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Vejle Naverne
Afholder den årlige vinterfest den 19. januar.
Som sædvanligt med god mad, musik og dans.
Stedet er det sædvanlige ”Fremtidsværkstedet”
Strandgade 63 i Vejle.
Pris 200,00 kr. pr. person inklusiv 2 genstande.
Tilmelding senest 5. januar 2019
på tlf.: 75830901 eller 24879009.

LOS ANGELES NAVER CLUB indbyder til 85 Aars jubilæums fest i April 2019.
Det bliver fredag -lørdag-søndag 12-13-14 APRIL.
Da der kun er 3 måneder tilbage er det nødvendigt at tilmelde snarest muligt da der er
begrænset plads. Derfor først til mølle får først malet.
Kontakt President Arne Olsen på:
abolsen65@gmail eller telefon 1 949 208 1147 eller mobil 1 949 456 3711
DEADLINE JANUAR 31,2019

Den 23. januar kan Børge Holm Andersen fejre
hans 80 års fødselsdag.
Tillykke fra Århus Naverne.

Den 22. januar kan Søren Henrik Kristensen fejre
hans 75 års fødselsdag.
Tillykke fra Århus Naverne.

2.

FØDSELSDAGE
D. 16-1-2019
75 år

Permila Gehrig (Zürich)
David Hessweg 26,
CH-8038 Zürich
Schweiz

D. 12-2-2019
60 år
NV

Bente Løwe (Randers)
Rydevænget 123,
8210 Aarhus V

D. 12-2-2019
70 år

Bjarne Ivan Nielsen (Vejle)
Store Grundet Skovvej 26 A,
7100 Vejle

○

Birgit Lorentzen (Randers)
Bøsbrovej 45 B, 1.th.,
8940 Randers SV

D. 22-1-2019
75 år

Søren Henrik Kristensen (Århus)
Ingerslevvej 24, Ingerslev
8361 Hasselager

D. 23-1-2019
80 år

Børge Holm Andersen (Århus)
Sonnesgade 14, 1.0008,
8000 Århus C

D. 26-1-2019
40 år

Thomas Krog (Calgary)
705 Harvest Hills Dr. NE,
Calgary, AB,T3K 4R3
Canada

D. 28-1-2019
75 år

Svend Erik Hauberg (Nysted)
Fiskergade 5 A,
4880 Nysted

D. 29-1-2019
70 år

Ingeborg Nielsen (Aalborg)
Nørholm Bygade 26,
9240 Nibe

D. 2-2-2019
70 år

Kaj Hansen (Frederikssund)
Gormsvej 7, Kregme
3300 Frederiksværk
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Arne Brogaard (Kolding)
Hollændervej 1, st.th.,
6000 Kolding

(Jubilæum/stiftelse)
D.12-01-2019 Naverne i København
120 år
Ingerslevgade 108, kld. tv.
1705 København V.
(evt. post til formanden)

○

Else Madsen (Stockholm)
Kullsvedsvägen 1 3tr,
S-139 32 Värmdö
Sverige
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Tak for alle hilsener på min 70 års fødselsdag
Med kno i bordet
Else Westergaard

D. 8-2-2019
95 år
○

○

Tak til „Niels 2m“ og København for gave og fremmøde til
min 80 års fødselsdag.
Karl Maler

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

○

○

TAK - TAK - TAK - TAK

D. 7-2-2019
65 år

○

○

D. 1-2-2019
10 år

○

○

○

JUBILÆUM

D. 18-1-2019
75 år
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CUK Naverne byder velkommen til:
D. 6-9-2018
Nyt medlem i Naverne Calgary
Rene Bertelsen
D. 1-11-2018
Nyt medlem i Naverne Calgary
Karl Kristiansen

○

○

○

○

○

○

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.

○

○

○

Da der er kommet nye oplysninger ønsker vi forsinket
tillykke til:
D. 29-4-2018 Ib V. Martensson (Calgary)
70 års fødselsdag (Forsinket, da dato er blevet rettet)
D. 7-11-2018 Karl Pedersen (Calgary)
50 års jubilæum (Forsinket, da dato er blevet rettet)

○

○

3.

Mindeord
Vi må desværre meddele at vores gode naverkammerat Peer Rønn Vrist er den 19. november taget på den
sidste rejse i en alder af 84 år. Peer døde pludseligt i sit hjem i Bremdal.
Peer var født i Thyborøn, og udlært som smed, og var stolt af sit håndværk. Det bragte ham langt omkring
som rejsemontør bl.a. til Saudi Arabien – Sverige – Norge og Færøerne. Han har haft mange gode
oplevelser som han gerne fortalte om, på sit lunde Vestjyske dialekt.
Peer blev meldt ind i Herning 17.11.2004.
Vi har ikke set ham så ofte de sidste par år, men han og Anne deltog i vores udflugt, i oktober, med godt
humør.
Vi vil savne og mindes ham, i vores selskab.
Æret være Peer’s minde.
Herning Naverforening

Mindeord om Jens Hansen
Vores gode naverbror Jens Hansen er draget videre fra denne verden.
Hans sidste rejse, d. 30/11/2018. Jens har gennem et par år været syg,
men dette lod han sig ikke mærke med. Typisk Jens at hans gode
humør overskyggede diagnosen. Det var desværre en uhelbredelig
sygdom, der til sidst sendte ham ud på denne rejse. Det bliver for os
der er tilbage et stort savn uden Jens. Jens var altid den man kunne
komme til når ting skulle gøres, og det blev gjort. Jens var også en
spasmager, det var aldrig kedeligt når han var i nærheden. Spøjse
bemærkninger og skøre indfald var altid på menuen, men, hovsa, de
blev sommetider misforstået, men det kom man over igen, de var aldrig
i ond mening. Da Naverne i Hørning blev dannet, var Jens dén der
efter en tid fandt lokalerne i Møllen, og fik en aftale med Kommunen
om et lejemål til at begynde med helt gratis, mod at sætte lokalet i stand og holde ”Åben Mølle” en til to gange om
året. Her var Jens fantastisk til at fremvise og fortælle om møllen og Naverne, Folk skulle blot ringe, så var Jens på
pletten med en god historie. Han svarede på de sjoveste spørgsmål, som når fx børnene spurgte om ”hvilken farve
melet fik når det blev malet”? Og, kender i disse korn? De bliver til jeres havregrød, når de bliver valset. Tyk er hans
bog med andre sjove historier, og ikke mindst den årlige tradition når børnehaven skulle hente Drillenissen Fimpe
så Julemanden kunne få ro til at lave julegaver. Han vil være en savnet Naverbror, hans gode humør og hans
mange skøre tiltag. Nu er de lagret i vores tanker og huskes med glæde. Jo, Jens var en spasmager. Selv den dag,
da han skulle videre fra ”sin hylde” på 2. sal, kunne han ligge på båren og buldre: ”Hvor faén er flagene, nu hvor
jeg skal rejse. Så bliver der vel fest når jeg er ”kommet af gårde”. Deraf kan man se han holdt humøret højt til det
sidste. Jens fik fred på Hospice ugen efter.
Vores tanker går til især til Karen, hans livsledsager gennem 50 år, og deres børn og børnebørn.
Æret være hans Minde
Fra Hørning Naverne
v. Anne Gudme og Niels Vase

4.

Formandens Spalte.
Et begivenhedsrigt år er ved at rinde ud, og inden vi ser os om, er det tiden at tænke på, om
der er ændringsforslag, der skal behandles på delegeretmødet, eller andre forslag, som skal
behandles. Samtidig vil HB minde jer om, at alle forslag skal være HB i hænde senest den 0103-2019. Det gælder også forslag til Årets Nav samt forslag til Æresmedlem.
På delegeretmødet i Aalborg, opfordrede HB i beretningen, at foreningerne rettede
henvendelse til Fagbevægelsen, for at få en aftale med dem om, at deltage på tekniske skoler,
når Fagbevægelsen var på skolerne i forbindelse med Svendeprøverne i Marts og September,
så vi på den måde, kunne oplyse de kommende håndværkere om CUK, samt de muligheder
der er, ved at tage på ” Valsen ” HB har erfaret, at CUK-Randers har nedsat et udvalg på 3
personer, der i begyndelsen af 2019 påbegynder arbejdet med, at skabe interesse omkring
CUK.
De har ” fundet ” økonomisk råderum til, at imødegå evt. udgifter i forbindelse med
oplysningskampagnen. Vi må så håbe, at andre foreninger tager udfordringen op, og følger
CUK-Randers, i bestræbelserne på, at få yngre kræfter ind i CUK.
HB vil hermed benytte lejligheden til, at ønske alle Naver-Navervenner samt Navretter en
glædelig jul samt et godt nytår.
Med kno
Kaj Jepsen
Formand HB.

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

Hygum Hjemstavnsgård vil gerne ønske alle en glædelig jul og et godt Nytår.
Vi havde en fantastisk god weekend den 24.- 25. november, med rigtig mange glade gæster.
Tak til jer alle og især til jer der deltog i vores arrangementer i år, vi glæder os til at se jer i 2019

5.

ÅLBORG

(igen for sent)
Til hulemødet fredag den 7/12-2018 var vi 12 (11
medlemmer og 1 gæst), tilstede var: Jann Leth, Jan Sort,
Gunnar, Hans, Per F., Preben, Mads, Kurt Nørgaard, Rune,
Ole Hald, Ivar. Henrik var vores gæst. Henrik er måske
interesseret i optagelse i vores forening. Formanden
Preben startede Hulemødet præcis kl. 18:12:50 med at ringe
med klokken og tænde sandhedens Lys. Formandens ord:
Hej alle svende, dejligt at se så mange i dag til dette
hulemøde, trods det at så mange er ude at rejse for tiden.
Vi har nogle punkter på dagsordenen i dag:
1. Hjælpere til div.: servering af maden og drikkevarer samt
oprydning, (hertil meldte Mads og Rune sig).
2. Hulevagter: vi har brug for en hulevagt til d. 22/12
(hertil var der ikke nogen der var interesseret, (så det blev
Preben).
3. Vi er godt i gang med forberedelserne til vores 100 års
jubilæumsfest, indbydelser er sendt ud og også til „Den
farende svend“.
4. Naver venner? Ja det kan lyde som en gentagelse, men
det er jo ikke De samme der sidder til hulemøderne. Vi
kunne godt tænke os en hulefar/mor, eller evt. et par der
kunne hygge om os og passe på hulen. Det er ikke bare for
at få flere medlemmer, men udelukkende for at åbne op for
eventuelle „Ildsjæle“ der vil gavne vor sag, selvom de ikke
selv kan blive Naver.
5. Nogen der har kommentarer, eller nogle tilføjelser ?
(vi blev enige om at tænke over det).
6. Foto: nye fotos til vor fotoramme, der mangler nogle,
Dem der ikke har fået taget foto kan få det taget i dag.
Alle billeder skal gerne være i orden til den 12/1-2019.
Hvorefter formanden takkede for ordet. Vi havde den 17/11
og 18/11 Julemarked i Håndværkerhuset, hvor der kom
rigtig mange besøgende. Lis „Kok“ Jessen som vi ikke ser
så tit var her også. Lis har været medlem i Aalborg siden 1/
9-1986. Lis har før i tiden lavet krus med navn på til os.
Lotte Kløve kom også, Lotte Kløve er datter af Eiler Lind
Andersen Kløve og barnebarn af Helmuth Kløve. Lotte
havde også en hilsen med fra hendes mor Inge Kløve.
Vi sang nr. 32 Naver kæk. Derefter nr. 15 I et vinhus.
Gunnar gav en omgang da han havde fødselsdag (77 år),
tak for det Gunnar og tillykke (Gunnar slap naturligvis ikke
for sang og blærerøvshatten).Maden var Kurt Nørgaard
mester for: marinerede sild samt stegte sild. Herefter
grønlangkål m. Medisterpølse og skinke samt brune
kartofler. Til dessert risalamande og kirsebær sauce.
Tak for en herlig mad Kurt.
Så blev der snakket politik, så bødekasserne måtte findes
frem.
Så gik vi over til at snakke om nu også at „Bottle-piloten“
på vores snapseflaske, giver det den skal. Men den er god
nok, der kan være

2 snapse i et snapseglas + at der er 2 mm. op til kanten af
glasset, det er nu videnskabeligt bevist (så er
undertegnede straks mere rolig).
Så gik snakken om hvor lille Verden egentlig er, når man
har rejst meget og flere gange har mødt folk man kender
rundt omkring på Kloden (dette vil jeg skrive om senere da
det faktisk fylder ret meget).
Atter en hyggelig aften i vores hule.

FREDERIKSSUND
Julefrokosten 2018.
17 forventningsfulde Naver/venner havde fundet vej til
vores hule. For at opleve endnu en fantastisk dejlig
julefrokost. Poul. E havde anskaffet julemenuen, som bare
var helt tiptop i orden. Torben var den første til at slå på
klokken, selvom herlighederne ikke engang var begyndt.
Under hele middagen blev klokken benyttet rimelig ofte.
Midt under sildeanretningen dukkede Anita pludselig op
for at ønske glædelig jul til os. Snapseflaskerne blev løftet
rigtig mange gang i begge ender af bordet. Per, Bager,
spiste sig til åres mandelgavevinder. Efter en kort pause,
var det tid til dagens højdepunkt. Raflejulegave
konkurrence. Det fik stemningen helt op i loftet, så en
lampe måtte slukke. Efter lidt festligt julehumør sang vi
Minderne. hvorefter vi ønskede hinanden God jul.
Vh. Per.
Endnu et år er gået, og vi vil fra bestyrelsen ønske alle og
jeres familier et godt og lykkebringende Nytår.
Næste huleaften er 4.janaur 2019 til kogesild. Hulevagten
har bestyrelsen. (Der er frikadeller og kartoffelsalat til dem,
som ikke spiser kogesild)
CUK-Frederikssund ønsker tillykke til:
Jan-Erik Johansen med fødselsdagen den 1.1.2019
Kaj Hansen med sin 70.års fødselsdag den 2.februar 2019
NV - Gunner Vilhelmsen med sit 20.års jubilæum som Nv
i CUK-Frederikssund den 5.februar 2019

FREDERIKSSUND
Hej Alle først ønskes alle et rigtigt godt nytår herfra. I
Frederikssund holdt vi julefrokost den 1. december vi var
17 mand. Og klokken blev flittigt brugt, tak til Torben,
Bente, Claus og vores kommende medlem Kim, vi fik
sunget nogle nye sange, hvilket gik som det

6.
plejer ikke alt for godt men de blev gennemført. Da der ikke
var nogen som ville komme frem med mandlen, måtte
Formanden spise hele 3 portioner inden Per B komme frem
med den, han fik en dejlig stor æske Toblerone. Vi fik også
gennemført det årlige pakkespil, det var som sædvanligt
rigtigt muntert og Kurt kom hjem med sin egen pakke, og
så siger vi tak til vores medlemmer fra Als Claus og fru
Christina fordi de endnu engang har lagt turen omkring
Frederikssund. Vi håber alle nu er kommet godt igennem
julen og er klar til et dejligt 2019.
Husk kontingent skal være betalt senest den 5. januar.
Vi siger tillykke til Jan med fødselsdagen den 1. januar.
Med kno Kisser

HERNING
Vi havde så årets sidste hulemøde i slyngelstuen i Lind. Vi
er heldige at formanden har lukket udestuen til et varmt
hulemøde. Vi var 10 stk. der var mødt op. Der bliver
snakket om vores egen hule hver gang og det bliver nok 2.
3. mdr. i det nye år inden vi kan starte renoveringen. Så var
der maden som er meget vigtig: ålerøget oksesteg,
kartofler og garniture + tyttebær og en henrivende sovs.
Bærrene var selvplukket og kartoflerne havde formanden
selv skrallet. Det er da godt han ikke har 8 til 4 job så
havde vi da nok fået mad udefra. Nu er der jo også en Fru
Lauge skal vi ikke glemme. Tak for mad. Formanden havde
ordet og måtte meddele at Peer Rønn var taget ud på hans
sidste rejse. Æret være hans minde.
7/12 julefrokost.23 deltagere det var dejlig at se så mange
kunne finde fam. Haldurs residens. Luftklaveret var stemt
og vi startede med samlet er vor naverflok. Øl på bordene
så var stemningen der. Menu: Sild, fiskefilet, ribbensteg,
glaseret skinke, leverpostej og ost til at slutte af. Så var
der hvis ikke mange der kunne spise mere den dag. Da vi
kom til ribbenstegen havde formanden en (sand) historie.
Det var præsten og kordegnen der var på vej op til alteret
for at få lidt altervin efter gudstjenesten. Så ser de fru
Pedersen ligge på gulvet
mellem bænkene. Hvad
laver du fru Pedersen, jeg
leder efter et gebis, jamen
jeg har mine siger
præsten. Det er min
mands, jamen han er her
jo ikke siger præsten. Nej,
men hvis han har
gebisset, spiser han alt
sværen inden jeg kommer
hjem. Vi havde også
lotteri og det skulle helst
give overskud + plus
salg af diverse
drikkevarer. Det kostede
jo 500kr. at besøge
Haldurfamilie.

Næste dag da vi skulle rydde op kom fru Haldur og sagde
det kun var 250kr. Glad formand, så løb det lige rundt. Vi
sluttede af med minderne og der var ikke et øje tørt.
Det var en rigtig god julefrokost tror jeg alle vil sige og tak
til dem der hjalp til.
Næste gang vi mødes er til verdens bedste æbleskiver og
det er ved MESTEREN selv. Bodegaen i Lind.
Med kno i bord
Peder

HILLERØD
Lørdag den 24/11 havde vi vor traditionelle julefrokostmesse. Vi var 12, og der var rigeligt med remoulade, stegte
løg og i øvrigt også alt andet, hvad som til en julefrokost
sig hører, så brugsuddeleren nord om Hillerød skal ikke
klandres for hans bidrag til vor juleforberedende og
vinterindledende joule-indtag. Blot fandt vi aldrig
mandelen i risengrøden, og det er jo ellers en væsentlig
ting. Så marcipangrisen bliver vel fordelt med et ribben til
hver på vor snarlige gave-huleaften. - - - Andet, som vi
heller ikke fandt sidste huleaften, i al fald de fleste af os,
var det rigtige beløb i bødekassen. Mange må i årets løb
have haft et sådant rod i samvittigheden, at man har
forsøgt at bøde herfor med aflad i kassen. Der var i al fald
mere end forventet, og kun John havde en sjette sans, der
bragte ham ganske nær på det rigtige facit. Som det
generøse menneske han er, lod han vinder-snapsen stå til
senere fælles afbenyttelse, tak for det! - - - Og allerede
tanken om ”aben” bringer mig til det lovede 2. og 3. vers af
”Drikkesangen”: ”Mig Tørstens Dæmon plager tit; Men
hver Gang den sig melder, Jeg griber blot til Glasset mit Og
ned dets Indhold helder. Alverden nu mig synes le, Af
Fryd mit Hjerte dikker. Jeg kunne ingen gøre Vé, Jeg
drikker, drikker, drikker! - - - Men for hvert Glas, jeg skyller
ned, Mig Tørsten værre plager, Min Gane brænder, jeg
bli´er ved Til intet mer mig smager. Hvad gør vel det, om
jeg til Slut i Rus paa Gulvet ligger? Min Pligt jeg gjorde
hvert Minut, Jeg drikker, drikker, drikker!” - - - - Med håb
om, at alle i denne søde juletid får nok, men også kun hvad
der er dem sundt, fornuftigt og retteligen beskåret, ønsker
vi alle en Glædelig Jul. - - - Næste huleaften er den 11. januar
2019 kl. 18, og næste messe den 26. januar kl. 13. - - Hulefar Peder har ikke mere fastnet-telefon, så tilmeldinger
kun på tlf.nr. 27 94 01 34.
Med kno, Bent

7.

HOLBÆK

KØBENHAVN

Der var 20 personer til vores julefrokost. Tak til Odense for
at holde os med selskab denne dag. Jens havde taget 2 fl.
Snaps og en del øl med til julefrokosten. Om det var
indkitning eller om det var på grund af den nylige
overstået 70 års fødselsdag, vides ikke. Julemaden var
som altid god. Der var hele 2 mandler i risalamanden i år,
men kun den ene blev fundet, så den overskydende
mandelgave gik til raflespillet. Raflingen gik helt som det
plejer og det er at stjæle fra nabobordet uden hæmninger,
for det giver flest gaver. I år var der en ekstra stor gave
med til raflingen og den vandt Pia.
Godt nytår fra Holbæk
TL

Med stor beklagelse måtte vi igen aflyse årets
generalforsamling den 18.11., der skulle have været afholdt
i forbindelse med månedens kombinerede SvendeHulemøde og Søndagsmesse. Aflyst blev Bankomad- &
Spil den 1.12. absolut ikke. Efter frafald var vi 18 der havde
mange dejlige timer sammen. De sidste par gange har vi
fået platter til mavsen, men i år synes Leifs svigerinde
Jonna at And & Steg igen var på sin plads. Behøves jeg
skrive and-et end BANKO!? Det blev der i hvert fald også
råbt under spillene bagefter. 10 spil med gevinster på 1
række og pladen fuld plus 3 ekstraspil med banko også på
2 rækker. Nøøøjj, hvor blev der slæbt hjem. Nogen mere
end andre. Desværre var heldet ikke med alle, snøft, men
de gjorde hvad de kunne. Flere havde dog „lidt“
udfordringer med hørelsen/forståelsen, da
nummeropråberen Sven Aage jo som bekendt kommer fra
det sønderjyske;-). Endnu engang tak til sponsorerne,

HØRNING
Så er det ved at være slut for Hørning Naverne. Som nok
alle ved, ophører vi pr. 31-12-2018, det har været nogle
gode år i Hørning, bestemt ikke spildte. Tak til alle der har
besøgt os i tidens løb: Tak til alle Navere der har været
medlemmer i Hørning gennem årene. Tak for de mange
gode arrangementer og udflugter. Tak for de mange
venskaber der er kommet ud af at Hørning Naverne.
Nu er tiden til at vi der er tilbage, går videre til andre
foreninger. Mit håb er at jer der går videre vil gøre et lige
så godt stykke arbejde for den nye forening, som i har
gjort for Hørning Naverforening. Tak til Århus der mødte
op ved Jenses bisættelse med fane og 3 personer, Vi fik så
også luftet Hørnings Fane for sidste gang. Det var lige i
Jenses ånd med faner. Familien havde sørget for gravøl og
smørrebrød, Flot afsked. Hulen er ryddet i god samklang,
vi har fejet efter os, så vi kan alle rejse videre med god
samvittighed. Tak til jer alle
Niels Vase
(Formand til 31-12-18,
Jeg drager videre
til Sønderborg)

KOLDING
Et stille hulemøde den 27/11 med Verner hjemkommet fra
en fjorten dags tur til Svejts og har planer om en rejse til
Thailand i januar. Lørdag den 2. februar afholder vi vores
Nytårsparole. Med Hulefar Erwins lækre Buffet bord. Pris
pr. deltager 100,00 kr. Tilmelding til Erwin 40 42 89 88
senest 25. januar.
Med Naver Nytårshilsen Arne Brogaard.

Bankomad- & Spil i København, der igen er et minde til hele pladen fuld

køkkenet og deltagernes store købelyst! Et stort P.S.: Vi fik
selvfølgelig ligeledes risalamande. 3 skåle = 3 mandelgaver! Lørdag den 12. januar i det nye år, kan man komme
til Stiftelsesfest både i Aalborg og i København. Så der er
næsten ingen undskyldning for ikke at deltage et af
stederne. Aalborg fejrer 100 år - STORT tillykke, men vi
slår det kærligt aldersmæssigt med 20 år!
Arrangementsmæssigt vinder Aalborg, men selvom „vi“
har de år mere „på bagen“, holder vi os naturligvis ikke
tilbage med en god fest, og det er jo ikke nogen
konkurrence. København inviterer på denne måde til
vores 120 års Stiftelsesfest, som nævnt lørdag den 12.
januar kl. 13.00. Efter devisen skal der være fest så lad der
være fest, bliver det helt sikkert igen en minderig dag hvor
de utrolig mange år skal fejres. Kage med 120 lys kan vi
ikke love. Dagen er fastsat til at blive holdt i Hulen, men
måske lader vi „Tordenskjolds soldater“ puste ud, så vi for
en gangs skyld skal ud. Men lad os nu se. Det vil i hvert
fald glæde os at se så mange som muligt på denne særlige
dag, der er selve dagen. Sidste tilmelding den 6. januar,
men meget gerne før til undertegnede på mobil 29 85 16 99.
Onsdag den 23. januar åbner Hulen for årets første
Svende-Hulemøde, hvor der efter Stiftelsesfesten helt
sikkert bliver en hel del (godt) at tale om. Så vi ses
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selvfølgelig, ik’? Da det ikke vides om Postnord får næste
nummer af Svenden ud i tide vil jeg til sidst lige nævne, at
det snart igen er tid til en Søndagsmesse, nemlig den 3.
februar. Jeg ønsker hermed alle ude som hjemme et rigtigt
godt nytår. Ser frem til et 2019 sammen med gode navere
og navervenner. Ude som hjemme.
Arrangementer:
12.1. kl. 13.00 Stiftelsesfest
23.1. kl. 13.00 Svende-Hulemøde
3.2. kl. 13.00 Søndagsmesse
Med kno i bordet
Niels „2 m“

LOS ANGELES
Vi har nu afholdt Mortens Aften. Fuldt hus og god mad og
glade mennesker. Nu ser vi frem til december mødet, hvor
vi traditionen tro serverer flæskesteg og ris a la Mande.
Denne aften har vi også elektion, så må vi se om alle bliver
på deres tildelte poster.
SPECIEL NOTICE:
Los Angeles afholder som nok bekendt 85 Aars jubilæums
fest i april 2019. Da der kun er 3 måneders tid tilbage inden
festen er det nødvendig at tilmelde snarest muligt da der er
begrænset plads. Derfor først til mølle får først malet.
Håber at høre fra mange gode navere fra Danmark/Sverige/
Færøerne/Canada.
Hermed ønsker vi alle Navere verden over en rigtig
Glædelig Jul samt et godt nytår.
Vi ser frem til et rigtig godt år i 2019 med mange besøgene
Navere.
Med Kno
Arne O. / Bo

NYSTED
Hulemøde den. 6. december 2018. Ved aftenens hulemøde
mødte 11 svende et par timer før end normalt kl. 19:00, der
skulle først holdes hulemøde inden julefrokosten som
skulle holdes i Stoppestedet, som i dagens anledning var
lånt til julefrokosten. Aftenens gæster var inviteret til kl.
18:00. Transport fra hulen til stoppestedet forgik på gåben
eller på cykel, Oldermanden havde udsendt mail til
svendene om, at der ikke ville være forplejninger under
transporten. Julefrokosten gik godt som forventet og de
20 fremmødte hyggede sig sammen i et par timer,
endvidere blev der sunget julesange og med stor ros fra
Dirigenten, som i dagens anledning havde glemt
taktstokken. Ved næste måneds hulemøde den. 3. januar
2019 bliver der serveret oksehaler af Hulefar og Hanne, og
er efterhånden blevet til en tradition, at første hulemøde i
det nye år, bliver der serveret denne ret. Minderne blev
desværre ikke sunget denne aften og efter oprydningen kl.
22:00 var det tid til at gå hjem. Tak for en dejlig aften
svende.
Med kno Oldermanden

NAKSKOV
Hulemødet d. 8/12 blev et kort møde, da vi skulle have en
10 retters mad både koldt og varmt, men der blev tid til at
synge når samlet er vor naver flok, så vi sagde pænt
glædelig jul til hinanden. Næste hulemøde bliver fredag d.
4/1 så har alle vel kommet godt ind i det nye år.
Nakskov siger godt nytår til alle.
Med kno i bord Henning Brogaard

NÆSTVED
Lørdag d. 08.12 kl. 13 mødtes 25 forventningsfulde
personer til julefrokost. Der var dækket op med rødt og
pyntet med gran, så alle blev mindet om den kommende
højtid. Vi havde nogle fantastiske timer med sang og
bægerklang. Sidst på eftermiddagen måtte vi holde en
pause i spisningen, for at vi senere kunne få plads til
osten. Pausen blev brugt til at holde auktion over de
pakker, vi alle havde haft med. Det er altid et muntert
indslag. Dagen sluttede med kaffe og julebag.
Festudvalget siger tak til alle, der deltog med det gode
humør samt de sjove indslag. Klokken blev 23, inden de
sidste fik slukket og lukket. Nu ser vi frem til at mødes i
hyggeligt lag i 2019. Vi lægger ud med hulemøde d. 04.01.
Det er altid spændende, hvad der sker i det nye år. En ting
er sikkert: Det bringer hygge og godt samvær.
Hilsen Marianne

ODENSE
Vi har afholdt julefrokost onsdag den 28/11. Vores kasserer
Arne Jørgensen er blevet opereret og går hjemme for at
samle kræfter. Men selv om Arne ikke var der, havde vi en
dejlig julefrokost med god mad og hygge. Der blev spillet
om nogle julegaver og snakken gik livligt. Vores tur til
Holbæk den 1. december blev planlagt. Der var desværre
lidt frafald til turen, men december måned er en svær tid,
da der er mange aktiviteter i gang for folk.
Ole Bøwig

RANDERS
Lørdag den 24/11 havde vi god plads ved bordet til den
dejlige mad, som Freddy og Bitten helt selv havde hentet.
Vi endte på 9 deltagere, og vi gik hverken sultne eller
tørstige derfra. Både Hans og Bitten ringede med klokken
og blev behørigt behattet og besunget. Første udfordring
var at gætte sparebøssens indhold, men der var heldigvis
en ledetråd – beløbet var et andet end sidste år…
Bitten kom tættest på med sit gæt på 560 kr., for vi havde
været så artige, at der kun var 421,50 i sparebøssen.
Nu var vi blevet forfærdeligt sultne, så vi fik lidt mere mad,
inden Bitten sørgede for julepakkeuddelingen, der gik
efter tallerkennumre. Vi fik endnu mere mad, og så var Jan
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pludselig væk. I stedet fik vi besøg af en repræsentant fra
Snevit, der ville sælge os nogle renvaskede bankpakker. Vi
måtte også lige klare et valg – og et omvalg – af Snevits
bestyrelsesformand, så alt kunne gå rigtigt til. Da alle var
velforsynede, kunne vi sælge vores gode, gamle flaske til
den fantastiske pris af 920 kr. Den blev heldigvis fluks
doneret til Hulen igen, så vi kan sælge den en gang til.
Efter disse strabadser ringede KB med klokken og blev
sunget for, og så kom Jan søreme igen – det er synd, han
går glip af det sjove hvert år. Vi rundede frokosten af med
en dejlig dessert, og dagen fortsatte med sang, snak og
latter. Dejlig julefrokost. Tirsdag den 4/12 mødtes vi en lille
flok i Hulen, fordi kommunen kom på besøg. Det ser ud til,
at computerdrengene er på vej væk, og at der kommer en
ny forening i huset. Derefter vil kommunen etablere et
bruger råd, så vi, der deler huset, lettere kan lave aftaler
med hinanden. Fredag den 7/12 var vi 8 til hulemøde.
Hans og Bente havde lavet dejlig gullasch med ris og
flutes, og der var en salig ro, mens vi spiste, for alle nød
det. På hulemødet vendte vi julefrokosten og mødet med
kommunen. Derefter gennemgik vi udkastet til års
program. Der var et par forslag til rettelser, så
undertegnede skriver lige rent og tager det med i Hulen
igen. Det kommer også på mail til dem, der har det.
Vores åbne hus, der gerne skal trække nye medlemmer til,
bliver den 11/5 2019.
Den 31/12 kl. 10-12 har vi vores sædvanlige nytårs tamtam,
men i år er det præcis 10 år siden, vi begyndte at bruge
Hulen på Høvejen, så vi prøver at kræse lidt ekstra for
hinanden. Næste hulemøde er fredag den 4/1.
Undertegnede finder lidt spiseligt.
Vi siger tillykke til Bitten, der fylder 75 år den 18/1 2019.
Med kno, Helle

pigerne nu syntes passede til dejlig mad. Herfra Hulen i
Silkeborg vil vi Ønske alle Naver og Deres Koner/ kærester
en Rigtig Glædelig Jul og et Velsignet Nytår 2019.
Mdr. Vits:
Mor… Mor… Mor, hvorfor er du så tyk om maven?
Fordi jeg har en baby derinde.
Hvem har givet dig den?
Det har far.
Pigen løber ind til sin far og spørger:
Er det rigtigt, at du har givet mor en baby?
Ja, det er rigtigt.
Er du klar over, at hun har spist den…?

Med Kno Christian
Rigtig Glædelig Jul Alle.

SAMSØ
Søndagsmøde 18/11. Ikke mange denne gang. Men vi som
var tilbage hygget os. Vi har også tørret støv af
sangbøgerne, med stor respekt til Annette. . Hygget os så
meget, så vi var nødt til at fortsætte hjemme hos
undertegnende.
Hulemøde 2. dec. Hyggeligt lille hulemøde. Sangbøgerne
blev fundet frem med forslag fra Ebbe, med en skål for den
mø....... vi bliver bedre og bedre til at synge. Vi sender de 3
sidste Den farende Svend, til afdøde Mogens Guldmands
datter. Ham savner vi. Julefrokost 16.12. Der skal der
hygges. Med God Jul og Godt Nytår til alle foreninger i ind
og udland og God Jul og Godt Nytår til Ræven øens
værtshus. Hulemøde 6/1 2019........Nytårstaffel 19/1 2019.
Hulemøde 3/2 2019.
Med kno i bordet fra Åse.

SILKEBORG
Silkeborg Nyt. December 2018
Hej alle Kære Naver venner. Vi havde mdr. møde den 25.
november med deltagelse af 6 personer. Mødet startede kl.
10.04 hvor Boje bød velkommen til De fremmødte.
Hvorefter vi sang ” når samlet er vor naverflok ”.
Boje sagde tak for Dejlig sang, og fortalte at der var lavet
ny kalender for 2019, helst uden fejl og mangler.
Vi har fået nyt køleskab og så er der igen Kolde Øller, der er
også kommet Nye skraldespande, så nu skal der sorteres i
affaldet. Der er lavet aftale med Alex om at han gerne vil
have medlemmers tlf. nr. på bagsiden, så dette ønske har
jeg i mødet kommet. Da der ikke var andre der havde noget
på programmet sluttede mødet kl. 10.24. hvor Formand
Boje gav en omgang på hulens vegne. Tak.
Ja så nærmer sig Julen sig og derfor har vi haft en Dejlig
julefrokost D. .1 dec. Der var 22 personer som deltog og
det var til en rigtig hyggelig dag, hvor medlemmer kom med
hjemmelavet mad, så der manglede bare ikke noget, der var
rigelig, også de små til silden og hvad nu drengene og

SLAGELSE
Slagelse Naverforening siger tak for alle hilsnerne til vores
Stiftelsesdag d. 22.11.
25.11.2018 var der ”Jul i Hulen” hvor vi startede med
julesangen: ”En lille nisse rejste”. Derefter dejlig gløgg og
æbleskiver, småkager, kaffe og muffins. En masse pakker
som blev solgt til fordel for foreningen (kr.2000) som Ejner
takkede for. Vi var 15 voksne samt Rollo. Rigtig dejlig
eftermiddag.
Med kno i bordet.
Helle.
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VEJLE

Hulemøde d. 7. dec. 2018: Vi var mødt 7 medlemmer frem
som indledte med sang nr. 30 og det var tydeligt at, den
synger vi ikke så ofte. Tilmeldingen til Nytårstaflet blev
foretaget af Ejner blandt de tilstedeværende + de som har
tilmeldt sig tidligere. Resten er blevet orienteret via mails.
Der var desværre fravær pga. sygdom, men der skal lyde
en kæmpe TAK til Inga og Harry for sponsoreringen af det
nye komfur. HUSK! Generalforsamlingen d. 16. februar
2019 kl. 18:00. Så var det tid for at indtage de medbragte
”klemmer” som, for nogle af os vedkommende, blev
efterfulgt af liflige dråber. Vi prøvede at gøre kassererens
ord til skamme om at han ikke længere har den store
indtjening på drikkevarerne. Men vi må nu nok give ham
ret. Ca. kl. 21:30 blev minderne sunget og alt var gjort pænt
rent. Derfor kunne vi ligeså godt tage hjem.
Med kno i bordet.
Erik
Kommende arrangementer og mærkedage!
4. januar: Hulemøde kl. 18:30.
1. februar: Hulemøde kl. 18:30.
16. februar: Generalforsamling kl. 18:00. – Tilmelding til
Erik.
1. marts: Hulemøde kl. 18:30.
5. april: Hulemøde kl. 18:30.
9. april: Søren Kirkeby 20 års jubilæum
14. april: Linda Mørkeberg 75 år.
3. maj: Hulemøde kl. 18:30.
7. juni: Hulemøde kl. 18:30.
7. juni: Bodil Hjorth Rasmussen 60 år.
15. juni: Erik Hjorth Andersen 70 år.
5. juli: Hulemøde kl. 18:30.
6. juli: Udflugt. – Tilmelding til Erik.
Lørdag d. 3. august: Hulemøde kl. 12:00 – herefter Grill
kl. 13:00. – Tilmelding til Erik.

SØNDERBORG
Hulemøde d 7-12-2018. Vi var 3, da en del der er til noget
andet, men Julefrokost gik godt humør var der hele dagen,
da der var noget til maven og halsen. Så er det til at være
tid til KONTORGINT. G.F.D.15-3-2019. KL.12. Næste
hulemøde D.04.01.2019. KL.19.
Med kno i bordet John

Mødet den 30. november, byder Formanden velkommen
og vi starter med at synge nr. 75. Så havde vi indkaldt til et
lille ekstra generalforsamling, det blev ordnet, så nu er det
så på plads. Per foreslog at vi tog en sang mere, og det
blev nr. 82, alle husker vel sin valsetid. Vi var 14 pers og en
gæst, som meget gerne vil optages, så det bliver nok
første i det nye år. Og måske 2 mere, så det lyder skønt,
med nye folk. Så har der været besøg fra Horsens,
Flemming Sørensen, han havde en del ting med, som
havde været hans farfars, som havde gået på valsen
omkring ÅR 1900, han var der den dag der var gule ærter,
så kunne han jo også se hvordan der kan hygges. Den 28.
november var vi 5 der var til bisættelse i Jelling, ved Tove
Knudsen, enke efter Hakon Knudsen, så Tove havde
været meget i hytten, bl.a., når det var Skt. Hans, og der
blev lavet æbleskiver. Æret være Tove minde. Maden stod
Inger for, sild og julekål, Tak Inger. HUSK VORES
VINTERFEST DEN 19. JANUAR, 2019. TILMELDING TIL
HANS EMBORG SENEST DEN 12. JANUAR 2019. Vi i
Vejle håber i er kommet godt over Julen og vil ønske jer
alle et godt Nytår, håber vi ses til vores 100års Jubilæum til
Pinse. Johnny Lindskjold ønskes tillykke med de 75 år den
13. januar.
MED KNO LIS

ÅRHUS
Den 7/12 havde vi vores årlige julefrokost. Formanden var
mødt tidligt denne aften, ved ikke om han var faldet ud af
sengen, eller om det var Lisbeth der havde jaget med ham.
Ole L. bød velkommen, havde en hilsen fra København
naverne. Kalenderen blev sendt rundt en sidste gang
inden den ryger i trykken. Ole havde fået et brev fra en
gammel kone, der spurgte om noget familie der havde
været navere. Der var kommet indbydelse til Ålborgs 100
års jubilæum. Om 14 dage er der julehulemøde. Der var
tilmeldt 17 personer denne aften, men 19 dukkede op, der
var heldigvis mad nok, men husk nu at tilmelde jer. I aften
blev der sunget en del julesange, nr. 59 og 57, det lød ikke
lige godt alt sammen, men vi fik da renset ørene. Else
foreslog så nr. 47, og Ole Michael nr. 28. Så sangstemmen
blev da smurt denne aften. Ved 23 tiden smuttede jeg hjem
af, da jeg var ved at falde i søvn ved bordet, om det var al
maden eller de våde varer der var skyld i det vides ikke.
Hvad der så skete i hulen må guderne vide.
Søren H. Kristensen ønskes tillykke med de 75 år den 22/1,
og Børge H. Andersen tillykke med de 80 år den 23/1.
God jul og godt nytår. Vi ses igen i 2020.
Med kno Chefsekretæren…

www.naverne-CUK.dk
HOVEDBESTYRELSEN:
Emner til behandling i HB, skal være formanden i hænde
senest den 25 i måneden.
Formand: Kaj Jepsen, Münstervej 36, Strib
DK-5500 Middelfart
Tlf. 7586 9335 – 3070 5576 – E-mail: liskaj-d-j@mail.dk

Prøv en bank der tænker
på andet end penge
Jernbanegade 2 - 4200 Slagelse - 38 48 30 56

Næstformand: Carl-Otto Enevoldsen
Dahlerupsvej 11, 4583 Sjællands Odde
Tlf.: 4035 5056
E-mail: carl-otto@live.dk
Tilmelding og udmelding af medlemmer,
Adresseændringer i indland og udland til
E-mail: adr@naverne.com
som 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

