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Hillerød Navernes agtværdige formand, Arne Esbensen, fylder 75år
Er denne mand stadig dansker? I al fald har Arne, vor fine formand gennem
de sidste 10 år, tilbragt næsten mere end halvdelen af sit liv med arbejde i
store dele af verden. Som gæv jyde fra Randers, udlært rørsmed 1963 og
senere ingeniør, gik der i 1978 kraftig udlængsel i ham, og i over 30 år
arbejdede han herefter med vandværker, bryggerier, et kraftværk,
rensningsanlæg, vvs-installationer m.m. i Nigeria, Saudi Arabien, Grønland,
Cameroun, Bhutan, Israel/Gaza, Bangladesh, Thailand, Vietnam, Nepal,
Madagasker, Burkina Faso og Senegal. - - - Mange beretninger og historier
derudefra er det derfor også blevet til i vores forening. Bl.a. om dengang
lykke og held tilsmilede Arne engang i 1980 på den lange køretur fra Lagos
til Port Harcourt, hvor et 3-mands holdop nemt kunne have sendt en kugle
igennem ham og afsluttet et kort liv. Lykkeligvis kom politiet lige netop som
sendt fra himlen forbi og fik afvæbnet vejrøverne, som tæt på politistationen
blev anbragt samlet i en ganske lille kasse ude i den brændende sol. Arne
tilbød en yngre dame, som var fulgtes med røverne, at køre hende til hendes hjemby, men politiofficeren mente, at hun
burde blive på stationen, hun kunne jo være nyttig at have der! - - Også spændende beretninger fra Bhutan har vi hørt,
bl.a. om den vidunderlige natur der, og f.eks. om den anderledes og imødekommende moral, hvor Arne blev forsøgt tildelt en yngre smuk kvinde, som skulle forsøde hans ledige stunder - man havde ingen forståelse for, at en mand kunne
være væk fra sin kone et halvt år. - - - Ja, oplevelserne har været mangfoldige. Og selv om Arne blev indmeldt i CUK i
1980, skulle der pga de korte ferier i Danmark gå 17 år, før han mødte op i Hulen i Hillerød for første gang. Først for
knap to år siden sluttede arbejdslivet. Og rejselysten er han stadig: Med en lille rygsæk tager han nu på lange ture til
fjerne afkroge, bl.a. rundt i Argentina og Chile, helt ned til verdens sydligste by, Ushuaia, Et par andre ture har bragt
ham hele vejen rundt i Australien, og denne vinter har vi modtaget flere fyldige mails fra Arne på hans tur rundt i New
Zealand. - - - Jo, den gamle kan endnu. Og som om alt dette ikke er nok, er han også formand for andelsforeningen i
Allerød, hvor han bor. - - - Fra Hillerød Naverforening ønsker vi dig HJERTELIG TIL LYKKE med det trekvarte århundrede den 28. juni!
Med kno, Bent
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Foreningen for berejste håndværkere i Aalborg.
Naverne C.U.K. Aalborg.
Ønsker hermed at takke for det store fremmøde ved
Pinsestævnet 2018 i Aalborg med 23 foreninger og 18 faner.
Vi håber at alle 102 deltagere havde en god oplevelse
i Aalborg. Hjertelig tak for gaver og telegrammer.
Tusind tak til alle medlemmer og pårørende i Aalborg der
har gjort et stort stykke arbejde før,
under og efter Pinsestævnet.
På foreningens vegne og med naver hilsen Ivar
P.s. Det skulle da være et skarn, der klager over det fine vejr
vi havde i Aalborg

2.

FØDSELSDAGE
D. 19-7-2018
80 år

Finn Rossdahl (Nysted)
Adelgade 96,
4880 Nysted

D. 27-7-2018
80 år

Karl Pedersen (Calgary)
Box 5387 High River AB,
Alberta T1V 1M5
Canada

D. 29-7-2018
70 år

Flemming Andersen (Stockholm)
Nyvang 35,
6052 Viuf

D. 29-7-2018
75 år
NV

Bente Lukassen (Randers)
Møllevænget 21,
9550 Mariager

D. 1-8-2018
65 år

Erik Sørensen (Holbæk)
Byvej 9 B,
4591 Føllenslev

D. 3-8-2018
25 år

Zakarias Håkansson (Stockholm)
Kagge Holmvägen 28,
S-122 60 Enskede
Sverige

D. 5-8-2018
60 år

Søren Bisgaard (Frederikssund)
Hovedvejen 2 B,
3330 Gørløse

D. 6-8-2018
70 år

Peter Neis (Randers)
Kompagnivej 18, 2.th.,
8930 Randers NØ

D. 11-8-2018
75 år
NV

Flemming Luttermann (Næstved)
Sankt Peters Kirkeplads 11, 1.tv.,
4700 Næstved

D. 12-8-2018
85 år

Christian Reinhart Petersen (Thorshavn)
J. C. Svabosgøta 10 kj. vm.,
FO-100 Tórshavn
Færøerne

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
Tak for blomster og hilsenerne i forbindelse med Nancys
bisættelse og en særlig tak til fanerne det var så flot.
Med kno Frode Zachariassen
Tak for de mange hilsener i anledningen af min 70 års fødselsdag.
Med kno
Poul Bagger Steenfeldt, Aalborg

Tak til HB og alle foreningerne for det fine diplom som jeg
modtog på festaftenen på pinsestævnet.
Det var en stor overraskelse og det varmer langt ind i hjertet og tak til Frederikssund for lysestagen.
Med kno hjælpehovedkasserer Frode Zachariassen.

I anledningen af min fødselsdag, vil jeg gerne sige tak til
HB og CUK-Vejle for telegrammer.
Stor tak til CUK-Zürich for den flotte buket.
Med kno i bordet
Else-Marie Pedersen
CUK-Zürich

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 fortsætter jeg med firmaet i
mange år endnu.
Ole Lindeborg

H P (Samsø) ønsker at takke hovedbestyrelsen, Samsø
Naverne, samt Vejle Naverne for opmærksomheden ifb
med min 65 års dag.
Havde en skøn dag i hulen.
Med kno H P

Til alle de dejlige gæster ved navernes pinsetræf i Aalborg,
siger Tårs Syngepiger tusind tak for et glad og veloplagt
publikum. Det blev en aften vi sent vil glemme.
Vi håber vi ser nogen af jer til årets ældre/seniortræf i
Tolne skov søndag d. 15 juli
På Tårs Syngepigers vegne Hedvig Brix.

3.

Mindeord
Det er med stor sorg at jeg må meddele at vor gode naverven
Kresten Andersen (Kris) er taget på sin sidste rejse den
20. maj 2018. Kresten var født den 27. juli 1933 I Danmark
og var tæt på sin 85 års dag. Kresten blev gift med Solvej
I December 1956. De tog på bryllupsrejse til Australien og
endte op med at være der I 4 år. De flyttede derefter til Canada
hvor Kresten fortsatte som murer. Kresten blev medlem af
naverne i Calgary i januar 1967 og havde lige fejret 50 års
medlemskab. Kresten var formand for naverne I Calgary fra
1998 til 2006. Kresten var meget trofast deltager ved
hulemøderne og vil blive savnet.
Æret være hans minde.
Ole Krog
Sekretær, Calgary

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

JUBILÆUM
D. 30-7-2018
25 år

D. 6-8-2018
25 år

Torben Jensen (Næstved)
Grimstrupvej 98 C, 2.tv,
4700 Næstved
Erik Carlsen (Århus)
Illerupvej 42, 5.tv.,
8200 Århus N

Til orientering:
I forbindelse med ældre/senior træf i Tolne skov d. 15. juli
laver jeg en lille udstilling om navere og fortæller om naverne,
så hvis nogle af jer kommer herop og i evt. har en kluft
så tag den endelig på.
Med kno i bordet Ivar

CUK Naverne byder velkommen til:
D. 5-10-2017
Genindmeldt i Naverne Calgary
Svend Sørensen
D. 7-6-2018
Nyt medlem i Naverne Calgary
Orla Blindkilde
D. 1-2-2018
Ny NV i Nysted
Flemming Holm Larsen
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Formandens Spalte.
Så er pinsestævnet overstået, med dertil hørende Delegeretmøde. Og hvilket delegeretmøde i år. Der var mange delegerede, der gav deres mening til kende ang. forløbet af delegeretmødet med ordene: ” Aldrig i de mange år de havde deltaget i delegeretmøder, havde de oplevet et møde, som det i Aalborg.” Hvis der er medlemmer rundt i foreningerne, der
gerne vil vide mere om delegeretmødet, kan de sikkert få deres valgte delegerede til, at berette om mødet, på deres
næste hulemøde. Der skal lyde en stor tak samt ros til Naverne i Aalborg, for et rigtig godt stævne. Så Vejle, der afholder næste stævne, er allerede gået i gang med, at planlægge og så småt uddelegerer det store arbejde der er, for at få et
så godt stævne som muligt.
Der er en anmodning fra Naverne i Holbæk om, at få tildelt Pinsestævnet i 2020 i anledning af deres 100 års jubilæum.
Med kno
Kaj Jepsen
Formand HB.

4.

Årets Naver 2018
Tak for udnævnelsen til Årets Nav.
Egentlig har jeg jo altid været med i Naverne. Min far, Ib Strange, var medlem af Naverne i mange år og helt fra da jeg var
lille har jeg været med til Naverarrangementer som f.eks. Lam-på-spid i Framlev og i Frederikssund, fugleskydning i
tømrermesterens hal i Krejbjerg og kegling, hvor vi børn fik en sodavand og havde jobbet med at lægge kuglerne op på
banen, så de kunne rulle retur. Og særligt husker jeg de meget gamle Navere, der dårligt kunne drikke en kop kaffe fordi
de rystede på hænderne – undtagen lige når de skulle drikke snaps; så kørte den lige op til munden uden den mindste
rystelse. Og når vi i dag synger Naversange i Hulen kan jeg stadig høre hvordan murermester Knud spillede til på sin
banjo (eller hvad et nu var, han spillede på?). Når man som jeg har været
Naverbarn og faldt i gryden allerede som lille var det en helt naturlig beslutning at
jeg skulle ud i verden for at se mig om. Første arbejdsophold var med en kirkelig
højskole, hvor vi rejste over land til Indien og retur – og i tre måneder arbejdede
på et danskstøttet hospital. En spændende rejse som bestemt gav smag på mere.
Derpå fulgte et år som pedel på en kostskole for døve i Jordan, flere sæsoner med
socialt arbejde blandt vestlige rygsækrejsende i Indien og Nepal samt afsluttende
tre måneder med undervisning i Bangladesh. I Bangladesh stod der en pige og
smilede – og så var det slut med det rejseliv… Efter oprindelig at have arbejdet
som tømrer, blev jeg lærer fra Nr. Nissum og har efter et år som underviser i Blå
Kors arbejdet i folkekirken – først 14 år med at lave aktiviteter i kirken og siden
2013 som kordegn, hvor jeg passer kirkekontoret og kirkens regnskab m.v. Jeg
blev indmeldt i 1985 mens jeg arbejdede i Jordan og er nu medlem i Århus. I 2012
blev jeg valgt som CUK’s webmaster og står for vedligeholdelsen af CUK’s
medlemsliste. Og ved Pinsestævnet i Aalborg blev jeg så kaldt op og af HB’s
formand udnævnt til Årets Nav. Det er en udnævnelse, som jeg er meget beæret
over og gerne vil takke for – og som jeg forsøgte at sige i min overraskelse i den
improviserede takketale, så er der mange andre, der også bruger mange timer på
Naverbevægelsen. Så min tak skal også være til alle, der gør en indsats med at få
foreningerne til at køre ved f.eks. at tage en tjans i bestyrelsen, sørge for kolde øl
til Svendene og tager opvasken bagefter.
Tak for udnævnelsen til Årets Nav 2018.
Ole Michael Strange, webmaster for CUK og medlem i Århus
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Fra Slagelse Naverforening.
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Tusinde tak til Aalborg for et formidabelt
Pinsestævne 2018. Det kan I kun være stolte
af. Stort TILLYKKE!
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Tillykke fra naverne I Calgary.
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Fejre sin 80 års fødselsdag.
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Canada
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High River, AB, T1V 1M5
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Box 5387
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Karl Pedersen
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Den 27. juli 2018 kan
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Der skal også lyde et tillykke til HB for at få
stablet en bestyrelse (som stadig har
stemmeret?) på benene efter Frodes retræte
som hovedkasserer. Jeg har dog på
fornemmelsen at Jan-Erik (ny hovedkasserer)
er både glad og tilfreds med at Frode bliver
hjælpekasserer det kommende år. Også stor
tak og tillykke til Carl-Otto Enevoldsen med
valget som næstformand og til Arne P.
Nielsen med valget som HB-Suppleant.
Med kno i bordet: Erik

○

○

5.
Gitte og Per
Nu tænker du nok; ’Hvem er det?’
Forklaringen er, at overskriften alene er opmærksomhedsskabende.
Sig blot navnene meget hurtigt efter hinanden – hvis du får det til at lyde som ’GDPR’ har du fundet
løsningen…
Og ja; jeg véd udmærket godt, at vi alle efterhånden er ret så trætte af at høre om dette. Særligt var
vi sidst i maj, hvor vi blev tæppebombet med informationer fra alt og alle, der gennem tiden har
kommunikeret med os digitalt og derfor har persondata liggende. Men heller ikke i CUK Naverne
slipper vi!
GDPR er forkortelsen for EU’s nye Persondataforordning, der trådte i kraft 25/5 2018.
Meget kort beskrevet går det ud på at persondata ikke må indsamles og opbevares – og det må de så
godt alligevel, hvis formålet er vigtigere end beskyttelsen. Alle skal informeres og alle har ret til at
blive glemt – medmindre love eller andre regler kræver, at det ikke kan ske.
Så det hjælper f.eks. ikke at bede om at blive glemt hos Skattevæsnet ??
Vigtig information til Navere og Navervenner:
Vi skal derfor informere alle om, at I forbindelse med medlemskab af CUK Naverne i en tilknyttet
forening eller under HB, vil der blive indsamlet og opbevaret informationer som navn, adresse,
kontaktinformationer, oplysning om fødselsdag og evt. sted, oplysning om indmeldelse og sted samt
hvis informationerne er oplyst evt. oplysning om ’Naverkælenavn’, rejseliv, nuværende og evt.
tidligere foreningstilknytning, tillidsposter, udnævnelser og egne rejsebeskrivelser samt evt. Sidste
rejse.
Når medlemskabet er ophørt vil kontaktinformationer blive slettet efter udløbet af følgende kalenderår mens vi anser øvrige data for at være et vigtigt bidrag til dokumentation af den tradition som
Naverbevægelsen er og fortsat opbevarer disse.
Alle har ret til at få alle data slettet efter ophør af medlemskab og kan rette henvendelse til formanden for HB herom.
Adgang til oplysningerne har bestyrelsen i den lokale medlemsforening samt HB’s formand, Hovedkasserer, Chefredaktør, forsendelsen af Den farende Svend samt CUK’s medlemslistebestyrer.
OBS: Alle foreninger skal ved et møde orientere foreningens medlemmer og evt. navervenner
om ovennævnte tekst, der står med kursiv.
Kontakt undertegnede ved evt. spørgsmål.
Mange Naverhilsner,
Ole Michael Strange, CUK’s medlemslistebestyrer
olemita@hotmail.com

6.

Den levende Landsby
Hygum Hjemstavnsgård
Kære Navere.
Så har vi årets først arrangement vel overstået.
Det var en fantastisk weekend med masser at aktivitet.
Søndag bød på en stor overraskelse.
UdviklingVejen: Turismeprisen 2018,
er givet til De frivillige på Hygum Hjemstavnsgård.
Næste arrangement er den 21. og 22. juli ”Landsbyen i arbejde ”.
Vi håber at se mange af jer til endnu en hyggelig weekend.
Husk at I skal tilmelde jer mad en uge før
ankomst til Anne-Sophie Nielsen på tlf.:
40 60 34 81, gerne SMS.
Venlig hilsen
Hygum Hjemstavnsgård
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FREDERIKSSUND
Frederikssund juni 2018. Juni måneds svendeaften, var igen i år
flyttet til udstillingsvognen ved sommerfesten på Bløden i
Frederikssund. Til trods for, at der ikke i år var mange krammer og
publikum på pladsen på denne dejlige men varme sommeraften var
der alligevel samlet 11 personer til vor svendeaften ved vognen.
Det blev til et par hyggelige timer med snak og hygge.

Den 1.juli 2018 kan Nav. Carl-Otto Enevoldsen fejre sit 50 års jubilæum i CUKNaverne. Vi vil fra CUK-Frederikssund ønske dig et stor tillykke med dit 50 års
jubilæum CUK-Naverne.
Da der ikke er nogen huleaften i juli måned, da vi holder sommerlukket, vil
bestyrelsen ønske jer alle og jeres familie, en rigt god sommer, og på gensyn til grill
aften i hulen den fredag den 3.august 2018 kl.19:30.
Husk at melde jer til hos hulemor på tlf. 42 30 39 75.
CUK-Frederikssund ønsker tillykke med fødselsdagen til
Eugen Uhl den 1.juli 2018
Vibeke Christensen den 25.juli 2018
Med kno Jan Johansen

HERNING
Vi er jo lidt husvilde i Herning da hulen er lukket på grund af renovering af hele huset. Så er det godt at vi har en
formand der vil lægge hus til og grille for os tak for det hr. og fru Lauge. Søndagsmødet er så flyttet til hønsehuset i
Sinding og det har været højt solskin hver gang det har været rigtig hyggelig. Wagner har fået nyt kørekort som gælder
til han bliver 99 og prisen er 15 kroner, hvad koster det så næste gang det skal fornyes. Vi holder lukket i juli samt
august mdr. Søndagsmøde den 2/9 holdes i hønsehuset og hulemøde den19/9 er aflyst.
Med kno i bord
Peder

7.

HILLERØD
Her en ganske kort udgave, efter at den allerede skrevne
artikel af uvisse årsager forsvandt ud i den blå luft på
PC´en. Sådan kan det gå, når man ikke passe på! - - - Men
huleaftener den 4. maj og den 8. juni med snak, rullepølse
osv. har vi haft. Og messe den 26. maj, hvor Preben gav
smørebrødsgildet i anledning af hans nyligt fyldte 90 år,
stadig flot og rank i øvrigt. - - - En anden fødselsdag: vor
gode formand, Arne, fylder den 28. ds. 75 – omtalt
andetsteds i bladet. - - - Den 16. ds. har vi den årlige
sommer-grillfest, den har vi længe glædet os til. - - Tilmeldinger altid til Hulefar Peder på 27940134 eller
48170712.
Med kno, Bent

HOLBÆK
Pinsestævnet var en stor oplevelse. Tak til Aalborg. Der er
noget at leve op til. Så har vi været på vores årlige Ø-tur.
Det var Nykøbing Falster denne gang og vi var 17 af sted..
Vi boede alle på Nykøbing Falster vandrehjem. Et rigtig
godt sted for sådan nogle stille og rolige mennesker som
os. Første aften indtog vi maden nede i byen på Konyas
Pizzaria og det vil vi ikke anbefale til andre. Efter
bestilling af maden gik der 15 minutter før første portion
kom på bordet, men der var nogle som ventede på deres
mad 1 time og 30 minutter, hertil skal siges at vi havde
bestilt bord. Det var godt vi havde en jyde med, så maden
blev forhandlet ned til halv pris. Vejret var næsten for godt
til alle de ture vi var på. F.eks. Middelaldercenter Falster.
Det var en flere timers udflugt med masser af aktiviteter.
På et tidspunkt gik vi helt tør for øl og det var nok på
grund af varmen. Tak til Ø-tursudvalget for endnu en
dejlig tur.
TL

HØRNING
Fugleskydnings weekend 7 – 10. juni 2018.
Torsdag d. 7 startede med at Kirsten og Herbert, Jens og
Karen, samt Bente og Kalle mødte op. To campingvogne
og en Cirkusvogn stod klar til indflytning, der blev fordelt
til alles tilfredshed. Kaffen blev brygget også kunne
hyggen bare brede sig. Dejligt når der er ro på inden der
fredag skal stilles på til lørdagens tamtam. Hen under
aften ville Anne og Niels en tur på skydebanen, de ville
smugtræne før Fugleskydningen. Resten af folket samt
Christian gik på kroen for at spise karbonader og få sig en

god fadbamse. Da de kom tilbage sad Anne og Niels og
tyggede i en tør rugbrødsskorpe for at stoppe den værste
sult. Men kaffen var sat over så var alle glade, men der var
ingen der ville have kage til. Kroens middag havde fyldt
godt op i de gamle maver, men en Underberg var der
plads til før kaffen. Fredag startede med morgenbord og
blødkogte æg, samt en morgen snaps som man skal have i
vores alder. Den kan man jo altid få ned. Der var nogle
der skulle ud at handle ind til lørdagens store gril bord,
samt den forplejning der skal til når der er fugleskydning.
Da klokken var ca. 3 startede mændene med at gøre
skydebanen klar til lørdagens dyst. Derefter blev der
hentet aftensmad på kroen, Hamburgerryg med sovs og
mange kartofler. Maden smagte fantastisk som altid fra
Øster Højst Kro. Det kneb meget med at få kartoflerne
spist, men kødet fik ben at gå på. Nå ja, der var da også
nok til hundene, så de blev ikke snydt. Klokken 19,00
startede den Ekstraordinære Generalforsamling. Det
eneste punkt på dagsordenen var at Hørning Naverne på
grund af for få aktive medlemmer, og den høje alder hos
de fleste, har valgt at lukke og slukke. Der blev vedtaget at
Hørning Naverne standser som forening pr. 31-12-2018.
Det sidste halve år vil vi se at få vore aktiver og ting afsat
på behørig vis. Noget til andre foreninger, andet til
Lokalhistorisk Arkiv, og så få ellers få ryddet op efter 25
år som aktiv forening. Det har været 25 fantastiske år, vi
har mange gode minder at tage med derfra. Vores tanke
var hellere stoppe nu mens vi kan. Glæden står også i det
gode og nære venskab der har været, og helt sikkert vil
forblive at være blandt os. Lørdag Store
Fugleskydningsdag. Vi startede klokken 9,00 med
flaghejsning og faneparade. Derefter måtte Jens som
afgående Fuglekonge give det store morgenbord med
tilbehør. Det kunne ikke blive bedre. Super. Klokken
10,00 var alle parate på skydebanen, og den store dyst
kunne starte. Heldigvis havde Claus medbragt nogle bedre
geværer end vi selv var i besiddelse af. De var rigtig gode,
og kunne ramme. Ved middagstid manglede kun halsen og
brystpladen. Grillen var undervejs blevet startet og var
klar, Herbert stegte koteletterne til minimum 3 stjerner,
tilbehøret havde pigerne forberedt. SUPER! Der manglede
bestemt ikke noget. Da vi havde fået tygget af munden og
slået mave gik vi i igen i gang med at få aflivet den fugl.

8.

LOS ANGELES

Det lykkedes efter en time til halvanden. Kirsten fik så
æren at blive den sidste fuglekonge ved Hørning Naverne.
Straks efter præmieuddelingen gik mænnerne i gang med
at fjerne sporene efter skydefesten. Resten af dagen gik
med Råhygge. Ved 19 tiden begyndte alle at blive sultne
igen, så kom der rester på bordet. Her blev den værste sult
afværget. Igen en dag med godt vejr, heldigvis ikke helt så
megen sol som de sidste 6 uger. Søndag var så den store
pakkesammendag, handle ind i Tyskland, og så hjem efter
3 fantastiske dage. Tænk; nu kom så regnen, da det hele
var ovre. Tak fra os i Øster Højst; fantastisk hyggeligt.
Referent, Niels Vase

Vi havde et godt juni møde med 22 navere og 6 gæster.
Dejlig dansk mad tilberedt af Navere Jørgen Andersen og
Kris Poulsen. Vejret var solrigt og varmt og vi fik afprøvet
vores nye aircondition, som vi installerede i sidste måned.
Den virker fint. Vi fik også besøg af Bambi og hendes
moder, de gik lige så fint forbi os og sendte os en venlig
hilsen.
Jeg (Arne Olsen) og Leif Andersen er nu tilbage i Los
Angeles igen efter en dejlig tur til Pinsestævnet i Aalborg,
hvor vi mødte mange glade navere og navervenner. De
kom både fra Sverige/Faeroerne/Canada/Californien/
Zürich og nogle gesellen fra ? og selvfølgelig alle naver
foreningerne i Danmark. Dejlig fest og god parade gennem
en del af Aalborg. Takker Aalborg for en god tid. Den
danske Grundlovsfest blev afholdt oppe i den Danske
Kirke og den var godt besøgt med deltagere fra alle de
danske klubber og foreninger herovre. Der var musik og
lykke hjul og mange ting for børnene. Alle bragte deres
egen frokost eller de kunne købe hotdogs, øl, kaffe og
wienerbrød og fløde boller. Der blev afholdt rafle med
mange gode ting og sager at vinde, bl.a. en weekend tur
op til Olsens Hotel i Solvang.
Med Kno
Arne O/Bo

KØBENHAVN
Da formanden og referenten desværre sidder uden for, er
dette indlæg igen skrevet efter genfortælling. Dog ikke a
la eventyr „Der var engang.....“
Søndagsmessen den 6.5. blev ikke aflyst, men udsat/flyttet
til den 27.5. Her var „de fire“ som altid i godt húmør, og
havde åbenbart ingen problemer med varmen uden for.
Men der er også dejligt køligt i Hulen (når det behøves) og
det samme i køleskabet. Som altid stod kasserer Leif for
noget lunt til frokost, og det er jo aldrig at kimse ad. Men
inden da, blev månedens Svende-Hulemøde afholdt. Det
var den 15.5. Selvom det ikke skal være et menukort,
bestod kosten af den herlige sommerspise, pølser og
kartoffelsalat. Mon ikke 4-kløveret kunne spise op, og fik
en kage til kaffen? Selvom et 4-kløver er tegn på lykke, så
må flere gerne vandre ned i Hulen når den kalder. Har dog i
skrivende stund hørt i min (h)ørebollesnegl, at p.t. har
hele 10 bekræftet deres ankomst til sæsonens sidste
arrangement - den kombinerede Søndagsmesse og FerieHulemøde, den 17. juni. Naturligvis mere herom i næste
nummer. Det var de beskedne ord for denne gang. Endnu
engang god sommer til alle. Forhåbentligt har vi ikke
opbrugt kvoten af godt vejr.
Hulen åbner igen i midten af september.
Med kno i det runde havebord
Niels „2 m“.

NÆSTVED
Til hulemødet d. 01.06 bød formanden velkommen til de 14
fremmødte medlemmer. Ove fortalte lidt fra det vel
overståede pinsestævne i Ålborg. Der er sat dato på
sommerfesten på Amager. Det bliver d. 25.08 kl. 13.
I juli har vi 2, der har været medlem af CUK i 25 år. D. 02.07
Lis Pedersen og d. 30.07 Torben Jensen. Vi ønsker jer
begge et stort til lykke. Da det var en varm sommeraften,
sluttede vi mødet og gik ned til hyggeligt socialt samvær.
Vi lukkede Hulen kl. 22:30. Husk der kun er åbent om
torsdagen i juli. På gensyn til hulemøde i august.
Hilsen Marianne

9.

ODENSE

SILKEBORG

På det afholdte hulemøde fik vi son sædvanlig frokost,
men vores hulebestyrer havde købt noget
sundhedsrugbrød med mange kerner. Nogle af
medlemmerne syntes ikke at det var nødvendigt med al
den sundhed og ville hellere have lidt alm. Rugbrød. Nå
men den indstilling blev hulebestyreren utilfreds med.
Der blev talt om udflugt 1. august og valget blev en tur
med ”å båden” til ”Fruen Bøge”, med gåtur gennem
skoven til ”Carls Lund”, med et Pit Stop, derefter går vi
videre gennem skoven mod ZOO, hvor vi finder en
restaurant med Æggekage. Det kan blive en dejlig udflugt.
Ole Bøwig

Nyheder fra Silkeborg. Ja, så er det blevet SOMMER og
alle går og nyder det og har det Godt. DEJLI. Vi havde
måneds møde den 27-05-18 og der var mødt 11 dejlige
medlemmer op. Så det blev alligevel en god dag. Vi
snakkede omkring vores Dejlige Pinse møde vi havde haft
i Ålborg, så herfra en Stor TAK for det. Vi havde håbet på
at vi kunne få et nyt medlem, men han kom ikke til vores
fødselsdag så vi regner med at det var en fuser, men måske
han vender tilbage.? Mødet gik godt og Formand Boje
stod sig ikke tilbage, så klokken ringede et par gange også
fra andre dejlige medlemmer havde samme lyst til klokkens
kimen, så ved vi hvad klokken har slået. I onsdags fik jeg
denne sørgelige nyhed at Frodes Kone var taget på
hendes sidste rejse Og herfra skal der være en stor
kondoler fra Naverne i Silkeborg da vi jo har været
sammen Nogle gange sammen til fester hvor Hun kunne
være med og Frode havde overskud.
Henning Bek Andersen (Skibber) Vil gerne have at alle
medlemmer husker på at skrive en julesang som Naverne
kan bruge til Jul. Sangen skal være Naverne Silkeborg i
hende inden Generalforsamlingen da vi vil synge alle
indkomne forslag og derefter bestemme hvilken vi vil
bruge som Julesang. (Megen Vigtig.)

RANDERS
Sikke dog et dejligt pinsestævne de gæve folk fra Ålborg
holdt for os. Flot fanemarch, hyggelig hule, skøn udflugt,
venlige værter og sidst, men ikke mindst: Syngepigerne fra
Tårs – hvor var de gode :o) Tak for det, Ålborg – vi glæder
os allerede til næste gang. Vi var klar til at byde ind på
2020, men et 100-års jubilæum er jo noget helt særligt, så
nu glæder vi os til at komme til Holbæk – og selvfølgelig til
Vejle næste år. Fredag den 1/6 var vi 11 til hulemøde.
Freddy fortalte om mødet for de delegerede, og vi
hyggede os med gode oplevelser fra stævnet. Tak til Elo
for både at skabe og overbringe gaven fra Randers. Det
gør du altså godt. Tilmelding til grillaften og udflugt er i
gang. Sidste tilmelding til grillaften er den 29/6 og til
udflugten er det den 6/7. Vi glæder os til at få Aarhus på
besøg på grillaftenen. Vi griller hos Hans og Bente fra
klokken 19, og vi holder Hulen åben fra 17.30-18.30, hvis
nogen skulle have lyst at besøge den på vejen.
Vi og computerdrengene har ikke helt samme syn på
nødvendigheden af opvask, så vi arbejder på en fredelig
løsning, der kan give lidt mere plads på køkkenbordet ;o)
Efter mødet nød vi Freddys frikadeller, og der var både
deller og rødbeder nok. Du beholder pladsen, Freddy.
Til slut var der tid til gode historier og minderne, og vi
kunne drage hjem efter endnu en god huleaften.
Der er (som nævnt) grillaften hos Hans fredag den 6/7 kl.
19. Der er udflugt den 11/8 med afgang fra Føtex kl. 9.
Hulen er lukket i juli og august.
Med kno, Helle

Månedens Vits:
Manden:
Jeg føler mig temmelig sløj, vil du ringe til dyrlægen skat.
Konen:
Skal jeg ikke hellere ringe til lægen.
Manden:
Jeg arbejder som en hest, lever som en hund, bor hos en
flok aber og sover med en hyæne. Så det bliver dyrlægen.
Med Kno
Christian.

SLAGELSE
Hulemøde d. 1. juni 2018: Straks man kom ind i hulen,
kunne man fornemme en herlig duft af rengøring og det
var bare dejligt. Vi var mødt 9 medlemmer op og indledte
med sang nr. 85. Formanden orienterede om forløbet ved
Pinsestævnet i Aalborg og forestod tilmeldingen til
Grillfest d. 7. juli som indledes med juli-hulemødet kl. 13:00.
Grillen er klar ca. kl. 14:00. Grethe og Hans Vicevært står for
grøntsager og dressing. Du skal selv medbringe kød, lage/
olie og brød. Undertegnede havde desværre glemt at
medbringe tlf. og adresseliste samt stævnemærke fra
Aalborg. Undskyld! Så var det tid for de forskellige
delikatesser som blev nydt med velbehag og skyllet efter
med Sørens fødselsdagssnaps. Tillykke til Søren. Formand
og kasserer var blevet trætte da kl. var 21:00 og forlod det
gode selskab efter at have sunget minderne.
Med kno i bordet.
Erik

10.
Kommende arrangementer og mærkedage.
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.
7. september kl. 18:30. Hulemøde.
23. september: Iris Rafn 95 års fødselsdag.
28. september kl. 18:00: Sct. Michaels Nat.

VEJLE
Møde den 25. maj. 12 medlemmer havde fundet vej til
Naverhytten denne fredag aften, hvor mødet blev indledt
med sang nr. 17, hvorefter formanden aflagde beretning,
hvor han omtalte og rettede en stor tak til Naverne i
Aalborg, for det netop afsluttet Pinsestævne. Som
tidligere nævnt, har der været rettet henvendelse til Vejle
kommune ang. Pinsestævnet 2019, som Vejle-Naverne
afholder i forbindelse med foreningens 100 års jubilæum.
Der er kommet positiv tilbagemelding fra kommunen, så ud
fra det, vil der blive arbejdet videre med de emner, som
blev tilsendt kommunen. Ud fra det svar, er vi i Vejle så
småt ved at drøfte og planlægge grupper til at varetage de
forskellige gøremål, i forbindelse med at arrangerer
stævnet. Som sædvanlig ”åbnede” Naverhytten
pinsemorgen, og ud fra de få, der havde fundet vej til
Hytten, kunne man forledes til at tro, at de fleste
medlemmer var til stævne i Aalborg, hvilket ikke var
tilfældet. Kun 5 personer havde fundet vej, for at nyde
Neller’s friskbrygget kaffe, samt det gode vejr, og sidst
men ikke at forglemme, den utrolige udsigt fra Hytten.
Så derfor en opfordring til medlemmerne: Prøv at finde tid
til, at aflægge Hytten et besøg, både til mødeaftner, men
også på de lørdage, hvor der er åbent i Hytten. Hvis der er
andre foreninger, der påtænker at besøge Naverhytten, så
giv Formand Hans Emborg besked på Tlf: 75830901 Mobil:
40929705. Mødet sluttede med indtagelse af ”rester” fra
forårsfrokosten.
HUSK: HYTTEN ER LUKKET I JULI, DER ER KUN
MØDE DEN 27. OG MØDE DEN 31 AUGUST.
STRIT OG BJARNE ARRANGERER FROKOST DEN 18.
AUGUST. TILMELDING SENEST DEN 11. AUGUST TIL:
STRIT Tlf: 40300854 ELLER TIL BJARNE Tlf: 20769268.
Med kno
Kaj (Reserveskribent)

ÅLBORG
Hulemødet startede kl. 18:00 med at undertegnede ringede
med klokken. Jeg kunne byde velkommen til 14 svende og
3 gæster. Følgende var til stede: Svend-Erik, Povl C, Brian,
Preben, Ole Hald, Jan Sort, Ingeborg, Gunnar, Kurt N.,
Bjarne, Rune, Leif L., Kurt Kok, Leif P., Ivar. Vi havde 3
gæster: Formandinen for Tårs Syngepiger Hedvig Brix,
Musikteknikker Tårs Syngepiger Poul Pedersen og
Vognmand Erik Quist (vores chauffør på stævne

udflugten). Alle 3 har arbejdet i udlandet. Gæsterne fik
hver 3 min. til at fortælle om deres rejser på farten i
udlandet. Erik kunne fortælle, at han havde kørt over det
meste af Europa samt en del uden for, det havde været
hele Eriks arbejdsliv. Herefter sang vi nr. 32 naver kæk. Så
var maden klar: Karbonader, nye kartofler m. div.
grønsager, derefter Jordbær m. is og fløde til dessert. Det
var Kurt Kok der stod for maden (stor ros til Kurt Kok).
Derefter sang vi nr. 15 i et vinhus. Nu var det så Hedvig til
at fortælle: Hedvig arbejdede først som kahytsjomfru fra
Rusland i nord og ned til Afrika i syd. Derefter som
dekoratør freelance i England, Skotland, Frankrig, Belgien,
Holland og Finland. Arbejdede med kunst i Frankrig,
Belgien og Færøerne. Arbejdede i Polen med elever.
Så blev det Pouls tur til at fortælle: Poul har arbejdet som
multi-håndværker, landmand, designer og teknisk
troldmand i England, New Zealand, Australien, Norge,
Tyskland, Finland, Italien, Schweiz samt 10 år i U.S.A. som
nybygger, så der var meget at fortælle. Vi sang så nr. 74
hvor smiler fager den Danske kyst. Leif P. gav en omgang
(han havde hvis vundet i Lotto). Så var tiden kommet til at
synge Minderne, og vi havde igen en meget hyggelig
aften.
Med kno i bordet Ivar.

ÅRHUS
Det var lige før at Otto, Else og mig gik glip af hulemøde
den 8.6. da buschaufføren var optaget af andet, og kørte
forbi stoppestedet. Vi var 10 der var mødt i hulen denne
aften, trods det gode vejr. Vi startede denne aften med at
mindes Ole Bjelgart der var gået på hans sidste rejse den
11. maj. Formanden berettede kort om pinsestævnet. Der
var en hilsen fra Søren der var på Malta. Ole Michael gav
en omgang fordi han var blevet udnævnt til Årets nav,
samt en omgang for skiltet. Viggo ringede også fordi han
blev 81 år næste dag. Der var også tid til et par sange
denne aften, bl.a. nr. 38 og 35. samt blæren for de glade
giver. Ole M. havde fremstillet nye flotte telegrammer efter
oplæg fra formanden. Hulefar sørgede også denne aften
godt for os med kaffe og brød. Endnu en hyggelig aften.
Husk hulemøde den 13. juli.
Til sidst tak til Ålborg for et godt stævne.
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: Carl-Otto Enevoldsen
Dahlerupsvej 11, 4583 Sjællands Odde
Tlf.: 4035 5056
E-mail: carl-otto@live.dk
Tilmelding og udmelding af medlemmer,
Adresseændringer i indland og udland til
E-mail: adr@naverne.com
som nævner det under “Navere på sidste rejse”
og sender besked videre til HB-formand og hovedkasserer.

Vi udfører:
* Kloakreparationer
* Tv-inspektion
* Strømforing
* Støbearbejde

*
*
*
*

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:
Jan Erik Johansen, Kirkevej 9, 4520 Svinninge
Tlf.: 5943 1422- 7178 0759
E-mail: cuk-hovedkasserer@outlook.com
Bank: Arbejdernes Landsbank i Danmark
Konto:53470388708
Arbejdernes Landsbank fra udlandet konto:
DK4353470000388708 ~ Swift: ALBADKKK
Hjælpekasserer:
Frode Zachariassen, Præstemarken 10A, 8653 Them
Tlf.: 2064 6412 – E-mail: hovedkasserer@gmail.com
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
GDPR:
Se information om persondatapolitik
i CUK Naverne på hjemmesiden.

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

