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50 års jubilæum i CUK-Naverne
Den 1. juli 2018 kan Nav
Carl-Otto Enevoldsen fejre sit
50 års jubilæum i CUK-Naverne.
Carl-Otto Enevoldsen blev Nav i 1968 i Düsseldorf
Carl-Otto Enevoldsen er medlem i CUK-Frederikssund
Carl-Otto Enevoldsen blev årets naver i 2015 i Nakskov
Carl-Otto Enevoldsen blev æresmedlem i CUK-Frederikssund
i september 2014

CUK-Naverne - HB & CUK-Frederikssund
ønsker dig et stort tillykke med jubilæet.

Da je
g i år er fyldt
jeg

75 år

holder je
g åbent sommerhus
jeg
sommerhus..
Adr. er Store Strandhave 13, Grønninghoved Strand,
6093 Sjølund.

Lørdag d. 23. juni, fra kl. 17, hvor jeg byder på tørt og vådt.
Af praktiske grunde er tilmelding nødvendigt og kan ske på
61758817 eller jks@mywi.dk inden 16. juni.

Venlig hilsen Hønse Jens

2.

TAK - TAK - TAK - TAK

FØDSELSDAGE
D. 15-6-2018
95 år
NV

Svend Jensen (Los Angeles)
P.O.Box 607,
La Canada, CA 91012
USA

D. 19-6-2018
80 år

Bent Thomsen (Calgary)
#1105, 1028 - 15 Avenue SW,
Calgary, AB, T2R 1M9
Canada

D. 25-6-2018
60 år
NV

Karen Margrethe Korsgaard (Kolding)
Høgemosevej 24, Ølsted
8380 Trige

D. 28-6-2018
75 år

Arne Esbensen (Hillerød)
Tingstedet 7,
3450 Allerød

D. 1-7-2018
50 år

Annika Håkansson (eks. A) (Stockholm)
Stackö Stålsäter,
S-597 93 Åtvidaberg
Sverige

D. 6-7-2018
65 år
NV

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

D. 8-7-2018
65 år

Rune Jensen-Blokø (Aalborg)
Nr. Trandersvej 90,
9000 Aalborg

JUBILÆUM

Tak for opmærksomhed og telegrammer på min 70 års dag.
En stor tak til: Vejle-HB-Stockholm-Herning-RandersSamsø-Kolding-Sønderborg-Hørning-Pigen fra Fyn-Jørgen Falsten og Bodil-København-Frederikssund- Tak til
min ”chef ” og ikke mindst Hygum Hjemstavnsgård. Ligeledes en tak til dem, der sendte hilsner på vores Navergruppe. Endnu en gang En STOR tak til alle.
Med kno
Lis Dallris Jepsen ( Vejle )

Tak for telegrammer
og hilsner i anledning af min fødselsdag.
Mange hilsner
Jørgen Hansen, Holbæk naverforening.

Tusind tak for al opmærksomhed til min 80 års fødselsdag i
form af telegrammer, opringninger, m.m.
Med kno Frank Lukassen, Randers

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

D. 1-7-2018
50 år

Carl Otto Enevoldsen (Frederikssund)
Dahlerupsvej 11,
4583 Sjællands Odde

D. 20-6-2018
10 år

Annika Håkansson (eks. A) (Stockholm)
Stackö Stålsäter,
S-597 93 Åtvidaberg
Sverige

D. 2-7-2018
25 år

Lis Pedersen (Næstved)
Lodshavnen 47,
4736 Karrebæksminde

D. 20-6-2018
10 år

Peter Nilsson (Stockholm)
Stackö Stålsäter,
S-597 92 Åtvidaberg
Sverige

D. 4-7-2018
10 år
NV

Bodil Rasmussen (Slagelse)
Teglparken 18,
4200 Slagelse

D. 29-6-2018
10 år

Henning Bek Andersen (Silkeborg)
Estrupsgade 16, st.tv.,
8600 Silkeborg

D. 1-7-2018
10 år
NV

Klaus Helsøe (Frederikssund)
Brinch Have 5, 2.tv.,
2630 Tåstrup

Vigtigt: Liste med mærkedage er fra de
informationer, som foreningerne har afleveret
til CUK-medlemslisten.
Hvis du opdager fejl, så få din forening til at
indsende rettelsen.
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3.

TAK - TAK - TAK - TAK
Tusind tak for opmærksomheden på min 75 års
fødselsdag.
Venlig hilsen
Tove Dahl, Randers

Tusind tak for opmærksomheden ved min 60 års dag.
Til CUK,s bestyrelse, samt til Vejle Naverne, Silkeborg
Naverne, og ikke mindst Samsø Naverne.
Jeg havde en forrygende dag!
Med kno Ib Rasmussen

I forbindelse med min 65 års fødselsdag vil jeg gerne sige
tak til alle dem der har sendt mig en hilsen, og alle dem der
har ringet til mig. Det var dejlig i tænker på mig, trods det
jeg nu er blevet pensionist fortsætte jeg med firmaet i
mange år endnu.
Ole Lindeborg

Mindeord
Det er med stor sorg, jeg i dag har fået den triste
besked at vores medlem Ole Bjelgart den 11.
maj 2018 er taget på sin sidste rejse. Ole blev 72
år gammel. Ole har været medlem af vores
forening i 32 år, Ole arbejde i sin tid på Thule Air
Base, siden arbejde han på dokken i Århus, da
den lukkede blev han buschauffør, siden Ole
forlod arbejdsmarkedet har han boet i Randers.
Han var sidst i hulen den 6. april til vores
generalforsamling. Ole vil blive mindet i hulen til
næste hulemøde.
Århus Naverne
Ole Lindeborg

CUK Naverne byder velkommen til:
D. 05-01-2018
Ny NV i Naverne Frederikssund
Birgit Karre

D. 10-04-2018
Nyt medlem i Naverne Stockholm
Liam Paiva Cabrera

Den 19. juni 2018 kan
Bent Thomsen
#1105, 1028 - 15 Avenue SW
Calgary, AB, T2R 1M9
Canada
fejre sin 80 års fødselsdag.
Tillykke fra naverne I Calgary.

4.

Så kører vi igen til Mosel.
Så er det tiden for tilmelding til årets Moseltræf nr. 49. Som tidligere år er deltagerantallet begrænset til: Max 50 personer i bussen og 10 deltager der kører selv. Træffet i Mesenich sørger Geert Stage og Ole Bøwig for.
Torsdag er der indkvartering og et lettere aftensmåltid når bussen kommer frem.
Fredag. Efter morgenmaden faneindmarch med sang. Udflugt til „Ernst“ og Mosellands Museet“ og derefter til Cochem.
Om eftermiddagen kører busen til Cochem for de der har lyst. Kl. 18.00 grillaften som vi plejer.
Lørdag: Efter morgenmaden udflugt til „Mendig“ og besøg på bryggeriet „Vulkan“, med rundvisning og ølsmagning.
Kl. 10.30 efter en let frokost, kører vi til „Kloster Maria Laak“, hvor man kan få syndsforladelse m.m. Halsen kan også
skylles. Kl.19.00 festaften.
Søndag: Efter morgenmaden vinsmagning i kelleren. Efter middagen Faneudmarch med sang og fotografering, derefter
tak til personalet „Minderne“. Tur til Beilstein og om aftenen er der sejltur til Cochem med fyrværkeri.
Mandag: Efter morgenmaden afsked med bussen.
Turen er fra torsdag d.23. august til 27. august 2018.
Flemming og Torben kører bussen.
Bussen starter fra Herning meget tidlig og så Århus, Vejle, Fredericia. Et kort ophold ved grænsen. Derefter direkte til
Mesenich. Du skal selv sørge for maden under busturen.
Busturen indeholder:
Kørsel frem og tilbage i røgfri bus.
Kaffe under turen.
Kaffe, sandwich og pølser under hjemturen.
Der kan købes drikkevarer i bussen.
Moselopholdet indeholder:
Halvpension, 4gange overnatning med morgenmad.
Udflugt fredag og lørdag. Udflugt til Cochem.
Udførlig program i bussen.
Priser:
Først til mølle princip. Når turen er betalt, er pladsen
sikret. Ved mindst 30 deltagere.
Transport med bus:
1300,00 kr.
Ophold og ture m.m.
1800,00 kr.
Tillæg for enkeltværelse
400,00 kr.

Betaling:
Husk at skrive navn og telefonnummer på indbetalingen.
Sidste tilmelding og indbetaling: 1. juli 2018
Danske Bank: Moselkonto
Reg. nr. 1551 Konto: 4352116084
Flemming Laugesen
Vestparken 28, Lind
7400 Herning
Tlf. 97 22 25 88

Ole Bøwig
Brandsøvænget 4
5000 Odense
Tlf. 65 90 44 16
Email: naver1@outlook.dk

Venlig hilsen Moselgruppen
„Har i ønsker om hvem i vil dele værelse med, er i dårlig
gående eller problemer med trapper, evt. vegetarer, så
kontakt Ole Bøwig på mail eller send et brev til ham, og
han vil se hvad han kan gøre for jer.“

Kloster Maria Laach

Billeder fra Moselland Museeum

5.
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FREDERICIA
Sidste nyt fra Fredericia naverne, da jeg må meddele, Fredericia naverforening er lukket. Hulen er tømt og der blev meget
stille. Alle de resterende i Fredericia har meldt sig ud, da helbredet ikke rækker til at fortsætte til et andet sted. Ilse fra
Køge og undertegnede fortsætter, og jeg i Århus, Ilse ??? Det bliver sidste nyt derfra. Og fra mig. Fra Fredericia. I
flytningen må jeg takke Christian Hørning, for alt den hjælp med værktøjet, som jo blev fordelt rundt og solgt. Det var en
kæmpe hjælp. Tusind tak for det Christian. Også tak til Kolding naver forening for at passe på vores mønt bord og konge
stol. Dejligt i vil have det. Resten af naver tingene er jo på lager hos Frode, også tak til dig med hjælpen der Frode.
Videre liv som naver bliver så overgået til Århus. For mit vedkommende. Jeg tog derop d. 3. maj. Og sikke dejlig. Der blev
snakket, grinet og sunget blærerøvs sang konstant. En sand fornøjelse igen at se noget smil og liv i en hule.. Selv fik jeg
husly ved Ole Michaels mor. Pia også tak til dig. Og jeg sov sammen der med Richard. Vi kunne jo ikke komme videre
hjem. Sidste brev herfra, tak for i tog godt imod mig.
Med kno S. W.

FREDERIKSSUND
Hulemødet den 4.maj 2018.
Vi var samlet 15 personer denne aften i hulen. Det var Alex
og Vibeke, som havde baks tørnen denne gang, hvor de
bespiste os med lækker flæskesteg med tilbehør. Vi siger
mange tak for mad. (Den lå godt i maverne.) Igen lød
klokkens ringen i hulen, hele 4 gange denne aften. Det var
en fryd at høre. Det var Alex – Poul Berg og Lis Hansen i
anledning af deres fødselsdage. Vi takker for skænken).

CUK-Frederikssund takker Poul Berg, som efter 15 år som
kasserer for vor forening, har han valgt at trække sig som
kasserer. Vi vil sige dig en stor tak for dit store arbejde og
ønske dig et godt otium frem over.
*** Husk, at huleaften den1.juni 2018 er flyttet til
udstillingsvognen på Frederikssund byfest på Bløden
(Servicegaden) kl.19:30. ***
CUK-Frederikssund ønsker Carl-Otto Enevoldsen et stort
tillykke med sit 50 års jubilæum i CUK-Naverne den 1.juni
2018.
Med Kno Gumminaveren

HERNING
Vi var 11 til det sidste møde i vores kære hule. Vi har tømt
hele kælderen, 20-25 flyttekasser plus det løse, bord, stole
ca. 25 stk. Tak til dem der hjalp til. Fam. Lauge lavede mad
og det kan de bare. Boller i karry så man får sved på
panden, herligt TAK hr. og fru Lauge. Der skulle jo ryddes
op i de gamle flasker, så formanden fandt en gammel flaske
cherry, han viste ikke hvor den kom fra, men 10 -15 år
gammel var den vel. Peter Tønder fik opgaven at åbne den,
men det er ikke nem med så gammel en prop, det lykkes og
Erling sagde god for den, han er jo gammel i det game.
Man får jo også sjove ting at se når man skal flytte. Der
var et skab der skulle flyttes og det stod på gulvet, for at
det skulle stå lige, havde man brugt 80 kroner i mønter til
opklodsning (lige ned i bødekassen), der var altså navere
der havde penge nok i gamle dage og ikke en træ kile, tak
for det. Søndagsmøde udenfor hulen var i formandens
hønsehus i Sinding. Vi var 7 der havde fundet det. Det er
ikke bare morgenmad, det er den hel store frokost pakke
Erling havde leveret gravad laks med tilbehør og
borgmesteren havde pålæg og rundstykker. Så behøver
ikke mere mad den dag.
Med kno i bord
Peder

HILLERØD
Gækken, gyvelen, mælkebøtten, tulipanen osv. har allerede
beriget os med deres forårsbebudende lokken, tillige med
birkens usynlige irriterende i øjenkrogen. Solen varmer
med ny års rekord nakke og næver. Til glæde, men også til
undren over, hvad vi mennesker dog har gjort galt i det 20.
århundrede i form af industrieksplosion, forurening,
befolkningseksplosion, arts udryddelser osv. osv. Man
kan kun nu håbe på vore forhåbentlig begavede børns
evner til at bringe lidt styr på den lidende og

6.
temperaturstigende klode! - - - Nå, hjem igen: En hyggelig
huleaften havde vi den 4/5, og vor gamle formand, Preben
Herling, still-going-strong med sine netop rundede 90 år,
spenderer den kulinariske del af messen lørdag den 26.
maj. - - - Og vigtigt: Vor altid velgæstede sommerfest er
rykket til lørdag den 16. juni. Og med det flydende
akkompagnement skal vi nok forstå også at få
kropstemperaturen til at stige et par grader! - - - Meld jer til
hos Hulefar Peder på 48170712 eller 27940134.
Med kno, Bent

Til slut talte vi lidt om Fugleskydningen i Øster Højst,
hvordan vi skulle få det til at klappe. Vi blev enige om at
genbruge planen fra de seneste år og bare gøre det endnu
bedre, hvad ellers???
Pludselig kunne vi høre tidsmaskinen brumme udenfor og
Christian blev urolig, og vi sang minderne og så pludselig
var Christian væk. Vi andre blev hængende en time mere,
så måtte vi også takke af for denne gang. En hyggelig
aften som altid var ovre.
Som husket af Niels Vase

HØRNING
Referat fra Hulemødet d. 4-5-2018.
Alle fremmødt til tiden, men formanden skulle lige puste
ud, derfor fik han først ringet i gang kl. 19.04. Efter
gennemgang af fødselsdage og jubilæer, havde vi en
konstruktiv diskussion om Naverne, og hvordan Naverne
rundt om får foreningerne til at køre. Der er mange måder
at drive foreninger på under CUK. Det er interessant at
CUK egentlig er så forskellig og samtidig ens.
I dag kom Christian direkte fra Vikingetiden til Navermøde,
jo tidsmaskinen er opfundet, han fortalte om
Kirkebyggeriet og de andre store byggeprojekter han har
været med til at bygge dernede i Ribe Vikingecenter.
Fantastiske projekter ikke hvem som helst kan bygge. Jeg
er sikker på de var heldige de fandt en sådan medarbejder
som Christian. Nu er kontrakten udløbet og han er gået
videre. Christian har nu lige været 3 - 4 uger på Færøerne
for at arbejde. Han brugte også lidt tid på at se på den
fantastiske natur deroppe. Da Færingerne har bevaret
rigtig mange ting, helt tilbage fra 1200 tallet. Der var nogle
kirkestole med flotte udskæringer, så fine at man næsten
ikke tror sine egne øjne. Vi så nogle billeder han havde
taget af landskabet. Utroligt så flot og storslået, det skal
ses en natura, ikke ”bare” billeder på en skærm.
Sidste år var Christian i Geneve til CCEG møde. Det fortalte
han lidt om hvordan det havde været, og nu glæder han
sig til at tage til Toulouse til endnu et møde i år. Vi valgte
at Hulen gav ham et mindre som tilskud til turen, da det jo
ikke er helt gratis at tage på en sådan tur.

KØBENHAVN
Beklager at der i sidste nummer ikke var noget indlæg fra
dronningens København. Men formanden og skribenten
havde en lovlig grund. Men her er vi tilbage (på
skrift). Behøves jeg - i al beskedenhed, at skrive, at
Schweizeraften den 17.3. igen var en succes. Vi var knap
30 der mæskede os i herlighederne fra det skønne
alpeland. Intet manglede denne gang. Karl fra Hillerød
forsøgte endda at spille en (ældre) plade derfra. Einfach
wunderbar! Apropos Karl: tak til Hillerød for besøget - og
bitteren! -, Frederikssund og den uforglemmelige (…)
Pigen fra Fyn. Alle med garanti for ekstra stemning.
Grundet formandens situation, blev Svende-Hulemødet
den 27.3. og Generalforsamlingen den 8.4 aflyst.
Der blev dog afholdt Søndagsmesse på
generalforsamlingsdagen. Desværre måtte vi ligeledes
stryge Svende-Hulemødet den 18.4., så sikke en tid.
Selvom vi endnu ikke har haft megen varme, banker
sommeren jo på hule døren. BEMÆRK, at eneste
arrangement i juni måned, bliver et kombineret
Søndagsmesse og Feriehulemøde, søndag den 17. juni kl.
10.30. Vi begynder vanen tro om søndagen med et
„mindre“ morgenbord. Ved 13.00-tiden får vi som regel lidt
lunt. Og så er vi rustet til at tømme bødekassen, der jo sker
hvert halve år. Ih hvor er det som altid spændende. Som
skrevet også her, har vi sørgelig vis haft en del aflysninger
i de 6 måneder der er gået siden sidst, meeeen mon ikke vi
kender vores (vægge-) lus på deres gang - som man siger?

7.
Uanset indhold, 3 gæt for en tyver, og der er en
kontantpræmie til de 3 der kommer nærmest. DET kan du
vel ikke misse vel. Tænk hvor mange iskager du kan købe i
sommer - eller til en omgang i Hulen :-). Københavner
Naven for resten af året er stadig planlagt til at udkomme.
Men grundet de i begyndelse af dette indlæg nævnte
udfordringer, kan en mindre udskydelse ske. Men mon
ikke det går? Vi begynder jo først igen til september. Så lad
os nu se. Det er thi hvert ifald INGEN undskyldning til ikke
at komme den 17. juni, vel? Sluttelig, vil jeg ønske alle mine
og andre foreningers medlemmer og støtter af CUK her
som ude omkring en rigtig god sommer.
Arrangementer:
17.6. kl. 10.30 Søndagsmesse & Feriehulemøde
- Alle andre arrangementer i juni er aflyst.
Med kno i det runde havebord
Niels „2 m“

Naver Ken Olsen, som har været vicepresident 20 år, bliv
hyldet med en plaque, som blev overrakt ham under
middagen. Der blev også sunget Happy Birthday for ham
(89) og for Helene Kristensen som stiftede Naverette
klubben for næsten 30 år siden.
Nu ser vi frem til en god sommer og vores nyplantede
egetræer gror stadig fint. En dag vil de give rigtig god
skygge hvor vi har vores årlige picnic.
Med Kno
Arne O/Bo

LOS ANGELES
Så fik vi fejret Los Angeles Naverforenings 84 Aars
fødselsdag. Vejret var perfekt med højt solskin og mange
glade navere og gæster. 62 i alt kom til Max gode middag.
For happy hour havde vi en gæst som ikke ligefrem var
blevet inviteret, men han tror nok at han bor her i
Naverdalen. En dejlig stor brun Bjørn - han/hun - kom ned
fra bjergene og snuppede en avocado fra vores træ, og
satte sig lige så mageligt til rette under træt og gnaskede
på avocadoen. Der kom gang i alle gæster, de fandt deres
Kameras frem og der blev taget mange billeder af den
flotte Bjørn. Vi havde som sædvanlig 50/50 rafle og der var
dollars at vinde plus nogle doneret prizes.
Efter oprydning var klokken blevet 24 inden der blev ro i
Naverdalen.

LOS ANGELES
Maj måned navermøde står lige for døren her i Los
Angeles, og på mandag går turen hjem til Pinsestævne i
Aalborg. Speciel notice er hermed givet: LOS ANGELES
NAVERCLUB fejrer 85 års jubilæet, april 12-13-14, 2019.
Bliver afholdt i vores Klubhus og Park, 616 Norumbega
Drive, Monrovia, CA 91016.
Vi byder alle naverne fra fjern og nær velkommen til at
deltage i vores festlighed.
Først afholder vi Huleaften 12. april, dernæst galla diner
april 13 og afslutter med Champagne brunch og sluk efter
april 14. Vi planer at have Hawaii eller polynesisk show,
som vi havde ved vores 80 Aars jubilæum. Vi har mange
hoteller i området af hulen og Los Angeles byder på
mange attraktioner såsom Disneyland, Universal Studios,
Gene Austry. Western Museum, Griffith Observatory,
Hollywood og mange mange flere. Håber på god
deltagelse fra jer alle.
Vi ses til pinsestævne
Med Kno
Arne O./Bo

8.

NÆSTVED
Fredag eftermiddag d. 04.05 mødtes vi 11 mennesker i
Hulen til rengøring. Vinduer blev pudset, så det ikke er en
hindring for, at solen kan komme ind. Der blev poleret, isat
de små vinduer i stykket mellem trappe og mødelokale på
1. sal, grovsorteret papirer m.m. En effektiv men også
hyggelig eftermiddag. Kl. 19 bød formanden velkommen til
hulemøde til de 12 medlemmer, der var mødt.
Kurt Hiervagen har hængt seddel op om sommerfest. Han
og Melli lægger igen hus til grillhygge. Der er 3 datoer i
august at vælge imellem. Der hvor flest har skrevet sig på,
bliver dagen. Herligt at vi kan fortsætte denne gode
tradition.
Husk at vi igen har ferielukket i juli måned, men Hulen vil
dog, som sædvanlig, være åben hver torsdag mellem 15 og
18, så vi stadig kan mødes og hygge os sammen. Vi skulle
jo nødig glemme hinanden.
Alle ønskes en rigtig god sommer med håbet om, at solen
vil skinne flittigt.
Hilsen Marianne

Kr. Himmelfartsdag, den 10/5, var vi 16 medlemmer og en
firbenet Sven på travetur. De fleste gennemførte hele turen
i fin stil, og så var vi et par stykker, der kortede den lidt af.
Sven var i øvrigt skyld i, at turen startede lidt senere end
normalt – måske skulle han have lakeret negle? Det fine
vejr havde lokket mange motionister ud på ruten, men vi
nåede frem til Julle i god behold. Stor tak til Julle for nok
engang at huse os – og tak til Hans for at sørge for
forplejningen. Den største udfordring her var de flyvende,
ketchupindsmurte pølsebakker, men vi kom vist alle
nogenlunde pletfrit videre. Ved bækken møde flokken
noget helt nyt: En stenbiderfisker – det var Jan med en
sten som madding. Det er dog svært at fange en
saltvandsfisk i en bæk, så han fik ikke bid :o) Da alle var
sikkert hjemme i hulen, kom den regn, der var blevet truet
med – timet og tilrettelagt. Vi spiste, snakkede, hyggede
og havde en dejlig dag.
Der er hulemøde fredag den 1/6. Freddy laver mad. Hulen
er søndagsåben den 10/6 og 24/6.
Husk også grillaften hos Hans den 6/7.
Med kno, Helle

ODENSE
Hulemødet forløb lidt stille og vores kasserer Arne havde
ikke tid til at deltage, han havde haft 10 års jubilæum
dagen før, hvilket satte sit præg på tingene.
Der blev talt om udflugt, men problemet er at finde et
tidspunkt i juni, hvor så mange som mulig kan deltage.
Til juni mødet har vi oplæg til udflugten.
Ole Bøwig

RANDERS
Fredag den 4/5 var vi samlet til hulemøde og varme hveder.
Vi startede med hvederne – nej, faktisk startede vi med, at
både Elo og Jytte M ringede med klokken. Tak for
skænken, begge to. Vi håber, I kunne lide sangene.
Hulen trænger til en rengøring, så vi prøver at finde en
dag, hvor vi kan gøre noget ved det. Den skal jo også
være fin, når vi får gæster. Vi tager på udflugt lørdag den
11/8. Der er afgang fra Føtex på Mariagervej kl. 9.00. Vi
besøger Dansk Motor- og Maskinsamling ved Grenå.
Derefter er der buffet med diverse retter, øl, vand, vin og
kaffe på Skakkes Holm i Grenå. Bussen kører hjemad igen
ved 15-tiden, så vi er i Randers ca. kl. 16. Pris for hele
herligheden er 200 kr. Tilmelding senest den 6/7. Vi
forsøger at invitere Randers og omegn til åbent hus i
Hulen næste forår. Det ville jo være dejligt at være lidt flere
medlemmer. Det arbejder vi videre med på de næste møder.
Vi prøver også at byde ind på pinsestævnet i 2020, hvor vi
har 75 års jubilæum. Elo fortalte om arkivet og om, at det
ville være rigtigt dejligt at have dagslys i lokalet. Vi håber,
der kan findes en løsning. Efter mødet skyndte vi os at
puste lysene ud, så der kunne fortælles gode historier :o)

SAMSØ
Hulemøde d 6/5. Beskedne 8 medlemmer fandt vej til hulen
på denne usædvanligt smukke sommer søndag.
Sekretæren kunne desværre hurtigt konstatere at langt
størstedelen af de fremmødte var i lige så ringe forfatning
som en sjælv, Den første snert af sommer var blevet fejret
på øen dagen før, og folket hang noget med næbet, ja der
opstod faktisk perioder på op til 30 sek. hvor ingen talte...
højst usædvanligt! H P ringer ind, og vi lægger ud med at
synge Den gamle skærslibers sang på opfordring fra Åse.
Vi skriver og sender telegrammer, drøfter aktuelle emner,
herunder Samsø Navernes gave til pinsestævne.
Eftersom der ikke var mere på dagsordenen ringer H P
mødet af, og man kunne tro at vi så gik hver til sit, men
klokken bimlede igen. Der blev sunget igen, og klokken
bimlede igen, Vi sang Minderne og klokken bimlede igen.
Sådan fortsatte det et par timer, og vi skiltes med en
oplevelse af et herligt møde, på trods af magert deltager
antal.
Med kno Mogens

9.

SILKEBORG

SØNDERBORG

Nyt Fra Silkeborg, Her går det roligt til med nogle gode
møder onsdag og søndage. Der er ikke sket så meget her i
april / maj. Vi skal jo til Pinsestævne i Ålborg midt i
måneden. Så det har vi talt om, alt er på plads og
tilrettelagt, så det er meget fint. Vi har fået en ny Naver
(Måske), han skal lige ses an, så ser vi hvad der sker.
Virker megen flink.
Mdr. Vits:
Kannibaler.
To mænd der blev taget af to kannibaler. Kannibalerne
sagde at de ikke ville spise mændene, hvis de kunne gå ud
på øen og finde 100 stykker frugt. Det gjorde de så og den
første mand kom tilbage med 100 vindruer. Kannibalerne
sagde at de nok skulle lade være med at spise ham, hvis
han kunne stikke alle vindruerne op i numsen uden at
grine. Det gjorde han så, men da han kom til den sidste,
begyndte han at grine. Hvorfor griner du, nu er du jo
kommet så langt, jo ser du, jeg har lige set min ven komme
gående med 100 kokosnødder.
Med kno
Christian.

Den 4-5-18. Børge bød velkommen, så tog vi nr. 28, da
Børge mente at der skulle penge i sputnik, og det kom der
også. Så kom der rengøring på program til den 1-6-18 kl.16,
og Gitta vil lave kartoffelsalat og John vil grille. Så gik
snakken og der kom brød på bordet. Ja og så gik den
aften.
Med kno i bordet John.

SLAGELSE
Hulemøde d. 4. maj 2018: Vi var mødt 9 medlemmer op og
indledte selvfølgelig med ”Svende, vårsolen vinker nu
atter …”. Herefter kørte vi filmen fra Real Dania ”Nyt liv i
gamle huse” som omhandler renovering af forskellige
bevaringsværdige/fredede huse, klostre, borge o.m.a.
Forslag som skal behandles på delegeretmødet i Aalborg,
blev gennemgået. Udflugten til Odense må vi desværre
aflyse og holder i stedet for Hulemøde d. 7. juli kl. 13:00
med efterfølgende Grillfest, som vi oprindelig havde
annonceret. Vi satser på at lave turen til Odense i 2019
enten juli eller august. Da vi er medlem af DanmarkSamfundet, har vi modtaget invitation til stiftende
generalforsamling ang. ny afd. i Slagelse. Hans Vicevært
kunne godt være interesseret i at deltage. Samme Hans har
undersøgt om der er lavet en film om renoveringen af
”Strids Mølle”, men kan ikke finde noget materiale ang.
dette. Det kunne evt. være et udmærket udflugtsmål? Carit
kom med 2 film om brunkulslejre i Danmark, som vi kører
på et tidspunkt. Så var det tid for den kulinariske afdeling
og Inger havde frembragt den herligste drømmekage til
kaffen. Tak for det! Hulen blev forladt i fin stand ca. kl.
21:30.
Med kno i bordet.
Erik
Kommende arrangementer og mærkedage.
1. juni kl. 18:30: Hulemøde.
4. juli: Bodil Rasmussen 10 års jubilæum.
7. juli kl. 13:00: Hulemøde og herefter Grillfest.
Tilmelding til Erik
3. august kl. 18:30: Hulemøde.

VEJLE
Mødet den 20. april. 11 medlemmer havde fundet vej til
Hytten, for at deltage i den ekstraordinære
generalforsamling, der kun havde 1 punkt på dagsorden:
Valg af festudvalg. Inden generalforsamlingen, sang vi nr.
69, og formanden spurgte de fremmødte, om det var
nødvendigt med en dirigent, hvilket der blev svaret nej til.
Det var hurtig overstået, idet Otto og Bjarne blev
genvalgt. De vil prøve at gentage den vellykkede
vinterfest 2018. Efterfølgende gik vi over til selve mødet,
hvor Per meldte sig som ”frivillig hjælper” til vinterfesten
2019. Pinsestævnet 2019 blev ligeledes drøftet, og der vil
senere blive lavet en oversigt over, hvem og hvilket
arbejde medlemmerne har, i forbindelse med stævnet. Inger
har lavet en prøve på et farveskilt, som angiver hvad hver
deltager, har betalt for at deltage i til stævnet. Lykke
foreslog et ”sanghæfte” der indeholdt andre sange, end
de gængse sange, som findes i vores sangbog. Der er
rigtig mange sange, som er ved at gå i glemmebogen, så
der vil i nær fremtid blive nedsat et ”Sangudvalg” i Vejle,
til at fremtrylle nogle/mange af de ”næsten” glemte sange.
Forårsfesten havde trods det tidlige tidspunkt samlet 25
personer, der både blev mætte, og” Næsten” tørlagde
vandværket, eller måske noget andet, der slukkede tørsten.
Godt gået Inger og Hans. Neller havde fået den glimrende
ide, at det var længe siden, at vi havde fået Hot Dog, så
han stod for en Hot Dog -aften i Hytten. Mange tak Neller.
Hvis der er medlemmer af andre foreninger, der ønsker at
leje Hytten, så henvend jer til Formand Hans Emborg tlf.:
40 92 97 05. Medlemmerne skal huske, at Hytten holder
”Sommerferie” i juli måned. Hvis der er udefrakommende
interesse for, at komme ud i Hytten for at se, vore skønne
lokaliteter, så henvend jer til Formanden. GRILLDAG den
16. juni, hvor Lis og Kaj står for Grillmad og tilbehør.
HUSK tilmelding senest den 10. juni til Lis på Tlf.: 29 63
44 86, eller til Kaj på tlf. 30 70 55 76. Under 10 tilmeldte
aflyses. Lis har som sædvanlig Naverenker til
sammenkomst i Hytten den 26. juni, og Strit og Bjarne
har Sommerfrokost den 18. august. Tilmelding til tlf. 40
30 08 54 eller 20 76 92 68. Tilmelding senest den 11.
august. Under 10 tilmeldte aflyses.
HUSK: Møde den 25. maj og 29. juni.
Med kno
Kaj (Reserveskribent)

10.

ZÜRICH
Søndag den 15. april havde veteranerne fra Zürich igen
en skøn dag. Claes arrangerede en tur til Appenzell. Vi
tog med toget dertil og fik først en lækker middag. Vejret viste sig fra sin allerbedste side, så vi kunne se lidt
på omgivelserne, inden vi begav os på en interessant
rundvisning hos ”Appenzell Alpenbitter-Brænderiet”.
Selvfølgelig var der også smagning bagefter, vi var
overraskede over, hvor mange forskellige snaps og
likør de lavede der, vi fik smagt lidt af hvert.
Med kno i bordet Hanne Brobæk Muscarello

ÅRHUS

ÅLBORG
Næstformanden Svend-Erik ringede med klokken kl. 18:00.
(vi er gået over til at begynde hulemøder kl. 18:00 som før
var kl. 19:00, så der er mere tid i hulen for dem der skal med
bussen hjem ved 21-22 tiden). Svend-Erik kunne byde
velkommen til 14 svende. Svend-Erik fortalte lidt om
fremdriften vedr. pinsestævnet i Aalborg.
I forbindelse med Maj Helverskovs 75 års fødselsdag har
Svend-Erik og Kurt Nørgaard været ude at besøge Maj og
Poul. Maj gav en omgang til aftenens hulemøde, tak for
det Maj og tillykke med fødselsdagen. Vi sang så nr. 32.
Hvorefter Anders var klar med maden: bøf m. løg og
rødbeder. Irene gav en omgang, med blærerøvs hat og
sang til følge, (heldigt at Irene kunne nå op til klokken).
Irene kan ikke komme til pinsestævnet, da hun vist nok
tager en tur på Valsen. Irene insisterede på at hun ville
give kr. 1000 til Foreningen, flot, flot Irene, men vi kommer
nu til at savne Irene alligevel. Vi sang så nr. 15 i et vinhus.
Hans gav en omgang med blærerøvs hat og sang til følge.
Per fortalte en historie om sin Oldefar, som efter sigende,
skulle have været foregangsmand for at Vendsyssel skulle
have selvstyre. Oldefaren dannede en gruppe som
arbejdede på sagen. Politikerne var ikke tilfreds hermed, og
fik Ordensmagten til at eftersøge Oldefaren. Gruppen
overbeviste dog Ordensmagten om at Oldefaren var død.
(Per kunne afsløre en hemmelighed: at Oldefaren var
flygtet til Odense). Meeen Per er det nu en sand historie,
ja ja jeg har da godt nok ikke før mødt en Vendelbo som
Per der taler Fynsk, så måske. Så var det tiden at synge
Minderne.
Med kno i bordet
Ivar

Den 20.4. blev der afholdt skiveskydning. Der var mødt
hele 5 personer op denne aften. 4 af dem deltog i
skydningen. Jeg var så heldig at vinde pokalskydningen
tæt forfulgt af Otto og Ole L. Præmieskydning var den rene
drama. Otto og Ole L. måtte i omskydning for at finde
vinderen, og vi var ved at løbe tør for kugler. Men der var
ingen der ville give sig, så det var om og om og om, til
vinderen var fundet, Ole L. Ellers en hyggelig aften. Bare
lige for at nævne det, så var hulefar Ole H. den sidste
skytte i konkurrencen.
Den 26.4. var det tid til at indtage årets varme hveder, med
masser af smør. Der var rigeligt af dem, dejligt. Denne aften
blev jeg udsat for mobning af formandens kone Lisbeth,
som sad ved siden af mig, jeg var lige ved at gå grædende
hjem. Vi havde atter besøg af Viggo R. denne aften.
Den 4.5. var der atter hulemøde. 16 var mødt op denne
aften. Formanden (Fødselsdagsbarnet) bød velkommen til
denne aften, en særlig velkomst til Solvejg W. som var
kommet fra Fredericia, for at søge om optagelse i
foreningen. Ole L. overrakte hende en ansøgning hun
kunne udfylde. Så må vi se hvad der sker. Så blev
resultaterne fra skydningen oplæst. Så var det tid til en lille
sang, nr. 35. Næstformanden overrakte formanden en
flaske i anledning af hans netop overstået 65 års
fødselsdag. Så blev der ellers sunget på livet løs. 31 – 20 –
50 – 53 – 65. Jeg blev lige pludselig i tvivl om det var en
sangforening. Midt i mellem alle disse sange dukkede Otto
W. op. Han havde været til et andet arrangement først. Så
var det tid til smørrebrød og kaffe. Formanden var i aften
vært for maden og 2 genstande. Det udløste selvfølgelig
blæren. Solvejg kunne heller ikke holde sig fra klokken
denne aften, så hun fik også den høje hat på, sammen med
blæren. En hyggelig aften som sluttede i de lyse
morgentimer.
Næste hulemøde er den 8.6. Fredag den 6.7. besøger vi
Randers Naverne til deres grillaften.
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
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
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

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

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

