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01-01-1993 25 Års jubilæum. 01-01-2018
En epoke indenfor SCUK er snart et overstået kapitel. Her er der ikke tale om foreningen, men vores hovedkasserer, der
har valgt ikke at modtage genvalg, på det kommende Delegeretmøde i maj måned i Aalborg.
Der er vist ingen i CUK, både de ”nyindmeldte” og ”de lidt ældre i gårde” der ikke kender Frode. Han har i de 25 år, han
har varetaget CUK’s regnskab, haft kontakt med medlemmerne på den ene eller anden måde. Der er mange, som kan
nikke genkendende til Frode’s hjælpsomhed, uanset om det var weekend, eller måske efter spisetid om aftenen. Der er
sikkert ikke mange, som i tidens løb har siddet som bestyrelsesmedlem i en CUK- forening, der kan sige sig fri for, at
have glemt noget, som de vidste Frode kunne hjælpe med, lige har ringet eller mailet, når det var ”lige op over”.
Frode havde igennem årene, først som kasserer i CUK i København, og fra den 01. januar 1993 som hovedkasserer,
oparbejdet en viden om medlemmerne, og ikke mindst CUK’s historik. Frode har igennem alle årene været primus motor
i mange projekter, der omfattede CUK’s fremtid. Nogle har taget længere tid end andre, nogle er blevet fravalgt til et
senere brug. Men fælles for dem alle er, at de bærer tydeligt præg af, hvor meget CUK betyder for Frode.
I gennem de 25 år der er gået, har Frodes hustru Nancy udvist en støtte og tålmodighed i det arbejde der til tider krævede, at Frode måtte ændre på dagligdagens gøremål sammen med Nancy. Når Frode efter pinsestævnet i Aalborg, har
overdraget CUK’s regnskab og hvad der dertil hører, vil han i den efterfølgende tid,
være til rådighed med råd og vejledning til hans efterfølger.
En kendt sanger har udtrykt sig på denne måde ”Tak er kun et fattigt ord” men
ikke desto mindre tager jeg ikke munden for fuld, når jeg på hele CUK’s vegne
bruger det, for at tilkendegive vores anerkendelse og respekt for det arbejde, som
du igennem 25 år med akkuratesse og punktlighed har udført som hovedkasserer.
På hele CUK’s vegne, skal der endnu en gang lyde: ”Tak er kun et fattigt ord”.
På hele CUK’s vegne
Med kno
Kaj Jepsen
Formand CUK.

Jørn S Enevoldsen 75 år d 9/2 2018
Jørn er udlært tømrer i Aarhus, har arbejdet på Grønland i flere
år. Jørn og hans nu afdøde hustru Alice, som i øvrigt fungerede
som kasserer i Samsø Naverne igennem 24 år, har fra starten
været afgørende for at vi eksisterer som forening i dag.
Jørn har igennem 30 år stort set altid været i bestyrelsen, hvortil
kommer at han er manden der ordner papir arbejdet og i det hele
taget fået tingene til at hænge sammen.
Samsø Naverne ønsker dig stort tillykke med den store dag Jørn
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FØDSELSDAGE
D. 21-2-2018
75 år
NV

Birgit Jensen (Næstved)
Mårvej 17,
4690 Haslev

D. 1-3-2018
65 år

Bjarne Michael Olsen (Aalborg)
Sjællandsgade 30, st.th.,
9000 Aalborg

D. 2-3-2018
95 år
NV

Verner Møller (Los Angeles)
640 North Minnisota Avenue,
Glendora, CA 91741
USA

D. 3-3-2018
65 år

Knud Brinch Larsen (Randers)
Energivej 50, 1.,
8920 Randers NV

D. 8-3-2018
55 år

Steen Kibsgaard (Calgary)
#302, 630 - 10 Street NW,
Calgary, AB, T2N 1W3
Canada

D. 10-3-2018
60 år
NV

Lis Sørensen (Slagelse)
Sct. Pedersgade 3,
4200 Slagelse

D. 13-3-2018
75 år

Leif Larsen (Aalborg)
Hasserisvej 249,
9000 Aalborg

JUBILÆUM
D. 21-2-2018
65 år

Naverne Borås (Naverforening)
Johannelundsgaten 13,
S-506 40 Borås
Sverige

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.

TAK - TAK - TAK - TAK
Tusind tak for de mange telegrammer og hilsner jeg har
modtaget fra foreninger HB og venner/medlemmer
Med kno i bordet
Henning Roger Sørensen, Randers
„Tusind tak“
For de mange hilsner og lykønskninger, jeg fik i anledning
af min 70 års dag. I form af telegrammer, fine kort, Sms’er
samt mail. En særlig tak til naver og navervenner fra Hernings forening for de fine gaver. Undskyld at jeg ikke tog
telefonen, men weekenden blev holdt i Hamborg, med bl.a.
festmiddag i Kartoffelkælderen sammen med mine 3 piger,
det var bare hyggeligt = 48.400 skridt.
Mange hilsner og tak
Flemming Laugesen

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

Holbæk Naverne
HUSK
Generalforsamling d. 16-03-2018
Dagsorden ifølge lovene
Tilmelding til Biksemad kl.19.00
senest d. 11-03-2018
til Ole på tlf.23 10 88 42

3.

Mindeord over Arkitekt Ole Wiberg.
Ole Wiberg født 18. marts 1945 og opvokset i København og flyttede senere til
Frederikssund hvor interesse for sejlads og bådebyggeri blev skabt. Efter realeksamen blev
Ole uddannet som tegner og efterfølgende fik han læreplads som tømrer, med bestået svendebrev, kom Ole nu på bygmesterskole hvor han fik sin uddannelse som bygningskonstruktør. Ole blev optaget på Det Kongelige Kunstakademi og fik afgang som arkitekt i 1974.
Ole underviste og havde lektorat i 30 år på arkitektskolen og igennem dette arbejde havde
Ole mange rejser rundt om i verden med elever for undervisning i registrering, opmåling,
tegning og farvelægning igennem akvareltegninger om arkitektur af bygninger og byrum.
Ole flyttede til Nysted i 2006 hvor hans interesse drejede sig om bevarelse af de gamle huse
i byen, og arbejdede også helt til sidst for at restaurerer og bevare de gamle træskibe på
Nysted Havn, samt opførelse af et Maritimt værksted hvor joller og både skulle restaureres
for eftertiden, dette arbejde var en hjertesag for Ole som dog ikke nåede at færdiggøre dette
sidste projekt.
Ære være Oles minde.
Nysted Naverforening
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Formandens Spalte.
Det nye år startede med, at jeg fik 2 ”Svende” retur, og efterfølgende rettede
henvendelse til foreningen, for at høre, om adressen var korrekt, hvilket den
var. Hvad årsagen er til, at medlemmet ikke modtog Svenden, kan måske
være, at vedkommende er/var bortrejst, og postkassen var fyldt op. Desværre
sker det ofte, så derfor opfordres foreningernes sekretærer endnu en gang til,
at få medlemmernes adresse opdateret, og give Ole Michael og Frode besked
om ændringer. Det er ærgerligt, når medlemmet ikke modtager Svenden, når
de betaler for det.
Så nærmer vi os det tidspunkt, hvor emner, der skal behandles på delegeretmødet, skal tilsendes HB.
Husk det er inden den 01. marts, at de skal være HB i hænde.
Endnu en gang opfordres I rundt omkring i foreningerne til, at drøfte en afløser som hovedkasserer, idet som tidligere nævnt, har Frode meddelt, at han
IKKE modtager genvalg. Ved gennemgang af Mappen med Lokale vedtægter,
har HB erfaret, at der er foreninger, hvis lokale vedtægter HB ikke har. Derfor
anmoder HB foreningerne om, at tilstille os et eksemplar af jeres gældende lokale vedtægter.
Med kno
Kaj Jepsen
Formand HB.

4.

Velkommen til Aalborg i Pinsen 2018.
Vi ser frem til at være værter for et rigtigt godt stævne i Aalborg i dagene 19 til og med 21 maj, og det afholdes dels i
Håndværkerhuset, Kattesundet 20, 9000 Aalborg og i 3F bygningen på Hadsundvej 184, 9000 Aalborg.

Program.
Lørdag d. 19/5
l
l
l
l

Indskrivning i Håndværkerhuset
kl. 10.00 til 14.00
Fanemarch og fotografering fra Håndværkerhuset
kl. 14.00 til 16.00
Hulen i Håndværkerhuset har åben til kl. 17.00 med mulighed for køb af lidt mad og drikke.
Huleaften i 3F bygningen.
Søndag d. 20/5

l
l
l
l
l
l
l

Morgenmad i Håndværkerhuset
kl. 08.00 til 10.00
Delegeretmøde/frokost i 3F bygningen på Hadsundvej 184
kl. 10.00 til ?
Udflugt for ikke delegeret, samlingssted Håndværkerhuset.
kl. 10.00 til ca. 15.30
Hulen i Håndværkerhuset har åben til kl. 17.00 med mulighed for køb af lidt mad og drikke.
Festaften i 3F bygningen.
kl. 18.00 til ca. 24.00
Natmad ca. kl. 23.30
Mandag d. 21/5
Morgenmad i Håndværkerhuset
Sluk efter i Håndværkerhuset

kl. 08.00 til 10.00
kl. 10.00 til ?

Da der er en rigtig god forbindelse med kollektive busruter bliver der ikke tilbud noget fælles her, men vi vil være
behjælpelig med hensyn til ruter og tider.

Håndværkerhuset

3 F Hadsundvej 184

Vi har nuværende aftalt rabatter med følgende hoteller
Hotel Aalborg Østerbro 27, 9000 Aalb. Tlf. 98121900
10 % på værelsesprisen Kode: CUK
Best Western Prinsen Hotel Prinsensgade 14, 9000 Aalb. Tlf. 98133733
10% på værelsesprisen Kode: Pinse
Cabin Fjordgade 20, 9000 Aalborg Tlf 96 203000 Skal bookes online på www.cabin.com,
10% på værelsesprisen Kode: CCUK
Hotel Helnan Phønix Vesterbro 77, 9000 Aalborg Tlf 98 12 00 11
Enkelt værelse 675 kr. Dobbelt værelse 775 kr. Kode: Naverne
Eller søg på nettet på http://www.visitaalborg.dk/aalborg/overnatning for
øvrige overnatningsmuligheder. Vi arbejder løbende på gode tilbud på overnatning, og vil
løbende orientere om dette.
Vi har været i kontakt med Vandrehjem og campingpladser, dog uden at have fået nogen aftaler med disse. Men disse er
gode muligheder for god og billig overnatning.
Tilmelding i år giver vi mulighed for en elektronisk løsning. Så har du mulighed så vil vi gerne at du bruger den, da det
gør vores registrering lettere, hjælp evt. en naver bror med denne løsning.
Du går ind på vores hjemmeside www. naverneaalborg.dk på vores første side vil du finde et link, som du klikker på
og du vil komme til tilmeldingsblanketten.
Eller indsend som følger:

5.

Tilmeldings blanket:
Klip ud og udfyld:
Du kan skanne blanketten og sende til aalborgnaverne@gmail.com
eller sende pr. post til: Svend-Erik Jensen. Plateauet 10 2sal, 9000 Aalborg. senest 15 april.
Navn:
Adresse:
Post nr.:
Tlf. nr.:
Cuk-forening

By:
email:
lørdag

Delegeret:(sæt X)
Søndag
mandag
----------------------------------------------------------------------------------------

Pris i alt

Stævnemærke 100.-kr.
Huleaften 125,-kr.
------------------------------------------Delegeret frokost 125.- kr.
------------------------------------------------------Udflugt m. frokost 250.-kr.
-----------------------------------Festaften 285.- kr.
--------------------------------------------------Natmad festaften 50.- kr.
-----------------------------------Morgenmad 60.- kr.
-------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------- I alt
Indbetalt på konto Reg : 9236 konto nr.: 4582334582 100 %
kr.
Vi ses i Aalborg, det bliver et godt stævne netop fordi du kommer med.
med kno
Naverne i Aalborg

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

FREDERICIA
Vi er efter megen overvejelse blevet enige om at lukke
vores forenings lokale ned. Da vi er for få medlemmer
tilbage og der er ikke økonomi til huslejen fremover. Men
men vi er også enige om foreningen består og vil holde
møder og klubaftener lige pt. i private former. Hvor og
hvornår skal lige på plads. Vi har jo en hel del ting og
værktøj møbler osv. i hulen. Det har Frode en løsning på
hvor det kan være. Tak for det. Du hører nærmere fra
os. Så mangler jeg kun indpakningen og kørslen. En af
mine naver brødre har tilbudt sin hjælp. Og han skal nok
høre nærmere. For pga. sygdom står jeg meget alene. Lige
til slæberi’et. Jeg regner med det bliver uge 6 – 7, det
vender jeg tilbage til. Så hvis der er nogle friske brødre og
søstre der er og kan hjælpe. Bare sig til. På tlf. 42 75 49 75
Jeg håber i er kommet godt ind i det nye år alle mand.
Med kno S. W.
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FREDERIKSSUND
CUK-Frederikssund. Fredag den 5.1.2018. Håber, at alle
er kommet godt i gennem julen og nytåret? Som
traditionen byder, var der igen i år på kogesild i hulen. Vi
var mødt 14 personer op denne aften. Det var noget af en
udfoldning denne gang, da vi ikke havde Karre Hansen
hos os mere. Men der skal lyde en stor takt til Bente &
Poul Berg, som sprang til med, at lave bidesild – koge
silden samt frikadellerne og til Lis Hansen, som kom med
kartoffel- salaten. (Skulle hilse og sige, at de smagte rigtig
godt). Formanden bød velkommen. Han kom med en lille
opsang til os alle, at vi en gang havde aftalt, at vi skulle
melde afbud hvis vi ikke kunne komme til hulemøderne.
Dette er i henhold til dem, som har hulevagten, har en
mulighed for, at planlægge deres indkøb hvad angår
maden, så vi ikke har for meget mad spild m.m.
Det vil fremover, være sådanne, at hvis man er
forhindret i, at deltage i hulemøderne, skal man
kontakte hulemor Lis Hansen på tlf. 42 17 10 76 senest
den 1. i måneden, og dem som har hulevagten
kontakter Lis, for, at høre om der er kommet afbud?
Med kno - Bestyrelsen i CUK-Frederikssund.

Vi fik også denne aften budt velkommen til Nav Sten
Sjøgren, som har været medlem i CUK-Slagelse
velkommen i CUK-Frederikssund pr. 1.januar 2018.
Ligeledes fik vi også en ny NV i Birgit Karre som blev
optaget i CUK-Frederikssund pr.1.januar 2018. Vi ønsker
dem begge et stort velkommen i CUK-Frederikssund
Birgit og Sten måtte også op til den. Og til alles store
overraskelse slog formanden også på klokken.

Efterlønsklub til gule ærter i hulen kl:11:00. Er der nogen,
som han hjælpe til? Så giv et kald til Per Vejen på tlf. 27
30 97 77 eller Jan Johansen på tlf. 71 78 07 59.
CUK- Frederikssund ønsker tillykke til
Jubilæum
Nav. Per Vejen med sit 30 års jubilæum den 18.2. 2018.
Nav. Anita Bondy med sit 10 års jubilæum den 1.2.2018.
Fødselsdage.
Kaj Hansen den 2. februar 2018.
Claus Salomonsen den 3. februar 2018.
Per Vejen den 18. februar 2018.
Med Kno. Jan Johansen.

HERNING
Så havde vi årets sidste møde og der var fint fremmøde i
alt 16.stk af naver og navervenner. Det hjalp nok lidt at
HR. Lauge (formanden) fyldte 60 +. Han har lavet
verdens bedste æbleskiver til os i flere år til det sidste
møde i året, men denne gang skulle der også en forret til.
Svensk pølseret og det var til 3 kokkehuer + en
karklud man behøver ikke noget indenbords næste dag.
Tak til HR. Lauge og jeg tror fruen har haft lidt med det at
gøre også tak Grete. Jeg skrev sidste gang noget med
Peter Tønder og velkomstdrink jeg var lidt hurtig for den
kom til sidste møde. Det var muskatvin med 7UP og det
var bare rigtig godt. Der vare lige det problem at vi ikke
kunne åbne den sidste flaske og der skulle gerne være et
glas til vær. Der var en stærk smed og en tømrer
(undertegnet) men det lykkes til sidst så alle var glade og
der er kommet en bedre optrækker til. Så er der nogen der
siger der mangler purløg, jeg har altså aldrig fået purløg til
Svensk pølseret, det må være noget lokal fra hønsehuset i
Sinding. Vi havde også et fint søndags møde i det nye år
med 12 fremmødte, det var rigtig godt. Det var lige før at
Borgmesteren skulle ud efter flere rundstykker i byen. Det
er dejligt at der kommer flere til søndagsmødet siden vi
har lavet det til en gang pr. mdr. Forsat Godt Nytår.
KNO I BORD
Peder

HILLERØD
Dette indebar, at hans pung derefter var blevet tom.
Næste huleaften er den 2.februar 2018 kl.19:30 og vagten
har Poul-Erik og Per Vejen.
Onsdag den 21.februar 2018, har vi igen Murenes

Nyt år, nye glæder og forventninger, de vanlige og
fortrolige ansigter, fornøjelige aftener og messer. Ja, vi
glæder os vel alle. Og til gæsterne, som indfinder sig, siger
vi: Fremmede! Som ere her inden for vor Ramme, her en
Naverflok I ser! Hver nu med Madamme eller med en
vakker Mø, som med os vil leve, dø, ja, og med os rende

7.
glad til Verdens Ende. (P. Klokker). Vi må også sande, at
trinene, vi endnu kan vandre, er færre end før, og derfor
med Chr. Winther sige: O, lad ei svinde Timen unyttet
bort! Nornerne spinde, tvundet af Rødt og Sort,
Livstraaden altfor kort, - Lad den ei svinde! Således
optimistificerede glæder vi os foreløbig til nyt fra
formanden derudefra, til Karls kogesild den 24/2, til den
altid glade generalforsamling den 24/3, og til alt det øvrige.
- - - Vor gode hulefar, Peder, tager altid med glæde imod
tilmeldinger til arrangementer på sin telefon 48 17 07 12
eller 27 94 01 34.
Med kno, Bent

KØBENHAVN
Sidste møde i 2017 var Jule-Hulemødet den 20. december.
Et møde der altid er ekstra spændende, Ikke kun fordi det
start er jul og et nyt år, men fordi bødekassen skal tømmes.
Efter kun 3 måneder var der imponerende kr. 4.586,50 i
dens indre. Jeg kan ikke finde ord der dækker resultatet.
Det er som om en tak er for lidt. Og dog: TUSINDE tak til
alle der har bidraget med ikke bare idømte bøder. Der er
virkelig rørende. Nærmest kom Hulefar Erling med et gæt
på kr. 4.188,00, derefter undertegnede og Anni med et
differencegæt på henholdsvis kr. 461,50 og kr. 578,50. Den
nye Københavner Naven udkom som planlagt. Også
solbærrommen og æbleskiverne forsvandt - ligeledes som
planlagt - i mavsen. Det blev på mange måder en rig dag.
Fastelavn er mit/dit navn søndag den 11. februar, hvor vi
atter skal fornøjes med eller uden den ud-/påklædning vi
normalt bærer. Overblæren vil traditionen tro, (forsøge at)
indkassere rigelig med bøder for manglende bordskik m.v.
under frokosten. Det plejer at gå „fornuftigt“. Det går jo
som bekendt til snapsene. Selvom tønden for længst
(også) er gået på pension, må du gerne give et tøndeslag
at du kommer. Allerede 9 dage efter, nemlig tirsdag den 20.
februar, skal vi atter samles i vor dejlige Hule til
månedens Svende-Hulemøde der er noget særligt og også
vigtig at bakke op. Skulle det være koldt derude, er der
ligeledes denne dag garanti for varme når vi mødes.
Arrangementer:
11.2. kl. 10.30 Fastelavn
20.2. kl. 13.00 Svende-Hulemøde
4.3. kl. 10.30 Søndagsmesse
Med kno
Niels „2 m“

NAKSKOV
Jeg ved ikke hvad der er sket med sidste hulemøde, der var
ikke kommet nået i svenden, selvom det var sendt d. 9/12
til bladet, det står på min pc. Vi prøver igen. Hulemødet d.
2/12 var flyttet til om lørdagen, grundet julefrokosten, gik
det over al forventning. Det blev ikke til ret meget møde,
da de så hvad julefrokosten bestod af, der var 10 retter
mad og de 9 der deltog, fik hurtig forbenene op i

ædetruget, og det blev rigeligt skyllet ned, ja også efter
bugen var godt udspilet, ja, det er ufattelig hvad der kan
komme indenbords på 3 ½ time, synd for Lilian der måtte
forlade selskabet tidlig, grundet sygdom. Hulemødet
startede kl. 14.oo og de sidste gik hjem kl. ????
Næste hulemøde afholdes fredag d.5/1 kl. 18.oo.
Rafling
fredag d. 19/1 kl. 19.00
Fødselsdage:
Johnny Valentin
d. 15/1 73 år
Henning Brogaard d. 2/2 75 år
Morten Clausen
d. 7/2 43 år
Håber at det gamle år er gået godt, og siger velkommen til
det nye år, og godt nytår til alle.
Med kno bord Henning Brogaard.
Hulemødet d. 5/1. Vi var 9 naver og venner der var mødt
op. Det var tid til at finde en dato til generalforsamlingen,
det blev den 2/3 kl. 18.oo. den afholdes efter de vedtægter,
som er foreskrevet Nakskov naverforening. Der var nogle
ting som vi hurtig kunne blive enige om, så det var hurtig
overstået. Der var også en forlovelse som var sket i det
skjulte, men det blev opdaget, så tillykke til vores 2 naver
Johnny og Bente. Efter mødet gik vi i gang med hulemors
gode karrygryde, og den var god, da nogle skulle have 5
store portioner. Et par gange rafling blev der også tid til,
og vi sluttede for en gangs skyld tidlig, ved ca. 22.30
tiden.
Der er en enkel fødselsdag Morten Clausen d 7/2 43 år.
Næste hulemøde fredag d. 2/2 kl. 18.00.
Generalforsamling fredag d. 2/3 kl. 18.00.
Med kno i bord Henning Brogaard

NYSTED
Hulemøde torsdag den. 4. januar 2018. Ved aftens
hulemøde var 10 svende mødt, og vi startede mødet med
1.minuts stilhed hvor vi mindes vores gode naverbror og
kammerat Arkitekt Ole Wiberg som tog på den sidste rejse
den 22. december 2017. Nysted sangen blev sunget uden
dirigent, som desværre var forhindret i at møde. Humøret
var højt, selvom vi alle lige havde overstået bisættelsen af
Ole og havde været til minde højtidelighed i Nysted
Bådelaug. Snakken gik om tilmelding om udflugten den.
15. maj hvor vi skal på udflugt til Bakken, først en sejltur
på Lyngby sø og efterfølgende frokost i Bjælkehytten, så
bliver der også et par timer hvor man kan begive sig rundt
på egen hånd inden turen atter går hjem, ankomst Nysted
imellem kl. 18:00-19:00. Oldermanden havde inviteret en
gæst til aftenens møde, Flemming Holm Larsen som
tilmeldte sig som naverven i foreningen, velkommen til dig
Flemming. Optagelse i foreningen vil foregå torsdag den.
1. marts. Det var Hulefar som stod for aftenens middag,
Oksehaler og kartoffelmos, en dejlig velsmagende vinter
ret, som blev rost af svendene. Minderne blev sunget i
forskellig toneart, idet dirigenten manglede og kunne
holde styr på tonerne. Vi sluttede i god ro og orden.
Med kno Oldermanden.

8.

NÆSTVED
Formanden bød d. 06. 01 velkommen til årets første
hulemøde til de 10 fremmødte medlemmer. Vi drøftede
aktiviteter i det første kvartal.
Hulemødet i februar bliver rykket til d. 09.02.
Den årlige generalforsamling bliver slået sammen med
hulemødet i marts. Det betyder, at GF indkaldes til fredag
d. 02.03 kl. 18. Husk at indkomne forslag skal være
formanden/foreningen i hænde 14 dage før. Mød op og
gør din stemme gældende. Traditionen tro holder vi
påskefrokost Langfredag d. 30.03 kl. 13. Tilmelding ved
opslag i Hulen.
Vi ønsker Lisa tillykke med de 75 år d. 28. 01 og Birgit med
de 75 år d. 21. 02.
Hilsen Marianne

ODENSE
Hulemødet startede kl. 18.00. Vi var lidt presset af tiden
med mødet, idet at Arne Jørgensen var taget på ferie, uden
at lægge en nøgle så vi kunne låse efter os. Så vi måtte gå
da restauranten lukkede. Vi nåede hvad vi skulle, så alt var
vel. Onsdag den 7. februar kl.17.00 er der
generalforsamling.
Referent Ole Bøwig

RANDERS
Nytårsaftensdag var vi 11 deltagere til den traditionelle
tamtam med æbleskiver og solbærrom – der dog blev
erstattet med kirsebærvin. Peter lovede at skaffe den
originale vare til næste år. Tak for det, Peter. Hans sørgede
også for fine drikkevarer, men den øl, han gav, skal nok
ikke drikkes – den er mindst holdbar til 1991 og pynter
godt på hylden: o) Vi led dog ikke af tørst, for Henning
havde lagt en omgang til os, så vi kunne fejre hans
fødselsdag, og Peter ringede med klokken. Tak for
skænken, begge to. Undertegnede havde medbragt
udskrift af årsplan og mærkedage, og tænk, Frank var lige
pludselig blevet 10 år yngre – Freddy gjorde ham dog
ældre igen ved hjælp af en kuglepen… Hyggesnakken gik
vældigt, og formiddagens store spørgsmål var: Kan man
bakke med en anhænger, bare man holder godt fast i
næsen?
Fredag den 5/1 var vi 15 deltagere til hulemøde. Der gik
tilmeldingssedler rundt til fastelavn den 11/2 kl. 13 og til
bowling, som er den 11/3 kl. 11. Hans går på tønden til
fastelavn, og undertegnede hitter noget spiseligt. Så må vi
håbe, der kommer snor i køllen, så ingen får den til at
flyve… Elo er godt på vej med vedtægterne, og har i
skrivende stund sendt til os alle, så vi er sikre på, at det er
den helt rigtige tekst, der går i trykken (og der ikke mangler
et nul, som det, jeg glemte i sidste nummer – det er her: 0)
Tak for indsatsen, Elo. Vi glæder os. Henning har lagt

årsplanen på hjemmesiden. Tak for det, Henning. Han
ringede søreme også med klokken, så vi igen kunne nyde
hans fødselsdag. Det samme gjorde Bente Løwe, der har
haft jubilæum på jobbet. Tak for skænken begge to. Hatten
klæder jer. Aftenen fortsatte med Hans og Bentes lækre
tarteletter, hyggesnak og diverse gode historier – nogle
måske lidt alderstegne, men gode: o). Der er hulemøde den
2/2 og fastelavn den 11/2. Der er søndagsåbent den 25/2.
Vi siger et tidligt tillykke til KB, der bliver 65 den 3/3.
Med kno, Helle

SAMSØ
Samsø Naverne var samlet til hulemøde d 7/1. 11
hærdebrede svende og vores smukke quinder Åse Mutter
og Annette mødte op til et møde der kom til at handle
meget om det forestående Nytårs Taffel, et arrangement
der traditionelt fylder hulen på Samsø med glade og
feststemte mennesker. Der blev fordelt opgaver og som
det sig hør og bør, kunne formand H.P. afsløre at den står
på fisk i år......... Jooh tak H P det ser vi gerne. Prisen for
deltagelse i dette overdådige festfyrværkeri af alt godt fra
havet er sat til kun 150 kr. inkl. en genstand. Vi blev også
enige om en arbejdsdag i hulen d 11/1 med fokus på
oprydning osv. efter renovering. Efter den formelle del af
mødet var overstået gik snakken hen over bordet, klokken
bimlede af og til og der var dømt hygge i hulen. Efter et par
timer med gode historier og dårlige vittigheder hævede vi
mødet uden myndighedernes indblandelse.
Med kno Mogens

SILKEBORG
Nyheder fra Silkeborg Naver. Hej Alle, her fra Silkeborg
Naverne vil vi Ønske alt Godt i det Nye 2018, håber alle er
kommet godt ind med maner. Vi havde vores Dejlige
Julehygge D.17-12-17 hvor vi havde vore Dejlige piger
med, det var en rigtig hyggelig dag. I juledagene har der
ikke været megen sammenkomst i Naverne P.G.A. mange
hellige dage, men d. 07-01-2018 havde vi vores sædvanlige
Nytårstaffel med deltagelse af 14 personer (Inkl. Piger)
med Champagne og kransekage. Det var også en hyggelig
dag. Opfordring: Jeg vil ønske i det Nye År at der vil
komme flere medlemmer som vil støtte op omkring
foreningen. Der mangler vi Jer med diverse meninger samt
hvad vi skal lave osv. Dette er et personligt ønske og
håber i vil tænke omkring dette. TUSIND TAK. Sidst men
ikke mindst Hjertelig Tak for et Dejligt 2017 og støtte ved
vores Jubilæum. Og til alle Jer Navere ude i Verden Ønskes
også et GODT NYTÅR.
Mdr. Vits: Har i hørt der er 2 typer influenza: Den normale
helt ufarlige som rammer kvinder og børn. Og den
pinefulde, næsten dødelige type der rammer mænd.
Med kno Christian

9.

SLAGELSE
17. december 2017 holdt vi Jul i Hulen hvor formanden
var den glade giver af gløgg og æbleskiver. Hans stod for
tilberedningen og jeg tror ikke der var nogen af de ca. 20
fremmødte som kunne klemme bare en enkelt æbleskive
eller et glas gløgg mere ned. Efter at have sundet os lidt,
var det tid for pakkeauktionen hvor bydelysten var herlig
stor. Ca. kl. 18:00 var der ryddet af og vasket op. Stor tak til
alle som hjalp til.
31. december 2017 mødte 17 op til nytårstaffel som
festkomiteen stod for i år. Tak for det flotte arrangement.
Karen tilbød at være vært for kommende nytårstafler og
det blev modtaget med klapsalver. Det blev som
sædvanligt et par dejlige timer hvor vi ønskede hinanden
godt nytår.

Arrangementer og mærkedage i Slagelse
Naverforening: (Ændringer kan forekomme)
5. januar kl. 18:30: Hulemøde.
2. februar kl. 18:30: Hulemøde.
16. februar kl. 18:00: Generalforsamling. —— Tilmelding
til Erik
2. marts kl. 18:30: Hulemøde.
10. marts: Lis Sørensen 60 års fødselsdag.
4. april: Birgit Henriksen 80 års fødselsdag.
6. april kl. 18:30: Hulemøde.
4. maj kl. 18:30: Hulemøde.
19. – 21. maj: Pinsestævne i Aalborg.
1. juni kl. 18:30: Hulemøde.
4. juli: Bodil Rasmussen 10 års jubilæum.
7. juli kl. 13:00: Hulemøde med efterfølgende sommerfest
(Grill) i hulen. —— Tilmelding til Erik
3. august kl. 18:30: Hulemøde.
7. september kl. 18:30. Hulemøde.
23. september: Iris Rafn 95 års fødselsdag.
28. september kl. 18:00: Sct. Michaels Nat.
5. oktober kl. 18:30: Hulemøde.
2. november kl. 18:30: Hulemøde.
22. november: Slagelse Naverforenings 76. stiftelsesdag
25. november: Markering af stiftelsesdag og Jul i Hulen —
— Tilmelding til Erik
7. december kl. 18:30: Hulemøde.
31. december kl. 10:00 – 12:00: Nytårstaffel. ——
Tilmelding til Ejner.

STOCKHOLM

Hulemøde d. 5. januar 2018: Vi var kun 5 medlemmer på
dette 1. hulemøde i 2018 som vi startede med sang nr. 22.
Hans Vicevært vil stadig gerne være Hulefar og indkalder
ekstra mandskab når det er påkrævet. Jan Erik Johansen
fra HB kommer til hulemødet i februar og orienterer om
CCEG. Sommerfest og Jul i Hulen blev der sat datoer på (se
arrangementer) medens banko ligger i det uvisse. Der blev
enighed om biksemad til Generalforsamlingen og
formanden forhører sig hos Louis. Bestyrelsesmøde
fastsat til d. 8. februar kl. 15:00 hos formanden. Kl. 19:30
var det tid for indtagelse af diverse klemmer og ca. kl. 21:00
gjorde Søren og Hans Vicevært de sidste anstrengelser for
at finde noget at lave i hulen da vi andre forlod stedet.
Med kno i bordet.
Erik

Her i Stockholm har kung Bore inte visat sin fulla prakt än.
Det mesta av snön töar bort, vilket gör att det blir extra
lerigt på ängen. En och annan bil kör fast och får hjälpas
loss med mannakraft.. Gåsemiddagen slog rekord i år! Vi
blev 29 runt bordet – så många har vi aldrig varit. Tre gäss
gick åt (tak Vagn – Gåsemanden - för leverans av fina
gäss) och som vanligt stod Onkel Anders för tillagningen.
Allt var supergott! Kenneth och Anna hade ordnat med
lagkage tiIl dessert eftersom deras dotter Felicia fyllde 12
år. Så vi passade på att sjunga för henne också. Vi har
även firat Lucia. Ett flott Julbord dukades upp den 9
december. Alla hyggede sig och sjöng och drak. Speciellt
glädjande är det att Zakarias venner, ungdomarna,
fortsätter att dyka upp på våra tillställningar. Det bådar
gott inför framtiden.
Kommande aktiviteter:
Nyårsmässa – 6 januari
Torskmiddag – 27 januari
Årsmöte – 10 februari
Med Naver-hilsen
Johnny Håkansson
Ordf

10.

SØNDERBORG
Sønderborg d.07-01-2018. Børge bød velkommen og
ønsker et godt nytår til de 5 der var mødt. Så tog vi nr. 73.
Han fortalte at Hans P. var på sygehuset med et brækket
ben, og at Kurts kone også var kommet til skade. God
bedring til jer fra os. Henning Phil havde lavet salt, stegt
sild fra Bornholm med det hvad der hører til og ikke nok
med var der også et stykke med laks og det var guf begge
dele. TAK Henning. Så fik vi sputnik tømt. HUSK
KONTIGENT. G.F. D. 16-03-2018. KL.19. FORSLAG SKAL
VÆRE FORMAND I HÆNDER 14 DAG FØR G.F.
MED KNO I BORDT JOHN.

VEJLE
Ønsker alle et Godt Nytår, håber alle er kommet godt ind i
det nye år. Vi havde det sidste møde den 29. december i
2017. Startet selvfølgelig med en sang, nr. 77, blev enige
om, at den havde vi vist ikke sunget for tit. Formanden
bød velkommen, til os 11 der var der. Talte om vores
Vinterfest, som jo har været, når bladet udkommer. Ellers
var der ikke rigtig noget at berette om. Inger og Strit stod
for mad. MEN MEN er der ikke nogen, der kunne tænke
sig at lave lidt mad til mødet???? Så det ikke er de samme
hver gang, kan måske være en gang suppe. Kun fantasien
sætter grænser, men lad være med at råbe i munden på
hinanden, vi kan lave en liste, hvornår du kan. MØDE D.
26. JANUAR. GENERALFORSAMLING D 23. FEBRUAR . MØDE D. 23. MARTS -. MØDE D 20. APRIL -. LØRDAG
D. 21 KL 13.oo LAVER INGER OG HANS FORÅRS
FROKOST I HYTTEN. Ønsker alle et godt Forår.
Med kno LIS

ÅLBORG
Hulemøde d. 5. januar. Hulemødet starter præcis kl.19.00
med at formanden ringer på klokken og tænder
sandhedens lys (så blev der stille i hulen). Formanden
kunne byde velkommen til 16 svende og 3 gæster. Ole
Michael fra Aarhus kom til vort hulemødet, det er nu altid
så hyggeligt når han kommer omkring. Arne ønskede os et
rigtigt godt nytår og en skål på det, så var vi jo ligesom
godt i gang. Arne kunne jo roligt fortælle at foreløbig
ligner 2018 meget 2017, ret så fugtigt, men det lysner,
dagen er tiltaget m. 14 min. Derefter kom Arne med lidt
lommefilosofi, som han jo er kendt for: I dag d.5. Jan.
kaldes „Simeons“ dag og Simeon betyder den lyttende,
noget som nok kan være værd at skrive sig bag øret og
huske at gøre, nemlig at være lyttende, dermed kan man
opfange signaler fra ens venner, kollegaer o.s.v. Har
personen det godt, eller sendes der små næsten
umærkelige signaler om det modsatte. Den opmærksomme
lytter fanger disse ting, og i øvrigt har alle noget
interessant at fortælle. Derefter gik Arne over til det
praktiske: Vi har generalforsamling d. 2.feb. og at dette
møde kun er for medlemmer. Så manglede der bemanding

til førstkommende lørdagsåben, så her kunne man melde
sig efter „først til mølle princippet“, her var Jan Sort og
undertegnede de hurtigste svende. Der skulle også bruges
to hjælpere til aftenens servering, oprydning, opvask
o.s.v. Her var Preben og undertegnede de hurtigste til at
melde sig. Herefter en skål og Arne ønskede os et
gemytligt møde. Vi sang så nr. 32. Her efter var maden klar:
kogt torsk og hvad der til hører, samt pandekager m. is til
dessert. Det var Kurt kok der stod for maden, han var lige
kommet hjem fra en tur til Sri Lanka, hvor han er ved at
bygge hus, ja det vil sige han er vist ved at bygge en hel
by dernede (måske har han nogle gener fra Kong Christian
d.4). Kurt rejser igen til Sri Lanka sidst i januar. Ja kogt
torsk det er godt, vi smovsede alle til vi var godt og vel
mætte, selv Leif P. måtte kapitulere til sidst og lade fadet
gå videre, ja og så kunne han kun spise en portion
dessert. Rune havde en rolig dag på kontoret, det er
sjældent at se ham sidde på sin stol i mere end 5 min. af
gangen. Så sang vi nr. 15 (i et vinhus). Ja, der var liv og
glade dage, og jeg kan da godt betro jer, at snakken gik
højt over Limfjordens vande. Tiden kom så til at synge
Minderne. Derefter blev bødekasserne fjernet og det var
bestemt ikke noget der satte snakken i stå. På et tidspunkt
gik der en runde om hvad hver enkelt havde som
Nytårsforsæt, mit er at jeg vil stille mindre krav til mig selv,
og større krav til andre. Hvad andre havde skal jeg ikke
komme ind på (det var hvis ikke alt der var for børn og
gamle damer). Det blev til et møde der gik helt ud på de
små timer (der var jo mange vigtige ting der skulle tages
stilling til). Kaj var lige blevet opereret i skulderen så han
kunne ikke drikke øl, god bedring Kaj. Anders kunne ikke
komme da han skulle opereres i skulderen, god bedring
Anders. God bedring også til andre der døjer med
helbredet. Kristian og Svend-Erik kunne ikke komme, så
Svend-Erik havde spurgt om jeg ville tage referat af mødet,
selv om han var noget betænkelig ved det. Men jeg lovede
ikke at fylde hele bladet, så derfor har jeg beskåret
referatet helt ind til benet.
Med kno i bordet
Ivar
> P.s. Vi ses jo snart til Pinsestævne i Aalborg.

ÅRHUS
Der var mødt 14 til julehulemøde den 15/12. Foreningen
havde fået indbydelser fra flere foreninger. Næste års
kalender blev delt rundt. Der blev sunget et par sange, 28
og 59. Så var det tid til æbleskiver og solbærrom.
Bødekassen skulle tømmes. Der blev gættet på indholdet.
Der var 1242,50 kr. i kassen, Børge vandt med hans gæt på
1420 kr. Man skulle tro han havde talt dem på forhånd. Det
resulterede i en omgang fra Børge. Så fik vi sunget endnu
en julesang, nr. 58. Efter vi havde ønsket hinanden en god
jul og godt nytår var det tid til at vende hjem.
Vi ses til hulemøde den 9.2. og guleærter den 24.2.
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

