undertegnede valgt til posten. Tak for tilliden. Jeg skal
gøre mit bedste. Og tak for de fine flag og telegrammet i
anledning af mit 10 års jubilæum. På hulemødet, der
fulgte generalforsamlingen, kunne vi optage Bente Løwe
som naverven. Velkommen Bente. Dejligt at have dig i
flokken. Freddy mindede om julefrokosten, som vi i skrivende stund glæder os til. Henning har kigget på vores
lager af gamle numre af Svenden og har fundet en del
dobbeltgængere. Vi blev enige om, at han sorterer det
hele. Vi får indbundet de årgange, vi ikke har som bog.
Har vi ekstra blade, tilbydes de til arkivet. Freddy kunne
fortælle, at programmet for 2018 er på vej. Vi venter
spændt og glæder os. Laila sagde tak for 10 gode år som
kasserer, og Freddy kvitterede med velfortjent tak for det
gode arbejde. Herefter var der god gang i klokke,
blærerøvshat og sang, da både Bente og jeg havde noget
at fejre. Den gode mad, som Bente og Hans havde lavet
(med grønkålsfri sovs til Jan) samt de let vovede historier
gjorde ikke stemningen ringere. Dejlig aften. Der er hulemøde den 1/12. Jeg ser, hvad jeg kan finde i køleskabet.
Der er søndagsåbent den 10/12, og der er nytårs tamtam
den 31/12 kl. 10-12. Her siger vi også tillykke til Henning,
der runder de 75.
Med kno, Helle

SAMSØ
Samsø Naverne har i nogle måneder været afskåret fra at
samles i hulen og afholde møder da bygningen vi bor i for
tiden gennemgår en omfattende renovering. Mund til
Mund metoden som altid virker på vores smukke ø, gjorde
at Hulefar Ib tilbød at lægge hus til Hulemøde d 5/11. 8
mand og Åse mødte op til et helt uformelt møde i Ibs hyggelige hjem hvor vi havde nogle hyggelige timer sammen.
Jørn har på foreningens vegne, deltaget i et fortælle arrangement i Nordby hvor han skulle berette om Naver bevægelsen, sekretæren var desværre ikke til stede, men har fra
pålidelig kilde at det var en flot præsentation med en snert
af Jørns tørre humor. Herligt at vi på trods af hule mangel
mødes alligevel.
Med kno, Mogens

SLAGELSE
Frokost/banko i hulen d. 14. okt. Her var vi samlet 23
spilleglade mennesker som indledte med et par stykker
smørebrød før bankopladerne kom på bordet. Det var igen
nogle helt fantastiske sponsorgevinster som, især, Birgit
havde indhentet. Det gav heldigvis også et pænt økonomisk tilskud til hulens drift (ca. 1.150 kr.). I pausen var
det tid til kaffe med Karens dejlige hjemmebag. Ca. kl.
18:00 blev minderne sunget efter at køkkenpersonalet
havde ordnet alt som ”en hvid tornado”. Hulen blev lukket
og slukket kl. 18:30.
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Hulemøde d. 3. november 2017: Vi indledte med sang
nr. 20 som ikke har været prøvet før, men det gik jo helt
fint. Vi var 7medlemmer + 1 gæst (Vagn). Mødet drejede
sig i første omgang om tilmeldingen til festen d. 11. november samt tilmelding til 75 årsdagen d. 22. november.
Festudvalget kunne orientere at der er styr på det hele. Så
fremlagde Søren forslag om at noget af hulens spiritusbeholdning bortauktioneres da vi ikke længere ”kigger så
dybt i glasset”. Herefter var det tid for de medbragte skorper hvor stemningen løftede sig mærkbart. Minderne blev
sunget allerede kl. 20:30 fordi undertegnede blev mere og
mere forkølet og ikke kunne indtage kølervæske denne
aften.
Med kno i bordet.
Erik

SØNDERBORG
Sønderborg 3-11-17. Børge bød velkommen og så gik
snakken. John fortalte at Susie og ham var en tur i Vejle,
så turen gik forbi hulen hvor vi bliv modtaget med arme
og ben, tak Vejle. P.S. en tak for alle hilsner jeg fik D.10-9
17. SUSIE. Alle naver og navervenner indland og udland.
EN GLÆDLIG JUL OG ET GODT NYTÅR. Ses i det
nye år.
Med kno i bordt John

VEJLE
Mødet den 27.oktober 2017. Mødet startede med, at der
blev slukket for klimaanlægget, idet den åbenbart var sat
på piv kold. Før end formanden gik i gang med beretningen, krævede han sin ret: Der mangler øl. Bjarne slukker
”ilden” da Otto er sygemeldt fra Hytteøl i dag. Vi er 12
fremmødte, incl. 2 repræsentanter fra Sønderborg- Sussi
og John. Der var samtidig ”sneget” sig en kasse røget fisk

med til mødet. Det hører vi nærmere om. Nr. 28 afsynges
for at sætte stemningen. Sussi forsøger at fylde Bødekassen. Yderligere 3 afbrydelser inden dagens beretning,
samt snak under sang. Formandens beretning: Gule ærter i
Hytten den 18. november, samt Vinterfest den 20. januar
2018. Kokke til at lave de Gule ærter syntes at være afklaret. Der skåles, og pludres frit fra ”leveren.” Der eftersøges en murer til opgave på Sdr. Hygums Hjemstavnsgård??? Mange kloge hoveder beretter om div. Opgaver
der er hhv. opstået og løst på Sdr. Hygum Hjemstavnsgård. (Mureropgaven er løst). Diverse spredt samtaler der
munder ud i kort redegørelse ang. de grove træk i at planlægge Pinsestævnet 2019 her i Vejle. Sang nr. 83 medens
aftenens menu anrettes. Stuvet hvidkål m. friskrullede
frikadeller. Det må være godt. Der var heeeeelt stille et
par minutter. Så kom ”Aalborgvandet” forbi Hytten, og
freden var forbi. Gemytligheden buldrer frem, der samtales om ligbrænding, apopleksitilfælde, helt almene hjerneskader, og hvad de tilstedeværende ellers har af skavanker, alt medens der nødes mere hvidkålsstuvning, og der
serveres nok et fad frikadeller med top. Sussi synger en
sang om sin kreditstatus ”Hvem skal nu betale, hvem…
jeg har ikke flere..” Pludselig lød Højt på en gren en
krage… Et barn er født i Hedensted? Hedensted, det var
sgu et kedeligt sted. (melodi er en julesang) Så en solo:
”Smilende Sussi” Det var både flerstemmigt og i kanon
samtidig. Så kom der et bumletog forbi udenfor vinduet.
Lyden var anderledes, strax startede Vor elskede Leder en
beretning fra hans tid som trafikleder i hele Europa. Sussi
klaskede klokken, Blærehatten kom frem… koret retter
ind, og der brøles nu Æres sangen. Stax herefter foreslås
nr.11, og stemmebåndene er stort set opvarmet, og sangerangsten forsvundet. Den for sent ankomne beretter nu en
skrøne fra Nordvestjylland… Om hvad der kan ske, når
gækken slås løs i den ende af verden. Ærværdige Ibsgård
på mundharmonikaen ”musicerer” en vise, så endda formanden sang med. Herefter et potpourri på små 10 min.
Med bl.a. ”Jeg er Sigøjner”. Ret imponerende lungekapacitet af hans alder taget i betragtning. Nok en
”Aalborgvand” kom forbi til forsamlingens almene helbred (Bedre at forebygge end at helbrede). Mange halve
omkvæd og løse refræn og hakkede samtaler herefter. Nu
agerer Strit så ”fiskepusher” på Henni’s vegne. Friskrøget
Makrel. Strit tager en vurdering, og handler kun med de,
som ikke længere har matematisk sans, thi prisen er nu: 1
fisk 10kr. 2 for 25kr. Jeg betalte for 2 enkelte samt et par,
så det var en fin handel. Formand Hans beretter om
Naverstatus, nutidig og fremtid, medlemmer, gennemsnitsalder ect. Så stemte forsamlingen i med nr.: 59.. Neller
blev så rystet, at han måtte ringe med klokken, for at
bremse den sang. Nu synges der så Blærerøv for Neller.
Så checkes klokken, nogen rejser sig, og som i en scene
fra filmen ”Harry og Kammertjeneren” gribes og fastholdes alt, der kan ryste og falde, alt imedens toget suser
forbi, kun” 8” meter fra langbordet og det glade selskab.
Banen er jo faktisk nærmeste nabo til Hytten (dejligt hus).
Ibsgård pisker rundt for at finde sin kasket, alt i mens
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forsamlingen synger nr.: 52, der lød enten pivgodt, eller
”Aalborgvandet” har blødgjort referentens øre.
Formanden ytrer ønske om, at ”Den sorte Tavle”
genindføres… Han mener, at være lokket i uføre, og slæbt
gennem sølet af moralsk depraverede eksistenser. Disse
bør udstilles på Den sorte Tavle til skræk og advarsel.
Midt i dette fremtrylles der flere flasker, Indholdet varierer
lidt i %, men ingen under 40 %. Sussi bestiller straks en
gin og tonic, og blev glad ved at få en Rom og Cola.
Flokken bryder nu ud i sang- Det viser sig at være nr.: 72…
Ibsgård afregner, og de tre Musketer: Jens, Neller og Erik
springer på banecyklen, og ager mod byen, inden næste
lyntog optager sporet fra Hytten mod Down Town Vejle.
Nu gættekonkurrence: Hvor meget indeholder
bødegrisen??? Og vinderen af en ½ ”Aalborgvand” blev
KC. Kasserer Carsten, som var nærmest, donerede fluks
”Vandet” til selskabet. Så kom toget igen, og der holdes på
lidt af hvert, mens Expressen kommer forbi. Så gennemgås
gammel sladder og røverhistorier. Klokken er nu blevet
22.17, og vi synger nr. 69. Så serveres Neller’s kage (som
han glemte da han gik). Som tak til Neller synges nr.: 42. Så
går der ellers sangsøgning i selskabet. Nu nr. 40, og det
trods fakta, at kun halvdelen af selskabet på nuværende
tidspunkt (22.34) har mistet forbindelsen til respektive
centralnervesystem, og dermed ingen normal permanente
smerter. Klokken er så sneget sig til 22.40, og referenten
ser sig nødsaget til at luske af, og efterlade selskabet, og
vinke farvel til ufatteligt mange og aldeles unævnelige
historier fra denne aften. Takker for absolut
underholdende og frit flyvende underholdning i Vejle
Naverhytte. Alt i mens selskabet afsynger nr. 18 med stor
entusiasme, og fortsætter sammenkomsten, med
ungdommelig ukulighed, ihærdighed og målsat stamina ud
fra devisen: festen slutter ikke før end den sidste taxa er
kørt tør, drager jeg hjemover. Da Lis og Kaj er ude at føjte,
er undertegnede næsten frivilligt og nærmest uden tærsk,
blevet udpeget som referent.
Med kno
Per (Reservereferent)

ÅLBORG
Huleaften d. 6-12 kunne formanden byde velkommen til 18
svende og 1 gæst. Arne kom med en kort redegørelse,
omkring CUK´s indmeldelse i CCEG. Vi havde fra Aalborg
naverne rettet en henvendelse til HB for at få svar på
nogle spørgsmål omkring udsendelse af Svende. m.m.
Vi blev efterfølgende inviteret til møde med
Hovedbestyrelsen, mødet blev afholdt i naverhulen i
Århus d.14-10. Arne og undertegnede deltog. Vi blev godt
modtaget i Århus, og mødet fandt sted i en god og
fordragelig tone med respekt for hinandens synspunkter.
HB skulle den 21-10 til møde med CCEG og der vil blive
sendt ref. herfra til alle foreninger. Arne kunne yderligere
fortælle at forberedelserne til Pinsestævnet kører for fulde

omdrejninger. Hvis nogen ønsker det, kan man på
Pinsestævnets sidste dag få en løbe tur i Aalborgs gader
sammen med Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik,
og andet godtfolk, det er vigtigt at sige at dette
arrangement er uden for navernes regi. Efter at havde
sunget nr. 32 gik vi i gang med andestegen med det hele.
Kurt kok ville være sikker på at ingen gik sultne hjem, så
han havde sponsoreret en gang risalamande. Ellers gik
snakken med mere eller mindre sandfærdige historier,
traditionen tro fik vi også Kurts beretning om mortens
aften i Bagdad i 1990. Lørdag d 11-11 har Kaj hulevagten.
Lørdag d. 25-11 har Arne vagten. Ved sidst lørdags åben
var der 17 deltagere. Igen, igen havde vi problemer med
opvaskemaskinen. En festlig aften sluttede med minderne.
Med kno
Svend-Erik

ÅRHUS
Hulemøde 13/10. Der var mødt hele 18 pers. op denne
aften. Så var Viggo på besøg igen. Han tager hjem igen
den 25.10. Ses til næste år. Leo og hustru havde også lagt
vejen forbi, for at fejre Leos 20 års jubilæum med os. I
dagens anledning var Leo vært ved alt mad og drikke
denne aften. Tak for mad og drikke. Der er snart
stiftelsesfest, husk tilmelding senest 2.nov. Menu følger.
Otto fortalte om et brev han havde sendt til H.B. Havde
fået svar, men synes ikke at det var andet end en tynd kop
te. Der blev sunget en del, bl.a. nr. 29, 32, 65.
Den 27/10 var det tid til den årlige bowling turnering. En
hyggelig aften. Efter flere års hård kamp lykkedes det mig
at få min titel som konge tilbage, stærkt forfulgt af hulefar
Ole Hull. Den 3/11 var der atter hulemøde hvor formanden
bød velkommen og fortalte om den lige afholdte turnering,
og om vores kommende stiftelsesfest, samt julefrokost.
Den nye kalender blev sendt rundt til godkendelse. Så var
det tid til nr. 28 i sangbogen. Leif ringede med klokken.
Otto fulgte kort tid efter. De var vist blevet lidt ældre
begge to. Tak for det. Vi snakkede om at besøge andre
foreninger næste år, vi må se hvad vi finder ud af. Der blev
sunget et par sange mere, inden kaffen blev serveret, og
det var til at finde hjem af. Husk julefrokost den 1.12. og
julehulemøde den 15.12. God jul og godt nytår alle
sammen.
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

