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Åbent Hus
Den 30. oktober 2018
tillader skæbnen mig foreløbig at fylde 80 år.
Der er åbent hus fra kl 12 i Ringbjerget 29,
3540 Lynge.

I er velkomne.
Med venlig hilsen, Karl Maler Jensen

Åbent hus på Samsø
Vi fra Samsø forening ønsker
vores naver bror stort tillykke med de 70 år.
11. oktober 2018.
Der vil blive holdt åbent hus
i Medborgerhuset i Tranebjerg. Samsø.
12. oktober 2018
fra kl. 15 og til vi bliver trætte.

2.

FØDSELSDAGE

TAK - TAK - TAK - TAK

D. 15-10-2018
60 år
NV

Jan Harry Frederiksen (Randers)
Skovbakkevej 6,
8870 Langå

Tak for telegrammer og hilsner til min 70-års fødselsdag (07)
Med kno
Peter, Randers

D. 17-10-2018
75 år

Herbert Busse (Hørning)
Peders Toft 41,
8362 Hørning

D. 21-10-2018
60 år

Kurt Rasmussen (Frederikssund)
Teglværksvej 13,
3400 Hillerød

Modtag i anledning af min 75 års fødselsdag en stor tak
for modtagelsen af lykønsknings hilsen.
Med kno i bordet
Flemming Luttermann, Næstved

D. 21-10-2018
80 år

Jens Ove Jensen (Silkeborg)
Estrupgade 24, 2.,
8600 Silkeborg

D. 28-10-2018
70 år

Thor Mardon Olsen (Samsø)
Søndergade 1, Onsbjerg
8305 Samsø

D. 30-10-2018
80 år

Karl Jensen (Hillerød)
Bygmarken 5,
3540 Lynge

D. 5-11-2018
70 år

Otto Westergaard (Århus)
Højgårdsvej 24,
8362 Hørning

D. 6-11-2018
65 år

Erik Højsholm Pedersen (Vejle)
Ribelandevej 117,
7100 Vejle

D. 8-11-2018
70 år

Jens Strack Fabricius (Holbæk)
Fenrisvej 2,
4600 Køge

D. 8-11-2018
70 år

Karsten Henriksen (Frederikssund)
Højstedgårdsvej 4, Slagslunde
3660 Stenløse

D. 9-11-2018
25 år

Liam Paiva Cabrera (Stockholm)
Kungshamra 56 A
S-17070 Solna
Sverige

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 for telegrammer til mit 25 års jubilæum.
Med kno Torben Pædagog, Næstved

JUBILÆUM
D. 20-10-2018
10 år

Bent Busch Pedersen (Hillerød)
Grøndalsvej 18,
3480 Birkerød

D. 26-10-2018
10 år

Kenneth Koch (Silkeborg)
Richtersvej 20, 1.0003,
8600 Silkeborg

D. 1-11-2018
10 år
NV

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

D. 3-11-2018
40 år

Niels Gunni Vase (Hørning)
Lykkevej 8, Øster Højst
6240 Løgumkloster

D. 5-11-2018
25 år

Herbert Busse (Hørning)
Peders Toft 41,
8362 Hørning

D. 6-11-2018
10 år

Hans Abild (Calgary)
509 High Park Blvd., High River,
AB, T1V 1P3
Canada

D. 6-11-2018
10 år

Karsten Dalberg (Calgary)
516 Woodpark Cres. SW
Calgary, AB, T2W 2S2,
Canada

D. 6-11-2018
10 år

Ejvind Villadsen (Calgary)
#342, 30 Sierra Morena Ldg. SW
Calgary, AB, T3H 5H2,
Canada

D. 13-11-2018 Naverne Aarhus (Naverforening)
105 år
Orla Lemanns Allé 7,
8000 Aarhus

3.

Mindeord
Vi må desværre meddele, at murer Keld Svendsen er
taget ud på sin sidste rejse. Keld blev optaget „I
Foreningen for Berejste Håndværkere i Aalborg“ den
7/5 - 1997. Keld kom meget i foreningen og med sit
smittende humør var han altid hyggelig at være
sammen med. I den sidste tid kneb det med helbredet,
så der har det ikke været så ofte, at Keld kunne komme
i foreningen. Keld var 3. generation af
familiemedlemmer i Aalborg med tilknytning til
Aalborg naverne. Keld var søn af Edwin Svendsen og
barnebarn af Louis Svendsen (medstifter af
“Foreningen for Berejste Håndværkere i Aalborg“
stiftet den 1/1 - 1919). Til Kelds bisættelse i Vejgaard
var vi mange medlemmer tilstede, og vi var
repræsenteret med vores Aalborg Fane.
Æret være hans minde.
På Aalborg Navernes vegne
Ivar

Bortgang, dødsfald.
Det er med stor sorg og beklagelse at jeg må meddele at
”Hørning Naver hule” i Hørning gamle Mølle, holdt sidste
Hulemøde i juni og må lukke ved udgangen af året 2018.
Det hele startede i små lejede festlokaler en novemberdag
1991, og hos private medlemmer i nogle år. Det kunne ikke
holde i længden, så en ildsjæl med interesse for Hørning
Naverne, som for øvrig aldrig er blevet tilgodeset i
naverkredse, kontaktede daværende Borgmester i Hørning
kommune om Lån/leje af kælderen i den gamle Mølle, som
ikke har været åben i 19 år. Borgmesteren var ikke negativ
eller afvisende over det spontane spørgsmål. Svaret var,
skriv en ansøgning til kommunen, og vi skal se positiv på
sagen. En efterårsdag i 1992 kom der et positivt svar tilbage til undertegnede om brug af Møllen og Møllekælder.
Det positive svar blev overdraget den dengang siddende
bestyrelse. Der blev startet ud med ”Åben Mølle og Jul i
Møllen”, og det har der været lige siden. Det har trods alt
været 25 gode år, med lidt malurt i bægeret, hvor ikke alle
kunne akseptere, at en skovl er en skovl og en spade er en
spade. Hørning Naverne har dog fostret 3 personer til
årets nav.
Med gråd og tåre i øjet og en Naverhilsen
Jens Hansen.
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HB. Møde Odense. 04.08.2018
1. Velkomst ved formand.
Formanden bød velkommen og orienterede om hvad han havde deltaget i af CUK- relaterede emner siden Pinsestævnet.
Blandt andet deltaget i ekstraordinær Generalforsamling i Aalborg hvor der blev valgt ny formand.
2. Evaluering af delegeretmødet.
Her gennemgik vi hvordan mødet kørte. Yderligere oplysninger ang. HB’s gennemgang af Delegeretmødet, vil ikke blive
oplyst, idet de tilstedeværende delegerede, har informeret medlemmerne i foreningerne om delegeretmødets forløb.
3. HB repræsentanter ved Foreningsjubilæer- Medlemsjubilæum samt begivenheder, hvor HB forventes at være til stede.
Formanden og Redaktøren Har Jylland og Fyn.
Næstformand-Hovedkasserer og Sekretær har Sjælland.
4. Brug af sociale medier.
Her blev vi enige om, at det er nødvendigt, at kontakte 3F og i samarbejde med dem, få en aftale med de tekniske skoler
og tage ud og holde foredrag for de elever, der i nær fremtid skal aflægge svendeprøve, så de får indblik i naverbevægelsen og hvordan de kan bruge CUK.
5. Eventuelt.
6. Ny mødedato.
Referent
Ove Graae

4.
Den levende Landsby
Hygum Hjemstavnsgård
Kære Naver
Vi har fået høstet, vi har fået pløjet marken.
Nu skal vi have lavet kartoffelmel og æblemost.
Det er i uge 42 (Søndag den 14. okt. til søndag den
21. okt. kl. 11.00 - 16.00) vi godt kan bruge ekstra
hænder og kræfter til at hjælpe vores gæster med at
få produceret noget saft.
Har I selv æbler og emballage til at transportere
saften hjem i, er I meget velkommen til det.
Vi har remedierne og I levere arbejdet.
Hvis I kommer for at hjælpe os den uge, er det madpakken I skal have med, med undtagelse af onsdag
den 17/10, da er der kost til dem der levere et stykke arbejde.
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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INVITATION
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“

CUK Naverne byder velkommen til:
D. 07-09-2018
Nyt medlem i Naverne Hillerød
Hanne Foss

ÅLBORG
Hulemøde d. 7 sep. var vi 9 medlemmer + 3 gæster tilstede, Preben, Mads, Gunnar, Per F. Jan Sort, Rune, Ole Hald, Kurt
Nørgaard og undertegnede, samt Erik Q, der blev optaget senere denne aften, derud over var der 2 svende der bankede
på vor dør, den ene var Jesper og den anden var Jann med 2 nnèr i kluft, (altså ikke 2 ænder i kluft, men hans navn Jann
staves med 2 nnèr, så det var Jann der var i kluft). Jesper og Jann viste stor interesseret i at blive optaget som medlemmer,
så vi håber på at se dem igen. Hulemødet startede kl. 18:00 så Erik Q, Jesper og Jann måtte ud på trappen at stå. Det var
vores nye formand Preben Adriansen, tændte sandhedens lys. Vi mindedes Keld Svendsen med et minuts stilhed. Kl.
18:30 var hulemødet slut, gæsterne kom ind og maden var færdig, mørbrad m. kartoffelmos, tyttebær samt is til dessert.
Det var Kurt kok og Rune der stod for maden, vi smovsede, så vi var ved at sprænges, det var mammakra (mammakra
betyder på Grønlandsk, at det smager godt). Vi sang nr. 32 Naver kæk. Herefter kom Jesper og Jann igen uden for døren,
skramleriforvalteren lukkede og låste døren forsvarligt, så optagelsen af Erik Q kunne begynde, Erik bestod optagelsen
og vi kunne ønske ham tillykke med at være kommet i vor flok. Optagelsen var slut, Jesper og Jann kom ind igen. Herefter
ringede Erik Q med klokken, med blærerøvshatten og sang til følge. Jesper fortalte at han havde arbejdet med fabrikker
med ris tørreri i Asien og Afrika. Nu havde han så oprettet et firma der arbejdede med Cyber Security, (jeg fik ikke lige fat i
hvad det vil sige, men det ved I andre sikkert). Jann er klejnsmed, vvs og kloakmester. Jann har arbejdet i mange lande og
meget i Tyskland hvor han har gået med kluft, stok og ransel. Senere har han haft vvs firma i Sæby i Vendsyssel. Nu er
Jann folkepensionist. Jan Sort, Preben, Per F., Jesper og undertegnede stod i kø ved klokken. Vi sang nr. 15 i et vinhus.

5.
Jann fortalte at han havde en Nimbus motorcykel, det har
Kurt Nørgaard og Rune også. Så gik snakken ellers lystigt
om Nimbus motorcykler, det var kardantræk, håndgear,
kakkelovnsrør, humlebien, sidevogn og postkasse og
årstal imellem 1932 og 1954. Per F. sang forskellige sange
og da han var færdig, blev han opfordret til at synge en
mere. Herefter sang vi Minderne. Vores glasstøvle og et
glas i en billedramme gik i stykker, men ellers var det en
stille og rolig aften med masser af hygge. Til lørdagsåben
den 8/9 var der 7 fremmødte bl.a. kom Ole Michael og hans
Mor, begge fra Århus, og der var rigeligt med mad fra
aftenen før. Den 15/7 var der ældre/senior-træf i Tolne
skov/skovpavillon hvor undertegnede havde lavet en lille

udstilling om naverbevægelsen. Stort fremmøde fra
Randers naverne: Freddy, Bitten, KB og Jytte. Fra Århus:
Solvej. Fra Aalborg: Ole Hald og undertegnede. Freddy,
Jytte og undertegnede var i kluft. Det var en herlig dag,
solen skinnede fra en skyfri himmel. Der var 50 udstillere
samt 250 gæster. Flemming Fiol, The Irish Water Falls og
Tårs Syngepiger var der, så der var sang, musik og dans,
(Solvej spillede på sav sammen med Syngepigerne). Folk
kunne køre gratis rundt med hestevogn i skoven. Der var
to der viste interesseret i at blive medlem af naverne, den
ene var kold og varm smed som havde arbejdet i Tyskland.
Den anden er fotograf, uddannet i Skotland og har rejst
over det meste af Verden (hans oldefar havde været på
valsen, så han kendte godt til naverbevægelsen). Herud
over har vi Formandinden Hedvig og Teknikeren Poul fra
Syngepigerne, der har været vores gæster til en huleaften.
Efterfølgende var der et stykke i Sindal avis, hvor jeg
havde sneget mig med på et billede. Der var 2 fotografer
der gik rundt og tog billeder, samt en journalist fra Sindal
lokalradio, så der var jeg efterfølgende til en times
udsendelse om Naver bevægelsen. Nå det blev til en
længere smøre, men jeg er også frisk til at skrive her efter
en fantastisk god sommer.
Med kno
Ivar
Ps. Er der en naver der har mistet et par højhælede sko ved
Pinsestævnet i Aalborg, der er blevet fundet et par ude i
3F de lå i en pose, i så fald kontakt Skramleriforvalteren i
Aalborg.

FREDERIKSSUND
Svendeaften den 7.september 2018.
Så er sommeren overstået, og vi tager igen fat på de
hyggelige timer, i vor dejlige hule. Det var Carl-Otto og
Alex, som havde baks tørnen, da Arne måtte melde afbud
på grund af sygdom. Men han skal vide, at vor tanker er

hos ham og, at vi snart ser ham frisk i hulen igen. Vi takker
Carl og Alex for, at de serverede lækker hulemader og
hygge for os. Vi var samlet 14 personer, der i blandt, havde
vi besøg af vor formand for HB og kone (min
forhenværende sekretær Lis Jepsen) på besøg i hulen
denne aften.

Vi fik også ønsket vor NV Birgit Karre tillykke med sin 60
års fødselsdag den 30.9.2018. Et stort tillykke skal der lyde
til Birgit.
CUK-Frederikssund ønsker tillykke til:
Poul Erik Christoffersen med de 60 år den.9.oktober 2018
Kurt Rasmussen med de 60 år den. 21.oktober 2018
Eugen Uhl med sit 30 års jubilæum i CUK den 08-oktober
2018. Anita Bondy med fødselsdagen den 31.oktober 2018.

Julefrokosten 2018 nærmer sig med raske skridt.
Nemlig lørdag den 1.december 2018 kl. 13:00. Så sæt
allerede denne dag af i kalenderen, og meld jeres
deltagelse til hulemor på tlf. 42 30 39 75 senest fredag den
16. november 2018.

6.
Nyt fra kasseren i CUK-Frederikssund
CUK - Frederikssund har fået nyt kontonummer
CUK Frederikssund har fået nyt kontonummer som
medlemmerne bedes bruge til kontingentindbetalingerne.
Reg. 2580 Konto nr. 6448308322. Hermed vil indbetalinger
for 2019 og fremover være: Helårlig betaling 05-01. For
halvårlig vil det være 05-01 samt 05-08. For kvartals
indbetalinger 05-01 og 05-04 og 05-07 og 05-10. Grundet
forsinkelsen på nyt kontonummer vil jeg bede om at alle
betalinger for 2018 er betalt 01-12- 2018.
Næste svendeaften er fredag den 5.oktober og hulevagten
har Karsten & Gunner.
Med kno
Gumminaveren

HERNING
Så havde vi endelig navermøde efter en lang sommerferie
grundet mangel på en hule. Mødet (søndag) var sat til
Lauges (hønsehus) det gik så godt at det tog 3 timer mere
end det plejer. Jeg tror at Dr. Nielsen havde noget med det
at gøre??? Vi var 12 deltagere og det er da fint når man skal
langt ude på landet for at købe sin morgenmad men
hyggelig er der i Hønsehuset. Tak til fam. Lauge at de vil
huse os. Der havde været stor deltagelse til Moselturen
fra Herning. 18 stk. fra Herning og det skyldes nok også
Kümmerlinger, familien med musik. Det havde været en
rigtig god tur og næste år er det så nr.50 så der bliver
bussen nok fyldt helt op. Hulemøde (søndagsmøde) 7/10
er aflyst grundet mangel på hule. Hulemøde den 17/10
finder sted på Bodegaen i Lind. Så har Peter Lys haft 70
års fødselsdag og der var 3 fra Herning mødt op og han
var glad for gaven. Hr. Lauge har lige været nede i vores
gamle hule og det var ikke noget kønt syn så vi skal nok
finde et nyt sted at holde stiftelsesfest- julefrokost. Det
arbejder vi på.
Med kno i bord
Peder

HILLERØD
Alle huskede det: Alle huleaftener starter fremover kl. 18.
Men hvilken start på efterårssæsonen vi fik den 7. sept.:
hele 15 var mødt frem, heraf fem gæster, hvoraf én sågar
havde søgt om at blive optaget som medlem i vor forening.
Noget sådant er altid overordentlig kærkomment, og da
især når det det drejer sig om et ungdommeligt, friskt og
livligt stykke kvindfolk som Hanne Foss. Hun klarede
optagelsesceremonien med bravur, ihvorvel drikketruget
virkede undskyldelig voldsomt ved siden af den (men tag
ikke fejl!) spinkle kvinde. Et par tidligere besøg havde lært
hende at føle sig hjemme. - - - Men ellers må vi fortælle, at
vi gjorde særdeles vel i at tage imod Holbæk navernes
invitation til hyggelig frokost med forlods indlagt hestetur

ud i det grønne den 26. august. Og turen foregik med et
par brune og prægtige oldenborgere i åben karet under
kusk Kristians fantastiske kyndighed og fortælleevne
gennem fortryllende landskaber, hvor han fortalte om
skjoldungerne, sagnlandet, Jellinge-konger, Roars kilde,
Hvideslægten og meget mere. Helt uforglemmeligt. En
sådan tur tager ca. to timer, og ved hjemkomsten gjorde
det godt for de rystede rumper at blive bænket ved
holbækkernes lange frokostbord og nyde sild og snaps
m.m., lagt til rette under Torbens ledelse. Vi takker meget
for hele det dejlige arrangement. - - - Nu har vi Græstedrevyen og messen lørdag den 29. sept. at se frem til, og det
gør vi med glæde. Tilmeldinger til hulefar Peder på tlf.
48170712 eller 27940134.
Med kno, Bent

HOLBÆK
Så kom vi godt i gang efter en lang og varm sommer.
Den 26. august var vi 20 personer fra Holbæk og Hillerød
foreningerne, som tog den helt store tur med hestevogn
rundt ved Lindenborg. På vores tur rundt kom vi gennem
Sagnlandet Lejre, Ledreborg slotspark og en masse
naturskønne steder. Turen sluttede af med frokost i
Kristians værksted, som ligger bag hestestalden.
TL

KØBENHAVN
Da vi i skrivende stund foreningsmæssigt stadig har
sommerferie, er der intet at berette om august/september
måned, andet end sikke en sommer. Men så er det jo skønt
at efteråret igen boomer af traditionsrige sammenkomster,
som jeg her kan reklamere lidt for. Lørdag den 13. oktober
kl. 13.00 har vi kombineret Jubilardag & Surpriseparty,
hvor undertegnede i al beskeden denne dag måske får lidt
for meget ekstra opmærksomhed..... Det er nemlig 40 år og
35 dage siden jeg blev indmeldt i CUK i Restaurant Falken
på Schmiedesplatz i Zürich - begge steder er væk, hvor

7.
Zürich naverne den gang holdt møde hver torsdag i et
baglokale. Praktisk, da det efter Hulemødet så ikke var
nødvendigt at gå særligt langt for at fortsætte på
værtshus. Men det var jo også helt fra begyndelsen og
længe efter på et Wirtschaft, hvor naverne mødtes. Claes
Ohlin var dengang formand, (1978...), og den „officielle“
velkomst skete den 5. november sammen med Maylis „Turisten“, og „Den lille smed“ - Kurt (har jeg læst i en
gammel Svend...) . Gik sikkert ikke stille for sig. Vi var jo
„unge“, og Zürich/skandinaverne var så sandelig datidens
Sunny Beach (Zürichsee, Niederdorf og meeeget mere).
Jeg håber at mange vil bakke op omkring arrangementet,
hvor jeg nok skal/vil/må lufte muldvarpen for en periode.
Sidste tilmelding er den 7.10. men meget gerne før til
undertegnede på tlf. 33150985 eller mobil 29851699. Denne
måneds Svende-Hulemøde er tirsdag den 23. oktober
kl. 13.00. Selvfølgelig kommer du, ik’? OBS! I
Københavner Naven er datoen desværre forkert!!!!
Haj-Haj kære venner, kjøwenhavnere og alle ude omkring i
landet! Så kaster vi igen linen ud til vort overdådige
Sildebord lørdag den 3. november kl. 13.00. Haj kan vi
desværre nok ikke præsentere sammen med de mange
herligheder der ellers præsenterer sig på det runde
sildebord. Så længe det varer, inden de bliver nydt så
vi må klappe med gællerne når kniv og gaffel ikke er i
brug.. Een ting er sikkert: Du må krabbe dig hjem når tid
kommer, efter at du har trawlet dig igennem stimerne. Har
du en særlig vandart, hører og spiser vi gerne - haj eller ej.
Løs fisketegn senest den 28. oktober, hvor sommertiden er
sluttet. Der må skylles!
Arrangementer:
13.10. kl. 13.00 Jubilardag & Surpriseparty
23.10. kl. 13.00 Svende-Hulemøde
3.11. kl. 13.00 Sildebord
Med kno
Niels „2 m“

NAKSKOV
Hulemødet d. 7/9 var 100 % mødt op igen, kan man så
andet end at være tilfreds. Hulemødet startede med at
synge sangen, der blev lavet til pinsestævnet i Nakskov,
på foranledning af Holbæk naverforening, der efterlyste en
sang om bølgenaver, „Lev dit liv som du har det„. Vi havde
den ære at kunne til lykkeønske brudeparret Johnny og
Bente der straks lagde en 100 lap på bordet, der straks
blev omsat til våde vare. Der blev orienteret om at vi
skifter bank, da Jyske bank skal have 1000 kr. for at skifte
navn på forenings kontoen. Julefrokosten bliver som
sædvanlig leveret fra lido. Efter mødet skulle der skaffes,
og det var som sædvanlig, med begge ben oppe i
ædetruget. Et par gange rafling blev det også tid til, og en
times tid til hyggelig samvær med lidt spind.
Vi sluttede for en gangs skyld allerede ved 22.00 tiden.
Med kno i bord Henning

NYSTED
Hulemøde torsdag den. 6. september 2018 7 svende mødt
til dette første hulemøde efter sommerferien, det var ikke
det helt store som skulle behandles på mødet. Det blev
aftalt at de årlige gule ærter i november skulle igen i år
udgå, til fordel for julefrokost den. 6. december 2018 kl.
18:00. Hulemøde afvikles kl. 17:00 inden julefrokosten.
Kenneth aflagde beretning om sit huskøb i Thailand og
om hvordan det er at bo inden for et sikkerheds område.
Oldermanden berettede om en kommende ny naver, Niels
Jørgen Hansen som har arbejdet på Grønland i en del år,
vistnok på Hotel Grønland, men mere herom senere.
Naverven Flemming Holm Larsen kunne ikke forstå at han
modtog Svenden, Oldermanden lovede at se på sagen, da
der muligvis var sket en fejl i registrering af medlemmet
ved CUK. Middagen som bestod af Hakkebøf med bløde
løg, som sædvanligvis serveres ved det første hulemøde
efter ferien, var lavet af Anne Lise, og fik stor ros af
svendene. Minderne blev sunget og det var tid til at gå
hvert til sit, efter en rigtig god aften. Næste hulemøde er
torsdag den. 4. oktober kl. 19:00 og Arne (Brok) laver
middag til svendene.
Med kno Oldermanden.

NÆSTVED
På hulemødet d. 07.09 bød formanden velkommen til de 12
fremmødte medlemmer. Ove Graae takkede Kurt Hiervagen
for igen at lægge hus/terrasse til en grilldag. Trods udsigt
til regn havde 15 trodset vejrudsigten, og de fik en
hyggelig dag. Det blev besluttet, at Hulen først vil være
åben fra kl. 16 om fredagen. Hvis man ved, at man vil
besøge Hulen tidligere, kan man kontakte Ove på tlf.
2086 3931 eller Finn på tlf. 4013 6697.
Derefter blev Flemming Luttermann kaldt op. Han havde
haft 75 års fødselsdag. Finn overrakte ham et telegram med
indhold fra foreningen samt et telegram, hvor
medlemmerne havde samlet ind.

8.
Derefter blev Lis Pedersen og Torben Jensen kaldt op. De
har haft 25 års jubilæum. Lis blev dekoreret med et slips,
og Torben fik en nål sat på. De fik også et telegram med
indhold fra foreningen samt et telegram, hvor
medlemmerne havde samlet ind.

ODENSE
Hulemødet den 5/9-18, startede kl. 13.00. Stemningen var
god og der blev talt lystigt om de oplevelser medlemmerne
havde haft i løbet af sommeren. Der blev talt om Jubilæet i
Calgary og Moseltræffet blev også diskuteret og det
kommende 50 års jubilæum. Kirsten Rasmussen meddelte
at hun havde været naver ven i 45 år. Det blev fejret med
en øl. Der blev talt om besøg hos naverne i Holbæk, og der
skulle findes en dato for besøg.
Ole Bøwig

RANDERS

Det er ikke ofte, at vi kan hylde to 25 års jubilarer og en 75
års fødselsdag samtidig(vi har ikke oplevet det før).

Fredag den 7/9 var vi 11 mand høj til hulemøde ovenpå en
velfortjent sommerferie og en dejlig tur til Mosel (ifølge de
heldige, der var med). Vi startede med spisningen, og
Freddy sørgede for, at alle havde noget at skylle efter med
– han ringede nemlig med klokken – og han var ikke
engang blevet oldefar :o) Tak for skænken, Freddy.
På mødet fortalte Freddy om vores gode udflugt til
Motormuseet. Han fortalte også om vores flotte vejrhane,
der nu er malet og klar til at komme op – vi hørte også lidt
om, hvor mange gange, man skal male, når man gør det
udendørs i blæsevejr :o) KB har skaffet et
vejrhaneopsætningsforlængerstykke, så den kan komme
fint op i højden. Vi satser på at vi kan beundre det færdige
arbejde til vores generalforsamling. Efter mødet ringede
Ingolf med klokken og blev behørigt gratuleret og sunget
for. Tak for skænken, Ingolf. Der er generalforsamling
fredag den 5/10. Hans og Freddy er på valg. Ud over
dagsordenspunkter fra vedtægterne skal vi indtil videre
også tale om åbent hus til foråret og om garantkontoen.
Hans sørger for kartoffelsuppen. Tak for det, Hans. Hulen
er åben søndag den 14/10 og søndag den 28/10. Vi siger
tillykke til Jan, som fylder 60 år den 15/10.
Med kno, Helle

SAMSØ

Alle 3 takkede for opmærksomheden og kvitterede med at
give en omgang ved den efterfølgende spisning. Selv om
vi stadig har lidt eftersommer med sol, er det tid til at
tænke på julefrokost. Det bliver lørdag d. 08.12 kl. 13. Alt
bliver som det plejer med seddel til tilmelding o.s.v. Der vil
desuden komme en reminder i næste nummer af DFS.
Hilsen Marianne

Hulemøde 2/9 2018. Da formanden var ude at rejse, var der
næstformanden Flemming der åbnede hulemødet efter en
lang god varm sommerferie. Vi holdt 1 minuts stilhed for
vores gode naverbror Mogens Gullmanns alt for tidlig
bortgang. Enighed med at jeg Åse overtager sekretær
posten, til næste generalforsamling. Tusinde tak til Jørn
Envoldsen for værktøj til hulen. Det kommer til at pynte
vores vægge. Rigtig hyggeligt møde med masse
klokkeklang og sang. Næste møde 7-10.
Med kno Åse.

9.

SILKEBORG
Nyheds Brev Silkeborg okt.: 2018 Hej Alle gæve Navere i
Silkeborg, jeg beklager megen at der ikke kom nogle
nyheder i sidste udgave, det Tror jeg også andre var.
Siden sidst har vi jo haft vore daglige møder både onsdag
/søndage med megen hyggelig samvær. Der er blevet taget
kontakt til Kommunen omkring isolering af loftet for at
spare på varmen, men Det har De sagt nej til mod at vi
betalte et fast beløb hver Mdr. uden at vi så ville få ekstra
opkrævning. Det blev vedtaget, så nu skulle det bare køre/
varme derudaf. Ellers er der ikke sket det hele store, anden
man Hygger sig Sammen og har det sjovt. Der er her sidst
på Mdr. Generalforsamling så det har der også været
megen snak omkring Men det er jo som altid gået godt
med planlægning. Her til sidst vil Jeg håbe at alle Vore
Navere i Landet har nydt GODT af vore DEJLI sommer
Kno Christian.
Mdr. Vits:

nogen til at lave den? Mht. troldpilen i haven, som ikke har
det så godt, er der rettet henvendelse til udlejer, men der er
ikke kommet svar d.d. Så var mødet slut og vi kunne lige
nå at synge ”lidt” (Inger ville gerne synge alle vers i sang
nr. 42) før maden var klar. Og det var bare så lækkert at,
stort set alt, blev konsumeret. Der skal herfra lyde stor tak
til alle som gjorde et kæmpe arbejde i køkkenet både før og
efter vi havde nydt maden. Det er godt gået. Hulen blev
forladt ca. kl. 22:00 efter at vi havde sunget minderne og
Iris var fulgt hjem af Helle og undertegnede.
Med kno i bordet.
Erik

Optog gennem Slagelse 9. august 1958
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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.

SLAGELSE
Hulemødet d. 7. september blev indledt med sang nr. 29 fra
sangbogen. Det var bare herligt at så mange (14
medlemmer) var mødt frem for at markere Hulens 60 årsdag
(9. aug.). Vi havde, i den anledning, både mørbradgryde
(som Grethe lavede) og forloren skildpadde (som Søren og
Hans arrangerede) på menuen. Hertil havde Ejner
fremtryllet en ”slat” Sherry til at fortynde den forlorne
skildpadde. Undertegnede skulle nok have fortalt lidt om
hulens historie, men det må man have til gode ved en
senere lejlighed. Sct. Michaels Nat blev gennemgået og
alle aktører er informeret om de forskellige gøremål.
Bestyrelsen blev orienteret om besøg i hulen d. 6. og 15.
oktober. Iris Rafn har ønsket at hendes 95 års fødselsdag
d. 23. sept. bliver holdt i hulen, men under private former.
Hans Vicevært har kontakten til hendes søn, Kim. Han
foreslog desuden at menuen til generalforsamlingen 2019
kommer til at lyde på ”Biksemad”. Der skal blot findes

STOCKHOLM
Vi har haft en fantastisk sommar på Ingarötorpet.
Underbart väder, många besök och flera olika aktiviteter.
Det ger energi inför vinterhalvåret! Vi började med ett
festligt midsommarfirande som innehöll god mat och lekar
där många besökande ungdomar deltog med gott humör.

10.
Tack Kenneth och Anna för att ni ordnade så att vi fick en
lyckad midsommarfest! Vi har också haft ett
födelsedagsfest för vår kära Flemming – en härlig fest med
gott att både äta och dricka. Som vanligt högt till tak och
god stämning i hulen! Tak Flemming för att vi fick fira dina
70 år och tack för allt det goda drickbara! Fågelskjutning är
en årlig återkommande aktivitet på Ingarö. Inga levande
fåglar får dock sätta livet till utan det handlar om
prickskjutning mot tavla. Men kul är det och flera
deltagare tog sig an uppgiften att skjuta prick med stort
allvar. :)

VEJLE
Ikke meget fra mødet den 31. august, men fik da lige en
sang, nr. 72. Vi ønsker Tove Knudsen et stort forsinket
tillykke med de 90 år, naverven Toves mand Hakon, var
hyttevært i mange år, så Tove har også brugt mange timer i
hytten. God bedring med helbredet. Kaj har sat forsats
vinduer i ovenpå, bliver jo godt, når nogen overnatter.
HUSK: Vi vil jo gerne se nogle af jer, da vi jo kan bruge
frivillige hænder, når vi næste år holder vores 100 års
jubilæum i Pinsen, vi er jo i fuld gang, men kan altid bruge
en hånd ekstra. Kaj og Lis, takker Frederikssund for en
hyggelig aften, den 7. september, og ikke mindst Carl Otto
for overnatning og snak den halve nat, det var hyggeligt.
Jan Erik rigtig god bedring, HUSK at passe på dig selv, du
er jo selv nærmest til det. Undertegnede lavede forloren
hare, agurkesalat med dir. til, vi var desværre kun 9
personer, så denne gang var der mad nok. GULE ÆRTER
HAR VI DEN 17. NOVEMBER KL 13.30 , som altid ring til
Hans Emborg, ang. tilmelding. Møde den 28. september:
Møde den 26. oktober: Møde den 30. november: Møde
den 28. december.
MED KNO LIS

ÅRHUS
Vi vill också från Stockholms föreningen passa på och
tacka för alla samtal och telegram som vi fick med
anledning av vårt 105-års-jubileum.
Med Naverhilsen
Johnny Håkansson
Ordf Stockholm

SØNDERBORG
D. 7-9-18. Vi var 8 mand. Børge bød velkommen, vi tog nr.
53. Børge fortalte at vi skule have ryddet op i kælder, det er
noget til losse og resten til genbrug. Calus og Henning vil
komme med trele og køre det væk.
Så har vi to fødselsdage,
HANS T. PETERSEN 75 ÅR,
HENNIG B. PHIL 80 ÅR
OG DE HOLDER DET SAMMEN PÅ FLENSBORG
LANDERVEJ 2, D.13-10-18 FRA KL 12- 16.
DER ER LIDT TILHALSEN OG MAVEN.
TILMELDING TIL JOHN PÅ TLF 20 15 35 47.
SIDSTE DAGS TILMELDING ER D.9-10-18 KL-18.
DE TO GLÆDER SIG TIL DEN DAG SÅ MØD BARE
OP.
Børge takker for ro og orden, så kom der noget på bordet.
Med kno i bordet JOHN

Den 18. august havde vi vores årlige fugleskydning.
Stakkels fugl. Den har da godt nok måtte lægge krop til
meget, der var ikke meget fugl tilbage da vi var færdige og
havde fundet vores ny fuglekonge. Det hele startede
selvfølgelig med morgenmad skænket af sidste års
fuglekonge Else. Kl. 10.00 startede vi med skydningen, og
formand Ole L. skød selvfølgelig næbet af, som kostede
ham en omgang. Otto W. tog det meste af fuglen og
sluttede også af med at aflive den, og dermed blev
fuglekonge. Tillykke. Atter en hyggelig dag.
Den 12. oktober har vi hulemøde, og den 26. oktober vores
årlige bowlingturnering, så kom og være med, tilmelding til
hulefar.
Med kno Chefsekretær.

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 – 2784 9009
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

