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KØBENHAVN NAVERFORENINGS JUBILARDAG

Desværre var en stor del af deltagerne gået hjem da gruppebilledet fra Københavns Jubilardag blev taget.
Fra venstre: Sven Aage, Ilse, Bruno, Anette, Jonna, Anny, Anni, Jørgen og Niels „2m“- Leif var fotograf.

Navere på rejse
Alle Navere har i sagens natur være på rejse - ‘på valsen’ som det kaldes - og arbejdet i andre
lande.
Oprindeligt gik Naverne fra by til by og tog arbejde indenfor deres fag - senere blev mere
moderne transportmidler taget i brug - som f.eks. jernbane eller i nyere tid fly.
Men fælles for alle Navere er, at vi har arbejdet i udlandet og at det har været mindst 1 år og 1
dag inden for en anerkendt fag.
Mange Navere har skrevet spændende rejseberetninger fra deres tid ‘på valsen’.
Hvis du kender til en sådan rejseberetning vil vi meget gerne have lov til at lægge den på
hjemmesiden, hvor den kan bidrage til at fortælle Navernes spændende historie og om de
mange oplevelser, indtryk og udfordringer som de rejsende håndværkere mødte undervejs.
Vi hjælper gerne med at scanne dagbøger og kan også modtage historiske ting til Navernes
Arkiv - så de bliver bevaret og kan være med til at fortælle Naverhistorien i fremtiden.
Kontakt:
Hovedbestyrelsesformand Kaj Jepsen: lis-d-j@mail.dk
eller
webmaster Ole Michael Strange: olemita@hotmail.com
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TAK - TAK - TAK - TAK

FØDSELSDAGE
D. 25-12-2018
65 år

Christian Martinsson (Silkeborg)
Sankelsmarksvej 4,
8600 Silkeborg

D. 13-01-2019
75 år

Johnny Lindskjold (Vejle)
Skolegade 15
7100 Vejle

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Jeg vil hermed gerne takke for den opmærksomhed jeg fik
på min 60 års fødselsdag i form af telegrammer, hilsner på
Facebook og personlig fremmøde fra såvel foreninger som
enkeltpersoner. Disse var med til at gøre min dag endnu
bedre (bemærkede I det fine vejr i Midtjylland) mange tak.
Med kno
Jan Harry Frederiksen, Randers

JUBILÆUM
D. 1-1-2019
25 år

Carl Ole Frederiksen (Holbæk)
Nyvej 10
4300 Holbæk

D. 1-1-2019
100 år

Naverne Aalborg
Kattesundet 20
9000 Aalborg

D. 9-1-2019
60 år

Anton M. Paulsen (Stockholm)
Torpvägen 6
S-134 64 Ingarö
Sverige
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Jeg vil gerne sige tak for telegrammer og opkald jeg modtog i anledning af mit 40 års jubilæum den 8. september fra
Randers, Frederikssund, Vejle, Silkeborg, HB x 2, Zürich,
Pigen fra Fyn (Kirsten) og Jørgen Falsten.
En særlig rørt tak til deltagerne og deres dejlige gaver der
var med til at fejre mig ved receptionen/Jubilardagen i Hulen den 13. oktober. Slagelse, Hillerød, Holbæk, Fr.sund,
Frode fra Silkeborg, „mine“ medlemmer & deres ledsagere,
Merethe, Michael Halfter, Kenneth, min mor, Anette,
Bruno og absolut ikke mindst Jonna & Jørgen.
Niels „2 m“, København.
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CUK Naverne byder velkommen til:
D. 12-10-2018
Nye NV i Naverne Hillerød
Anne Lise Nielsen
Carsten Liberg Nielsen
Ilse Lauritsen (tidl. Fredericia)
Susanne Tronier-Jørgensen
—D. 2-11-2018
Nyt medlem i Naverne Århus
Anders Baumann
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En stor tak for alle de mange hilsner og lykønskninger,
fra nær og fjern, til min 70 års fødselsdag.
Med kno i bordet.
Karsten J Henriksen
Frederikssund
Tak for opmærksomheden til min 60 års fødselsdag.
Det var dejligt at modtage telegrammer og hilsner.
Tak alle sammen.
Med kno Kurt Rasmussen Frederikssund.
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Tusind tak for opmærksomheden i forbindelse med min 80
års fødselsdag. Tak for telegrammer fra Hillerød, L.A.,
Vejle, H.B., Frederikssund, Stockholm og Sønderborg. Tak
for dem der mødte frem, Ove Graae og de fremmødte fra
Hillerød naverne, samt alle dem der kontaktede mig.
Hilsen Karl Maler.

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.

○

Mange Tak for telegrammer ved min 80-Års fødselsdag
Og en stor Tak til
mine Dejlige Naver
venner i Silkeborg
For en Hyggelig dag
Med kno Hulefar
Ove.

En stor tak, skal lyde fra mig, for hilsener, i form af breve,
telegrammer, telefonopringninger, fra både nær og fjern, i
forbindelse med min 70 års fødselsdag den 5. november
2018. Det varme meget om hjertet når man sådan bliver
husket. Det vil komme for vildt at nævne alle navne og
foreninger, men som et gammelt ordsprog siger: ”Ingen
nævnt – ingen glemt”.
TUSIND TAK ENDNU ENGANG ………Otto Westergaard

3.

Mindeord
Det är med sorg och saknad vi måste meddela att INGA ELINA PEDERSEN den 7 november 2018 har dragit
på sista resan efter en tids sjukdom. Inga är fött i Ansager den 1 april 1935. Efter utbildning till modist kom
Inga till Stockholm och är innmeldt i Naverne Stockholm 29 januari 1994.
Begravningen bliver i all stillhet.
Äret vara Ingas minde.
Anton

Mindeord
Vi må desværre meddele at Bent Buch Pedersen født 6. december 1933 er gået ud på sin sidste rejse, han døde
7. oktober og blev bisat fra Bistrup kirke 19. oktober. I mange år drev Bent selv en elinstallatørforretning i
Birkerød, han var kendt i byen som en dygtig og ordholdende håndværker. Bent havde optjent sin rejsetid på
det blå ocean, han havde været langt omkring og elskede havet og naturen. Bent var en meget respekteret og
vellidt person i Hillerød Naverforening, han var en mand med en meget venlig lun person med en humoristisk
tilgang til livet i foreningen, var altid god for en sjov historie.
Bent 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 og æresmedlem af C.U.K. Zürich, Lars Kristensen, den 5. oktober 2018 kun 55 år gammel, er taget på sin sidste rejse. Lars blev udlært som snedker hos Ole
Ahrendt i Bramdrupdam. Lars blev indmeldt i Zürich den 5. september 1985. Efter godt et år i Zürich rejste
Lars tilbage til Danmark, derfra til det sorte Hav og Spanien hvor han var med til at bygge / indrette skibe. I
1992 kom Lars tilbage til Winterthur hvor han atter fandt arbejde og lærte sin kone Yvonne at kende. Lars sad
flere år i bestyrelsen, 1995 blev han valgt som formand for
CUK Zürich. Denne post sad han på i 2 år. 1999 var Lars
festudvalgsformand for vores pinsestævne i Winterthur. I
mange år var Lars også vores revisor og delegeret til Nordisk Club og Gesellenzünfte. Efter en del år med viden om
sin knoglekræft gik det til sidst stærkt ned af bakke og den
5. oktober tabte Lars kampen. Efter Lars’s ønske er hans
aske blevet spredt på de steder han specielt elskede.
Æret være hans minde
På Zürich Navernes vegne
Frank

4.

5.

HERNING NAVERNE PÅ UDFLUGT
Udflugten den 13. oktober, havde samlet 16 deltagere til udflugt til Grønhøj
Kro i den flotte veteranbus med formand Flemming ved rattet. Efter at have
samlet de sidste af vores navere op i Holstebro, fortsatte vi til Grønhøj i
det flotte vejr. Vi gik straks efter ankomsten, til den gamle kro, til bords i
den lavloftede krostue og fik serveret en spansk æggekage af krofatter,
som underholdt os med stedets historier, hvor det var kartoffeltyskerne,
som var de første der avlede kartofler på heden. Til slut gav krofatter
Gregers nogle numre på guitaren. Vi var derefter på opdagelse i gårdens
udhuse og så Morten Korch museet og udstillingen på
Kartoffeltyskermuseet. På hjemturen gik turen forbi med et ophold i
Kongensbro mindepark.

Til hulemødet hjemme hos Flemming var næsten hele selskabet igen fra
udflugten mødt op. Formandinden havde kreeret den herligste ret med
koteletter i fad og da fadet var tomt, kom Flemming bare med et fad mere.
Der blev talt om stiftelsesfesten, som vi har lånt lokaler til og vi bestiller
maden hos vores slagter som plejer at levere julemaden. Vi siger tak til
Flemming og Grethe for lån af lokaler og håber at vi snart får adgang til
den gamle hule igen.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

FREDERIKSSUND
Huleaften den 2.november 2018. Endnu et stort fremmøde
af 18 stk. Nav og Nv, samt en gæst (Kim) som vi håber, at
vi snart kan indlemme som fuldbyrdet medlem som Nav i
CUK-Frederikssund. Kim (Jeg kan ikke huske hans
efternavn) Kim har rejst 8 år i Grønland. Det var Karsten
Henriksen og frue, som havde baks tørnen i hulen denne
aften. (Vi takker for den dejlige mad og æblekage.? Det var

jo også denne aften, at vi kunne ønske vores ærede
medlem Karsten Henriksen et stort tillykke med hans 70. år
fødselsdag den 8.november 2018. Vi alle i CUKFrederikssund ønsker dig et stort Tillykke med det runde
tal. Det var også denne aften, at Alex Christensen skulle
slå sit 25.års jubilæumsplade i det runde bord. Dette
voldte, ham en del besvær, at ramme de små søm. Tillykke

til Alex med de 25. år i CUK, og håber, at du kan klare at
tage yderligere 25 år til? Efter et par hyggelige timer, var
det tid til at synge minderne og takke for i aften. Næste
gang er det julefrokosten den 1.december 2018 kl. 13:00 i
hulen. Prisen er som det plejer 125 kr. pr person og en gave
til ca. 30 kr. Husk, at melde jeres ankomst til Hulemor. På tlf.
42171076
CUK-Frederikssund ønsker tillykke med fødselsdagen til:
Kirsten Rasmussen (Kisser) den 5.november 2018. Arne
Jakobsen den 9.november 2018. Torben Silving den
15.11.2018. Klaus Helsøe den 5.december 2018
Med kno i bordet.
Gumminaveren

6.

HERNING

KØBENHAVN

Den 13-10 fik vi brugt lidt penge fra bødekassen. 11 naver
og venner som steg på bussen i Herning og kørte af den
nye motorvej til Holstebro, her samlede vi 5 personer op
og forsatte bødekasseturen til Grønhøj kro og museum.
Her oplevede vi en syngende/spillende krofatter til en
pragtfuld æggepandekage og bagefter så vi Morten Korch
museum som var yderst interessant. På hjemturen så vi
Kongenshus Mindepark. Et besøg vi varmt kan anbefale
til andre selvom de ikke har en stor bødekasse at tage af.
Så har vi haft søndagsmøde den 4.11 hvor vi var 10 der
deltog. Det foregik som vanlig på bodegaen i Lind. Den
udestue er guld vær og tak til fam. Lauge at de vil have os
på besøg. Søndagsmødet den 2.12 er AFLYST.
JULEFROKOST den 7.12 kl. 17.30 prc. Det er i år flyttet til
Silkeborgvej nr. 6 (lakabana) Fam. Haldurs residens.
Prisen er det samme som sidste år 100 kr.
Tilmelding til formanden tlf. 97 22 25 88 /23 66 60 80
Indgangsbillet: 1 gavepakke til 25.30 kr. til lotteri.
Med kno i bord
Peder

Vi var glædeligt 7 der troppede op til Svende-Hulemødet
den 11.9., der var første dag efter sommerferien. Skønt at
være tilbage, ikke mindst for undertegnede, der ikke har
været i Hulen i et halvt år. Trods p.t. kørestol, var der kun
små udfordringer, thi hjælpsomheden blandt naverne og
deres venner er som bekendt stor, ikke mindst fra vores
kære kasserer. Der blev hygget godt - også med vådt og
„tørt“. Søndagsmessen den 23.9. var en fredelig affære,
men absolut ikke kedelig. Bare det at være i vores næsten
andet hjem: Hulen. Jubilardag & Supriseparty den 13.10.
var jeg denne gang i al beskedenhed ekstra i fokus. 24 var
med til at fejre undertegnedes 40 års jubilæum i
CUK, og det var en dag for livet. Kan forstå at gæsterne
der kom fra nær og fjern ligeledes havde en dejlig dag. Der
manglede ikke noget. Tak til alle. Især svigerinde

HILLERØD
Man kan ikke være alle vegne. Og trods det, at
København fredag den 12. oktober lokkede med knap 1000
tilbud på sin kulturnat, havde samme aften hele fire
personer valgt vejen til Hillerød Naverforening med ønsket
om at blive optaget hos os som navervenner. Noget
sådant hyldes naturligvis med glæde og pomp, også hin
aften, og vi siger derfor velkommen til Anne Lise, Carsten,
Ilse og Susanne – Må vi have glæde af hinanden! - - - Til
messen den 27. var vi 9 optroppede til en hyggelig
eftermiddag. Snakken gik, og John huskede os jævnligt på,
at der bør skylles. Undertiden mindes man den tyske
”Drikkesang”, her 1. vers: ”Jeg sidder her i Kæld´ren min,
hvor glassene de klinge, er godt tilpas og la´er mig vin af
bedste sorter bringe. Den kyper fylder glasset net hver
gang jeg til ham nikker. ”Ræk hid et glas!” Jeg løfter det og
drikker, drikker, drikker!” (2. vers´ konsekvens følger næste
gang..) - - - Vor næstformand Karls stort opslåede 80årsdag den 30/10 med åbent hus levede op til
forestillingerne, og vi, der lagde vejen forbi, stødte først
på et gavebord på størrelse med næsten resten af rummet.
Alt givetvis velfortjent. - - - Få uger til jul igen,
bødekassen skal med vanlig spænding gøres op,
begavede som ubegavede gaver skal konkurrere under
auktionarius´ hårde hammer. Ja, de nye har også noget at
glæde sig til! - - - Tilmeldinger til Hulefar Peder på
48170712 eller 27940134.
Med kno Bent

Niels „2m“ ´s 40 år´s mønt til det runde bord.
(kasserens) Jonna for endnu en skøøøøøn middag. Hun
ka’ bare det der! Hvad rimer på mad? Glad! For det bliver
man i låget, når Jonna tryller - som altid med sjæl i.
Naverven Anni stod for bagværket. 23.10. var vi desværre
kun 3 der kunne byde Fin Alfred og hans 9 Dragør
Vinterbaderkammesjukker velkommen. Jeg må nok sige at
de var nogle friske fyre. Man skulle tro de kom direkte fra
det kolde gys. De kunne virkelig underholde og det var
tydeligt at de som os har et godt kammeratskab. Det blev
fortalt historier og sunget for fuld hals. DET må vi selv se
at få gang i igen. Jeg prøver at fiske noget, der gik i fisk til
Sildebordet den 3.11., men nej. Vi måtte endda skifte
tallerkenerne ud, da der bagefter til vor overraskelse kom
et herligt mindre ostebord på (silde)benene. Igen STOR
TAK til alle bidragydere og arrangørerne. Det var atter
tomlen op! Og ost er altid dejligt, så der blev lidt plads. Nu
om dage kan man få ost med alverdens indhold. Hvornår
mon med fisk…? Bvadr!!! Vi var 16. Heriblandt AnneLise’s ene sønnike Kim, der viste stor interesse for vores
eksistens og selskab. Ifald du har modtaget Svenden
inden da: HAR DU tilmeldt dig Bankomad & spil lørdag
den 1. december kl. 13.00? Hvis ikke, så ring til
formanden på 33150985 eller 29851699. Er det for sent
med maden, er der thi hvert ifald plads til at kunne spille
med om de mange flotte præmier. Se mere i forrige nummer.
Tirsdag den 18. december kl. 13.00 runder vi 2018 af med
som altid Jule-Hulemøde, hvor 3 vigtige punkter er på
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NYSTED

Niels „2m“ med diplom og „våbenskold i „Den gyldne Bog“

dagsorden. 1) Ønske hinanden god jul og godt nytår, med
tak for det gamle. 2) Ny Københavner Naven udkommer,
og sidst men absolut ikke mindst det - så vi næsten ikke
kan holde os, mest spændende: 3) Bødekassen skal have
årets anden tømning efter bare 3 måneder! Mon vi atter
kan blive overrasket? Kom og vær med: 3 gæt for en tyver,
der også puttes i før tømning. 3 pæne kontantpræmier for
bedste gæt. Sluttelig en teaser (appetitvækker) til vor 120
års Stiftelsesfest, der i skrivende stund afholdes på
dagen, lørdag den 12. januar kl. 13.00. Mere herom i den
kommende Svend og Københavner Naven.
God jul ønskes alle her som der ude omkring!
Arrangementer:
1.12. kl. 13.00 Bankomad & spil
18.12. kl. 13.00 Jule-Hulemøde
12.1. kl. 13.00 Stiftelsesfest
Med julekno
Niels „2 m“

NAKSKOV
Så er Nakskov på banen igen, en tur på operationsbordet
gjorde at vi måtte aflyse september hulemødet, alt gik godt
operationen lykkedes, men patienten døde ikke denne
gang. Fredag d. 2/11 var der hulemøde, hvor vi kun kunne
stille op med 6 store og små næser, sygdom og store runde
fødselsdage, er en lovlig grund til framelding. Der var ikke
meget på programmet, julefrokosten som fluekassen
sponsorerer, holdes fredag d. 7/12 kl. 17.00 i hulen, Lido
leverer som sædvanlig maden og hulen leverer
drikkevarerne. Gløgg med hjemmelavede æbleskiver, dog
ikke med æbler i giver fluekassen det er fredag d. 14/12 kl.
14.00 hvor vi siger god og godt nytår, og mødes friske og
veloplagte i det nye år. Efter hulemødet blev der serveret
Hønsekødsuppe og æbleskiver, og alle fik skidesækken
fyldt godt op.
Fødselsdage: Gert Dyreholt 71 år d. 22/12
Ole Hansen 82 år d.3/1
Johnny Valentin 74 år d. 15/1
Henning Brogaard 76 år d. 2/2
Morten Clausen 44 år d. 7/2
Næste hulemøde fredag d. 4/1 kl.18.00 2019
Rafling Fredag d. 18/1
Nakskov Naverforening ønsker alle en rigtig god jul, samt
et meget bedre nytår.
Med kno i bord Henning Brogaard

Hulemøde den. 1. november 2018. 12 svende var mødt
denne aften, det er rigtig længe siden at der er mødt så
mange op. De sidste detaljer om julefrokosten blev aftalt
og det aftales at vi selv laver julefrokosten den. 6.
december, en liste over hvad hver især skal lave blev
skrevet ned og udsendes via mail til medlemmerne. Sven
Erik gav en omgang øl fordi han har 10 års jubilæum den.
13. december. Finn Rossdahl gav også en forfriskning i
forbindelse med sin runde fødselsdag. Vores nye medlem
Niels Hansen stod for middagen denne aften, en kæmpe
stor gryde med Skipperlabskovs som næsten blev spist
helt op og med stor ros fra svendene til Niels for denne
velsmagende ret. Minderne blev sunget efter en god aften.
Næste hulemøde er den. 6. december hvor vi mødes
allerede kl. 17:00 for at behandle de sager vi nu engang har
og for at dække bord inden julefrokosten, hvor gæsterne
kommer.
Med kno Oldermanden

NÆSTVED
På hulemødet d. 02.11 bød formanden velkommen til de 16
medlemmer. Vi blev enige om at aflyse hulemødet i
december. Alt for mange havde andre arrangementer, og vi
har selv julefrokost dagen efter.
Glögg & æbleskiver bliver d. 13.12 ca. kl. 16. Af hensyn
til indkøb bedes man tilmelde sig på liste i Hulen. En liflig
duft var begyndt at trænge op fra køkkenet, så vi sluttede
hulemødet med en sang. Carsten havde igen, godt hjulpet
af Peter Ras, lavet andesteg med tilbehør. Der var dækket
op til 25 personer til dette herlige arrangement. Vi havde en
meget hyggelig aften, hvor kl. var 23, før der var ryddet
op. Stor tak til Carsten for et godt initiativ. Når dette læses,
er vi sikkert kommet ind i julemåneden. Derfor ønskes alle i
nær og fjern en rigtig glædelig jul samt et godt nytår.
Hilsen Marianne

SAMSØ
Hulemøde 7-10. Hyggeligt lille møde. Desværre kan vi
mærke vi ikke er mange rundt bordet mere. De stejle
trapper gør meget, men vi som kan møder op. Vores
kasserer er god til at lægge sangbøgerne frem. Så vi bliver
bedre og bedre til at synge. Tak for det. Kno Åse.
Søndagsmøde 21-10. Flemming takker for
opmærksomheden til hans 70 års dag. Fantastisk åbent
hus i Medborgerhuset. Tak til Vores sponsor Ræven for
fremmøde. Søndagsmøde havde vi planlagt at mødes ned
ved Jørn som er kommet i beskyttet bolig. Det var så
hyggeligt. Derefter i hulen til formandens gule ærter.
Smager altid fortræffeligt. Planlægning af menu til
julefrokost. Hulemøde 4/ 11. Lille hyggeligt møde.
Formanden var ud ar rejse. Så Flemming åbnede møde. Vi
må prøve at markere os mere, så vi kan få flere medlemmer.
Vi er ikke mange tilbage. Kno Åse.
Søndagsmøde 18-11. Hulemøde 2-12. Julefrokost/
Søndagsmøde 16-12.

8.

RANDERS
Det var et flot syn, der mødte de 14 deltagere i hulemødet
den 2/11. Elo havde delt de nytrykte vedtægter ud, og de
lyste op i flotte røde nuancer. Tak, Elo. Næste flotte syn
var maden: Bitten og Freddy havde lavet forloren hare
med rigtig sovs og hjemmesyltede rødbeder. KB gjorde
særligt opmærksom på rødbederne, for de var fra hans
have: o) Det hele smagte lige så dejligt, som det så ud, så
tak for mad til kokkene – I beholder pladsen. Vi fik taget
lidt hul på forberedelser til åbent hus, og Freddy, KB samt
undertegnede mødes inden længe, så vi kan lave et udkast
til en plan. I skrivende stund glæder vi os til julefrokosten.
Vi havde gang i alvorlige overvejelser omkring, hvor man
kan gemme en mandel, når vi ikke bestiller risalamande.
Freddy og Bitten finder den store kasse med julepynt, så
Hulen kan blive fin på dagen. Freddy og Bente Lukassen
gav hver en omgang. Tak for skænken, begge to. Der er
hulemøde fredag den 7/12. Hans laver mad. Der er
hulesøndag den 16/12. Der er nytårs tamtam og fejring af
10 år på Høvejen den 31/12 kl. 10-12.
Med kno, Helle

SILKEBORG
Silkeborg Nyt. Hej Alle Dejlige Naver Venner, vi har haft en
god Mdr. med fødselsdag og Jubii. Herfra et stort tillykke
til Kenneth med hans 10. Års Jubilæum, (gav han en
omgang eller var det en onsdag hvor jeg også arbejdede).
Fødselsdag vender vi tilbage til. I sidste udgave kom jeg
til at skrive at Kai Mads blev genvalgt som sekretær.
Men det skulle være Kasserer, det må du megen
undskylde Mads. Nu til fødselsdagen, hvor kære Hulefar
Ove blev de runde af 80 år. Han havde fri for arbejde, det
sørgede vores formand Boje for at ordne, hvilket han
gjorde godt. Ove er en RUND mand så han gav faktisk
omgang hele dagen. Til middag serverede han en stor
omgang stegte ål med hvad der nu tilhører, (middag lavet
af sekretær Chr. i samarbejde med Hulefar Ove.) Hvilken at
alle nød i fulde drag. Det var en rigtig dejlig og hyggelig
dag med megen hygge og alle havde det rigtigt sjovt.
Tusind Tak til Ove for denne DAG. Og herfra Silkeborg

Naverne skal du have et STORT tillykke og for en GOD
dag, det er Ove med kasketten hvis nogle skulle være i
tvivl. Ellers har der De altid sjove og hyggelige
foreningsmøder hvor vi mødes til sang og rigtig hygge.

Havde Mdr. møde den 28, hvor vi startede med sang Nr. 2
og Formand bød alle velkommen, der var ikke rigtig noget
på programmet så vi gik til runden. Her havde Kenneth
ordet og sagde mange tak for opmærksomheden ved han
10 års Jubii og for de telegrammer han havde fået. Ellers at
køleskabet er brudt sammen og vi får Nyt inden for
garantien, så kan vi igen have kolde ØLLER. Efter mødet
gav vores Kære formand så en lille en. Her til sidst har jeg
(sekretær) et lille opstød til vores medlemmer, at hvis man
skriver sig på en tilmelding til et Gratis arrangement
(Hvilke nogle gjorde til Oves 80 Års Brunch på Café
Hesten, ved at han handler ind til de fremmødte og så
kommer kun halvdelen, det er BARE IKKE I ORDEN, det
koster, samt der er en masse overskud af mad og spildte
PENGE.) Så her en opfordring, kom når de er tilmeldt til
noget og tænk over det til en anden gang.
Det var mine ord for denne gang, hav alle gode Navere det
godt til næste gang og husk at PASSE Jer.
Med Kno, Christian
Mdr. Vits.
Konen beklager sig til sin mand at hendes bryster hænger,
hun har appelsinhud og for stor en røv. Om han ikke
kunne give hende et kompliment, hvortil han svarer, “dit
syn fejler i hvert fald ikke noget!”

SLAGELSE
Mandag d. 15. nov. 2018 var Slagelse Naverforening vært
for ”Foreningen af tidligere Arbejdsledere” fra Korsør kl.
10:00 og et par timer frem. De var nu ikke ledere end så
mange andre? For ikke at sige: De var rigtig rare at være
sammen med. Hans Vicevært stod for alt det praktiske med
en bedre Brunch. Ejner og undertegnede fortalte om
Naverne og der røg som sædvanlig lidt spin af.
Hulemødet d. 2. nov. 2018 blev indledt med sang nr. 37
som vi nok alle kender. Vi var 10 medlemmer mødt op +
Birgits datter, Margit. Formanden orienterede om
ovenstående arrangement og deltagelse ved Niels 2 m.
Jubilæumsfest i København. Tilmeldingen til Jul i Hulen
blev foretaget. Inger tilbød at hun gerne laver biksemaden
og Grethe lovede at bage til Generalforsamlingen d. 15.
februar 2019 og hvis det bare bliver ½ så godt som det de
hidtil har lavet, har vi noget at glæde os til. Søren gjorde
opmærksom på at der dannes meget fugt i køkkenet. Dette
vil vi, i første omgang, prøve at afhjælpe med en udsuger.
Han gjorde også opmærksom på at komfuret trænger til en
udskiftning. Dette fik 1. prioritet så vi ikke igen oplever at
HFI-relæet slår fra og vi sidder i mørke. Så var alle klar til
den kulinariske oplevelse som ikke blev væsentlig
reduceret da de klare dråber kom på bordet og Søren
havde lavet kaffen hvor Inger havde hjemmebag til. Så
bli´r det ikke meget bedre og da hulen blev forladt i god ro
og orden ca. kl. 22:00, efter vi havde sunget minderne, var
alt ryddet, der var vasket op og sat på plads. Tak for det!
Med kno i bordet
Erik

9.
Kommende arrangementer.
7. december kl. 18:30: Hulemøde.
31. december kl. 10:00 – 12:00: Nytårstaffel. ——
Tilmelding til Ejner.

Vi ønsker alle foreninger og
den enkelte Nav en glædelig
Jul samt et godt Nytår!

STOCKHOLM
Vi har en fin höst på Torpet. Även om sommaren tog slut
kunde vi njuta av några ljumma höstkvällar. Härliga
höstfärger omfamnar Torpet! 20 personer närvarade vid
vår traditionella Gåsemiddag. Kenneth hade denna gång

tillagat gässen och de var goda och saftiga. Fint besök
från Danmark förgyllde vår fest, Flemming & Vibeke
Andersen, Vagn Pedersen & Susanne Konrad samt Ole
Böwig såg till att stämningen var hög hela kvällen. Stort
tack till Vagn Pedersen för att du hämtade upp gässen från
Danmark, tack även till Flemming Andersen för god dricka
åt törstiga halsar! Vi ser nu fram mot ett Lucia-firande på
Torpet den 15 december kl 13. Alla är hjärtligt välkomna!
Med Naverhilsen!
Johnny Håkansson
Ordf Stockholm

SØNDERBORG
Hulemøde d.2-11-18 blev aflyst. Men vi har da noget
Henning og Hans har da en del hilsner og det er tak til H.B.
og Vejle og ikke mindst til Sønderborg, for en god bord
dækning Martha med blomster og Børge fik bord dækket
efter alle regler.(fik at vide sådan skal det står John) og tak
til Gitta og Susie, Kurt, og alle dem der var med til at gøre
dagen hyggelig. Og GLÆDLIG JUL OG ET GODT NYTÅR
TIL INLAND OG UDLAND FRA SØNDERBORG
NAVERNE OG NAVERVENDER.
Med kno i bordet John. P.S. Henning laver mad d.7-12-18.

VEJLE
Referat af Møde i Vejle 26. oktober. 10 fremmødte ved
mødets start. Sang nr. 32 forløser sig trods umusikalsk start
til en ren symfonisk oplevelse efter alle har smurt ganen
undervejs. I flg. den ærede kasserer er den sidst afsunget i
Vejle i 2008. Her efter påbegyndes dagens program som har
3 store tema at behandle i aften: Årskalender 2019,
Pinsestævne 2019, Vejle Navernes 100 års Jubilæum.
Årskalenderen vedtages efter gennemgang af dage og
begivenheder. Der skåles og Otto bringer mere øl på
bordet. Pinsestævne 2019: Efter flere input og livlig samtale
vedtages hhv. Hule aftens menu og Galla aftens menu.
Mødet sættes på pause da referenten er nødt til at træde af
på naturens vegne. Niller keder sig og ringer på klokken for
at få blodet i forsamlingen til at rulle. Her indtræder så
samtidigt, af døren et nyt muligt medlem for at orientere sig
ang. hvad Vejle Naverne er for nogle størrelser. Han kigger
lidt betuttet da Niller får ”Hatten på” og alle rejser sig og
synger hyldest sang til Nillers ære. Div. underholdnings
indslag til Pinsestævne debatteres livligt, mange gode
ideer vendes. Der skålers igen. Ang. 100 års jubilæum. Det
falder på en af kalenderens planlagte aktivitets dage.
Netop fordi der er 100 års jubl. og der kan forventes en del
gæster desangående, skal der her opfordres at rettidig
tilmelding til Lis og Kaj tages seriøst, således de har bare
en lille chance for at skabe gode og festlige rammer på
denne Store Dag. Dette gælder ALLE, både lokale og
udenbys fra kommende. Men det vigtigste er dog at
komme og deltage. Der skåles igen.. Flere gange.. Per H.
adviserer ang. en studietur til det Nordtyske midt i
november. Her at hilse på rejsende folk i festligt lag i
selskab med Hr. Riedel fra Hørning. Den unge PH har jo
sagt at han gerne vil gøres bekendt med hvad og
hvorledes til Internationale Naver Stævner i anledning af et
arrangement af den karakter ud i fremtiden. Den
nyankomne ganske uskyldige nysgerrige evt. fremtidige
medlem, gør gældende at den højagtede formand har
undladt at belyse humlens vigtige påvirkning af Navernes
helbredstilstand. Han blev fluks indrulleret i ”Lørdags bil
afhentnings klubben”. Den samlede gruppe sender en
festlig tanke til Lis og Kaj som er draget udenlands en tur.
Med Kno på Lis vegne
Referent vikaren Per fra Vejle Navernes Ungdoms
Afdeling.

10.

ÅLBORG
Hulemøde fredag den 2/11-2018
Til hulemødet, var vi 13 medlemmer tilstede: Per F., Gunnar,
Jan Sort, Hans, Bjarne, Preben, Mads, Rune, Leif P., Kurt
Nørgaard, Kurt Kok, Ole Hald og Ivar. Det var meget uheldigt, at porten indtil håndværkerhuset var blevet låst lige
før Irene kom, så Irene måtte tage hjem igen, det var dog
ærgerligt. For at det ikke skal ske igen, er der nu sat en
ringeklokke på selve porten. Formanden Preben startede
hulemødet præcis kl. 18:13:03 med at ringe på klokken og
tænde sandhedens Lys. Formandens ord: Hej alle svende,
dejligt at se så mange i dag til dette hulemøde. Velkommen.
Vi må erkende at julen kommer nærmere og derfor skal Vi
have andesteg i dag. Det startede med „And a la Bagdad“,
med Kurt Nørgaard som drivkraft og fortæller. Håber han
vil fortælle historien i aften, igen, igen. Vi har nogle punkter på dagsordenen i dag: 1. Hjælpere til div.: servering af
mad og drikkevarer samt oprydning. (hertil meldte Jan Sort
og Per F. sig). 2. Hulevagter: Vi har brug for en hulevagt til
lørdagsåben d. 27/11 hvem tager den? 3. Vi skal have taget
nogle nye fotos af medlemmer, til vores fotoramme. 4.
Hvad synes I om vinsmagninger? i hulen fra kr.125,- til
f.eks. kr.250,- eller andre tiltag? 5. Vi er godt i gang med
forberedelserne til vort 100 års jubilæumsfest. Indbydelser
kommer snart ud. HUSK: der er generalforsamling med
dagsorden ifølge vedtægterne fredag den 1. februar 2019
kl.18:00 og med efterfølgende huleaften. Forslag som
ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest
den 17. januar 2019 Derefter var maden klar, som Kurt
Kok var mester for: andesteg m. div. tilbehør, til dessert var
der is (vi smovsede, så vi var klistrede op til begge ører).
Kurt Kok måtte gå tidligt, der var mange gøremål før Jytte
og Kurt skulle rejse til Sri Lanka om søndagen, og være
der i 2 mdr. (hvor de er ved at bygge huse). Flot Kurt at du
fandt tid til at lave mad til os. Vi håber at I nu giver jer tid
til at slappe lidt af på Sri Lanka, med en kold øl nede ved
stranden. Rigtig god tur. Vi sang nr. 32 naver kæk. Bjarne
sang en sang på thailandsk (bare nu ikke at han glemmer
at synge på dansk). Ole Hald kom hjem fra Tyskland, han
havde nogle flasker æggelikør med til os, tak for det Ole.
Kurt Nørgaard som er smed og fortalte så historien om
hans tur til Irak i 1990 hvor han var nede at arbejde på en
foderstoffabrik. Det var lige før den 1. Irak krig, da blev 21
danskere taget som gidsel af Saddam Hussain, heriblandt
Kurt. Vores forhenværende statsminister Anker Jørgensen
var nede for at tale et par alvors ord med Saddam Hussain.
I den forbindelse blev Kurt sendt i byen for at handle ind.
Kurt havde besluttet at de skulle have andesteg, men han
kunne kun finde 4 ænder, i hele Bagdad, det var jo ikke
meget til så mange personer, så Kurt fyldte ænderne op
med fars, deraf kommer menuen „and a’la Bagdad“(Kurt vil
senere lave en rejsebeskrivelse om turen til Irak).
Vi sang så nr. 74, Preben, Kurt Kok og Bjarne stod i kø ved
klokken, med hat og sang til følge. Vi sang minderne. Derefter fandt skramleriforvalteren kameraet frem, men nåede
kun at tage billeder af 4 medlemmer før de andre var væk,

man kunne ikke se deres røv for bare skosåler (gad vide
om de er eftersøgt af Interpol). En dejlig og hyggelig aften.
Med kno
Ivar

ÅRHUS
Den 26. okt. var det tid til vores årlige bowling turnering.
16 personer var mødt op, hvor 11 deltog i kampen, 6
navere og 5 gæster. Der sad også 5 og heppede på os.
Efter dysten tog vi i hulen og hyggede et par timer. Næste
hulemøde bliver Anders Baumann optaget.
Hulemøde den 2/11 bød formanden velkommen til de
mange fremmødte i hulen, næsten fuldt hus. Vi havde en
gæst i hulen i dag, Christian Riedel, tømmer og snedker fra
Kiel, medlem i Hørning. Der blev sunget velkomst sangen
for Christian. Resultaterne fra bowling turnering blev
oplæst. Richard blev Konge, Ole L. fik 1 plads. Rune blev
Dronning. Solveig fik overrakt telegram og en gave i
anledning af hendes 70 års fødselsdag i forår. Næste
lørdag er der stiftelsesfest. Menuen blev oplæst. Den nye
kalender blev sendt rundt til korrektur. Der er julefrokost
den 7. dec. Og julehulemøde den 21. Grethe Strange
fortalte om besøg på et Træmuseet i Spøttrup. Solveig
slog på klokken. Så var det tid til optagelse af vores nye
medlem Anders Baumann, som fik lov at fortælle lidt om
sig selv inden han måtte igennem optagelsesceremonien.
Kl. 20.30 kunne han kalde sig medlem af Århus naverne.

Det gav ham lyst til at afprøve klokken. Så måtte vi finde
hatten frem og synge blæren for dem. Sang nr. 84 blev
sunget for vores nye medlem. Så var det hulefars tid til at
servere kaffe og brød. Så fik jeg af formanden at vide at
der var restriktioner på 2 stykker brød pr. person. Ikke
nemt når man er sulten. Så fik vi sunget en snes sange
mere. Et par hyggelige aftener.
Den 10.11. havde vi stiftelsesfest, hvor 16 gæster havde
fundet vej til hulen. Efter velkomst drinken kunne vi hygge
os med dejlig mad og drikke. Tak til køkkenpersonalet for
deres store indsats. I løbet af aftenen blev der uddelt
præmier til de heldige vinder af foreningens årlige
arrangementer. En omgang amerikansk lotteri blev der
også tid til.
En rigtig hyggelig aften. God jul og godt nytår til alle.
Med naverhilsen Chefsekretæren.
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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

