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Sekretæren, Hillerød, 75 år
Bent Caspersen, sekretær gennem de sidste 4-5 år, føjer sig til vor længere liste af årets
runde og halvrunde fødselsdage. Postkort, hjembragt af morfaderen og dennes brødre
omkring år 1900, fra Buenos Aires, Patagonien, Ildlandet osv. osv. fik allerede tidligt i
Bents barndom en ubændig udlængsel til at brænde sig fast i sindet. Og både efter gymnasiets 1., 2. og 3.G, blev det i sommerferierne til tusindvis af kilometer på tommelfingeren rundt i Tyskland, Holland, Belgien, Frankrig, Schweiz, Italien, Spanien, Marokko,
England, Skotland og Wales. Flere biler blev for udlejningsfirmaer kørt rundt i Europa
til af fra klienter. Senere kom ”hippie”-ture gennem Tyrkiet, ørkenbus fra Damaskus til
Bagdad, derpå Iran, Afghanistan, Pakistan, Indien, Nepal. Bent underviste i 1973 seks
mdr. i engelsk 36 timer uglt. à 55 min. på et anerkendt sproginstitut i Madrid, det er der
jo også lidt håndværk i. Deltagelse i et kæmpebryllup på Puerto Rico bragte ham også rundt på alle vore tre gamle
Jomfruøer. I 90´erne bragte flere ture ham rundt i Sydamerika, på ladet af en lastbil 35 timer over El Gran Chaco i Paraguay ind i Bolivia, ad Camino de la Muerte til de smukke Las Yungas, vandring rundt i Torres del Paine i det sydlige
Chile, Ildlandet, rundt mange steder i Brasilien, og senest et par måneder i Japan. Villaen derhjemme i Birkerød har han i
2010 lagt nyt tag på inkl. blikarbejdet omkring kvistene, plus ny udestue. Og nu kræver skakklubben, harmonikaspillet
til folkedans i Hillerød og sekretærarbejdet hos os sit håndelag. Vi ønsker: Til Lykke med den 19. september!
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Niels 2m.
HB vil hermed ønske Niels 2m et stort tillykke med 40 års medlemskab af SCUK.
Niels blev i 1978 indmeldt i Zürich, og i 1999 blev han udnævnt til Årets nav, netop i Zürich, som Niels har skrevet:
Hvor det hele begyndte.
Niels 2m. har i næsten 30 år, været formand i Kbh. og det er nok ikke for meget sagt, at de
Velbesøgte ”Schweitzerkomsammen” som afholdes hvert år i Kbh. er opstået på initiativ fra Niels. Som det desværre går
med mange af vore Navere, kommer der en ”regning”, der skal betales på et tidspunkt. Denne regning er også til stilet
Niels, idet man i ungdommens vår kunne magte mangen en opgave, uden at tænke for meget på helbredet, hvilket har
bevirket, at Niels 2m ikke er så ”mobil” som tidligere, idet sygdom har sat sine begrænsninger på Niel’s aktiviteter.
Vi i CUK vil endnu en gang ønske dig tillykke, og håber, at du får en god og minderig dag den 08. september.
Med kno
Kaj Jepsen
Formand CUK
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Den 25. september 2018 kan Svend Storm
109 Hawkside Mews NW
Calgary, AB, T3G 3K9
Canada

fejre sin 80 års fødselsdag.
Tillykke fra foreningen i
Calgary

2.

FØDSELSDAGE
D. 19-9-2018
75 år

Bent Caspersen (Hillerød)
Magnoliavej 6,
3460 Birkerød

D. 23-9-2018
95 år
NV

Iris Rafn (Slagelse)
Fruegade 33 A, st,
4200 Slagelse

D. 25-9-2018
80 år

Svend Storm (Calgary)
109 Hawkside Mews N.W.,
Calgary, AB T3G 3K9
Canada

D. 30-9-2018
60 år

Birgit Karre (Frederikssund)
Hegnshusene 168
2700 Brønshøj

D. 2-10-2018
75 år

Hans T. Petersen (Sønderborg)
Tørsbølgade 35, Tørsbøl
6300 Gråsten

D. 9-10-2018
60 år
NV

Poul Erik Christoffersen (Frederikssund)
Østersvej 6, Over Draaby Strand
3630 Jægerspris

D. 9-10-2018
75 år
NV

Ole Bent Hansen (København)
Baltorpvej 231, 4.tv., c/o Anne-Lise Grevy
2750 Ballerup

D. 10-10-2018
80 år

Henning B. Pihl (Sønderborg)
Ertebjergvej 23, Faurholm
6470 Sydals

D. 11-10-2018
70 år

Flemming Skødt Jensen (Samsø)
Teglværksgade 15, 2 th,
8000 Århus C

D. 12-10-2018
65 år

Niels Peter Lund (Hillerød)
Gadevang Huse 10, Gadevang
3400 Hillerød

Vigtigt: Listen 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

En lille hilsen men med en stor tak for hilsenen i anledning
af min 80’s års fødselsdag.
Med kno
Finn Rossdahl
Hermed skal der lyde en stor tak til alle, som tænkte på mig
på min 70 års fødselsdag den 29. juli.
En særlig tak til H.B. samt de foreninger, der betænkte mig
med telegram og hilsener. Århus, jeg skal nok komme og
inkassere øllen. En særlig tak til „Khomeini“ Jørgen Falsten for hans festlige indslag. En stor tak til Kisser og Kurt
fra Hillerød. En særlig og festlig tak skal der også lyde til
Ingarø, med jer, hver og en, blev min lille fødselsdagsfest
til en rigtig god oplevelse. Tusind tak.
Mange naverhilsener
Flemming
Hej til alle i Calgary. Vi sender hermed en rigtig stor tak til
alle i Calgary. Det var en dejlig oplevelse at deltage i 60års
jubilæet for klubben. I har alle bidraget til, vi fik en oplevelse vi aldrig glemmer. En speciel stor tak til Ann og
Teddy for husly og til Pat og Jens for udflugten til
Drumheller. Håber I kigger ind, når I kommer til Danmark.
Hilsen 3 K Kirsten, Kaj, Karen Margrethe

Tak for telegrammer, mail, telefonopkald, breve, facebook
beskeder i anledning af mit 25 års jubilæum.
Med kno Erik Carlsen, Århus

JUBILÆUM
D. 1-10-2018
25 år

Alex B. Christensen (Frederikssund)
Rørdalen 8,
4690 Haslev

D. 4-10-2018
10 år

Claus-Peter Jessen (Hørning)
Skakkenborg 1,
6440 Augustenborg

3.
Velkommen til nye medlemmer.
I svenden byder Naverne velkommen til nye medlemmer i
Naverforningerne under CUK.
Oplysningerne om nye medlemmer sender foreningerne til
adr@naverne.com
Informationer, der er fremme senest den 10. i måneden kan
nå at komme med i næste nummer af svenden.

CUK Naverne byder velkommen til:
D. 23-03-2018
Nyt medlem i Naverne Vejle
Søren Christian Simonsen
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Mindeord
Vi må desværre meddele at Mogens Andersen er afgået ved døden søndag 15. juli 2018, Mogens var Hillerød
Naverforenings ældste medlem, han fylde 95 år i marts i år så han var en ældre herre, de sidste år boede han på
plejehjem i Frederikssund, det kneb lidt med helbreder så det var ikke så ofte at han kunne komme i foreningen de
sidste år. Mogens drev i mange år smedevirksomhed i Hillerød, og han var kendt for at være en grundig og stolt
håndværker. Ole vil blive mindet i hulen næste gang vi mødes.
Hillerød Naverforening Arne Esbensen

Mindeord
Vi må desværre meddele at Preben Herling født 23. marts 1928 er gået ud på sin sidste rejse, han døde 20. juli og
vil blive bisat fra Humlebæk kirke 14. august kl. 14.00. Preben var et højt respekteret medlem af Hillerød
Naverforening, var formand i en periode, og så længe fysikken slog til mødte han flittigt op i foreningen, fejrede
sin 90 års fødselsdag til vores messe i april i år. Preben var handelsuddannet og har arbejdet i Kenya og England.
Preben vi vil savne dig.
Æret være hans minde.
Arne Esbensen Hillerød Naverforening

Mindeord
Det er med stor sorg at vi må meddele at vores gode naverbror,
Mogens Guldmand pludselig er taget fra os. 16. juli 2018 kun 52 år.
Mogens blev udlært på Phønix trykkeri i Århus 1986 hvor han fik
svendebrev. Flyttede til Færøerne 1989-91. Endegyldigt hjem til
Danmark i 1995. Flyttede til Samsø og fik arbejde på Samsø Posten.
Blev medlem af Samsø Naverne 7.juni 2015. Mogens var vellidt i hulen
med sit gode humør. Han blev hurtigt medlem i bestyrelsen som
sekretær. Han vil blive savnet i hulen, vi vil altid tænke på dig. Ære
være hans minde.
På Samsø Navernes vegne. Åse Heimly

4.

Formandens Spalte.
Efter hjemkomsten fra en fantastisk tur, samt ikke mindst den modtagelse samt de oplevelser
det var, at deltage i Naverclubben Calgary’s 60 års jubilæumsfest, vil jeg endnu en gang sige
tak til alle Naver samt alle de andre jeg mødte i Calgary. Det mere alvorlige på de hjemlige
fronter er: Siden Januar har vi desværre været vidne til, at en forening er sat på stand by pga.
svigtende medlemstilgang-sygdom og ælde blandt de tilbageværende medlemmer. I sidste
udgave af Svenden kunne vi så læse, at foreningen i Hørning bliver sat på stand by pr. 31-122018, ligeledes pga. svigtende tilgang-sygdom og ælde blandt nuværende medlemmer. På
delegeretmødet kom HB med en opfordring ang. brug af de sociale medier samt
fagbevægelsen, til at møde de unge håndværkere på tekniske skoler rundt i landet, i
forbindelse med, at der bliver afholdt Svendeprøver i marts og september. HB opfordrede de
tilstedeværende delegerede om, at drøfte mulighederne i foreningerne, så vi i fællesskab kan
forsøge, at få de unge håndværkeres interesse for, at komme ud i verden som Valsende
Håndværkere, og derved udvide deres håndværk med nye og anderledes måder at arbejde på
inden for faget. Samtidig vil de møde kollegaer fra andre lande og fag, og derved få rig
lejlighed til at lære sprog. For at det kan lade sig gøre, at møde de unge på skolerne, er det af
stor vigtighed, at de tekniske skoler giver tilladelse til, at vi kommer og ”låner” et par timer af
undervisningen, før end de skal til svendeprøve, samt at vi oplyser de unge om, at de
arbejder ikke kun for kost og logi, men betales efter gældende satser, i det land de arbejder i.
Hvorfor nu denne reminder fra HB? Jo vi der stadig er medlem i en bestående forening bliver
ikke yngre, der vil efterhånden indsnige sig større og mindre skavanker der på et tidspunkt vil
sige stop for vores CUK-liv, som mange har haft i årtier. Hvis vi skal bestå som CUK, er det
nødvendigt, at vi alle kommer op af stolen, og gør en indsats for at øge medlemstallet, ikke
med kun nye medlemmer, hvor dåbsattesten siger 60+ eller mere MEN med 25+ på attesten.
Lad os gøre en samlet indsats. Det er ikke utænkeligt, at de første 3-4 måske 5 besøg giver
pote, men lad os ikke blive slået ud af det. De næste besøg giver måske et dusin
interesserede, hvoraf 2 måske 3 bliver Valsende Svende. Lad os håbe, at ordsproget der siger:
Håbet er lysegrønt, stadig er aktuel.
Med kno
Kaj Jepsen
Formand HB.

Den levende Landsby
Hygum Hjemstavnsgård
Kære Naver
Nu er efteråret snart over os og der skal gøres klar i marken til næste års afgrøder.
Vi må sige at vi er glade for at se jer der kommer fast til alle vore arrangementer
Derfor håber vi også at se mange af jer, samtidig håber vi at se nogle af jer der ikke har været her så tit, til endnu en
hyggelig weekend, som er:
Pløjedage 22. – 23. september kl. 10.00-17.00
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

5.

Referat fra Delegeretmøde i Ålborg 2.del
9. Hovedkassens. Regnskab v/ Frode Zachariasen
Regnskabet er offentliggjort i Svenden så alle har, kunne læse det, det blev delt rundt og gennemgået.
Herefter blev det godkendt af forsamlingen, uden bemærkninger.
10. Beretning” Den Farende Svend” v/ Richard Schmidt.
Så står jeg her igen. Det er et være puslespil, at finde ud af hvad jeg skal sige.
Det er det samme med Svenden. I kommer med brikkerne og jeg skal samle puslespillet. Håber i er tilfredse med resultatet.
Tak for det gode samarbejde og en stor tak til Ole Michael, for hjælpen med adresselisten og mærkedagene til svenden.
Der var ingen kommentar til beretningen, så den blev godkendt uden bemærkninger.
11. Beretning om hjemmesiden v/ Ole Michael Strange.
En hjemmeside er et statisk medie i modsætning til sociale medier som f.eks. Facebook.
Der bliver derfor lagt links i Navergruppen på Facebook, når der er nyt på hjemmesiden.
I den forgangne år har Jan-Erik Johansen stået for at holde den fælles googlekalender ved lige samt meget selvstændigt
lagt informationer på hjemmesiden. Ved Delegeretmødet i Aalborg blev Jan-Erik valgt til ny hovedkasserer. Han er derfor
nødt til nu at koncentrere sig om denne opgave er nødt til at stoppe som hjælpewebmaster. Jeg vil gerne sige Jan-Erik tak
for samarbejdet. Delegeretmøde havde jeg håbet at vi kunne have scanninger af Den farende Svend på hjemmesiden.
Desværre var det ikke muligt dengang og der er siden sendt mange mails frem og tilbage, da det viste sig at scanningerne
som blev udført på Det kongelige Bibliotek havde mange fejl.
Af samme grund har udgiften til scanningerne været billigere end budgetteret, da Det kongelige Bibliotek har erkendt at
der er lavet fejl og givet rabat på scanningerne. Men nu er scanningerne af Den farende Svend på trods af Scanning af
Den farende Svend Ved sidste fejlene lagt på hjemmesiden under Arkivet.
Der er en forklarende tekst om de fejl, der i scanningerne og derfra kan man klikke sig videre og finde de scannede
PDF’er. Der kan søges i PDF’erne med Crtl-F.
CUK-medlemslisten
Alle foreninger får i forbindelse med Delegeretmødet en oversigt over de oplysninger, som CUK-medlemslisten har om
foreningen og foreningens medlemmer.
Vi har en fælles opgave for at kontrollere oplysningerne og indsende rettelser.
Det er et vigtigt arbejde da oplysningerne fra CUK-medlemslisten f.eks. danner grundlag for de lister som Chefredaktøren
kan sætte i Svenden om mærkedage og nye medlemmer.
Ole Michael Strange, webmaster
—Mange Naverhilsner,
Ole Michael
12. Beretning om arkivet v/ Formand Kaj Jepsen da Elo Bjerking ikke deltog i mødet.
Der er ikke sket det store i arkivet det sidste år, hvilket skyldes dels, at det har knebet med tiden, det næste er at jeg
stadig forsøger at finde et andet og støre lokale, til at have arkivet i. Det er sådan at det lokale vi har nu, er som nogen
sikkert ved, et lokale der ligger i en parkeringskælder det er det samme som at sidde i en betonbunker fra anden
verdenskrig, uden nogen form for dagslys.
Det er mit mål at finde et lokale over jorden, hvor det også kan virke som et museum, det arbejder jeg på.
Herefter blev beretningen godkendt.
13 Indkommende forslag
Forslag fra Næstved
Næstved forslår, at man dropper den meget omtalte naverbog, da vi altid har sat en ære i at klare os på egen hånd, når vi
er på valsen. Indehaveren af sådanne bøger kan komme ind på rådhus og fagforeningskontorer rundt om i Europa, få et
stempel, og økonomisk bidrag til den videre færd. Det vil sige, at man kan blive sammenlignet med dem med barnevogne
og rævehaler.
På Næstveds vegne. Finn C. Pedersen. formand.
Efter fremlæggelsen af forslaget blev der afstemt og forslaget blev underkendt af forsamlingen.
Følgende forslag blev stillet af SCUK-Vejle på delegeretmødet den 04. juni 2017:
I Slagelse.
Citat: Det foreslås, at delegerede til pinsestævnerne anmeldes med navn og forening, og kun Delegerede har taleret: Citat
slut. Der var ikke fra forslagsstillers side, fremsat forslag om, hvor teksten skulle indskrives.
Forslaget blev vedtaget.

6.
HB fremsætter derfor følgende forslag:
Teksten bliver indskrevet i Vedtægter HB-Vedtægter 2016 for Naverne CUK i Stk. 16 efter følgende tekst: Foreningerne
har ên stemme for hver påbegyndt 25 medlemmer, men maksimum 2 stemmer, der kan være repræsenteret ved en
delegeret.
På HB,s vegne
Strib den 23. februar 2018.
Kaj Jepsen
Formand CUK
I henhold til nuværende tekst i CUK-Love Vedtægter Stk.: 21 fremsætter HB følgende forslag, der bedes behandlet på
Delegeretmødet i Aalborg den 20. Maj 2018.
Tillæg til Stk. 21
Oprette en central kontaktperson, som kan styre alle henvendelser fra unge CUK’er, som befinder sig på rejsen. Så bliver
det lettere, at give en hjælpende hånd, og man har samtidig en central oversigt over de rejsende indenfor CUK. Denne
person skal have kendskab til det aktuelle rejseliv .Det er meget anderledes end for 20 år siden .Han skal også være villig
til, at repræsentere CUK, fx når han bliver inviteret til andre Organisationer (fx CCEG uden at han er delegeret ,men for at
diskuterer det aktuelle rejseliv med de andre organisationer ) .
På HB’s vegne
Strib den 23. februar 2018
Kaj Jepsen
Formand for SCUK.
Forslag fra Silkeborg
En forenings bestyrelse kan bede HB. Om hjælp til gennemgang af foreningens regnskaber, i tilfælde af uenighed mellem
bestyrelse og bilagskontrollant.
Dette blev vedtaget.
14. Næste års stævneby. Vejle Det blev vedtaget af formanden fra Vejle at de afholder stævnet i år 2019.
15. Valg af Hovedkasserer. Nyvalg af Jan Erik Johansen
16. Valg af næstformand. Nyvalg af Carl Otto Enevoldsen
17. Valg af Redaktør. Genvalg af Richard Schmidt
18. Valg af HB- Suppleant Nyvalg af Arne fra Ålborg
19. Valg af Bilags kontrollant Nyvalg af Per Hemmingsen
20. Valg af Bilags kontrollant suppleant. Nyvalg af Ole Bøwig
21. Valg af Hjælpekasserer. Nyvalg af Frode Zachariasen
22. Valg af arkivarbestyrer Genvalg af Elo Bjerking
23. Repræsentation af HBs. Fane Der blev ikke vedtaget, men det kommer senere.24. Evt. Formanden takkede Frode
Zachariasen for godt samarbejde som Hovedkasserer i HB 25 år. Arne fra LA delte invitation rundt til samtlige delegerede
til LA 85 års stiftelsesfest i 2019. Der blev spurgt om hvorfor der er 3 priser på svenden. Frode redegjorde for det.
Der er enker som får bladet, navervenner og så naverne som betaler over deres kontingent.
Herefter sluttede mødet med tak for god ro og orden.
Referent
Ove Graae og Per Hemmingsen.

INVI TATION
til Jubilardag & surpriseparty i Københavns Hule, Ingerslevsgade 108, Kbh. V.
Det er lørdag den 13. oktober kl. 13.00 det foregår, hvor jeg vil markere mine første 40
år i CUK med et glas eller to. Alle er naturligvis velkommen, ikke mindst til foreningens
Surpriseparty, som jeg håber jeg hermed kan være lokke „due“ for en stor deltagelse.
Tilmelding senest den 7. oktober til mig selv, sagde hunden, på 29851699 eller 33150985.
Ændringer kan ske.
Niels „2 m“

7.

Nyt fra Christian Riedel og CCEG
Til dem som kunne tænke sig at få tilsendt, et eksemplar af CCEG Magasin (Bulletin kalder de det), vil jeg gerne bed at i
sender mig en Mail med jeres Navn og Adresse og på hvor mange i ønsker, at få tilsendt?
DET koster ind til vider 40,00 DKK per år og det udkommer max 2 gang om året. Det er som det har være hele tiden på
Fransk og Tysk. Kun vores egen artikler er på Dansk. Vi bliver også bedt om og sender artikler ind. Det kunne f.eks. være
en god historie fra den rejsende til eller et ophold i udlandet m.m. Dette er altid velkomme.
Til sidst, er der udkommet en nye Carlotenburger (Carly) til
CCEG stævnet i Toulouse 2018.
Det bliver solgt som sæt, et stort og to små
lommetørklæde. (Se Billede). Man kan jo også dele et
sådanne et sæt i mellem sig i hulen. Hele sæt koster
290,00 DKK inklusive forsendelse. Beløbet bliver
indbetalt til Hovedkasserer på konto: 53470388708 oh husk
at påføre om det er en Carly eller CCEG-Magasinet i
bestiller.
Til dem som allerede har bestilt hos mig, vil jeg holder fast
jeres bestillinger indtil jeg få besked om noget andet.
Men i skal bestille det ved Christian Riedel. Det gør det
hele lidt letter.
Husk altid og send jeres adresse med i den Bestilling. Min
Mail er: ch-riedel @outlook.dk
Inden oktober 2018, for der skal jeg have bestillingerne
klar til CCEG.
Med kno i Bordet
Christian
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FREDERIKSSUND
Grillaften den 4.august 2018. Håber, at alle har haft en god sommerferie trods varmen, og alle i CUK-Frederikssund er
friske til en ny sæson med sammenkomster i vor forening? Som traditionen byder, var bestyrelsen værter for den årlige
grillaften efter sommerferien. Vi var på denne fantastiske dejlig og varme sommeraften samlet 17 personer. Et rigtigt flot
fremmøde. Det var også denne aften, at vi kunne fejre vores 50 års jubilar i CUK- Naverne Carl-Otto Enevoldsen.
Carl-Otto Enevoldsen fik hermed også slået sit 50 års mærke i det runde bord. Samt fik sat tænderne i sin kagemand.

8.
Vi vil alle ønske ham et stort tillykke med sit jubilæum. En
stor tak skal også lyde til Bente Berg som i denne varme
havde stået hjemme og bagt vandbakkelser og
kærnemælkshorn til os.

Og ligeledes til Vibeke Christensen og Lis Hansen i
forbindelse med deres fødselsdage samt Carl-Otto, som
slog på klokken. (Det var dejligt i denne varme? Næste
hulemøde er fredag den 7.september 2018 og hulevagten
har Carl-Otto og Arne. Husk, at melde jeres ankomst til
hulemor senest den 5.september 2018. CUK-Frederikssund
ønsker tillykke med fødselsdagen til:
Per Jensen den 07.09.2018
Birger Svendsen den 16.09.2018
Carl-Otto Enevoldsen den 29.9.2018
Og NV Birgit Karre med de 60 år den 30.9.2018
Med kno i bordet
Gumminaveren

HILLERØD
En lang, lang, udmattende, hed sommer er ovre. Nød vi
det? Led vi, eller hvordan kom vi igennem? Nogle klarede
det ikke: Hos os havde vi knap nok hyldet vor tidligere
formand, Preben Herling, i anledning af hans 90 år, før vi
nu har mistet ham. Kroppen ville ikke mere, og den 10.
august blev han begravet. Preben var til det sidste skarp i
replikken, altid rank og strunk. Blandt meget andet havde
han stået i spidsen for opbygningen af en fabrik i Afrika,
han havde i mange år eget fly for at klare travlheden, og
han var den naturlige ordstyrer ved alle vore
generalforsamlinger. Han vil blive meget savnet. Vi håber,
at hans kære Liz fortsat vil finde vej til Hulen. For Preben,
som for andre vi har mistet, kunne vi citere Johs. V. Jensen:
”Alt hvad der svandt, i Mindets Skær er for bestandig lige
nær. Hvad der erindrer sig bestaar. Kun hvad der er
forglemt forgaar.” - - - Men ikke desto mindre glæder vi os
til en ny naver-sæson. Tilmed starter den med fint
fyrværkeri, idet vi allerede i september har inviteret os selv
til udflugt med revy og middag, det er da noget, vi alle kan
bruge. - - - Men første mødedag i sæsonen bliver
huleaften fredag den 7. september. Og husk stadig, at vi
har vedtaget til disse aftener at møde allerede kl. 18. - - Tilmelding til Hulefar Peder på 48170712 el. 27940134.
Med kno, Bent

KØBENHAVN
Da Hulen i skrivende stund er ferielukket indtil midten af
september, er der desværre ikke noget at berette fra
foreningsfronten. Men så kan man jo nævne det
elefantasktiske vejr vi nu har haft i maaaaange dage. Sikke
en dejlig oplevelse, der dog for mange af os nordboer kan
være lige i overkanten. Ja klage kan man altid. Som
skrevet, begynder vi igen i september. Det er SvendeHulemøde tirsdag den 11. september kl. 13.00. Mon ikke
der bliver godt besat, når vi skal berette om vores dejlige
sommer - og oplevelser. For ikke at forglemme savnet af
kammeraterne. Selvom undertegnede absolut endnu ikke
er på fode, er det min tanke at dukke op/ned. Måske er jeg
ikke savnet, men jeg har savnet jer i de rette omgivelser Hulen! 23. september er der Søndagsmesse kl.13.00.
BEMÆRK NY TID.
Da mavsen ikke klarer 2 måltider tæt på hinanden, har vi
besluttet at messen fremover først begynder kl. 13.00. Så
kan vi a la Svende-Hulemøde gå til fadet med god appetit.
Det i hvert fald ikke så tosset. Håber stadig på god
opbakning, ikke mindst over for den der står bag (m/k)!
Allerede her vil jeg reklamere for Jubilardag &
Surpriseparty lørdag den 13. oktober kl. 13.00. Jubilaren?
Undertegnede med 40 år i CUK. Håber på STOR
mødeprocent til h e l e arrangementet, hvor sidste
tilmelding er den 7. oktober. Mere herom i næste nummer.
Se i øvrigt notits andet sted i bladet. Selvom det er længe
siden, vil jeg sluttelig nævne den aflyste
Generalforsamling den 8. april. Generalforsamlingen vil
snarest forsøgt afholdt. Indkaldelse vil atter ske igennem
Svenden. Slut herfra. Pyh ha!
Arrangementer:
11.9. kl. 13.00 Svende-Hulemøde
23.9. kl. 13.00 Søndagsmesse. BEMÆRK NY TID!
13.10. kl. 13.00 Jubilardag & Surpriseparty
Med varm kno
Niels „2 m“

LOS ANGELES
Den 10..august fik vi så afholdt vores meget meget varme
august møde og diner. Vi havde 35 graders celsius i
Naverdalen, så vi fik sat skygge telt op så vi kunne sidde
lidt udenfor også. Ellers var der jo mere behageligt
indendørs hvor vores nye aircondition virkede fint. Vi var
24 navere og en gæst til middagen, som bestod af
rejesalat/Kylling i Karrysovs/Grønsager/ Romfromage. Det
forsvandt som dug for solen. Arne O/Bodil stod denne
gang for madlavningen. 6 Navere forblev overnat og så
fortsatte snakken til morgenbordet. Derefter blev der
ryddet op. Til september skal vores årlige picnic afholdes
og vi håber selvfølgelig at vejret ikke er så rædsomt varmt
til den tid.
Med Kno
Arne O./Bo

9.

NAKSKOV

NÆSTVED

Så prøver jeg igen at sende noget til bladet, og Richard
skal selvfølgelig modtage noget for at sætte det i Svenden.
Så er Nakskov kommet på banen igen, efter to operationer
i samme knæ på 9 måneder og stærke smerter, var lysten
ikke så stor med at skrive til bladet, samtidig aflysninger af
nogle hulemøder, så nu kommer der igen nyt fra Nakskov.
Ved hulemødet fredag d. 1/6 var der kun mødt 5 op, plus
Ole Hansen der havde lyst til at være medlem igen, efter
lang tid alvorlig sygdom, med operationer på Riget, og
lang tid efterbehandling også på Riget, så Ole ville gerne
være medlem igen, og blev optaget igen på behørig vis,
Ole har arbejdet i Canada og Schweiz, så velkommen i
foreningen igen. Vi blev enig om at holde sommerferie i juli
måned, der kunne ikke fortælles noget om pinsestævnet i
Aalborg, da der ikke var nogen fra Nakskov der deltog.
Efter det korte hulemøde kom forbenene op i ædetruget,
der for en gangs skyld var kold mad. Hulemødet sluttede
ved ca. 22.30 tiden, og aftenen sluttede i god ro og orden.
Næste hulemøde er d. 3/8 kl. 18.00
Med kno i bord Henning Brogaard

I formandens og næstformandens fravær bød Palle
velkommen til hulemødet d. 03.08. Antal af fremmødte
medlemmer bar præg af, at det var ferietid, derfor var der
ikke mange punkter på programmet. Peter Rasmussen
fortalte, at han havde været på besøg på Nanok, et lille
værtshus der ligger i Valby Langgade (man kan blive
tørstig i denne varme). Her holder navere og en del tyske
Wandergesellen til. Der var på stedet et lille men meget
interessant navermuseum, som absolut er et besøg værd.
Af kuriositeter var der en mobiltelefon, der var sømmet
fast til en bjælke. Ejeren skulle sendes på valsen på
gammeldags maner, og han måtte ikke kunne kontakte
baglandet på ureglementeret vis. Spændende at høre om
og se, hvad man kan opleve, når man skal have slukket sin
tørst. Resten af aftenen forløb med hyggeligt samvær.
Hilsen Palle & Marianne

Hulemødet d.3/8. 9 Naver og venner var mødt op, minus
Arvid der ikke måtte komme, han skulle blive hjemme
sagde familien, han rundede de 79 år, så hans børn havde
lavet et eller andet, så et stort tillykke med dagen. En
anden begivenhed er også på trapperne, vores kasserer
Johnny skal giftes med Bente d. 11/8 der også er naver, så
et stort tillykke skal de også have, så der er ingen tvivl om,
at der kan gå ild i gamle klude. Efter et kort hulemøde, hvor
der ikke var noget at berette, skulle der spises, det burde
have været koldskål og kammerjunker, temperaturen var
omkring de 30 grader, men det var en gryderet med
kinesiske kartofler, som Jytte kaldte risene, en uden
mærket ret, da flere burde have kæpskinner på tallerken.
Heldigvis har vi fået lavet en gårdsplads, hvor vi kunne
sidde ude under parasollen, hvor der var lidt køligere end
inde. Lidt rafling blev der også tid til, og mødet sluttede
ca. 22.30. Vi har rafleaften 14 dage efter hulemødet.
Næste Hulemøde
d. 7/9 kl. 18.00
Rafling
d. 21/9 kl. 19.00
Jytte Brogaard 69 å r d. 26/9
Hulemøde
d. 5/10 kl. 18.00
Med kno i bord Henning Brogaard

ODENSE
Hulemødet var flyttet ud på Odense Å, idet at vi sejlede
med ”Åfarten” fra Munkemose og til ”Fruen Bøge”. Det
tager ca. ½ time og derefter en frisk tur gennem skoven til
”Restaurant Carls Lund”. Der havde vi en pause under
parasollernes skygge inden vi gik til Sdr. Boulevard. Efter
et par små pauser nåede vi ”Boulevardkroen” hvo vi fik
deres berømte æggekage. Ved 5 tiden tog vi hen i vores
hule, hvor vi efter en øl og lidt snak gik hver til sit. Igen en
dejlig og hyggelig dag, som vi vil mindes.
Ole Bøwig

RANDERS
Vi har ikke haft hulemøde i august, men vi har været på en
dejlig tur til Motormuseet i Grenå. Vi havde desværre lidt
mandefald, men vi var dog 8, der deltog. Vi oplevede
diverse store motorer i funktion og en hyggelig guide, der
kunne fortælle en masse. Vi lærte også, at man kun skal
vende skilte, når der er grund til det :o) Dagen sluttede
med en lækker buffet på Skakkes Holm. Vi måtte spise alt
det, vi ville – og det kunne vi ikke… Der er hulemøde
fredag den 7/9. Undertegnede finder lidt spiseligt. Hulen er
åben søndag den 2/9 og søndag den 23/9. Der er
generalforsamling fredag den 5/10. Dagsorden efter
vedtægterne.
Med kno, Helle

SAMSØ
06. august. Samsø Naverne. Jeg overtager sekretær posten indtil vores første hulemøde i september. Nærmere besked
herfra. Samsø Naverne ønsker vores naverven, Ole Stoffregen stort tillykke med de 80 år. Tifoldigt hurra herfra.
Sommeren har ellers været god og varm, ligesom alle andre steder i Danmark og verden. Vi fik sagt farvel til vores
sekretær Mogens Guldmann, som pludselig tog på sin sidste rejse, alt for tidlig. Han nåede lige at skrive det sidste
referat. Fortsat god sommer fra Samsø.
Åse Heimly.

10.

SLAGELSE

SØNDERBORG

Hulemøde d. 3. aug. 2018: Vi sang først nr. 28. Man kunne
godt fornemme at medlemmerne var taget på ferie da vi
blot var 5 medlemmer mødt frem. Det havde kassereren
nok også kalkuleret med da han sms-ede fra Rumænien
med besked om at der var fri bar på hans regning hele
aftenen. Men det var med til at sætte stemningen i vejret
hos os ”alle sammen” og flasken blev tømt til sidste dråbe.
Formanden fik sat gang i en forsinket udgave af
Valdemarsflag -salg. Da vores hule blev 60 år d. 9. august,
var der bred enighed om at til hulemødet d. 7. september,
vil der blive serveret Forloren Skildpadde. Hans vil prøve
at finde nogle plastikbægre til Sct. Michaels Nat d. 28.
september. Så var det tid for den kulinariske afdeling.
Minderne blev sunget allerede ved 21-tiden hvorefter
hulen blev forladt i god ro og orden.
Med kno i bordet. Erik
7. september kl. 18:30. Hulemøde med ”Forloren
Skildpadde”.— Tilmelding til Erik
23. september: Iris Rafn 95 års fødselsdag.
28. september kl. 18:00: Sct. Michaels Nat.
5. oktober kl. 18:30: Hulemøde.
2. november kl. 18:30: Hulemøde.
22. november: Slagelse Naverforenings 76. stiftelsesdag
25. november: Markering af stiftelsesdag og Jul i Hulen —
— Tilmelding til Erik
7. december kl. 18:30: Hulemøde.
31. december kl. 10:00 – 12:00: Nytårstaffel. ——
Tilmelding til Ejner.

Sønderborg d-3-8-18. Hulemøde, det var en god start, 7
mand og et par nygift. Børge bød velkommen til de frem
mødte det var fra Hørning. Vi tog nr.. 73. Børge havde
hilsner fra Marthas fødselsdag, også fra Børge, så fik vi
det på plads. Kristian var og fortælle om det arbejd med at
få nogen på valsen og så gik snakken og Niels Vase var
også gæst, det er nok muligt at de ville melde dem ind hos
os, da Hørning lukker d.31-12-2018 og det er vi da glade
for. John havde lavet mad og det kom på bordet og
snakken gik, tak til de frem mødte.
Med kno i bordet John

VEJLE
Så havde vi igen møde, en varm sommer aften den 27. juli.
Vi startet med nr. 70, som Erik fra Egtved foreslog. Der er
ikke sket så meget, da vi har haft lukket i juli, da har mange
jo ferie. Dejligt at se Birgit og Erik. Ellers er vi i fuld gang
med planlægning til næste år. vi havde besøg af Keld, og
som det ser ud nu, så er han meget interesseret i at blive
nav, og kan blive det. Tak til Inger for dejlig mad. HUSK
ÅLEGILDE DEN 15. SEPTEMBER: ER I IKKE TIL ÅL, SÅ
LAVES DER PANERET FLÆSK. HUSK AT GIVE HANS
BESKED OM DET ER DET ENE ELLER DET ANDET.
SENEST DEN 1. SEPTEMBER. PÅ TLF 75 83 09 01.
HUSK møde den 31. august og den 28. september.
MED KNO LIS

ÅRHUS
Hulemøde den 13/7 var der mødt 5 navere samt en gæst,
Anders Baumann som tog på valsen i 2011. Det var
spændende at høre om oplevelser i det fremmede. En
hyggelig aften. Hulemøde den 10/8 var der mødt over
dobbelt så mange som sidste møde. Efter formanden
havde budt velkommen, overrakte han Erik Carlsen hans
25 års jubilæums nål, samt gave og telegram. Det skal
fejres, så Erik kvitterede med at slå på klokken. Claus og
Birgitte Lønstrup havde besøgt formanden i hans
sommerhus. Otto W. har fået Ole Bøwig til at holde et
foredrag i Glasmuseet i Ebeltoft på søndag. Ole M. havde
en hilsen med fra Stockholm, fra Flemming Andersen fra
Viuf som havde holdt hans 70 års fødselsdag på Ingarø.
Richard havde en hilsen med fra Niels 2m. Otto foreslog at
vi sang nr. 38. Efter vi havde smurt sangstemmerne sang vi
blæren for Erik. Resten af aften blev der snakket, diskuteret
og fortalt historier fra det virkelige liv. Næste hulemøde er
den 14/8 og hulemøde med ledsager den 28/8, hvor der
evt. kommer en foredragsholder og fortæller lidt
spændende.
Med naverhilsen 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 sender besked videre til HB-formand og hovedkasserer m.v.
Deadline den 10. i måneden for labels til næste blad.

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
(Ny E-mail oplyses senere)
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

