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Vejle melder næsten klar til pinsestævnet /
100 års jubilæet 2019
Stævnet kommer til at foregå på Domus i Vejle, hvor man
har været så venlige at låne os lokaler. Det meste af stævnet vil komme til at foregå der. Vejle kommune har også
været så venlige at give lov til, at indskrivningen kan blive
på det gamle rådhus.
Domus ligger næsten i bymidten, så de valgte
overnatningsmuligheder er inden for 10 til 15 minutters
gang fra Domus.
Vejle betyder vadested. Det blev navnet på den bebyggelse,
som blev anlagt på en holm kaldet Ådal, hvor Grejs Å optages i Vejle Å, umiddelbart før den løber ud i fjorden.
Ældste kendte købstadsprivilegier blev udstedt af kong
Valdemar d. III den 16. august 1327.

Domus

Vejle er naturligvis ældre. Arkæologiske udgravninger syd
for Kirketorvet viser, at der har været bebyggelse omkring
år 1100. Vejles ældste bygning er Sct. Nicolai Kirke fra
midten af 1200 tallet.
Vejle Mølle er anlagt i 1200 tallet med en mere end 700
meter lang møllekanal langs Dæmningen mod øst. Desuden havde byen endnu en kanal Midtåen. De to kanaler
har sammen med kongens borg Castrum Wæt befæstet
Vejle. Borgen var anlagt der, hvor rutebilstationen nu ligger. Navnet er Borgvold.

Vejle gamle rådhus

Fra midten af 1800 årene oprettedes en mængde af virksomheder. Vejle blev i højere grad end andre
købstæder præget af storindustri; CM. Hess Jernstøberi (1876), Vejle Bomuldsvarefabrik (1896),
Vejle Bolte og møtrik fabrik (1899). Senere slagteriet Tulip tyggegummi fabrikken Dandy og mange
andre.
Så velkommen til Vejle.
Med kno
Hans Emborg

2.

FØDSELSDAGE
D. 15-2-2019
85 år

TAK - TAK - TAK - TAK

Niels Mikkelsen (Los Angeles)
23849 Califa Street,
Woodlands Hills, CA 91367
USA

D. 20-2-2019
75 år
NV

Tonny Nielsen (Herning)
Grundtvigsvej 36, st.th.,
7400 Herning

D. 22-2-2019
65 år

Helle Vilhelmsen (Zürich)
Überlandsstrasse 341,
CH-8051 Zürich
Schweiz

D. 23-2-2019
90 år

Knud Balling (Los Angeles)
1865 Los Robles Avenue,
San Marino, CA 91108
USA

○

Niels Bartholdy (Calgary)
84, 2511 - 38 Street NE,
Calgary, AB T1Y 4M7
Canada

Gunnar Danielsen (Aalborg)
Vestergade 11,
9400 Nørresundby

D. 11-3-2019
25 år

Else Marianne Westergaard (Århus)
Højgårdsvej 24,
8362 Hørning

D. 11-3-2019
25 år

Otto Westergaard (Århus)
Højgårdsvej 24,
8362 Hørning
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D. 14-12-2018
Nyt medlem i Naverne Hillerød
Annelise Lundgaard Johansen

D. 1-3-2019
25 år

○

○

D. 05-10-2018
Nyt medlem i Naverne Aalborg
Jann Leth

○

○

○

D. 07-09-2018
Nyt medlem i Naverne Aalborg
Erik Qvist Andersen

JUBILÆUM

○

○

CUK Naverne byder velkommen til:

D. 11-3-2019
65 år

○

○

Tak for de venlige hilsner til min fødselsdag.
Med kno,
Henning Sørensen, Randers

○

Preben Adriansen (Aalborg)
Paletten 6,
9200 Aalborg SV

○

○

Stort tack för alla hälsningar, Telegram och mail som jag
har mottagit i samband med 60 års jubileum i Naverne.
Det värmer gott här i vintermånader. Tack alla.
Med naverhälsning.
Anton M Paulsen.
Stockholm.

D. 11-3-2019
65 år
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Velkommen til nye medlemmer
I Svenden byder Naverne velkommen til
nye medlemmer i Naverforeninger under CUK.
Oplysninger om nye medlemmer sender foreningerne til
adr@naverne.com
Informationer, der er fremme senest den 10. i måneden kan
nå at komme med i næste nummer af Svenden
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

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

○

○

○

○

○

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.

○

○

○

HUSK:
Lovændringsforslag, indstillinger til
årets nav samt æresmedlemmer skal
være HB formanden i hænde senest
den 1. marts 2019.

3.

Nekrolog
Jeg har i dag fået den triste meddelelse, at vores medlem Leif Schmidt den 13. januar er
taget på sin sidste rejse. Han blev i sin tid udlært som tømrer, men arbejde det meste af
livet som byggeleder. Leif har arbejdet i det halve af verdenen, bl.a. flere steder i Grønland
og flere steder i Afrika. Han var i mange år en del af Hørning Naverne, men flyttede i 2012
til Århus Naverne, hvor en overgang var sekretær. Leif har i flere år lidt af kun at have en
lunge, og til sidst fungerede den kun 25 %. Vi vil ved næste hulemøde mindes Leif i vores
hule. Æret være Leif´s minde.
Århus Naverne
Ole Lindeborg

Den 7. februar 2019 kan
Hans Abild, Calgary
fejre sin 65 års fødselsdag.

Tillykke fra foreningen i Calgary.

Den 26. januar 2019 kan
Thomas Krog, Calgary
fejre sin 40 års fødselsdag.

Tillykke fra foreningen i Calgary

Holbæk Naverne
Husk vi har bowling d. 24-02-2019 i Holbæk Megabowl med efterfølgende
spisning i hulen.
Pris 80 kr. Senest tilmelding d. 17-02-2019 til Ole på tlf. 23 10 88 42

4.
Tilmelding til stævnet senest den 28. april 2019
Navn/e:
Adresse:
Post nr.:

By:

Tlf. nr.:

Email:

CUK forening

Delegeret (sæt X)
Lørdag

Søndag

Mandag

Stævnemærke 100,00 kr.

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

Huleaften 125,00 kr.

XXXXXXX XXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

Udflugt m. frokost 250,00 kr. XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

Festaften + natmad 250,00 kr. XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

Delegeret frokost 125,00 kr.

Morgenmad 50,00 kr.

XXXXXXX

---------------------

Pris i alt.

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX i alt:

Indbetalt på konto Reg : 5398

konto nr.: 0250034

100 % kr.

Tilmelding kan foregå på nettet, på hjemmesidens forside vil der være et link man bruger.
Hvis man foretrækker papir er adressen: Inger Emborg
Højtoft 8
7100 Vejle
Overnatningsmuligheder:
Cabinn – eller bedre kendt som Hotel Australia adressen er Dæmningen 6, 7100 Vejle
Enkeltværelser koster fra 424,00 kr. til 808,00 kr. Dobbeltværelser fra 532,00 til 808,00 kr.
Booking koden er NAVERNE. Denne bruges ved at klikke der hvor der står: kode.
hvis man kan booke på mail: vejle@cabinn.com eller på tlf: 76406000 anvendes koden også.
BB Hotel, Orla Lehmannsgade 5, 7100 Vejle
Priserne er fra 475,00 kr. – 10% hvis man anvender koden CUK
kan man booke på www.bb-hotel.dk eller tlf: 70225530
Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle
Tilbyder enkeltværelser til kr. 735,00 og dobbeltværelser til kr. 835,00 inklusiv morgenmad, og
gratis afbestilling senest dagen inden ankomsten.
Kode for booking er Naverne www.vejlecenterhotel.dk eller tlf:76436701

5.

Calgary Naverklub
Afholder ordinær

Generalforsamling
Den 4. april 2019 Kl. 19:00
Dagsorden Iflg. vedtægterne
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være
formanden i hænde senest 15. marts.
Medlemmer i restance har ikke
stemmeret på generalforsamlingen.
Der vil blive serveret gule ærter.
(tilmelding nødvendigt)
Ole Krog, Sekretær, Calgary

6.

Der var engang.....

Jysk Naverstævne i Vejle
(C.U.K.) Søndag den 2. juli 1944.
Vi har hermed Fornøjelsen at præsentere Dagens Program:
Deltagerne samles i Haandværkerforeningen i Vejle.
Gæsterne afhentes efter hvert Togs Ankomst.
Kl. 11,00: Velkomst. Frokost á kr. 2,50 eller medbragt Mad.
Kl. 12,30: Møde for Delegerede. Evt. Forslag indsendes senest 8 Dage før.
For dem, der ikke deltager i Mødet, arrangeres Bytur.
Kl. 14,00: Fodtur gennem Grundet Skov til Dalkroen.
Derefter Køretur i Char-a-banc til Grejs Mølle.
Kl. 15,30: Kaffebord.
Kl. 17,30: Fællesspisning og festligt Samvær. Menu: Kylling og Jordbær med Fløde å Kr. 5,00 pr. Kuvert.
Deltagelse i Fællesspisningen maa af Hensyn til Værten anmeldes senest den 24. Juni til Kassereren Niels Händel,
Aagade 67, Vejle.
Efter Spisningen selskabeligt Samvær til Togenes Afgang.
Hjertelig Velkommen til Vejle den 2. Juli.
Vejle Naverne.

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

FREDERIKSSUND
Frederikssund 04.01.2019. Kogesild. Som traditionen
byder, var vi samlet 15 personer til årets kogesild. En stor
tak skal lyde til Birgit Kaare og Poul-Erik som stod for
traktementet. Det gjorde de til UG. Klokken blev lystigt
brugt af Jan Johansen og af Kaj Hansen, som fylder rund
fødselsdag dem 2.febrauar 2019 (70 år). Efter et par
hyggelige timer, var det tide at synge minderne og sig tak
for i aften. Hulevagten fredag den 1.februar 2019 har Kur
& Kisser. Husk at melde afbud til hulemor på tlf. 42 30 39
75. Onsdag den 20.februar kl.11:00 skal vi igen i år have
Murenes Efterlønsklub til gule ærter.

7.

HILLERØD

CUK-Frederikssund ønsker tillykke til
Kaj Hansen med sin 70.års fødselsdag den 2.februar 2019
Claus Salomonsen med fødselsdagen den 2.februar 2019
NV - Gunner Vilhelmsen med sit 20.års jubilæum som NV i
CUK-Frederikssund den 5.februar 2019
Med kno Jan Johansen

HERNING
Vi havde sidste hulemøde i 2018 den 19/12 og som det er
blevet en tradition havde Formanden lavet æbelskiver. Jeg
tror han kunne sætte en lille bod op ude i Lind og lave en
god forretning der for de er bare gode. Der var så lige også
tarteletter til forret atter et plus til bodegaen i Lind. Tak for
det ingen gik sultne hjem.

Julen er ovre, flæsket fra stegen hænger foran,
overskuddet fra sovsen, fløden fra risalamanden bølger
lystigt i siderne, og livremmen er lindet et hul eller to.
Kunne vi dog blot have delt lidt af det med de små sultne
børn i Afrika! Bedre har det heller ikke gjort det med alle
for- og efterfrokosterne. Og da heller ej med vor gaveaften
den 14/11, meget velbesøgt, bunkevis af æbleskiver og
snakkeri herimellem, dertil gaveauktionerne under
sædvanlig myndig og fantasirig ledelse af Carl, som
bortloddede til pæne bud alt fra lamper og sprut til
dekoreret toiletpapir. - - Om disse overlevnedsvilkår evt.
også har været udslaggivende for vor Hulefars nylige
indlæggelse til observationer vides ikke, men ham som
styrer af vort lokale menageri kan vi absolut ikke undvære,
så han bedes hurtigt komme tilbage på pinden igen. - Også formanden er, af andre grunde, væk – vi afventer
spændte nye rejsebeskrivelser, en ny Hakon Mielche in
spe? - - Apropos formand, bestyrelsesposter m.m. skal vi
allerede nu annoncere vor kommende generalforsamling,
som finder sted lørdag den 30. marts, husk at betale
kontingent forinden. Og husk labskovsen på husets
regning i samme forbindelse. - - - Næste arrangement
bliver messen lørdag den 26. januar, og nu, hvor vi
glædeligvis har fået mange nye navermedlemmer og –
venner, kan vi vel have flere forhåbninger til frivillige
kokke? - - - Alle tilmeldinger til Hulefar Peder på 27940134.
Med kno, Bent

HOLBÆK

Søndag den 6/1 havde vi årets første morgenmøde med 10
deltagere. Det er nu hyggelig med varme rundstykkerpålæg og en DR. Nielsen der var så lige noget gammel
brændevin der lige skulle udryddes. Der blev atter snakket
om vores hule hvornår vi kan komme tilbage. Der er møde i
boligforeningen den 22/1 så ved vi mere til den tid.
Med kno i bord
Peder

Årets sidste møde var som tidligere med dejlig gløgg og
æbleskiver. Aftens samtaleemne var den kommende Ø-tur
til foråret. Der blev talt om længden af turen, 3 eller 4 dage
og ikke mindst om hvilken Ø, som vi skal besøge denne
gang. Vi må vente i spænding til vi hører nærmere fra Øtursudvalget.
Vi afholder generalforsamling d. 15-03-2019. Dagsorden
ifølge lovene. Tilmelding til Biksemad kl.19.00 senest d.
10-03-2019 til Ole på tlf. 23 10 88 42
TL

KØBENHAVN
Sidste arrangement i Hulen i 2018 var Jule-Hulemødet den
18.12., hvor vi begyndte med lidt lunt til et par stykker
brød. Trods fyldte maver, kom der naturligvis derefter
æbleskiver, solbærrom, julesmåkager og Quality street på
bordet. Rommen har de sidste par år erstattet gløggen.
Chokoladen var overskydende sidegevinster fra
bankospillet den 1.12. Vi var 10 det gav en god stemning,
og fik sunget meget mere end vi plejer. Københavner

8.
Naven udkom til tiden. Har du den ikke, kan den hentes
i Hulen, på nettet eller hos formanden. Sidst men absolut
ikke mindst, blev bødekassen tømt efter bare 3 måneder,
og igen med et fantastisk resultat. En STOR tak for
det meget flotte beløb på kr. 3.601,50! De 3 nærmeste gæt
blev et rent familiesammenhold mellem Bruno der kom
nærmest med en difference på -1,50, hans svoger foreningens kasserer Leif med +48,50 og som nummer 3,
Bruno’s hustru og Leif’s søster Anette med +88,50. Sådan!
Februar byder på 2 sammenkomster, som jeg håber der er
stor opbakning. Den første er Søndagsmesse den 3.
februar hvor vi gasser os i denne mørke tid, der dog bliver
lysere og lysere. Denne dag står solen op kl. 08.00 præcis
og går først ned kl. 16.48, så ingen undskyldning for ikke
at deltage. Som altid er der lidt at spise, og ellers står den
på ægte kendt dansk hygge! Lørdag den 16. februar har vi
som noget nyt Egnens dag. Det sønderjyske er nok også i
år sat på pause, og i så fald vil vi prøve at finde en ret fra
en anden dansk landsdel. Der er nok at tag af, men kan vi
hitte ud af det? Vi må se. Sidste tilmelding til formanden
den 10.2. på mobil 29 85 16 99. Sluttelig vil jeg slå et
(tønde)slag for Fastelavn søndag den 3. marts, som vi i
flere år har holdt i afslappet form. Ikke mere tæsk på tønde,
og ud- / beklædningen er kom som du er. MEN
fastelavnsboller skal vi ikke snydes for og naturligvis skal
vi have en lille (?) fastelavnsfrokost med eller uden Overog Underblærer. Giv gerne et praj om du deltager.
Arrangementer:
3.2. kl. 13.00 Søndagsmesse
16.2. kl. 13.00 Egnens dag
3.3. kl. 13.00 Fastelavn
Med kno
Niels „2 m“

LOS ANGELES
Så blev julen og nytåret overstået og nu skal vi så til at
skrive 2019. Tiden går vel nok hurtigt. Vi havde så valg til
vores julemode og alle mand blev genvalgt, så det var jo
let nok, og alle var glade og tilfredse med det. Nu skal vi så
lige have navermode i januar og så står menuen
selvfølgelig på kogt torsk og sennepssovs. Vi holder vel
på traditionerne så de torsk skal nok blive skyllet ned med
maner. Vejret er blevet lidt små koldt her i Los Angeles og
lidt regn fik vi da også så nu snakker alle om vejret men
ingen gør noget ved det. Er det ikke sådan man siger? Vi er
nu i fuld gang med planlægningen til vores 85 Aars
fødselsdags fest i april og der er meget at tænke på. Vi har
allerede fået flere skrevet på listen så vi glæder os til
besøg fra Canada, Danmark, Sverige? Faeroerne. Vi tror
bestemt vi får fuldt hus. Husk at bringe festtøjet, en
Hawaii skjorte og kjole og danse sko, så skal det nok blive
festligt. Vores naverette anholder deres Valentine Lunch i
februar og der bliver spillet BINGO med mange gode
gevinster. Godt nytår til alle.
Med Kno
Arne O./Bo

NAKSKOV
Så er det gamle år gået, så vi siger velkommen til et nyt år.
Her i Nakskov startede det nye år med hulemøde fredag d.
4/1 hvor vi var 7 samlet. Der var ikke meget at tale om, da
julefrokosten og gløgg med skiver og god jul er overstået.
Vi skulle have ny hulemor, da Lilian måtte sige fra grundet
helbred, så vi fik stadigvæk en ordning på dette problem,
så vi stadigvæk kan spise varm/kold mad samlet, så ingen
skal tage mad med. Tak til Bente og Jytte at de har påtaget
det arbejde. Efter at have spist panamakanin med tilbehør
og alle havde fyldt sækken godt op, kom der gang i
snakketøjet, aftenen slutte allerede ved 22.00 tiden.

Næste hulemøde er fredag d. 1/2 kl. 18.00.
Mærkedage:
Gert Dyreholt 5 år 1/1 -14
Johnny Valentin 13 år D.1/1- 06
Morten Clausen 11 år d. 1/1 -08
Jytte Brogaard 3 år d. 1/1 -16
Fødselsdage:
Henning Brogaard 76 år d. 2/2
Morten Clausen 44 år d. 7/2
Vi ønsker alle velkommen i det nye år her fra Nakskov.
Med kno i bord Henning Brogaard

NÆSTVED
Formanden bød d. 04.01 velkommen til de 11 medlemmer,
der var mødt til årets første hulemøde. Et specielt
velkommen til 3 forhåbentlig kommende navere: Eva
Mouritzen, Kaj Larsen og Frank Pedersen. Eva har
arbejdet 2 år som tjener og stuepige på et højfjeldshotel i
Norge. Kaj har været på Cypern. Desuden har han været
udstationeret i Pennsylvania i USA og Schweiz, da han
arbejdede som udviklingschef for Holmegaard Glasværk.
Han har senere produceret håndgranat attrapper til
konkurrencer samt cylindere til oste industrien. Disse har
han rejst rundt og fremvist i Australien, New Zealand,
Brasilien og Island, hvor de senere er blevet solgt til.
Frank har boet og arbejdet som kørselsleder 4 år for DSV i
Malchin i det gamle Østtyskland. Det var i perioden, hvor
Netto åbnede butikker. Vi ser frem til at få disse 3 herlige
mennesker som medlemmer.
Dato for generalforsamling bliver fredag d. 22.03 kl. 18.
Nærmere herom.
Da der ikke var mere på programmet, gik vi ned til
hyggeligt samvær. Vi sluttede aftenen med at synge
Minderne.
Hilsen Marianne

9.

RANDERS

SILKEBORG

Til nytårs tam tam den 31/12 var vi 9 til æbleskiver og
portvin. I år var dagen helt særlig, for det var lige præcis
10 år siden, vi tog Hulen i brug første gang. Det måtte
fejres, så vi snuppede også lige en flaske ”champagne”,
mens vi nød, at den gode stemning fra den gamle hule
stadig holdt sig. Vi fejrede også lige Hennings fødselsdag
med den omgang, han havde lagt til os. Tillykke, Henning
og tak for skænken. Stoffer trængte til lidt klokkeklang, så
han fik en sang, og vi siger tak for skænken. Fredag den 4/
1 var vi 10 til hulemøde inkl. vores tidligere formand,
Bjarne, der var et smut i Randers. Hyggeligt at se dig,
Bjarne: o) Maden skulle på bordet kl. 19, og der stod den
også klar på mit bord – så manglede den kun at blive kørt
til Hulen. Tak for jeres tålmodighed. Hulen lignede sig selv
igen, for Freddy og Bitten havde pyntet op og pillet ned
og pyntet op og pillet ned. Flot arbejde. Der er sendt
årsplaner ud til alle, der har mail, og der ligger flere på tryk
i Hulen. Vi talte om vores Åbent Hus arrangement til maj,
og der var flere ideer til kontakt med unge håndværkere.
Efter alt det officielle lød der munter klokkeklang fra Bjarne
og kort efter fra Bente Løwe. Vi takker og må sige, at
hatten klædte jer begge.
Vi siger tillykke til Bente Løwe, der fylder 60 år den 12/2.
Næste hulemøde er fredag den 1/2. Bitten laver mad.

Silkeborg Nyt. Januar 2019.01.09
Hej Kære Navere.
Aller først Et Rigtigt Godt Nytår til Alle Navere I dette
Ganske Dejlige land. Så lidt nyheder fra Silkeborg selv om
det ikke er meget for en december mdr. Alle har travlt med
Jule bagning og sørge for den rigtige stemning til Dagen.
Men lidt har vi da lavet her i Silkeborg så derfor. Siden
sidst har vi haft en Dejlig Julefrokost med vores Dejlige
Piger, og sig mig om der ikke var pyntet op af vores Dejlige
hulefar da vi kom med de forskellige retter som
medlemmerne havde med. Det var en Rigtig dejlig dag med
friske medlemmer. Så vi var 18 personer til denne dag.
Ellers har der været dejlige hule komsammen i december
med hygge og snak. Ingen Mdr. møde i december der nok i
forvejen at lave i denne Mdr. Vi var 14 deltagere til Nytårs
taffel d. 06-01-19 (også med vores dejlige piger) Her fik vi
Champagne og kransekage, og meget hyggelige sange,
Alle var friske og mødte op med godt humør
Så en rigtig Dejlig dag.
Med kno
Christian.
Mdr. Vits: Lille hans spurgte: mor? Må jeg gå med dig i
bad? Mor: ja, hvis du lover ikke at kigge op eller kigge
ned! Så gik de i bad, og hans kom til at kigge op og så
spurgte han sin mor: hvad det? Hun svarer: det er mors
billygter. Så kom hans til at kigge ned. Han spurgte: hvad
er det? Hun svarer det er mors urskov.
Senere den dag skulle faren i bad og Hans spurgte om han
måtte komme med også svarede faren: ja, hvis du lover at
ikke kigge ned. Så kom hans til at kigge ned. Han spurgte:
hvad er det? Faren svarer: det er farens Tarzan.
Da forældrene skulle i seng så spurgte hans om han måtte
komme med og de svarede: ja, hvis du lover at du ikke
kigger under dynen. Så gik de i seng og Hans kom til at
kigge under dynen og udbrød: mor tænd billygterne
Tarzan er faret vild i urskoven!
Rigtig GODT NYTÅR TIL ALLE.

SAMSØ
Godt nytår igen fra Samsø, til alle foreninger, i ind og
udland. Julefrokosten 16.12 , altid hyggeligt. Alle havde de
lækreste retter med. Dejligt endelig at se vores naverbror
kokke Ib kunde endeligt deltage, denne gang. Hyggeligt
dag. Savner Jørn og Vendelbo som ikke kan klare
trapperne mere. Øv. Formand ude i de varme lande i julen
og nytår. Godt for ham, som arbejder hele sommeren. Vel
undt. Stor renovering i hulen. Vi får det så flot. Nyt toilet
og diverse. Lysnet alle vinduer og skal males bagefter.
Stor tak til vores gode hjælpsomme medlemmer, Ib,
Kristian... Kristian.. pga. han går i Ecco sko og Lars
Gammelgaard og os selv. Næste der sker, er den store
nytårstaffel 19.11.19. Lækker mad, inviterede gæster, gæt
på grisen og gave til rafling. Ja vi hygger os herover. Slet
ikke misundelig, da undertegnende er i Nord Norge.
Tænker på jer.
Hulemøde 3/2. 2019. 11-14.
Søndagsmøde 17/2. 11-14.
Den store generalforsamling 3/3 fra 11/...
God vind fremover Richard, bedste chef redaktør og god
vind til Michael Strange som var en god vejleder for mig
under en trist tid.
Med kno i bordet fra Åse. Samsø Naverne

SLAGELSE
Mandag d. 31. december 2018 var der arrangeret alle
tiders Nytårstaffel i hulen. Jeg tror at Karen havde
”hunset” noget med Ejner idet de var sponsorer og havde
lavet det rigtig flot. Tak for en herlig oplevelse her den
sidste dag i 2018.

Nytårstaffel
2018.
Fotos ved:
Lotte Hansen

10.

VEJLE

4. januar 2019: Hulemødet denne dag blev en lidt fåtallig
oplevelse. Mon man ikke var kommet sig over jul og
nytår? Vi som var mødt op havde alligevel en rigtig
hyggelig aften hvor Ejner læste op fra mere end 100 år
gamle udgaver af Den Farende Svend. Formanden har
sendt mails rundt ang. generalforsamlingen d. 15. februar
kl. 18:00 (undskyld den forkerte dato i bladet fra januar) og
evt. forslag hertil. Så var det tid for de medbragte klemmer
og Grethe havde sild med til hele forsamlingen og Ejner
delte rundhåndet ud af sin gode ost. Så derfor blev flasken
med de gyldne dråber fuldstændig tømt. Vi forlod hulen ca.
kl. 21:00 efter at Grethe og Hans havde ryddet og vasket
op.
Med kno i bordet.
Erik
Kommende arrangementer og mærkedage!
1. februar: Hulemøde kl. 18:30.
15. 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
Sønderborg 4-1-2019. Børge bød velkommen, et godt nyt
år, så tog vi 78, Børge fortalte at vi har fået 4 nye
medlemmer, fra Hørning da den er lukket som i alle har
hørt. Men velkommen til Neils Vase, Anne, Claus,
Christian, Christian havde et tv med som Hørning har
givet til Sønderborg og tak for det, PS: det er også DVD
med, så er der nogen der har noget på dvd så tag det med
til en aften, og lige en ting, vil i ikke nok ringe til Børge om
torsdagen inden HULE AFTEN ang. MAD. HUSK G.F.
D.15-03-2019. KL.12.
MED KNO I BORDET. JOHN.

Mødet den 28. december 2018. Var en hyggelig aften,
vores formand bød velkommen og vi startet som vi plejer
med en sang. Nr. 47. Den danske sang er en ung blond
pige, ja, det kunne der komme meget sjov ud af, os piger
der var der, har jo et flot hår. Vi siger også tak for besøg fra
Ålborg, nærmere Linda og Preben, dejligt at se jer, når i
alligevel var i Vejle, ved familien. Vi har godt gang i
planlægning til vores Pinsestævne og 100 års Jubilæum, så
tilmeld jer, når det står i bladet, et dejligt sted det skal
holdes. Mad fik vi også, der var rester af gule ærter og
flæsk, medister, det slog lige til, selvom vi var 15 personer.
Tak Inger. HUSK VI HAR GENERALFORSAMLING DEN
22. FEBRUAR KL 18.30, SÅ KOM GERNE. Bjarne Ivan
Nielsen ønskes tillykke med de 70 år den 12. februar.
MED KNO LIS

ÅRHUS
Til julehulemødet den 21/12 var der mødt 14 personer op.
Formanden bød velkommen, han havde et hængeparti, da
vi siden sidste hulemøde havde haft to runde fødselarer,
nemlig Otto og Else der havde rundet de 70 år, og i den
anledning fik overrakt et telegram og en gave fra
foreningen. Det resulterede i at Otto ringede med klokken
og gav 2 omgange. Han havde ikke lige sluppet klokken,
da Else fulgte trop og gjorde det samme. Begge fik blæren
senere på aftenen. Tak for det. Julefrokost var gået godt
og er veloverstået. Kalenderen til 2019 blev uddelt. Der var
kommet program fra Vejle med hilsen. Ole havde en hilsen
fra Rie, og fra Viggo der igen kommer og gæster os fra maj
til oktober måned. God jul og godt nytår. I aften blev der
serveret æbleskiver med solbærrom. Så var det tid til at
bødekassen skulle tælles op. Den blev lige sendt rundt en
sidste gang, inden Ole L. og Børge gik i gang med at tælle
indholdet. Anders havde fundet en artikel i Lokalavisen
om Alexander Ripley der havde startet virksomheden
”ScandiMate”, hvor han vil sende danske tømrere til
Australien. Anders Bauman skal mødes med ham. Så sang
vi nummer 47. Jeg gik op i baren for at hente brændevinen,
så vi havde noget at skåle med, for de omgange der var
givet. Straks fik jeg skæld ud af kassereren, der skulle ikke
sprut på bordet, når der var gratis solbærrom. Han må jo
have for mange penge i kassen. Så sang vi nr. 58. Efter de
var færdig med at tælle bødekassen op, og alle havde
afgivet deres bud om indholdet, blev Ole M. udnævnt som
vinder, men der gik ikke lang tid, og formanden måtte
indrømme at havde kigget forkert og erklærede Else som
vindere. Tillykke. Nr. 59 i sangbogen blev også lige
afprøvet. Vi ses til hulemøde den 8/2 og til gule ærter
lørdag den 23.2 kl. 19.00.
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

TRIN NED
NØRREGADE 45
ODENSE C.
TLF. 66 12 30 75 CVR NR. 17875183

Tøj til arbejde & fritid

LUMSKEBUGTEN
Havnegade 33 i Vejle - tlf. 27 50 87 07
BAR - BODEGA - BILLARD
Levende musik fredag / lørdag

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

