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Æresmedlem i Slagelse.
Vi har i Slagelse en person jeg vil sætte nogle ord på:
Ærlig-venlig-pligtopfyldende-opmærksom-loyal-motiverende-behjælpelig-forbillede-udstråling samt en rigtig god Naverkammerat og, ikke mindst, en rigtig god
ven. – Hver især er det ord vi alle sikkert gerne vil kunne hæfte på os selv. Men
her er der tale om en person som har alle disse egenskaber, nemlig Ejner Petersen. Han har været med i Slagelse Naverforening siden 1961, hvor han blev den
der sørgede for drikkevarer til Hulens medlemmer og det gør han også den dag i
dag. Han har oplevet hvordan hulen har ændret sig gennem årene. Det er ikke så
få gange han har været med til at renovere hulen og han har altid været parat til at
gøre en indsats. I 1991 overtog han jobbet som kasserer efter Hugo Sverring. Et
job han stadig bestrider med stor dygtighed til glæde for alle os medlemmer. Det
var mig derfor en stor glæde og ære at kunne udnævne dig til Æresmedlem i Slagelse Naverforening d. 22.11.2017. Hjertelig tillykke, Ejner. Det har du virkelig
fortjent.
På Slagelse Naverforeningens vegne.
Erik Hjorth Andersen

1. januar 2018
Ole Bøjstrup Hansen 75 år
Ole er en af dem der bliver fejret hvert år med masse af fyrværkeri, idet Ole kan
fejre sin fødselsdag hvert år den 1. januar, således også denne gang, og denne gang
kan Ole fejre at han bliver 75år.. Ole har været vidt omkring i arbejdslivet, han
arbejde flere år i Australien, han var også en af de blå baretter på Cypern, senere
bestyrer på en Esso tankstation. I de seneste år har han været altmuligmand i nogle
Kiwi butikker på hans hjemegn. Ole har de sidste par år bygget om, idet han er
flyttet fra sin bondegård til den nærmeste landsby, hvor han købte et hus der skulle
laves en del arbejde i. Ole er en flittig gæst i vores naverforening og har lavet
mange film i tidens løb, som han nogle gange viser os. Vi vil fra Århus naverforening ønske dig hjertelig tillykke med din fødselsdag.
Århus Naverne
Ole Lindeborg

Vi fra Hygum Hjemstavnsgård vil gerne ønske alle et godt Nytår.
Vi havde en fantastisk god weekend den 25.- 26. november, med over
500 gæster. Tak til jer der deltog. Vi fik stablet et lille nissesangkor
op, selv om tilslutningen ikke var den største fra jeres side.
Tak for året der er gået med behagelig samarbejde, vi glæder os til at
se jer i 2018.

2.

FØDSELSDAGE
D. 15-1-2018
70 år

D. 16-1-2018
70 år

Hans Mikkelsen (Calgary)
716 Heritage Dr. SW,
Calgary AB T2V 2W5
Canada
John Carl Nielsen (Hillerød)
Ryttervænget 212,
3480 Fredensborg

D. 21-1-2018
75 år
NV

Lisa Kristiansen (Næstved)
Sandrøjel 11,
2670 Greve

D. 22-1-2018
55 år
NV

Steen Hansen (Los Angeles)
3007 Dow Avenue,
Redondo Beach, CA 90278
USA

D. 28-1-2018
75 år
NV

Kirsten Rasmussen (Odense)
Brummers Plads 3, st.th.,
5000 Odense C

D. 1-2-2018
65 år
NV

Arne Andersen (Nysted)
Kirkestien 13,
4880 Nysted

D. 2-2-2018
65 år
NV

Max Christensen (Los Angeles)
10116 Olivia Terrace,
Sun Valley, CA 91352
USA

D. 2-2-2018
75 år

Henning Brogaard (Nakskov)
Rødbyvej 113,
4900 Nakskov

D. 9-2-2018
75 år

Jørn S. Envoldsen (Samsø)
Østerløkkevej 31,
8305 Samsø

D. 10-2-2018
55 år
NV

Anita Andersen (Herning)
Labyrinten 13,
7400 Herning

D. 10-2-2018
65 år

Kurt Hansen (Aalborg)
Grønnegade 1,
9000 Aalborg

D. 14-2-2018
65 år

Else-Marie Pedersen (Zürich)
Sonnenbergstr. 39,
CH-8603 Schwerzenbach
Schweiz

TAK - TAK - TAK - TAK

Tak for hilsnerne til min fødselsdag.
Med kno, Jytte Neis, Randers.

Tusind tak for alt opmærksomhed ved min 65 års fødselsdag.
Hilsen Birgit Odense NV.
Jeg blev meget glad for de mange hilsener i anledning af
min 65 års fødselsdag. Tak for telegrammer, kort og mails
m.m. fra såvel foreninger som personligt fra venner/medlemmer.
Mange julehilsener
Inger Emborg, Vejle
Endnu en stor tak til Hovedbestyrelsen samt Vejle
naverforening for den fine opmærksomhed
ved mit 60 års jubilæum som Naver.
Med venlig hilsen.
Mogens Norlin
På Slagelse Naverforenings vegne vil jeg sige tusinde tak
for de mange telegrammer og kort vi har modtaget i anledning at vores 75 års dag, d, 22. november 2017. Selv om vi
havde valgt at holde en stille og rolig Stiftelsesdag, varmer
det utrolig meget at få hilsner fra foreninger og medlemmer.
Der skal lyde en stor tak til alle dem som har sendt en hilsen på Facebook. En særlig tak til Ove Graae fra HB for
hyggeligt samvær.
Med kno i bordet:
Erik Hjorth Andersen
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

JUBILÆUM
D. 1-2-2018
10 år

Anita Bondy (Frederikssund)
Hjortespringparken 34,
2730 Herlev

D. 5-2-2018
60 år

Naverne Calgary (Naverforening)
727 - 11 Avenue SW,, Naverklubben,
c/o The Danish Canadian Club
Alberta T2R OE3
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.

3.

Det er med stor sorg at vi må meddele at Emanuel Maul,
Calgary, er taget på sin sidste rejse den 14. december 2017.
Æret være hans minde.
Naverne i Calgary

Formandens Spalte.
Så er et på flere måder begivenhedsrigt år ved at synge på sidste vers. Der har været mange
forskelligartet emner, som både foreningerne og HB i samarbejde, skulle tage stilling til. Ved
godt samarbejde og forståelse for tingene, er der heldigvis ikke meget, som ikke er blevet ladt
tilbage, bortset fra et meget vigtigt emne for SCUK: Valg af Hovedkasserer
Som det er proklameret i Svenden, ønsker vores hovedkasserer igennem 25 år, ikke at modtage genvalg på det kommende delegeretmøde, så derfor anmoder HB endnu en gang foreningerne til at drøfte emnet, for der er ingen tvivl om, at der blandt vore medlemmer, er
kompetente personer til at afløse Frode. Som tidligere nævnt, vil Frode stå til disposition med
råd og vejledning for den ” Nye ” hovedkasserer.
Den mistillid til SCUK’s medlemskab af CCEG, som der blev lagt for dagen, at et af de andre
CCEG-medlemmer, og bragt op på kongressen i Geneve, blev trukket, efter at SCUK’s tre repræsentanter, kunne afvise og forklare de mistillidspunkter, som var blevet fremsat. Fra HB og
SCUK’s side skal lyde en stor tak, for en helt igennem godt og veludført deltagelse i kongressen. Der er endnu ikke udsendt CCEG-blad ej heller referat fra kongressen i Geneve, men så
snart HB er i besiddelse af referatet, vil det blive sendt til samtlige foreninger.
Hermed vil jeg på HB’s vegne ønske alle i ind-såvel som i udlandet, et rigtig godt nytår, med
tak for samarbejdet i 2017.
Med kno
Kaj Jepsen
Formand HB.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

TILLYKKE
En af Hillerød Naverforenings trofaste medlemmer fylder 75 år den 16. januar 2018, det er John Nielsen, John har boet i
Fredensborg i de sidste mange år, her nyder han pensionisttilværelsen sammen med Fru Nielsen børn og børnebørn.
John er bestyrelsesmedlem, flittig deltager i foreningens aktiviteter og er god til at hæve humøret når vi mødes og sørger
altid for at naboberne ved bordet får deres kaffe desinficeret, de skulle jo nødigt drikke noget som de kunne blive syg af.
John rejsetid foregik på det blå ocean, som femtenårig, nok lidt skoletræt, mønstrede han ud som kahytsdreng, skibet lå i
Dunkirk og han skulle rejse derned med tog, Fru Nielsen fulgte sønnen til Hovedbanen, herfra startede rejsen sammen
med to lidt ældre søfolk, de skulle se lidt efter knægten, men de dulmede nok rejsefeberen med noget flydende så John
måtte træde til som rejseleder så alle nåede skibet. John sejlede og sejlede da der var gået 8 år uden at være hjemme efterlyste Fru Nielsen sønnen og som den gode dreng han stadigvæk var rejste John hjem og sagde hej til mor, men efter lidt
tid mønstrede han ud igen men dog kun i 5 år, kom så hjem og har så siden sejlet som sømand på Helsingør – Helsingborg overfarten, indtil han her i efteråret 2017 gik på pension, man er vel flittig og arbejdsom.
John vi håber at du får en god fødselsdag sammen med familien TILLYKKE.
Med venlig hilsen
Arne Esbensen
Hillerød Naverforening

4.

Til CUK-Naverne.
Jeg vil hermed takke alle, som på den ene eller anden måde har deltaget i aktiviteterne på Hygum Hjemstavnsgård i løbet
af 2017. Når nu det et gjort, må jeg så komme med et nytårs ønske for 2018, at det kunne være godt, hvis der var flere
Foreninger og medlemmer som kunne deltage i aktiviteterne på Hjemstavnsgården. Det kunne være hyggeligt, at man fra
foreningerne i CUK, bakkede lidt mere op om aktiviteterne på Hygum Hjemstavnsgård i det nye år. Det kunne for
eksempel være, at man har mulighed for, at vise sit håndværk frem eller på en anden måde indgå i de aktiviteter, som der
kommer i løbet af året. Ligeledes har vi jo også en udstillingsvognen stående i Roskilde, som man eventuelt kunne gøre
brug af, i forbindelse med aktiviteter, som er i jeres hjembyer – Byfester - Markeder m.m.
Ved, at vi alle tog en aktivt del i de aktiviteter, som der er i løbet af året rundt om i landet, er der hermed en stor mulighed
for, at promovere CUK-Naverne og vores 119 års historie og traditioner. Det kunne måske også afstedkomme, at man
kunne få nye medlemmer til foreningerne. For som jeg flere gange har slået et slag for på delegeretmøder m.m. Er at hvis
vi intet foretager os! Er der måske ikke noget der heder CUK-Naverne om 5 – 10 år, og dette ville være en stor skam. Jeg
håber ikke, at man tager dette ilde op, men kun ment som en venlig bemærkning og bekymring vedrørende vores forening
og fremtid.
Jeg vil ønske alle i CUK-Naverne og deres familier et godt og lykkebringende Nytår, og med håb om, at vi ses til en masse
arrangementer m.m. i løbet af 2018.
Med kno i bordet
HB-Næstformand
Jan-Erik Johansen
Jubilæum
D. 10.01.2018
30 år

Holbæk Naverne

Ingolf Rasmussen
Glarbjergvej 99
8930 Randers NØ

21.1. Leif Ove Nielsen, Bremensgade 20, 2. th.,
2300 København S.
Medlem i København
30 år i CUK

HUSK
Bowling 04-02-18 kl. 14:30 i Holbæk
MegaBowl med efterfølgende spisning i
hulen pris 80,00 kr.

21.1. Jonna M. Bæk, Agerbovej 2, 2. tv.,
2800 Lyngby
Medlem i København
30 år i CUK

Tilmelding til Ole 23108842.

7.2. Ole Bent Hansen, "O.B.", Baltorpvej 231, 4. tv.,
2750 Ballerup
Medlem i København
30 år i NRHF
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Den 15. januar 2018 fejrer

○
○
○
○
○

Hans Mikkelsen
716 Heritage Dr. SW
Calgary, AB, T2V 2W5
Canada
sin 70 års fødselsdag.

○
○
○

Tillykke fra foreningen I Calgary
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sin 60 års fødselsdag.

○
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○

○

10 Elma Street W
Okotoks, AB, T1S 1J7
Canada

○

Søren Sohn Christensen

○

○

Den 14. januar 2018 fejrer
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Tillykke fra foreningen I Calgary.
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5.

Program for Calgary Naverclubs
60 års jubilæum 2018
Torsdag den 5 Juli kl. 19:00.
Hulemøde og hygge aften med påhæng. Happy hr 18:00 (buffet kl. 19:00) i den Danske Club 727 11 Ave SW.
Fredag den 6 Juli.
Stampede parade fra klokken 08:30 til 12:00 (billetter kan købes) siddeplads reserveret $ 20-25.
Derefter til den Danske Club hvor frokost kan købes. Efter frokost har alle free time.
Lørdag den 7 Juli kl. 18:00.
Jubilæums Fest i Valhalla Hall i Den Danske Club. Middag, Taler, Dans. Dress Western.
Søndag kl. 12:00.
Stampede Breakfast i Strathmore. Cirka 1 times kørsel Øst for Calgary.
Pris per person 100.00 Canadiske $ hvilket dækker maden til Hulemødet og for Jubilæumsfesten.
INFO.
Det er godt at få bestilt hotel og lejet bil i god tid, der er mange i byen til The Calgary Stampede. Alt er let at finde på
internettet.
Naverklubben
BEMÆRK.
C/O Danish Canadian Club
Turist info kan findes på.
Tilmelding bedes sendt til:
727 11 Ave SW
www.visitcalgary.com
Calgary AB T2R 0E3
www.travelalberta.com
Canada.
www.calgarystampede.com
Email: calgarynaver@gmail.com

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

BORÅS

FREDERIKSSUND

Samtliga medlemmar i Borås Ønsker en god jul og et godt
nytår til alle Naver og Naver-venner.

Julefrokosten 2017 i Frederikssund Først og fremmest skal
der lyde en stor tak til dem, som deltog i vores julefrokost
den 2.december 2017.Det var en rigtig hyggelig dag med
masser af godt humør og god stemning i hulen, samt rigtig
god mad. En særlig tak til Claus & Christina, som var
kommet helt over for Als for, at deltage i julefrokosten. Det
er altid en fornøjelse, når de komme hjem til os andre igen.
Og til Anita, som lige kikkede ind for, at ønske os alle en
glædelig jul samt et godt nytår. 2017 har været året, hvor
CUK-Frederikssund måtte sige farvel til to af foreningens
medlemmer. Frank Ventrup og Karre Hansen. Ære være
deres minde. 2017 blev igen et travlt år, med Murenes
efterlønsklub til de traditionelle gule ærter i februar måned
og igen i år, havde vi udstillingsvognen på Bløden i
Frederikssund. Og i juni måned på Valdemars dag fik vi af
Danmarkssamfundet overrakt vore nye fane på Kronborg
Slot. Bestyrelsen i CUK-Frederikssund ønsker alle Nav –
Navervenner og jeres familier et rigtigt lykkebringende nyt
år, og vi takke alle som på en eller anden måde, har været
med til, at bakke op om vores forening og arrangementer i
løbet af året. Vi glæder os til, at se jer alle igen i hulen i
2018. Med kno i bordet Bestyrelsen i CUK-Frederikssund
Næste gang er det til kogesild fredag den 5.januar kl.
19:30. i Hulen.

FREDERICIA
Fredericia naverhule eksisterer endnu. Og lukker vi helt. I
lokalerne gør vi selvfølgelig. Som forskrifterne kræver Kaj.
Vi har et møde efter jul. Og efter det møde får I endelig
besked hvordan og om det bliver aktuel. Vi er jo et par
stykker endnu. Og vi vil prøve at bevare resterne. Også
selv om det bliver under mere private former. Godt nytår
Alle sammen.
Med kno
S.W.

6.

Til dem, som er interesseret, så har Glarmesterens Svende
udgivet en ny CD med titlen Åh, disse minder med
Naversange- og Håndværkssange.
Den kan købes igennem Anita Bondy på tlf. 44 91 90 09/
21 65 89 49 eller på anitabondy@adslhome.dk
CUK-Frederikssund ønsker tillykke med fødselsdagen til
Jan-Erik Johansen 01.01.2018. Og til Anita Bondy med sit
10 års jubilæum den 1.februar 2018
Med kno
Jan Johansen

HERNING
Hulemøde den 15/11 var ikke godt. Undertegnede havde
lovet at komme med mad fra vores lokale slagter så vi
kunne smage varen inden vi bestilte julefrokost. Der sad
11 personer kl.17.30 og der var ingen mad. Kl. 1800 ringer
formanden og spørger kommer der snart noget på
tallerkenen. Det må være fremskreden demens eller hvad
det hedder jeg havde en uge forkert i min kalender. Vi fik
lidt at spise og det var gratis. Undskylder mange gange.
Til vores Julefrokost - stiftelsesfest var vi 20+ og jeg
havde hentet maden i god tid så de skulle ikke vente
denne gang. 7 retter til 100 kr. det kan man vel ikke klage
over jeg tror der ikke der var nogen der gik sulten fra
bordet. Haldur havde sin spillemaskine med så der var god
sang og musik. Banko havde vi også men det gik lidt stærk
for os gamle men alle fik hvis en gave.
Så god jul til alle naver - navervenner.
Kno i bord
Peder

HILLERØD
Et par skønne dage blev det til i november: Ni stykker var
mødt frem til huleaften, man har vel lov at håbe, når nu det
endelig er tid for åbning af bødekassen og mulighed for en
vinder-gætte-gevinst. Der havde været spyttet godt i
kassen i årets løb, indholdet var 2.670 kr. Den snu John
kom nærmest og vandt snapsen, som han generøst straks
donerede til foreningen. Tak! Det forlyder fra en af

medsiddende, at vor noble Per blev beruset; den slags ses
så at sige aldrig på ham, men man kan jo ikke vide, om de
interessante beretninger fra Saudi-Arabien blev afleveret
”bag sløret”. - - Den 25. havde vi vor kombinerede
huleindvielse og julefrokost med mad leveret udefra. Der
skal straks rettes tak til de ansvarlige for de flot
dekorerede borde, som ventede de 20 fremmødte. Og tak til
Rudi, som havde lavet ris a la mande under dynen, ja ja,
det er gammel opskrift! Niels 2m fra Københavnforeningen var mødt op medbringende flaske og
pengegave, og Ove Graae kom helt fra Næstved, og også
med gaveflaske. Det takker vi meget for. Det gør vi også til
den i Hillerød for mangt og meget kendte Ole Peter, som
den eftermiddag rystede den ene dejlige melodi efter den
anden ud af ærmet på det tilstedeværende flygel. Også et
nummer for harmonika og sang af Sivuca/Brasilien fik vi af
undertegnede og min kone, Mira. Alt i alt en flot
eftermiddag, og en huleindvielse værdig. - - I det nye år
2018 med start i januar har vi, som altid, huleaften 2. fredag
i måneden og messe sidste lørdag i måneden. Den 24/2 har
Karl igen lovet at servere kogesild, så er aficionados og
det modsatte adviseret. Vi skulle i februar have haft
generalforsamling, men den har vi af unævnelig årsag
udsat til den 24. marts 2018. - - Det ene nye år efter det
andet ruller hastigere frem, men vi siger som gamle Horats:
Lad Vin og Salve bringe hastigt hid! og Roserne, hvis Duft
for tidligt svinder, mens det er tid at glædes, mens endnu
vor Livsens Traad de trende Søstre spinder. - - Tilmelding
til arrangementer en uge før til Hulefar Peder på 48170712
eller 27940134.
Med kno, Bent

HØRNING
Til hulemødet den 1. december var vi mødt 11 medlemmer,
og vi glædede os til en rigtig hyggelig julestemning, og
der var lagt op til det fra starten, for ikke bare bordet, men
hele hulen var pyntet op med nisser og anden pynt. Vi
begyndte aftenen med at synge som vi plejer, og herefter
var det formandens tur, han indledte aftenen med en
gennemgang af ”Svenden”, og vi blev enige om, at der
kun skulle et telegram af sted i denne måned. Med
baggrund i den kedelige situation som Fredericia er
kommet i, havde vi en åben og fordomsfri diskussion, om
hvad der skulle ske med vores hule, hvis vi skulle komme i
samme situation. Vi var enige om, at det selvfølgelig var op
til den, eller dem der sidder til sidst, men samlet set så vi
gerne at man kontaktede Lokal arkivet, eller Skanderborg
Museum, for at høre om de havde nogen interesse i vores
ting. Formanden omtalte invitationen fra Canada, men der
var ingen, der havde nogen intentioner om at rejse der
over, det er jo heller ikke nogen billig fornøjelse.
Formanden meddelte, at vi til det kommende nytårstaffel
ville blive skånet for hans nytårstale, idet han var
nødsaget til at melde afbud til dette. Det officielle var
hermed slut, og vi gik over til at spille banko, alle havde

7.
husket, at have en lille ting med, Kalle blev valgt til
opråber, så Bente fik til opgave at holde øje med hans
plader, spildet foregik som altid med lidt lystighed, og de
fleste opnåede af få gevinst, så det var rigtig hyggelig.

HOLBÆK

Efter spillet blev der serveret gløgg og æbleskiver, og
mens vi nød dette blev der solgt amerikansk lotteri,
gevinsterne var skrabelodder, og der var nogle heldige i
mellem, der blev vundet 40 – 50 og 60 kr. Anne kunne
absolut ikke holde sig fra klokken, men nu er hun jo også
blevet et år ældre, og en dames alder taler man ikke om, så
lad det ligge, der blev naturligvis kvitteret med blæren.
Hulefædrene gav også en omgang, og baggrunden herfor
lader vi ligge. Kl. ca. 2230 meddelte Christian, at han gerne
ville slutte af for i aften, forståeligt nok for han har jo en
køretur på ca. 200 km. Så vi sang minderne, og dem der
skulle sydover drog herefter af sted, og tilbage var så
rengøringsholdet, og dem der skulle gøre klar til i morgen,
hvor vi skal have åben mølle. En rigtig hyggelig julebanko
aften var hermed til ende. Lørdag den 2. december havde
vi traditionen tro åben mølle, vi havde i år sparet
annoncen i avisen og i stedet for havde vi annonceret det
på facebook under ”Borger i Hørning” og det tror vi gav
bonus, det gav over 150 besøgende i hulen, heraf var de
fleste børnefamilier og nye tilflytter til byen, så det var
positivt, vejret var også lidt med os, gæsterne kom jævnt
fordelt over de 4 timer vi havde åbent, kun lige omkring kl.
1200 var der stille, så det var en rigtig god dag, og vi fik
udsolgt.
Flemming.

KØBENHAVN

KOLDING
Hulemøde tirsdag den 28/11 hvor vi planlagde vores
Nytårskur lørdag 3/2 2018. Kl.13.00, pris 120 kr. tilmelding
senest 23/1 til Ervin tlf. 40 42 89 88. ”Ind under Jul” i Sdr.
Hygum den 25-26/11 var Flemming og Vibeke fra Viuf og et
par fra Hørning mødt op lørdag. Søndag var Jan Erik fra
Frederikssund og Lis fra Roskilde, Aase og Arne fra
Kolding mødt op. Naverforeningen i Fredericia er
desværre lukket, men de Navere som vil være med hos os i
Kolding er velkomne. Lørdag den 2/12 havde Aase
inviteret Kolding Naverlaug til en hyggelig eftermiddag
med gløgg og æbleskiver. Godt nytår.
Med kno i bord Arne Brogaard

Endnu en gang havde vi en rigtig god julefrokost. Vi var
18 personer som nød den dejlige hjemmelavede frokost.
Rafling om de medbragte gaver, foregik som altid i et
meget højt tempo og mange fik sig nogle overraskelser og
gode grin ved gaveudpakningen. Per ønskes tillykke med
hans 60 års fødselsdag d. 12.januar 2018.
God jul og godt nytår.
TL

Jeg tør næsten ikke skrive, at november måneds SvendeHulemøde den 16. også blev aflyst. Hvad er det man siger:
„alle gode gange 3“, ik’? Så nu er det slut (med
aflysningerne). Næste møde, var Søndagsmessen den
26.11., hvor Tordenskjolds soldater var til stede. Der blev
pyntet op til jul, og lyskæden til juletræet kunne rulles ud
uden problemer. 2 af nisserne (Hulefar og undertegnede)
blev dog ikke klatre- men siddenisser. Et „kønt“ par.
Resultatet gav naturligvis Hulen ekstra hygge og
forplejningen som altid bare helt i orden du! Dagen før
Søndagsmessen, havde Hillerød julefrokost og
huleindvielse, hvor jeg deltog. STOR tak for et godt
arrangement. Ikke mindst serviceringen jeg fik fra alle, der
hoppede og sprang i ét væk, for at jeg ikke manglede
noget. Den 2. december var det så endelig tid til vort altid
overdådige Julebanko. Vi startede med et STORT „koldt“
rundt bord, der virkelig også var til ren banko. Derefter var
det tid til 10 ordinære og 3 ekstraspil. Præmier og
sidegevinster fløj til højre og venstre. Og dog. Der var
naturligvis som sædvanlig nogle af de 21 deltagere, der
måtte have røde ører og kinder (ikke af kulden), da de
traskede hjem med deres poser eller tasker:-). TAK til alle
for et stemningsfuldt arrangement, hvor klokken blev
maaaaange, og med et fint resultat. 2018 begynder vi
tirsdag den 16. januar med Svende-Hulemøde. Det bliver
sjovt at høre om I kom godt ind i det nye år. Nogle dage
„forsinket“ er det dagen, hvor vor 119 års stiftelse den 12.
januar skal fejres behørigt. Stiftelsesfest afholdes lørdag
den 27. januar - 14 år før vores indtræden i CUK. Sikke en
fest vi skal ha’ denne dag! Menuen er endnu i støbeskeen
eller rettere støbegryden, men skuffet bliver vi jo aldrig.
Håber på stor deltagelse når den gamle dreng m/k skal
hyldes. Også gerne udefra. Sidste tilmelding den 21. januar
til formanden på mobil 29 85 16 99 eller fastnet 33 15 09 85.
Eller i Hulen til Svende-Hulemødet. Tænk sig 119 år!
Det var året sidste skriveri herfra. Jeg ønsker mine
medlemmer, deres familie & venner og andre foreningers
medlemmer ude omkring, et rigtig godt nytår. Tak for det
gamle (år)! Vi ses forhåbentlig i det nye.
Arrangementer:
16.1. kl. 13.00 Svende-Hulemøde
27.1. kl. 13.00 Stiftelsesfest
Med kno i nytårsbordet
Niels „2 m“

8.

LOS ANGELES
I skrivende stund kan vi berette at vi har afholdt vores
december møde med julemiddag. Efter Julemaden blev der
afholdt valg. De fleste positioner blev genvalgt. Ny
næstformand blev nu Flemming Julliussen, revisor er nu
Niels Mikkelsen og Peter Hansen. Så vi er klar til det nye
år. Alle mand på plads. Vi fik igen besøg af et par bjørne,
de kunne nok godt lugte julestegen. Vi kan oplyse om en
kedelig nyhed, men som fik en god slutning. Lørdag aften
ved 8 tiden bryd en brand ud oppe i bjergene nord for
Hulen, men på et par timer fik brandvæsenet slukket den.
Der var ingen huse der brændte, men det var alle de meget
tørre buske og træer og græs op langs bjergsiderne der gik
til. Der kom cirka 20 helikoptere og dumpede vand og de
fik det slået ned på et par timer. Så vi var heldige at
branden ikke gik sydpå for så ville den have nået Hulen.
Formanden var til julefest i Los Angeles, men fik telefon
meddelelse at der var brand ved Hulen, så han forlod
festen og tog ned til Hulen. Det vil sige han kunne ikke
komme dertil, for alle gader var spærret af. Men han fandt
en omvej og kom ind fra bagsiden af området og her talte
han med en nabo som viste ham om branden da den var i
fuld sving. Naboen havde optaget det på bånd eller sådan
noget lignende. Det var utroligt uhyggeligt at beskue.
Arne ville ikke vandre op til clubhuset for det var bælg
mørkt og bjørne og rådyrene var kommet ned til hulens
område fra bjergene, de flygtede jo fra ilden. Men alt at OK
nu. Fortsat GODT NYTÅR og på gensyn til pinse.
Med Kno
Arne O/ Bodil

NÆSTVED
Lørdag d. 09. 12 bød formanden velkommen til årets sidste
hulemøde. Det blev et kort møde, da vi skulle ned til årets
julefrokost. Her samledes 22 ved det hyggeligt pyntede
bord. Det gik fornøjeligt med den gode mad, bægerklang
og muntre viser. Det var nødvendigt med en pause inden
osten. Her holdt vi traditionen tro auktion over de pakker,
vi alle havde haft med. Det er et muntert indslag, der som
regel varer 1 times tid, da bydelysten er stor. Herefter var
der blevet plads til ost og frugtsalat samt kaffe og
hjemmebag. En utrolig hyggelig eftermiddag med en
fantastisk god stemning sluttede ved 21-tiden, hvor det
sidste var ryddet op. Tak til alle for positiv ånd samt
bidrag af forskellig karakter. Nu ser vi frem til, hvad 2018
bringer.
Hilsen Marianne

RANDERS
Lørdag den 25/11 havde vi en dejlig julefrokost med så
mange deltagere, at det runde bord kom i brug. Her sad KB
med det forkromede overblik – når han ikke lige bar fade
og andet godt frem og tilbage mellem køkken og tag-selvbord. Tak for indsatsen, KB. Anne Marie havde igen i år
leveret en flot juledekoration, der kunne lyse op for os.
Tak for det, Anne Marie. Bente Lukassen sørgede for lidt

ekstra julepynt, da hun dryssede perler ud over gulvet
(måske ikke helt med vilje?) og undertegnede måtte have
assistance til at få guirlanderne hævet en anelse, så
julehatten kunne være der. Alt i alt en god optakt til en
dejlig dag. Til sild og snaps hører snapseviser, så vi sang
alle dem fra Kims hæfte, som vi kunne – og øvede os på et
par stykker mere. En af dem lærte vi sidst på dagen med
Jeannes hjælp. Tak for det, Jeanne. Skulle nogen i øvrigt
ønske at vide, om man kan dele en tartelet, så har Bente
Lukassen og Jytte M bevist, at det kan man godt. Bitten
sørgede fint for uddelingen af gaver, og Frank blev meget
glad for sit værtindeforklæde… Pludselig var Jan væk, og
imens havde vi besøg fra München. Det var Günther med
de mange mønter. Han havde bankpakker med, så vi kunne
veksle småpenge til salget af juleflasken. Han var iført en
flot tyrolerhat og en ”lidt” for lille skjorte, og han havde en
del at sige om dette og hint. Blandt andet påstod han, at
Jan var nærig. Det modbeviste Jan dog ved fluks at ringe
på klokken, da han kom tilbage. Da var Günther desværre
gået… Senere ringede Anne Marie også med klokken. Tak
for skænken begge to. Flaskesalget gik godt i år og
indbragte 1500 kr. Bente Løwe løb af med sejren og
donerede straks flasken til hulen, så vi kan sælge den igen
næste år. Som tak fik hun lidt chokolade. Vi gættede på,
hvor mange penge, der var i sparebøsserne, og her kom
Julius Nissen, alias Elo tættest på. Han gættede på 988,50,
og der var 992 kr. Tillykke Julius/Elo. Bente Lukassen
fandt mandlen i risalamanden, og Jan forsøgte at få
Henning til at finde en reje i skinkeosten – det kunne han
ikke… Festen fortsatte med hygge (dansk) og kaffe (irsk)
Til slut sang vi minderne og kunne gå hjem og glæde os til
at komme igen og spise rester søndag. Fredag den 1/12 var
vi 12 deltagere til hulemøde. Freddy havde års programmet
klar, og undertegnede skriver det rent og sender det til alle.
Calgary har inviteret til jubilæum. Det kunne være en dejlig
tur. Sparekassen har ændret reglerne for garantkontoen, så
der fra 1/1 2018 skal stå 30.00 kr, for at vi kan være
garanter. Vi debatterede lidt for og imod og blev enige om,
at vi her og nu sætter beløbet op. På næste
generalforsamling tager vi et punkt om, hvorvidt vi skal
blive ved med at være garanter. Elo har renskrevet
vedtægterne, så de er klar til tryk. Der mangler kun datoen
for vedtagelse. Tak for det, Elo. Mødet var formandens
sidste møde før den nye hofte, der i skrivende stund er sat
ind. God bedring, Freddy, vi glæder os til at se dig på
benene igen. Efter den officielle del var der munter
klokkeklang, idet både Hans og Jytte N havde fødselsdage
at fejre. Tak for det begge to. Hatten klæder jer. Til
spisningen var der heldigvis nok rødbeder, og de brune
kager til kaffen slog også lige til. Hyggesnakken bredte
sig, og vi fik igen en hygsom aften. Der er nytårs tamtam
den 31/12 kl. 10-12. Vi siger tillykke til Henning, der bliver
75 samme dag. Tillykke til Ingolf, der har 30 års jubilæum
den 10/1. Der er hulemøde fredag den 5/1. Hans og Bente
sørger for mad. Der er søndagsåbent den 14/1 og 28/1. Sæt
også kryds i kalenderen til fastelavnsfesten den 11/2.
Med kno, Helle
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SAMSØ

SLAGELSE

Hulemøde d 3/12.17. Samsø Naverne kunne for første gang
i umindelige tider samles i vores hule, efter at have
gennemgået noget tiltrængt renovering. Et hardcore
rengørings team anført af mor Åse og Annette havde gjort
blændende rent, så det var en smilende og iflg.
sekretærens opfattelse imødekommende formand der
ringede mødet ind. Det drøftes internt hvordan vi klarer
transporten til og fra møder for en bror der pt. ikke er helt
mobil. Flemming åbner en snak om formandens spalte i
dec. Nr. af Svenden eller nok mere referatet fra HB mødet i
Aarhus d. 14/10. En vigtig debat der bør tages rundt i
hulerne. Julefrokosten d 17/12 er en realitet, og foregår
igen som sammenskuds fest, erfaringen viser at alle er
rigtigt gode til noget. Vi har på det sidste haft besøg af
Christian til søndagsmøderne, og det ved enstemmig
afstemning besluttet at Christian kan optages som Naver.
Godt nytår alle,
med kno
Mogens

Jubelfest i Hulen d. 11. nov. 2017 blev noget af en hyldest
til dem som deltog aktivt ved Pinsestævnet. Og det er mere
end fortjent. Det var bare så flot en indsats. Det var
desuden vores Jubilæumsfest og Foreningen var vært for
en 3-retters menu tilberedt på fornemste vis af Louis og
leveret af Jens. Vi siger Festudvalget tusinde tak for dette
arrangement

SILKEBORG
Hej igen, Vi har haft siden sidst, Månedsmøde med
afholdelse af 11 Personer, der var ikke megen på
programmet så vi sluttede efter Ca. 10 minutter. Det blev
som Vanlig startet Kl. 10. af Formand Bøje som bød
Velkommen hvorefter vi startede med Sangen ”Når Samlet
er vor Naverflok.” Bøje startede med at sige vi havde 1
god nyhed og 1 Ikke så god. Vil starte med den Gode, det
er at Conny kommer og laver Æbleskiver til vores
Julehygge (Hyggeligt som vanligt.) Vil ikke her komme ind
på den Dårlige nyhed, ved ikke om det er mere vores eget
problem indtil videre. Men lad den stå her til senere.
Vi havde den 02-12-17 en DEJLIG Julefrokost med
deltagelse af 21 personer, hvor forskellige medlemmer kom
med Dejlig hjemme lavet mad, Hulen stod for sild ”men
ingen Snaps” så der måtte der selv spædes lidt til.
Der blev sunget igennem med nogle gode naversange,
FRAARILDS TID DROG UD PÅ FARTEN, SVENDE
VÅRSOLEN VINKER NU ATTER, Samt MED EN BLUSE
OM MIN FRAKKE., Så man kan sige det var alligevel en
DEJLIG julefrokost og der manglede bare ikke noget,
Meget Mega Hyggeligt. Næste gang vi mødes er den 17.
dec. Hvor vi skal have Julehygge med familier og venner.
Vi vil herfra Naverne Silkeborg Ønske alle EN RIGTIG
GLÆDELIG JUL, SAMT GODT NYTÅR.
Og Tusind tak for det år der er gået, og ses igen friske i det
NYE ÅR.
Månedens Sjove: Manden hos bagerjomfruen
En mand kommer ned til bageren, hvor der står en hot
bagerjomfru.
Manden siger: ”Jeg vil gerne have 4 rundstykker. ”
Bagerjomfruen: ”Der er ellers 6 for en 10’er. ”
Manden: ”Jamen så bare glem rundstykkerne! ”
Med kno Christian.

22. november 2017. 75 års Jubilæum for Slagelse
Naverforening blev markeret ved en lille intern
mindekomsammen på dagen med kaffe, æblekage og
”guf”. Også her var Festudvalget, sammen med Grethe,
arrangør. Undertegnede havde desuden den store
fornøjelse at udnævne vores Kasserer Ejner Petersen til
Æresmedlem i Slagelse Naverforening. Han har, om nogen,
fortjent denne anerkendelse.

Hulemøde d. 1. dec. 2017: Vi indledte med at synge nr. 83
og hele forsamlingen på 4 medlemmer (Grethe kom lidt
senere) sang lystigt med. Jeg tror at vores nye
Æresmedlem, Kasserer Ejner Petersen, på listig vis, har
fået folk til at holde en fridag, for han var den glade giver
af de klare dråber hele aftenen. Bare så I ved hvad I er gået
glip af? Tilmeldingen til Jul i Hulen blev så småt sat i gang.
Formanden orienterede ang. medlemskab af CCEG. Auktion
over vort spirituslager bliver til foråret. Hans Vicevært
prøver at finde nogen til pasning af Hulen (evt. mod
betaling) idet vi medlemmer ikke ”har tid” og ikke længere
er så mobile som tidligere. Formanden laver kalender for

Gave fra hulens naboer.

10.
Arrangementer og Mærkedage i 2018. Så var Birgit også
blevet brødflov. Så vi gik i gang ned ”klemmerne” og
Ejners klare dråber. Tak for dem. Hulen blev lukket ca. kl.
21:30.
Med kno i bordet:
Erik

SØNDERBORG
D.1-12-17. Børge bød velkommen vi sang nr.73, vi var 5-1
gæst. Det var en god julefrokost vi havde, og så var det en
stor TAK til KURT OG GITHA. KONEN for at havde
ryddet op dagen efter, og ikke nok med det, kom GITHA
med æbleskiver og der var gløgg til hulemøde d1-12-17 og
de var gode tak fra os alle.
P.S. HUSK KONTIGENT. ET GODT NYTÅR.
Med kno i bordt John

VEJLE
Til mødet den 24. november i Hulen hos Naverne i Vejle,
var der 8 fremmødte, hvor reserveskribenten kunne berette
at Lis og Kaj føjter stadig rundt. Der indledes med sang nr.
52: I Danmark er jeg født. Bestemt af kassemester (og
resten). Formand: Gule ærter fantastisk. Stor ros fra alle
sider til kokkene. Det må I gerne gøre igen. Invitation fra
Calgary til deltagelse i 60 års Jubilæum i 2018. Der
debatteres hvilken automobil, der kan bringe os dertil.
Nytårskur? Fejre kinesisk Nytår? Der debatteres ang. tiltag
for at synliggøre os i lokalsamfundet. Bitter/dram med
vores/Naver label forslag. Hans forespørger inden næste
møde. Otto er i fuld gang med Vinterfestarrangement.
Det lyder både vildt og sjovt allerede. Puha, vi holder lige
en sangpause-synger nr.: 77. Neller spillede en kort
julemelodi på klokken, for at falde til ro. ”Vi sænker
temperaturen, for at varme op til Vinterfesten. ” HUSK
TILMELDING TIL VINTERFEST TIL HANS EMBORG
TLF: 75 83 09 01/ 40 92 97 05 SENEST DEN 10. JANUAR:
Aftenen forløb i glad stemning, og mundede ud i div.
Samkørsler fra Hulen omkring kl.: 2200.
Ærbødigst
Den ydmyge vikar på Lis’ vegne
Per.
Tak til Per for hjælp. Var en dejlig varm ferie. Vi i Vejle
ønsker alle i ind- såvel i udlandet en glædelig jul, samt et
godt nytår.
Med kno
Lis

ÅLBORG
Hulemøde 1-12-2017. Præcis kl. 19,00 blev sandhedens lys
tændt, og formanden kunne byde velkommen til 14 svende
og 5 gæster, hvor af 2 gerne ville optages, efter at de nu
har besøgt os til 3 tidligere afholdte hulemøder. Det er
meget glædeligt, at der nu igen er fremgang i antallet af

medlemmer, vi er nu 29, vi forventer hen over vinteren at
kunne optage yderligere 2-3 medlemmer. Arne mindede om
vores generalforsamling, som afholdes fredag d. 2. februar.
Den første der blev optaget var Per Fuglsang, som er
uddannet maskinarbejder og maskinmester og sejlet som
sådan. Per havde meget at fortælle om sit spændende
arbejdsliv, og ville gerne have fortsat et par timer mere,
men formanden fik ham overbevist om at det måtte vente
til en anden god gang. Den næste der skulle optaget var
Jan Sort der rejste til Grønland som 30 årig, og først vendte
hjem 41 år senere. Jan kunne fortælle at han havde været
ansat som embedsmand, hotel direktør, ejendomsmægler
m.m. og ville ikke afvise, at han, hvis lejlighed bød sig
kunne finde på at tage til Grønland igen. Siden sidst har vi
haft 2 velbesøgte lørdags åbent, samt det årlige julemarked
hvor vi serverede stuvet hvidkål og frikadeller. Derudover
solgte vi gløgg i spandevis. Formanden omtalte kort
pinsestævnet, læs notits om pinsestævnet andet sted i
bladet. Så kunne Benny ikke vente længere med at slå på
klokken, han var så glad fordi han var blevet
folkepensionist. Kurt N. og Rune serverede sild,
grønlangkål, stuvet hvidkål, og ris a‘là mande. Vi nåede at
synge velkomstsangen, nr. 32- og nr. 73, inden vi i højt
humør sluttede af med minderne.
Med kno
Svend-Erik

ÅRHUS
Stiftelsesfest den 11/11 2017. Vi var ca. 20 samlet til denne
årlige fest, som startede med den traditionelle
velkomstdrink. Efter vi var gået til bords fandt Otto ud af,
at han ingen serviet havde fået. Helt forfærdeligt. Der blev
straks rettet op på fejlen. Så var der tid til en skål og
formandens velkomst. Så gik den ikke længere, vi var
sultende og startede med en dejlig tun Mouse og et godt
glas hvidvin til. Så blev der snakket om de gode gamle
dage. Så var der problemer i køkkenet, de manglede en
stærk mand til at skære kødet ud. Der var flere der
forsøgte, men Otto vandt udfordringen. Formanden
sendte hans kone Lisbeth i byen for at hente Asier,
tyttebær, chips m.m. ingen fest uden asier. Efter
hovedretten blev der serveret en gang citronfromage.
Børge mente at den ikke var pisket ordentlig sammen.
”Sådan havde han aldrig fået det før.” Så gik vi over til
præmieoverrækkelsen efter årets arrangementer. En
indbringende aften. Der var også tid til en gang
amerikansk lotteri. Der var det Hansine der rendte med de
fleste af præmierne. Aftenen sluttede efter en gang
gullasch suppe. En dejlig aften. Der var masser af mad i
overskud, nok til et halvt plejehjem synes Lisbeth.
Den 1/12 mødte 16 op til vores årlige julefrokost, atter med
masser af dejlig mad. Ses i det nye år til hulemøde den 12.
januar 2018.
Ole B. ønskes tillykke med de 75 år den 1. januar 2018.
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

