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Foreningen i Odense har 7. marts 2018, udnævnt
Inge Pilegaard til æresmedlem af foreningen i
Odense. Inge blev indmeldt den 14/11 – 1970.
Inge er udlært slagter og har arbejdet i Norge.

Den 1. april 2018 kan
Carl Henning Birkkjaer
555 - 60 Avenue SE
Calgary, AB, T2H 0R1
Canada
fejre sin 70 års fødselsdag.
Den 3. april 2018 kan
Tillykke fra naverne I Calgary
Hans Sørensen
202 Fortress Manor SW
Calgary, AB, T3H 4Z2
Canada
fejre 10 års medlemsskab af CUK
Tillykke fra naverne I Calgary

Forårsfrokost i Naverhytten i Vejle.
Lørdag den 21. april kl. 1300
Inger og Hans laver frokost,
og det koster 50,00 kr. pr. person.
Tilmelding senest den 14. april
på tlf.: 40929705 eller 24444001

2.

TAK - TAK - TAK - TAK

FØDSELSDAGE
D. 20-4-2018
85 år
NV

Kate Jensen (København)
Strandholms Allé 41 B,
2650 Hvidovre

D. 25-4-2018
70 år

Lis Dallris Jepsen (Vejle)
Münstervej 36, Strib
5500 Middelfart

D. 2-5-2018
65 år

Ole Lindeborg Johansen (Århus)
Østergårdsvej 300,
8355 Solbjerg

D. 2-5-2018
75 år

Jens Kjeldbjerg Sørensen (Kolding)
Kæmpes Ager 22,
6580 Vamdrup

D. 4-5-2018
75 år

May Helverskov (Aalborg)
Niels Juels Gade 9, 1.th.,
9000 Aalborg

D. 5-5-2018
70 år

Jens Kaack (Calgary)
133 Riverview Court SE,
Calgary AB T2C 3V7
Canada

D. 05-5-2018
75 år

Tak for telegrammerne i anledning af min fødselsdag.
Med kno, Knud Brinch Larsen (KB), Randers

Vil gerne takke Randers, Vejle, Niels,2m. Flemming og
Grethe. Så vil gerne sige stor tak Københavns for
fremragende fest arrangement.
Så kommer alle mine venner på facebook.
Mange hilsener fra Ilse, Sven Aage Lorenzen.

JUBILÆUM

Jan Sørensen (Calgary)
221 Shannon Est. Terr. SW
Calgary. AB, T2Y 4C5
Canada

D. 11-5-2018 Hans Peter Lund Petersen (Samsø)
65 år
Onsbjerg Vestermark 17,
8305 Samsø
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D. 19-4-2018
10 år
NV

Leif Asmussen (Herning)
Thrigesvej 15 B, 2.th.,
7400 Herning

D. 19-4-2018
10 år
NV

Maj-Britt Juel Asmussen (Herning)
Thrigesvej 15 B, 2.th.,
7400 Herning

D. 19-4-2018
10 år
NV

Jørgen P. Jørgensen (Herning)
Præstehaven 18 B, 1.tv., Gjellerup
7400 Herning

D. 5-5-2018
10 år

Birger Skou (Nysted)
Egholmvej 3,
4880 Nysted

D. 14-5-2018
25 år

Preben Neessen (Århus)
Fredericiavej 95,
7100 Vejle

Jan Sørensen, (Calgary)
indmeldt den 1 marts 2018
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Gitta Rossen (Sønderborg)
indmeldt den 2. marts 2018

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.

Mindeord
Vi må desværre meddele at vores gode naverkammerat Jens Lange
Jensen, er den 14. februar taget på den sidste rejse, i en alder af 84
år, efter kort tids sygdom. Jens var murer, og var stolt af sit
håndværk. Var meget berejst - arbejdede i Sverige - Australien Norge - Grønland og Canada = Calgary, han var jo ungkarl hele
livet. Ville gerne fortælle om sine bedrifter, når det passede ham.
Jens blev medlem i Herning 19.04.1995. Selv om han var på
plejehjem de sidste par år, besøgte han jævnlig vores hule, så sent
som 04.02. kom han kørende på sin crosser, og var også med på
vores udflugt i sommer. Han blev begravet fra Sdr. Felding kirke
den 24. februar med efterfølgende mindesammenkomst på Klods
Hans i hans festlige ånd.
Vi vil savne og mindes ham i vores selskab.
Æret være Jens Lange’s minde.
Herning Naverforening

Formandens Spalte.
Når Svenden udkommer her i marts, er der ikke lang tid til, at vi mødes i Aalborg,
til forhåbentlige gode - konstruktive og ikke mindst kammeratlige timer.
I skrivende stund, er der ingen, der har tilkendegivet, at de er villige til, at overtage
hvervet som Hovedkasserer. Kan det have sin rigtighed, at der rundt omkring i foreningerne, ikke er et medlem der kan varetage hvervet. Som tidligere nævnt vil
Frode bistå med råd og vejledning, og for at det hele ikke bliver rykket over på
den ”nye” hovedkasserer, har Frode givet tilsagn om, at han vil varetage varelageret, med køb og salg af hvad der nu måtte være.
Når vi kommer til delegeretmødet, og punktet på dagsorden Valg af hovedkasserer
er nået, skal alle være klar over at: Frode kan IKKE overtales til, at fortsætte som
hovedkasserer. Forhåbentlig er der medlemmer, der kommer på banen, og modtager valg.
Med kno
Kaj Jepsen
Formand HB.

4.
BUDGET OG REGNSKAB FOR CUK NAVERNE 2017
INDTÆGTER
BUDGET 2017

KASSEBEHOLDNING 1-1
KONTINGENTER
ABONENTER/ANNONCØRER
RENTER
INDTÆGTER IALT

153.600
10.000
1.000
164.600

UDGIFTER
UDSENDELSE AF DfS
PORTO ADM
FORSIKRING
ADMINISTRATION
REVISION
HB MØDER
PINSESTÆVNE
BESTYRELSES UDLÆG
GAVER-KRANSE-MÆRKEDAGE
REJSER
ARKIV/HUSLEJE
EDB KØB/REP M.M.
INTERNET
WEBMASTER
CCEG
SØNDER HYGUM
UDGIFTER I ALT
ÅRETS RESULTAT
VARELAGER
Beholdning 31-12
Varelager nedskrevet med 10 %
Varekøb indkøbspris
Varesalg
Varelager ultimo 31-12

75.000
800
1.600
1.000
1.500
6.000
21.000
28.000
5.000
4.000
6.000
4.500
3.300
3.700
5.075
1.300
167.775

NAVERNES INDVESTERINGSKONTO
BEHOLDNING 1-1
INDTÆGTER
Søgt fonde til scanning
UDGIFTER
Banner HB/Fane HB/Broderet
Scanning Det Kongelige Bibliotek
Jubilarer pinse
NY BEHOLDNING 31-12
Omsætnings AKTIVER I ALT
Kasse
A conto udestående
Varelager
Navernes indvesteringskonto
AKTIVER I ALT
PASSIVER
EGENKAPITAL
PASSIVER I ALT

Regnskab 2016
422.846
157.339
10.500
816
168.655

Regnskab 2017
427.993
149.740
12.500
491
162.731

72.390
622
1.576
1.926
1.030
4.185
16.537
26.500
1.667
11.616
6.813
1.697
848
2.348
1.541
151.296
17.359

66.734
123
1.576
919
1.067
5.837
20.463
26.500
2.478
6.945
4.391
1.344
1.707
1.968
13.599
3.246
158.897
3.834

24.099
-2.409
17.912
-7.097
32.505

32.505
-3.250
17.912
-7.495
43.527

167.407

158.656

70.000
4.500
70.000
2.000

20.000
-6.495
-51.252
-2.550
118.359

-6.000
-2.751
158.656

27.834
167.407
426.581

224.483
2.843
43.527
118.359
389.212

427.993
427.993

389.212
389.212

231.340

Regnskab er revideret
Them den 16-02-2018
Erling Jørgensen

Otto Westergaard

5.

TRE GANGE TILLYKKE TIL HILLERØD
TILLYKKE
En af Hillerød Naverforenings trofaste medlemmer Preben Herlig fylder 90 år den 23. marts 2018, det er
en af foreningens gamle kæmper, Preben var formand for foreningen i en lidt vanskelig tid, som vi kom godt
igennem. Preben fik en handelsuddannelse på Niels Brock, det er det man kalder CBS i dag en gammel og
hæderkronet undervisningsinstitution, det var lige efter krigen så det var lidt svært at komme ud og prøve
noget, men Preben var ihærdig og fik noget arbejde i England, det gik for så vidt meget godt, men
problemet var at englænderne demobilisere og så blev udlændinge presset ud, men det lykkedes dog at
hænge på i England i nogen tid, men så var der noget med en indkaldelse til det danske militær som han
måtte vende hjem til Livgarden. Efter militærtjenesten blev Preben ansat hos BP, det blev betragtet som en
livsstilling, men det var nok lidt for kedeligt når man gerne vil ud og se verden, så det blev til et nyt job i
Colombus emballage hvor der efter nogen tid blev mulighed for at komme til Kenya for at bygge og lede en
fabrik der fremstillede cementsække, inden afrejsen blev det til en praktik tur til Tyskland hvor der var lidt
praktisk oplæring inden Preben kom af sted, og det blev til en fire års periode med mange genvordigheder,
det er der nok af i Afrika. Efter hjemkomsten kom Preben til at arbejde for Kongskilde Maskinfabrik og
rejste meget rundt i verden og solgte maskiner, det var et job med megen rejseaktivitet så det gik tiden
med.
Preben vi håber at du får en rigtig god fødselsdag.
Tillykke fra Hillerød Naverforening.
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TILLYKKE
En af Hillerød Naverforenings ældre medlemmer fylder den 26. marts 95 år, flot klaret, det er Mogens
Andersen, tidligere formand for foreningen, efter sin rejsetid etablerede Mogens egen smedevirksomhed i
Hillerød, det var mest biler som blev repareret, Mogens var en grundig og stolt håndværker og hans firma
motto var ”skal du have en ny bil så gå til pladesmeden”, Mogens er ikke helt så frisk mere og bor nu på
plejehjem i Frederikssund.
Tillykke med fødselsdagen Mogens vi håber at du får en god dag.
Med venlig hilsen Hillerød Naverforening.
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Her 13. marts havde Axel Lindbech Pagh været medlem af Hillerød Naverforening i 20 år, det er jo en hel
pæn årrække, Axels rejsetid foregik mest på det blå ocean med et længere ophold i Singapore, havet har
vist altid haft en vis tiltrækning på ham, Axel aftjente sin militærtjeneste i søværnet det gjorde han med stor
iver, så stor at han sprængte hul i siden på en af flåden korvetter, han skulle afbryde en ubådsøvelse det
sker ved at detonere en håndgranat i vandet så kan ubåden høre at den er opdaget, men der gik hul i
skivet, det har da været noget tyndhudet skidt det skib, godt at det ikke var alvor, nå men Axel kom godt i
land igen og driver en gulvslibervirksomhed, han er jo en aktiv mand som kan høres når vi samles.
Tillykke med de 20 år Axel fra Hillerød Naverforening.

○

6.

HAR DU HUSKET AT TILMELDE DIG TIL PINSESTÆVNET I ÅLBORG.
Du kan nå det endnu. Sidste tilmelding 15. april.

CHEFREDAKTØREN HAR ORDET
Kære skribenter, referenter, sekretærer, m.m.
Indlæg til „Den farende Svend“ bedes venligst sendes i
Word, da jeg i ny og næ har problemer med at få åbnet de
formater i sender jeres indlæg i. At få tilsendt det i det
rigtige format vil gøre det hurtigere og lidt nemmere for
mig.
Billeder til jeres indlæg bedes i sende vedhæftet, helst som
jpeg fil.
Med kno Chefredaktøren…

7.

SILKEBORG
Silkeborg, der er intet nyt herfra, Dejlige søndags hygge og selvfølgelig onsdags Hygge. Der er Generalforsamling den
07-04-2018 kl.10.00 Der er morgenkaffe fra kl. 09 og efter generalforsamlingen er der Gule Ærter sammen med vores Dejlige
fruer/damer og det er fra kl. 13,00 Vi tager på Tur til Herning D. 18-03 det Glæder vi os til, tager toget og så ser vi hvad der
sker fremadrettet.
Månedens Vits. En mand ringede 112: “I bliver nødt til at sende noget hjælp. Min kones vand er lige gået.” “Rolig nu, er
dette hendes første barn?” “Nej, De taler med hendes mand.” Med kno Christian

FREDERIKSSUND
Gule ærter onsdag den 21.febrauar 2018
Så blev 24 murersvende fra Murenes Efterlønsklub bespist
med gule ærter med tilbehør. Det blev igen i år en god
oplevelse for mund og mave. Cuk-Frederiksssund vil
hermed takke Lis Willemoes Hansen for hendes dejlige
mad, samt en stor tak for dit store arbejde. En tak skal også
lyde til Bente Berg for hendes vidunderlige pandekager
med is. Og tak til Poul-Erik og Per Jensen for det store slid.
Ligeledes en stor tak til Anita - Claus og Erik fra
Glarmesterens Svende for den gode musik.
Huleaften den 2.marts 2018.
Igen havde vor hulemor Lis Willemoes Hansen stået på
hoved i gryderne for, at lave brunkål til os, som traditionen
byder, når bødekassen tømmes. Igen en stor tak til
Hulemor for et dejligt måltid. (De lå godt i maven).
Vi var samlet 11 personer til et par hyggelige timer i hulen.
I år, var det Anita Bondy og Birgit Karre som blev valgt til,
at tælle bødekasse op. I år, var der kommet 3.454,5 kr. i
bødekassen. Og vægten var 3,823 kg, Jan Johansen kom
tættes på vægten med et gæt på 3.5 kg. og Per Jensen kom
tættes på med et gæt på 3.500 kr.
CUK-Frederikssund ønsker tillykke med fødselsdagen til.
Alex Christensen den 29.april 2018
*** HUSK GENERALFORSAMLINGEN ***
Fredag den 6.april 2018 kl.19:30
Hulevagten har bestyrelsen
Med kno
Gumminaveren

HERNING
Vi var 11 til vores onsdags møde i Hulen. Vi måtte
desværre starte med 1 minuts stilhed, det ved vi hvad
betyder. Jens Lange (langkniv) var taget ud på hans sidste
rejse. Æret være hans minde. Jens havde været vidt
omkring Australien USA m.m. det var en skam han ikke
nåede onsdags møde den 21/2 for han var meget madglad
og skriverkarlen havde besøg igen fra Spanien så det blev
en 3 retters menu. Der var lavet mad til 15-18 men alligevel
fik de spiste det meste. Desserten gik ren ind ikke noget til
overs. Ang. Generalmøde regner vi med at det bliver holdt
i vores gamle hule den 6-4 17.30. Ang. Pinsestævne er vi
ude og lede efter hytter og camping.
Med kno i bord Peder.

HILLERØD
Bliver disse månedsartikler mon overhovedet læst af andre
end ens egen forening, undrer man sig nogen gange over.
Forfængeligt sagt har i al fald sidste måneds tanker om
naverbevægelsens fremtid ingen umiddelbar respons. OK,
det nærliggende fænger jo også i nok så høj grad. Og her i
foreningen havde vi den 24/2 en meget, meget fornøjelig
eftermiddag, hvor Karl, sikkert også økonomisk, havde
været ude at svømme og, i år igen, og fanget ”al slags
sild”: marinerede sild, kogesild, bidesild, bornholmersild.
Sågar hummersalat, div. oste, snapse og chokolade til

8.
kaffen diskede han op med. 13 stykker var vi mødt op til
dette svømmende gilde, heraf fem inviterede fra Grafisk
Museum – en håndsætter, en maskinsætter osv.,
fornøjelige folk. Også Ole Peters var i sit es og underholdt
både verbalt og musikalsk ved flygelet. Stor tak til Karl for
arrangementet. - - - På huleaftenen her i marts, hvor vi var
syv, kunne vi hilse Arne velkommen tilbage fra den
modsatte side af kloden, nemlig nord- og sydøen på New
Zealand, hvorom han kunne berette om maorier,
kolonisering, gamle straffemetoder, osv. osv., alt vældig
spændende. Og mange skriftlige beretninger dernedefra
har vi jo også kunnet glæde os over. Så endnu en hyggelig
og spændende huleaften. - - - Vor tidligere formand
Mogens Andersen fylder 95 den 26. marts, og vor også
tidligere formand Preben Herling tillader sig at fylde 90 den
23. marts. Og så har vor Aksel L. Pagh den 13. marts 20 års
jubilæum som navermedlem. Vi ønsker hjertelig til lykke til
dem alle tre! - - - Til messen den 24. marts kl. 13 har vi den
årlige generalforsamling, ja, og med mad på foreningens
regning, så mød fuldtalligt op! - - - Tilmelding til Hulefar
Peder på 48170712 eller 27940134.
Med kno, Bent

HOLBÆK
Der var ikke mange der deltog ved sidste hulemøde, men
dem som var der, fik fremlagt planerne for årets Ø-tur. På
nuværende tidspunkt er der 18 tilmeldte. Fredag den 1.juni
går turen til Falster til en 3 dages tur med overnatning på
Danhostel Nykøbing Falster. Der er planlagt 2 udflugter,
men det bliver nok til mere inden vi er hjemme igen.
TL

KØBENHAVN
Fastelavn var trods manglende tønde og udklædning (end
den vi kom og gik i) en deeejlig dag, hvor vi som altid
begyndte med et dejligt morgenbord. Frokosten - hvor
Overblæren kom i arbejde, var absolut også i top, men den
stod kassereren jo også for. Havde vi ikke skæg på som
udklædning eller i forvejen, fik vi det af fastelavnsbollerne
der var med fløøødeskum. Det var næsten fra øre til øre.
Kate & Erik deltog, og medbragte sør’me erstatningen for
de i sidste Svend omtalte flasker, der faldt et forkert sted til
stiftelsesfesten. I tror det er lyv...: til fastelavn var vi syv!
Til Svende-Hulemødet den 20.2. var vi virkelig kun
Tordenskjold’s soldater. Men havde han ikke flere end 5?.
Kom nu op på konvolutterne, og duk op (ned) også til
dette månedsmøde. Denne gang gik I glip af bøf med
spejlæg og masser (fordi vi ikke var så mange) af kage. Så
der var virkelig plads til kalorierne. Da 20 % af de
sædvanlige deltagere ikke kunne kommer til
Søndagsmessen den 4.3., måtte vi desværre aflyse. Jeg
har dog ikke hørt at nogen kom til en lukket dør.

HUSK årlig Generalforsamling søndag den 8. april kl.
10.30. Første indkaldelse blev bekendtgjort i sidste
nummer af Svenden. Det er som aldrig før vigtigt at du
møder op, thi foreningen er jo vores alles. Vi starter med
morgenmad og efter generalforsamlingen holder
vi Søndagsmesse. Onsdag den 18. april er det så gået 3
uger siden sidste Svende-Hulemøde. Så iiihhh, hvor vi
glæder os, ik’? Den 6. maj er der atter Søndagsmesse. Kom
bar’ do!
Arrangementer:
8.4. kl. 10.30 Generalforsamling
- derefter Søndagsmesse
18.4. kl. 13.00 Svende-Hulemøde
6.5. kl. 10.30 Søndagsmesse
Med kno
Niels „2 m“

LOS ANGELES
Så fik vi afholdt navermøde og middag i marts måned. 9
raske navere kom tidlig og hjalp til med at gore rent og
rydde op og trække ukrudt op og i det hele taget gore i
stand til vi skal fejre Los Angeles Naverklub’s fødselsdag
nummer 84 i april måned. Vi har måtte installere en ny
vandvarmer for den gamle gik i stykker og ville ikke varme
mere. Så Arne O. og Jørgen A. klarede lige den opgave på
en formiddag. Så nu kan damerne i køkkenet vaske op i
varmt vand igen. Vi har netop fået et nyt medlem bagermester Henrik Gram - og han har forsynes os med
mange lækre kager og wienerbrød, så Arne O. sagde til
ham at han forkælede os, men dertil svarede han at han
ville være sikker på at blive optaget i vores Los Angeles
Naverklub, og det blev han selvfølgelig, alle elsker jo
noget godt til kaffen. Henrik kom fra Gentofte. Vi bliver
nok igen fuldt hus til april fødselsdagen, hvor Max igen vil
sørge for en lækker middag.
Med Kno
Arne O/Bo

NÆSTVED
Fredag d. 02. 03 bød formanden velkommen til den årlige
GF. Der var mødt 14 medlemmer. Det blev en rolig og meget
konstruktiv GF. De forskellige valg blev hurtigt overstået,
så efter en lille time kunne formanden erklære GF for
afsluttet. Vi gik derefter over til det ordinære hulemøde.
Birgit, som blev 75 år d. 21. 02, fik overrakt et telegram med
indhold fra foreningen. Der var ligeledes et telegram fra de
medlemmer, der havde skrevet sig på. Birgit kvitterede ved
at give en omgang til den efterfølgende spisning. Tak til
Birgit. Vi ser frem til den kommende frokost Langfredag.
Der er allerede flere, der har skrevet sig på den ophængte
tilmeldingsliste.
Hilsen Marianne

9.

ODENSE

SAMSØ

Hulemødet onsdag den 7. marts blev afholdt tidligt på
dagen, kl.13.00, da vi havde en vigtig ting at gøre. Det var
at udnævne Inge Pilegaard som æresmedlem. Alt gik efter
reglerne, Inge fik en æresnål, en buket blomster og et
dokument med den nye titel ”ÆRESMEDLEM”. Arne gav
en flaske champagne, så vi kunne skåle med maner. Da alle
ceremonierne var overstået fik vi et dejligt frokostbord
med øl og snaps og til kaffen var der en likør. Vi fik talt om
fremtiden, hvor vi vil på udflugt og fik behandlet hvornår
at Slagelse kunne komme på besøg hos os. Hulemødet trak
lidt ud, da folk hyggede sig og havde en masse gode
historier at fortælle.
Ole Bøwig

Nyt fra Samsø. Der var indkaldt til generalforsamling i
hulen d 4/3. Ikke mindre end 12 brødre og Åse Mutter
mødte op stærkt bakket op af vores smukke kvinder
Annette og Edith. Formand H P aflagde beretning, og kom
på fineste vis omkring årets største begivenheder, uden at
involvere sig i småtterier. Generalforsamlingen forløb
herefter planmæssigt, Alle bestyrelses poster modtog
genvalg, og vi genvalgte Flemming som vores delegeret til
Pinsestævnet. Efter det formelle afsnit ved
generalforsamlingen, gik formand HP i køkkenet og færdig
gjorde en fantastisk omgang brunkål med ikke mindre end
3 slags kød, det er godt at være Naver på Samsø.
Med kno
Mogens

RANDERS

SLAGELSE

Den 11/2 havde vi en forrygende fastelavn – både
vejrmæssigt og hyggemæssigt. Kong Vinter viste sig fra
sin koldeste og mest blæsende side, så vi klarede
tøndeslagningen indendørs – ved lodtrækning. Henning
blev kattekonge, og Jytte Møller blev dronning. Tillykke,
begge to. Frank og Bente levede op til vore store
forventninger og mødte udklædt. Bente som kæmpebaby
og Frank som Eva i Paradiset – før det der med
æbletræet:o) Tak for det, I beholder pladsen. Til kaffen nød
vi nogle ”små, fine” fastelavnsboller med flødeskum og
dertil varm kakao, så vi havde lidt at stå imod med, inden
vi igen begav os ud i vintervejret. Den 2/3 havde vi
hulemøde, og her var vi 12 mand af hus. KB’s plads var
fint pyntet med flag i anledning af hans 65 års fødselsdag
– selv om han blev ved med at sige: ”Det er først i
morgen”. Freddy foreslog, at vi fremover startede
hulemøderne med spisning. Det blev taget godt imod –
især fra kokkene, da det så er meget nemmere at have
maden varm til tiden. Vi blev enige om, at vi afprøver det
på sangaftenen den 6/4, og så tager vi stilling derfra. Vores
arrangementer var på mystisk vis forsvundet fra
hjemmesiden. Henning lovede at gøre sit til at løse
problemet. Tak for det, Henning. Vi bliver vist ikke så
mange til pinsestævnet i år, men vi prøver at lave fælles
fodslag omkring overnatningen. Vi glæder os. Vi tager til
Motormuseet ved Grenå, når vi skal på udflugt.
Undertegnede prøver at finde et hyggeligt spisested – og
måske lidt mere sightseeing. Efter alle disse
dagsordenspunkter var det tid at nyde KB’s
pålægsfirkanter – vi måtte spise alt det, vi ville, men det
kunne vi ikke – den anden firkant blev trygt ude i bilen:o)
Tak for mad og drikke, KB. VI håber, du nød
fødselsdagssangen. I skrivende stund glæder vi os til
bowling den 11/3. Vi siger tillykke til Frank, der bliver 85
den 10/4 og til Tove, der bliver 75 den 13/4. Jan laver mad
til næste hulemøde den 6/4. Her er der også sangaften.
Med kno, Helle

Generalforsamlingen d. 16. februar 2018 forløb helt som
ventet. Ingen forslag var indkommet og alle som var på
valg blev genvalgt. Helle Rygaard blev, fuldt fortjent, valgt
til Årets Nav in absentia (på ferie i Thailand). Stort tillykke
herfra. Referat fra Generalforsamlingen kan rekvireres hos
formanden eller ses i hulen. Eneste ”ulykke” denne aften
var at maden udeblev. Kokken havde simpelthen noteret
datoen til fredag d. 16. marts. Så gode råd var dyre, men
Grethe reddede situationen. Hun tømte simpelt hen Bilka
Cafeteriet for smørrebrød og kokken lovede højt og helligt
at biksemaden (+ ”kompensation”) blev leveret ved
førstkommende hulemøde.

Hulemødet d. 2. marts 2018 blev indledt med sang nr. 28
efter ønske fra Iris Rafn. Vi var mødt 10 medlemmer frem,
selvom vejret holdt en del hjemme. Hans Vicevært fik
nogle datoer for evt. rengøring i hulen og vil koordinere
disse. Tilmeldingen til hulemødet i april blev foretaget.
Formanden finder ½ times indslag til hulemødet i maj.
Hans Vicevært undersøger om der bliver lavet film om
renovering af Kongens Møller. Carit skaffer film om
brunkulslejrene. Formanden undersøger muligheder for en
tur til Odense. Så var det tid for den kulinariske afdeling
og her blev vi sandelig ikke skuffede. Der var herlig

10.
biksemad til hele Slagelse, tror jeg. Søren og Hans
Vicevært lavede spejlæg. Og ”kompensationen” var bare
noget helt for sig selv. Både Nøddetærte og
Chokoladekage med cremefraiche + div. frugter. Tak for
mad, Louis. Minderne blev sunget ca. kl. 21:30 efter at
Inger havde gjort rent bord i køkkenet. - Tak for det!
Med kno i bordet.
Erik
Kommende arrangementer og mærkedage:
4. april: Birgit Henriksen 80 år.
6. april kl. 18:30: Hulemøde.
4. maj kl. 18:30: Hulemøde.
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

ÅLBORG

Sønderborg d. 02-03-2018. Hulemøde, vi var 7-1 gæst.
Sang nr. 28. Børge bød velkommen til os, og vores gæst
Claus og fortalte at Hans har det godt, og at vi har en dåb i
dag. Og det var Gitta vores nye naverven, dåben tog
formanden (Børge) sig af som det står i C.U.K. Hun fik
tømt kruset i et nu, og VELKOMMEN. Så sang vi nr. 73.
Kurt og Gitta havde lavet gule ærter med alt hvad der
hører til og det gled ned som smør. Tak til Kurt og Gitta, så
var der hygge.
Med kno i bordet John.

Hulemøde den 2. marts. Kl. 18,00, 15 svende var mødt, dog
havde Leif Petersen ikke styr på klokken, idet han først
mødte op kl. 23,00 men bedre sent end aldrig. Arne kunne
fortælle, at dagen i dag er opkaldt efter en Pave født år 483,
med det enkle navn Simplicius, det gale ved den herre er,
at der knytter sig et varsel til hans navnedag, som lyder ”
den retning vinden har i dag, vil den have de næste
fyrretyve dage ” hvis det står til troende har det lange
udsigter med foråret. Formanden kunne endvidere berette,
at tilmeldingen til pinsestævnet er i fuld gang, og håbede
på et stort fremmøde, vi har sikret os meget fine faciliteter,
og god plads, til dette års stævne. Derefter havde vi
fornøjelsen af at kunne optage 1 nyt medlem, Ingeborg
Nielsen, som på flotteste vis redegjorde for, at hun er
berettiget til at blive medlem af naverne. Efter optagelsen
sang vi naturligvis velkomstsangen. Efter vi havde sunget
nr. 32, var det tid til det kulinariske. Rune havde med hjælp
fra Kurt Nørgaard fremtryllet dejlig forloren hare med
tilbehør. Benny og Bjarne stod for servering og opvask.
Bjarne havde dog så travlt med at fortælle om sine
oplevelser i Thailand, at han dårlig havde tid til at servere.
Ingeborg slog på klokken, med hvad deraf følger, som tak
for optagelsen. Kurt Kok og Bjarne Olsen blev gratuleret
med deres 65 års fødselsdage, flere andre havde noget at
fejre, og var forbi klokken. De første var desværre gået, før
vi nåede at synge minderne, og en fornøjelig aften kunne
slutte.
Med kno
Svend-Erik

VEJLE

ÅRHUS

SØNDERBORG

Mødet den 23. februar 2018 var Generalforsamling, vi var
12 personer og startet med at synge nr. 70. Formanden bød
velkommen. Valg af ordstyrer, Per Hemmingsen. Beretning
godkendt. Regnskab fra kasser godkendt. Indkomne
forslag godkendt, kan ses i protokol. Formand Hans
genvalg. Sekretær Lis genvalg. Hytteudvalg Otto og
Bjarne genvalg. Hytteudvalgsmedlemmer, Bjarne, Højser,
Carsten. Bestyrelsessuppleant Per. Bilagskontrollant Per,
suppl. Inger. Så det var en god aften Ellers ikke så meget,
men sikke en dejlig udsigt vi havde ud over fjorden,
vandet var helt stille, så det nydes. Tak til dem der gav en
omgang, de fik selvfølgelig blære sangen. Lidt mad fik vi
også, Inger og Lis hjalp hinanden. APRIL MØDET DEN
20. APRIL, ER EKSTRA ORDINÆR
GENRALFORSAMLING, P.G.A. VALG AF FESTUDVALG.
HUSK, Inger og Hans har forårsfrokost den 21. april,
tilmelding 8 dage før, under 10 personer aflyses det. Vi
ønsker også Per Hemmingsen, stort tillykke den 20. april,
med 55 år. Husk Neller åbner Hytten Pinse morgen. Møde
den 25. maj. HVIS I SKYLDER KONTINGENT; SÅ VIL
VORES KASSERER BLIVE GLAD, HVIS I BETALER.
MED KNO LIS

Den 24.2. var vi desværre kun 10 samlet til en omgang
dejlige gule ærter, hvorfor der ikke kom flere må guderne
vide. Der blev snakket en del om Grønland denne aften.
Efter spisning var det tid til en omgang banko. Det var vist
hulefar og Holger der tog hjem med de fleste af
gevinsterne. En hyggelig aften.
Den 9.3. var det tid til hulemøde, hvor næstformanden
måtte overtage formandsposten. Under Holgers velkomst
kom Erik Eriksen listende ind i hulen. Så kom Grethe
Strange til at ringe med klokken, da hun lige var fyldt 82 år.
Ole M. ringede ligeledes da han ville fylde 58 år om
mandagen. Senere på aftenen ringede hulefar Ole Hull med
klokken, da han var blevet oldefar. Vi fik sunget blæren for
dem alle. Aftenens emne var vist delikatteser. Sang nr. 28
blev sunget inden vi fik franskbrød og pålægs fad på
bordet, så kunne vi selv smøre vores madder. Så manglede
vi bare osten, og sikke nogle oste, den ene var bedre end
den anden. Den aften var der ingen der bad om naversmør,
det ville også have været synd for ostene. Kl. 22.30
begyndte vi at vende hjem af. Husk generalforsamling
den 6.4. skiveskydning 20.4. og varme hveder den 26.4.
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,
Dahleruosvej 11, 4583 Sjællands Odde
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

