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Den 11. marts 2019 kan
Niels Bartholdy, Calgary
fejre sin 65 års fødselsdag.

Den 17. april 2019 kan
Åse Heimly, Samsø
fejre sin 60 års fødselsdag.

Tillykke fra foreningen I Calgary.

Tillykke fra foreningen på Samsø.

2 X 25 års jubilarer i CUK
Den 11.3. 2019 kan Else og Otto Westergaard
fejre deres 25 års jubilæum i CUK.
De blev indmeldt i Hørning i sin tid, hvor Otto
bestred posten som formand og Else posten
som sekretær i ca. 10 år.
I 2003 blev Otto udnævnt til Årets Nav. I dag
bestrider Otto posten som bilagskontrollant i
HB. Den 1.1.2008 blev de overflyttet til
foreningen i Århus, hvor de deltager i næsten
samtlige hulemøder og arrangementer.
Vi glæder os til at se jer i hulen, så vi rigtig
kan fejre jer begge to. Endnu en gang stort
tillykke fra Århus Naverne.
Med kno Chefsekretæren…

2.

FØDSELSDAGE

JUBILÆUM

D. 21-3-2019
60 år

Frank Petersen (Zürich)
Schaffhausenstr 118,
CH-8412 Aesch bei Neftenbach
Schweiz

D. 1-4-2019
25 år

Jørgen K. Andersen (Los Angeles)
2178 Highland Oaks Drive,
Arcadia, CA 91006
USA

D. 25-3-2019
80 år

Gunnar Overgaard Hansen (Herning)
Gl. Ringkøbingvej 44 C, st.,
7400 Herning

D. 1-4-2019
40 år

Per Jensen (Frederikssund)
Græsted Hovedgade 36,
3230 Græsted

D. 26-3-2019
80 år

Ole Højsgaard Frederiksen (Hillerød)
Kirsebærlunden 9,
3460 Birkerød

D. 3-4-2019
10 år
NV

Lisa Kristiansen (Næstved)
Sandrøjel 11,
2670 Greve

D. 4-4-2019
70 år

Flemming Fensholdt (Kolding)
Vejrupsgade 4,
6000 Kolding

D. 3-4-2019
10 år

Bjarne Mortensen (Næstved)
Dalumvej 30,
4700 Næstved

D. 5-4-2019
85 år

Harald Jensen (Herning)
Teglværksvej 17,
7323 Give

D. 3-4-2019
60 år

Holger Tjerrild (Århus)
Kaløvej 31, Mejlby
8530 Hjortshøj

D. 5-4-2019
85 år

Naverne Los Angeles
Se under jubilæum

D. 5-4-2019
85 år

D. 12-4-2019
90 år

Kenneth ‘Ken’ Olsen (Los Angeles)
16410 California Avenue,
Bellflower, CA 90706
USA

Naverne Los Angeles (Naverforening)
Naverdalen 616, Norumbega Drive,
Monrovia, CA 91016
USA

D. 6-4-2019
40 år

Frank Lukassen (Randers)
Møllevænget 21,
9550 Mariager
Danmark

D. 14-4-2019
Linda Mørkeberg (Slagelse)
75 år
Møllevangen 15,
NV
4200 Slagelse
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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
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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.

○

○

D. 01-06-2018
Nyt medlem i Naverne Nakskov
Ole Hansen
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HUSK:
Lovændringsforslag, indstillinger til
årets nav samt æresmedlemmer skal
være HB formanden i hænde senest
den 1. marts 2019.

3.
Ålborg Generalforsamlings referat.

TAK - TAK - TAK - TAK
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I anledning af min 80 års fødselsdag, vil jeg gerne takke
for hilsener fra HB – Stockholm – Samsø – Vejle – Randers
– Silkeborg – samt Århus.
Med naverhilsen Børge – Århus.
Jeg vil hermed sige tak for telegrammer, breve,
telefonhilsener, sms´er, gaver, blomster og besøg til min 75
års fødselsdag. Det var helt overvældende, og strakte sig
over 3 dage. Og tænk 3 dage med solskin.
Med kno Bitten (Birgit) Lorentzen.

Mange tak til alle gratulanter og for det smukke
gratulationskort og telegrammet fra HB anledning af min
75 års fødselsdag.
Med kno i bordet
Premila Gehrig
København vil hermed gerne sige 120 gange tak for
telegrammer med hilsner modtaget i anledning af vor 120
års stiftelse den 12. januar fra Aalborg, Aarhus, Silkeborg,
Odense, Randers, Frederikssund og 2 x H.B. Samt til
Hillerød, Pigen fra Fyn og de 4 fra Hvidovre for telegram
og gave.
Niels „2 m“

Mosel træf 50 år.
50 års jubilæumsfest,
i dagene 22 til 26. august.
Bussen kører som den plejer,
med Torben og Flemming.

Tilstede var vi 14: Preben, Brian, Gunnar, Ole Hald, Per F.,
Kurt Kok, Jann Leth, Kurt Nørgaard, Poul U. Leif P., Irene,
Povl C., Rune og Ivar. Formanden tændte sandhedens lys
og generalforsamlingen kunne begynde: Valg af dirigent:
Brian. Valg af stemmeudvalg: Poul U. og Povl C.
Herefter gik vi over til bestyrelsens beretning 2018/2019 v/
formanden Preben: med bl.a. årets store begivenheder for
vor forening, vi havde både Pinsestævnet og vort 100 års
jubilæum. Pinsestævnet forløb til alle deltageres store
tilfredshed med både fantastisk god mad og festlig
underholdning. Op til, under og efter Pinsestævnet
voksede en utilfredshed blandt medlemmerne med
håndtering af møder, den praktiske tilrettelæggelse og
efterfølgende et manglende Pinseregnskab. Dette
resulterede i mistillid til formanden.
Det gav anledning til at. Vi fik en ny bestyrelse d. 11/62018. Vi havde et rigtigt vellykket 100 års jubilæum. Først
med reception om dagen med besøg af såvel husets øvrige
brugere, officielle personer, fondsbestyrelse samt pressen
der udbredte kendskabet til os gennem en flot artikel i
Nordjyske. NU. Senere havde vi festmiddag med fantastisk
mad og drikke, for foreningens medlemmer med påhæng,
fondsbestyrelse samt gæster fra C.U.K. og andre naver
foreninger. Hertil festlig underholdning. Tak for ordet. skål
formanden Preben Adriansen. Herefter fremlæggelse af
regnskab/budget v/kasseren. Kontingent indeværende år:
uændret (kr. 720 årligt). Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Formand: Preben, Bestyrelsesmedlem: Gunnar,
Bestyrelsesmedlem: Ole Hald Suppleant: Bjarne Olsen,
Bilagskontrollør: Bjarne Olsen, Bilagskontrollør suppleant:
Kurt Kok, Fanebærer: Preben.
Forslag: (1) Bestyrelsen foreslår at såfremt der ikke er over
50 % tilslutning til sommerudflugten, forbeholdes ret til at
aflyse: vedtaget.
(2) Bestyrelsen foreslår huleaften flyttes fra fredag aften til
torsdag aften: vedtaget.
(3) Ivar har forslag til ændring af vedtægter: Foreningens
navn ændres fra: „Foreningen for berejste Skandinaver,
Naverne C.U.K. Aalborg“ til: „Foreningen for berejste
Haandværkere, Naverne C.U.K. Aalborg“: forslaget
nedstemt. (så må jeg jo forklare mig bedre til næste
ordinære generalforsamling, så alle kan forstå det).
Generalforsamlingen foregik i god ro og orden.
Formanden slukkede sandhedens lys, generalforsamlingen
var slut. Maden var klar gule ærter m. div.
Irene havde 30 års jubilæum i Foreningen på dagen, så
Irene gav en omgang, tillykke Irene med de 30 år i
Foreningen. Vi får nyt gaskomfur den 11/2 hvor vi også
holder bestyrelsesmøde.
Vi sang nr. 32. Vi havde en herlig aften og sluttede af med
Minderne.
Med kno
Ivar

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.

Avisudklip fra „Bild am Sonntag“, fra 1999. Skiltet er ca. 70 m2 stort. En tysk tømrer frier til hans hjertes udkårne.
Fra Ivar, Ålborg
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FREDERIKSSUND
Huleaften den 1.febraur 2019. Vi var en lille flok på 11 personer, som mødtes i hulen. Alex og Vibeke måtte desværre melde
afbud, da Vibeke måtte ligge der hjemme under dynerne (Hun havde det vist ikke det godt det lille pus). Men vi andre
hyggede os med det dejlige smørrebrød, som Kisse og Kurt som havde hulevagten, kom med. (Vi siger mange tak for
mad). Klokken blev også flittigt brug. Først var det det Karsten Henriksen i det, at han var blevet Bedstefar og Lis
Hansen og Per Vejen slog ligeledes på den på grund af fødselsdage. Det var også denne aften, at vi skulle fejre vores NV.
Gunner Vilhelmsen, som kunne fejre sit 20 års. jubilæum som Naverven i CUK-Frederikssund. Et stort tillykke til Gunner.

HILLERØD

Efter et par hyggelige timer, var det på tide, at synge
minderne og sige tak for i aften. Næset hulemøde er den
1.marts 2019 kl.19:30, hvor hulekassen tømmes.
Hulevagten har Hulemor og Bestyrelsen. Husk
Generalforsamlingen 2019 fredag den 5.april 2019 kl. 19:00.
Har man noget indlæg til Generalforsamlingen skal dette
være formanden i hænde senest den. 24.marts 2019. CUKFrederikssund ønsker tillykke med fødselsdagen til Gunner
Vilhelmsen den 23.03.2018.
Med Kno Jan Johansen

Hvad har vi dog gjort? Hulen er snart for lille, det vælter
ind med nye navermedlemmer og navervenner. Men hvor
er det da herligt – liv og glade dage, nye historier fra den
store verden, osv. osv. Man kunne også være så fræk at
spekulere på, om det mon er rygtet om de skiftende gode
kokke, som tiltrækker nye folk. Indtil videre forbliver
hemmeligheden i det gedulgte, men til sidste messe, 26/1,
hvor fru Mira havde tryllet med krydderierne i kyllingen i
curry, yoghurt raitaen og den efterfølgende frugtsalat med
skum af fløde savnede hun ikke applaus for indsatsen. Vi
var 16 i vor lille hule den dag, og til huleaftenen, 8/2, var vi
12. Også her var stemningen god og livlig, og vi havde
besøg af sønderjysk-snakkende naver og af vor tidl.
formand, Ib Willumsen, som medbragte til pryd for hulen
fire stk. små, men smukke, gamle akvareller med
navermotiver. Tusind tak for dem! - - - Og så nærmer sig
generalforsamlingen sig jo, det er den 30/3 kl. 13, først med
labskovs på hulens regning. Indkaldelsen er for længst
udsendt, og husk venligst, at det er det betalte kontingent,
der giver stemmeret! Men først skal vi have både messe
den 23/2 og huleaften den 8/3. Tilmeldinger til Hulefar
Peder på tlf. 27940134 en uge før arrangementerne.
Med kno, Bent

KØBENHAVN
Vi var et pænt mindre selskab på 16 der fik fejret vor 120
års stiftelses på selve dagen den 12. januar. Svigerinde
Jonna og hendes svoger Leif - som jo er vores kasserer,
havde igen-igen sammen arrangeret for- og hovedretten til
ug kryds og slange. Den karakter opnåede Anne-Lise
ligeledes for hendes altid pragtfulde ævlekage (desserten).
Endnu engang tak for kreationens og for besøget Ole -

7.
Hillerød, Birgit - Frederikssund og den allestedsnærværende Pigen fra Fyn - Kirsten, Odense. Snakken gik lystigt, og
vi fik sunget en hel del sange. I al beskedenhed: Sikke en dejlig fødsesda’! Årets første Svende-Hulemøde den 23.1.
måtte desværre aflyses. Det blev Søndagsmessen den 3.2. ikke. Vi var desværre kun Tordenskjolds soldater (5), der nød
nogle dejlige eftermiddagstimer med lidt lunt, herunder grøntsager......Dem der ikke dukkede op gik virkelig glip af noget.
„Fastelavn, er mit navn, boller vil jeg have, hvis jeg ingen boller får, så laver jeg ballade“ lyder en gammel børnesang. Og
ballade vil vi ikke have, så selvfølgelig skal vi have fastelavnsboller søndag den 3. marts når vi holder Fastelavn. Selvom
den mangeårige tradition (tøndeslagning i en laaang række i gården og senere i garderoben samt udklædning) er det
alligevel stadig en dag der huskes. Ifald madro er nødvendigt, er Overblæren og hans eventuelle underblærer endnu ikke
gået på pension. Daglig beklædning er O.K. som udklædning. Giv lige et praj om at du deltager. Når man siger (skriver)
Peter „Bogholder“, må man også sige Schweizeraften, der afholdes igen i år, nemlig lørdag den 16 marts. Dette er
ligeledes et unikt arrangement med mange år på bagen. Menuen og drikkevarerne sætter sig måske på bagen, men helt
sikker på hjernen på en skøøn måde. Thi minderne fra det wunderbare land vil vælte frem og man får lyst til straks at
drage dertil igen. Måske første gang for nogen. Man vil
kunne høre kobjælder bimle og bamle og alpehorn gjalde. I
skrivende stund håber vi at alle de 5 bogstaver B, R, K, S,
NAKSKOV
F er på plads, nemlig: Bratwurst, Rösti, Kirschtorte,
Sidste nyt fra Nakskov. Som man siger, er intet nyt godt
Schwyzer-kaffi/-Schnaps og Feldschlösschen. Sidste
nyt, og det er det også i dette tilfælde. D. 1. februar var der
tilmelding til formanden senest den 10. marts
møde og alle 8 var mødt op, man kunne godt mærke at der
på mobil 29851699. En guete und aufwiederluege
var 2 der ikke ville deltage mere, af uforklarlig grund? når
mitenand! Måneden runder vi af med Svende-Hulemøde
vi ikke er flere. Det går uden mærket med at Bente og Jytte
onsdag den 27. marts. Der indkaldes hermed til
skiftes til at stå for maden, den er ikke blevet ringere.
foreningens årlige ordinære Generalforsamling for
Deltagelsen til pinsestævnet i Vejle hænger i en tynd tråd,
Naverne og Navernenner med efterfølgende
der var kun Jytte og mig ´´Formand´´ der gerne ville
Søndagsmesse, i Hulen søndag den 7. april 2019 kl. 13.00.
deltage, men vi har en hund der er syg flere dage efter
Indkaldelsen sker i henhold til vedtægterne, hvor
sådan en tur, så kan vi ikke få ham passet, og det bliver
eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 8
ikke på en kennel, kommer vores deltagelse til at hænge i
dage før. HUSK at foreningen er din, så selvfølgelig
en tynd tråd. Efter mødet fik vi forbenede op i en dejlig
kommer du ik’?
gryderet, mørbrad gryde, tak til Bente der skulle stå for
Arrangementer:
maden første gang. Mødet sluttede ved godt 22.00 tiden.
3.3. kl. 13.00 Fastelavn
Næste hulemøde er D. 1/ marts kl. 18.00. Husk Raflingen d.
16.3. kl. 13.00 Schweizerdag
3 fredag hver måned kl. 19.00.
27.3. kl. 13.00 Svende-Hulemøde
Med kno i Bord. Henning Brogaard
7.4. kl. 13.00 Generalforsamling
& Søndagsmesse
Med 120 årig kno (foreningens)

NYSTED

Niels „2 m“

Hulemøde den. 7. februar 2019. Ved aftenens hulemøde var
10 svende mødt til et par hyggelige timer sammen. Hulefar
havde meldt fra og stedfortræder var Finn.
Generalforsamlingen den. 7. marts blev behandlet og
regnskabet var revideret og klar til godkendelse.
Oldermanden lover at alle skulle have tilsendt regnskabet
for gennemlæsning inden generalforsamlingen. Der bliver
ingen ændringer i bestyrelsen denne gang. Ved
generalforsamlingen serveres der brunkål med flæsk og er
vederlagsfrit for svendene denne ene gang om året.
Richard lovede at lave baks tørn i hulen så der var rent og
ryddeligt til denne aften. Snakken gik mest om en anden
forening som vi alle er medlem af Nysted Bådelaug som
netop nu gennemgår restaurering efter stormfloden den. 2.
januar, mange ting skal ordnes og laves for at
imødekomme sejlersæson. Flemming havde lavet kylling
gryde med kartoffelmos og høstede stor ros for denne
velsmagende ret. Minderne blev sunget og det var tid til at
gå hver til sit.
Med kno Oldermanden

LOS ANGELES
Det var koldt i Naverdalen da vi afholdte vores februar
møde her i 2019. Men alligevel deltog 30 navere og de
kunne holde sig varme indendørs med kolde Carlsberg og
en snaps til middagen, som denne gang blev udført af
Arne O og Bodil. Naver Henrik bragte dejlige smørkager
som gled ned under mødet. Vi er selvfølgelig i fuldt sving
med planlægningen af vores 85 Aars jubilæum fest til april
og forventer fuldt hus. Californien har nu fået en masse
regn og vi alle er meget glade for, at få alle søerne blive
fyldt op og med masser af ny sne i bjergene, så nu kan vi
ikke klage over vandmangel mere. I februar fik vi også
optaget et nyt medlem og hans navn er Ejler Kabel og han
stammer fra Viborg.
Med Kno
Arne O/Bo

8.

NÆSTVED

SILKEBORG

Formanden bød d. 01.02 velkommen til de 12 fremmødte
medlemmer samt til Eva og Kaj, der var mødt for 2. gang.
Husk GF d. 22.03 kl. 18. Eventuelle forslag, der ønskes
behandlet, sendes til formanden eller bestyrelsen. Af
hensyn til indkøb bedes man tilmelde sig til den
efterfølgende spisning. Eva og Kaj havde medtaget
dokumentation, der kunne bekræfte deres anciennitet. Eva
har arbejdet sammenlagt 2 år og Kaj 2½ år udenlands. Eva
havde fundet et indrejsebrev fra lensmanden i Fron, samt
gamle lønsedler fra tiden på højfjeldshotellet. Vi ser frem til
deres optagelse.
D. 04.04 får vi besøg af Historisk Samfund fra Præstø. De
starter med at besøge DM i Skills, som afholdes over et
par dage i Arena Næstved. Omkring kl. 18 kommer de til
Hulen. De forventer at være 25 personer, som skal se og
høre om naverne. Det er altid positivt, når nogen ønsker at
besøge Hulen.
Husk at sætte X i kalenderen Langfredag d. 19.04, hvor
vi traditionen tro holder påskefrokost. Nærmere herom
senere.
Hilsen Marianne

Nyhedsbrev Silkeborg feb. 2019. Hej alle kære Navere, så
en smule Nyt herfra Silkeborg. Vi har haft, Mdr. møde den
27-01-2019 af hele 8 Deltagere. Men Først Stor Tak til
Aalborg for et Dejligt 100 Års Jubbi. Som De der var med
fra Silkeborg, havde det festligt, rigtig god dag lige fra
formiddag af og til afslutning, TAK FOR DET Aalborg.
Vil også lige nævne at det er billigt at bo i Aalborg i 1
weekend. Her så tilbage til Silkeborg, havde et godt Mdr.
møde, hvor der blev lagt op til om der var mulighed for at
få flere nye medlemmer i foreningen, der blev vedtaget at
der skulle tages kontakt til den Lokale Ekstra Posten for at
få lavet et indslag og samt om hvad det er at være Naver i
den virkelige verden, så det kunne måske få nogle til at
blive interneret. Vi ser hvad der sker. Har lavet en
konkurrence om lodtrækning af vores solgte øl kort hver
Mdr. og denne mdr. vandt hule Far 2 stk. øl kort og det var
jo ikke nok til 1 omgang, så han måtte lægge lidt til.
HYGGELIGT. Har også haft besøg af De Sorte Pantere,
som er en ældre forening i Silkeborg, som gerne ville se og
hører nærmere om foreningen. Ingen nye medlemmer de
fleste var sådan at jeg har forstået 75 +.

ODENSE
Vort hulemøde godt og var meget hyggelig. Vi fik slagtet
grisen og den indeholdt ca. 300,00 kr. Pengene bliver lagt i
festkassen til senere brug. Vores Kasserer Arne Jørgensen,
er igen på banen. Han har været igennem flere operationer
og fået pacemaker, men nu går det fremad med ham. Vi
havde besøg af en ung mand, der havde arbejdet lidt rundt
omkring, bl.a. i Kina. Nu kunne han godt tænke sig at
komme ud med en vandrebog i lommen. Han ville komme
igen, for at få noget mere oplysning om at rejse med
rejsebogen.
Ole Bøwig.

RANDERS
Fredag den 1/2 kunne jeg ikke selv være til stede, men de,
der var med, havde en dejlig aften. Bitten havde
pålægskagemand med, så hendes fødselsdag kunne blive
behørigt fejret, og fra sædvanligvis pålidelig kilde forlyder
det, at den var god, og der var nok:o) Vejrhanen er kommet
op og sidder strunk på gavlen og pynter. Tak for det til de
gæve gutter, der klarede det. Søndag den 3/3 er der
hulemøde kl. 11 og spisning bagefter. Når vi er mætte,
kaster vi os ud i fastelavnslystigheder med tøndeslagning
og kongekåring, hvorefter vi slutter af med kakao og
boller. Pris 75 kr. Hulen er åben søndag den 10/3.
Søndag den 24/3 samles vi igen til bowling. Vi mødes på
Mariagervej kl. 11. Pris 100 kr. for baneleje og spisning.
Med kno, Helle

Her til sidst vil jeg gerne fortælle at Vi
Afholder Ordinær
C U K Silkeborg
Generalforsamling
Den 31. marts 2019 Kl. 10.00
Dagsorden er Iflg. Vedtægterne.
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen
skal være formanden i hænde senest den 15. marts.
Medlemmer i restance har ikke stemmeret.
Efter Generalforsamlingen vil der blive serveret
Gule Ærter, hvor vores dejlige
Piger også er inviteret.
Tilmelding på opslag i foreningen (Bindende)
Med Kno Christian.
Mdr. Vits:
En mand er i færd med at checke ind på et hotel i en mindre
Jysk provinsby. Mens han står og er i færd med at udfylde
blanketten, kommer der en kvinde og stiller sig stille ved
siden af ham. Idet han er færdig og vil tage blanketten og
give den til receptionisten, kommer han til at støde ind i
kvindens venstre bryst med sin albue. Han bliver
naturligvis forskrækket, og udbryder: „Hvis Deres hjerte er
lige så blødt som Deres bryst, vil De sikkert kunne tilgive
mig“ Hvortil hun straks svarer: „Ja, og hvis Deres lem er
lige så hårdt som deres albue, så bor jeg på nummer 222.

9.

SAMSØ
Nytårstaffel 19/1-19. Vores årlige nytårstaffel. Traditionel fiskespise som bestod af mørk sej på forskellige måder, m. dejlig
dessert og god stemning. Peder og Tor underholdte på guitaren m. god musik. Gæt på grisen vandt Lars Gammelgaard
580kr som var tættest på. Vandt 1 flaske Whisky. Og gav en omgang øl til hele stuen. Tak for det. Derefter pakkespil. God
aften, med god stemning. Hulemøde 3/2 -19. Lille hyggeligt hulemøde. Der blev drøftet forslag til generalforsamlingen.
Sangbøgerne blev også brugt flittig. Dejlig med nyt
dametoilet og varm vand i hanen. Luksus. Lidt sent, men
VEJLE
husk tilmelding til spisning til generalforsamling til
Navermøde i Vejle den 25/01-2019. Vi var 10 tilstede, og
formanden. Generalforsamling er 3/3-19. Nyt medlem. Vi
indledte med sang nr:22. Eftersom Bjarne ikke havde nogen
har fået overflyttet fra Holbæk Naverne til Samsø forening
sangbog, tog vi lige nr. 83 også - og skålede for Kim fra
pr.1/1 2019. John Piil Clausen. Velkommen til os. Ny
Randers, der har skrevet sangen iflg. formand Hans.
kalender afleveres til generalforsamling.
Formanden indleder aftenens møde med en udtalelse, at
Med kno i bordet Åse Heimly.
Vinterfesten var en social succes. Det var vi andre også
enige om. Dog blev der omsat for lidt ”Mundskyl” så
Hyttefatter 1&2 havde slæbt sig en pukkel til, medens de
SLAGELSE
fragtede ubrudt emballage fra festadressen til Naverhytten.
Hulemødet d. 1. februar 2019 startede med sang nr. 28. Vi
Pinsestævnet gennemgås endnu en gang i lidt mere
var 9 medlemmer mødt frem til en hyggelig aften. Vigtigste
specifikke detaljer. Det er tydeligt, at strukturen er fastlagt,
punkt på dagsordenen var tilmelding til
og der nu vedtages og uddelegeres efter en overskuelig
Generalforsamlingen, hvor Inger står for biksemaden (hvis
plan. Stemmebåndene smøres. Kl: 18.53: En eller anden har
ikke Carit har spist den?).. Grethe og Erik er værter for
syndet!!! En tændt mobiltelefon, det svarer normalt til, at
traktementet ved hulemødet i april. Der er sat udsugning
man ringer på klokken, men beskeden som slap ud var, at
op i køkkenet som vi skal huske at slukke når hulen
Danmark førte.(VM-hånd-boldkamp) En lidt useriøs
forlades. Så var der gået ”hungersnød” i forsamlingen for
mødestemning opstod, men i glædelig samvær, kl.: 18.56
alle skorperne kom på bordet og kaffen blev nydt med
slår referenten på klokken.. Danmark har spillet sig i
velbehag til Grethes hjemmebag. Hulen blev forladt efter
finalen, Otto henter fluks en kasse Underberg…
der var ryddet af og minderne sunget ca. kl. 21:30.
Formanden rundede Pinsestævnet af for denne gang.
Med kno i bordet: Erik
Herefter optages endnu en Naverven-Madamme Hanne. Vi
Kommende arrangementer og mærkedage!
synger nr. 1, og returnerer straks og vælger sang nr.94 som
1. marts: Hulemøde kl. 18:30.
signatursang.
Herefter præsenteres et sagn omspændt af
5. april: Hulemøde kl. 18:00. - Herefter er Grethe og Erik
kulinarisk
oplevelse:
Syltede rødbeder m. spejlæg… og
vært for traktementet.
bekymrende
stor
mængde
kartoffeltern blandet med kød,
9. april: Søren Kirkeby 20 års jubilæum
serveret
i
en
mere
end
bugnende
bradepande. Alle er
14. april: Linda Mørkeberg 75 år.
glade,
og
der
skåles.
Sparegrisen
samt bødekassen skal
3. maj: Hulemøde kl. 18:30.
tømmes
og
tælles,
der
er
jo
snarlig
revision. Det
7. juni: Hulemøde kl. 18:30
sædvanlige
”Sypigetips”
lotteri
princip
gælder: Den der er
7. juni: Bodil Hjorth Rasmussen 60 år.
nærmest
vinder
en
præmie,
som
kan
deles
med de andre..
15. juni: Erik Hjorth Andersen 70 år.
Der
bydes
ind,
der
var
næsten
pletskud:
16
kroner ved
5. juli: Hulemøde kl. 18:30.
siden
af,
så
det
blev
Underberg
igen.
Ibsgaard
rundede
6. juli: Udflugt. – Tilmelding til Erik.
aftenen
af
med
mundharmonikaen,
og
mødet
sluttede
i
Lørdag d. 3. august: Hulemøde kl. 12:00 – herefter Grill
næsten
anstændig
tid.
kl. 13:00. – Tilmelding til Erik.
Med ydmyg kno
OBS! Forbehold for trykfejl.
Vikarierende ungdomsrepræsentant referentlærling
Per.
SØNDERBORG
STOR TAK TIL MIN AFLØSER, PER… Vores HB kasser,
Jan Erik Johansen. HB formand, Kaj Jepsen og Lis Jepsen,
Sønderborgd.1-2-19. Børge bød velkommen, vi tog nr.
siger Ålborg tusind tak for en dejlig, 100 års jubilæum, en
20. Børge fortalte at han havde haft et møde med
dejlig dag. Til vores Vinterfest fik vi et nyt medlem, Torben
kommunen om nogen ting ang. wc.-dør, campingvogn,
Søndergård,
som har arbejdet både i Grønland og
overnatning, foredrag, fugleskydning, som sagt næsten
Færøerne,
har
besøgt os en del gange til møder. Så
alt i Naverne regi, det er da gode nyheder. Susie havde
velkommen
Torben.
Den 29. marts er der møde. Den 15.
lavet boller i selleri og det var noget vi kunne li. Tak for
april
er
der
rengøring,
Hytten giver morgenmad, tilmelding
mad. P.S. INKOMNE FORESLAG SKAL VÆRE
til
Hans.
Den
20.
april
er der forårsfrokost, som Inger og
FORMAND I HÆNDE 14 DAGE FØR D.15.3.19. ANG.
Hans
står
for,
MINIMUM
10 PERS. Ring til Inger på 24 44
BRØD TILMELDING D.14-3-19. SENEST KL.18. HUSK
40
01
eller
Hans
27
84
90
09.
DET.
MED KNO LIS
Med kno i bordet John

10.

ÅLBORG
Til hulemødet var vi 13 tilstede: Jann Leth, Preben, Brian,
Gunnar, Rune, Per F., Jan Sort, Erik Q, Leif P., Ole Hald,
Irene, Ivar og Ole Michael fra Århus Foreningen.
Formanden startede hulemødet præcis kl. 18:51:00 med at
ringe med klokken og tænde sandhedens lys. Formandens
ord: hej alle svende, dejligt at se så mange i dag, vi har
nogle punkter på dagsordenen i dag.
1. Hjælpere til div. servering af mad og drikkevarer samt
oprydning (hertil meldte Brian og Jan Sort sig).
2. Orientering vedr. vores 100 års jubilæums reception/fest
12/1. Det er på skinner...
3. Ang. naver venner: (tages op senere).
4. Ivar tager billeder til fotoramme lister af de medlemmer
der er til stede og som mangler billede.
Preben slukkede lyset og bødekasserne kom frem. Så sang
vi nr. 32 Naver kæk. Jan Sort foreslog, at vi også sang
andre sange, da det altid er de samme vi synger. (det var
der stemning for) så vi sang nr. 47 Den Danske sang er en
ung blond pige. Irene gav en omgang, da hun har 30 års
jubilæum 1. februar 2019 så vi sang blærerøvssangen for
Irene med hat. Gunnar foreslog at hulemøde/aften ændres
fra fredag til onsdag. Leif P. syntes ikke det passer så godt
onsdag (så den slåskamp må de tage udenfor). Preben gav
en omgang med hat og sang til følge. Undertegnede
anmodede vor højt ærede formand om 5 min.+ taletid (men
der kunne kun bevilges 8 min.). Leif P. gav en omgang med
hat og sang til følge (hatten klæder dig nu egentlig meget
godt Leif). Så var maden klar kogt torsk m. div. tilbehør og
hvilken sovs fantastisk god. Det var Linda og Preben der
var mestre for maden, tak for det Linda og Preben.
Så var der noget hundesnak (ja, altså om hunde) Jann Leth
har en hund der er 17 år gammel. Jan Sort havde 25
slædehunde da han var på/i Grønland. Vi diskuterede
hvorfor det før i tiden hed på og nu i Grønland, øer er jo på
og lande er i (på Samsø og i Tyskland). Grønland er jo
verdens største ø, er der nogen i andre foreninger der
har et bud? Brian fortalte, at han stiller op som mester
kandidat i Dansk Broderorden i Aalborg mandag 7/1, Brian
sagde at jeg godt kunne skrive at han ville blive valgt til
mester (sådan Brian, man skal være optimist, have
kampgejst og tro på det). Ole Michael foreslog vi sang nr.
28 Når samlet er vor naverflok, vi sang også det 6. vers. Vi
sang nr. 52 I Danmark er jeg født, der har jeg hjemme. Til
lørdagsåben 22/12 var det Linda og Preben der havde
vagten, hvor vi fik æbleskiver, der var der 11 tilstede. Det
amerikanske lotto kom frem (det er utroligt at nogen har
mere held end andre, f.eks. har undertegnede kun vundet 5
fl. vin på 17 år, men hvor Preben stor set vinder hver gang,
ja helt op til 3 fl. vin). Preben købte nu 10 lodder og vandt
3 fl. vin, jeg købte også 10 lodder men vandt ikke, jeg
sagde så, at nu bliver jeg ved med at spille indtil at jeg
vinder, da jeg havde taget 35 lodder uden gevinst bad jeg
Preben om at tage 5 lodder til mig så var der gevinst 1 fl.
vin, men det er ikke bare i spil at Preben har held, se hvor
ung og smuk en kone han har, jeg har ingen kone, (det er

jo ren fætter Højben og Anders And). Men til huleaften en
her d.4/1 sagde jeg til Preben: skal vi tage 10 lodder hver
og så sige at den der vinder mest giver en omgang.
Preben vandt 1fl.vin jeg vandt ikke, men nu fik jeg da trods
alt en øl ud af det, tak for kampen Preben.
Med kno Ivar

ÅRHUS
Den 11.1. holdt vi vores første hulemøde, hvor formanden
bød velkommen, vi havde en gæst i dag, Herbert Busse fra
Hørning, født i Hannover. Vanen tro sang vi
velkomstsangen. Den 8.2. ville der komme gæster fra
Ålborg, samt Solveig ville komme med gæster, det glæder
vi os til, håber der er plads nok i hulen. Samme dag vil
Solveig officielt blive optaget. Ole havde en hilsen fra
Claus i Grønland, samt fra Ole M. og hans mor der for
tiden befinder sig i Thailand. Den 16.2. er der rengøring i
hulen. Søren havde en hilsen fra Leif S. Else ringede med
klokken, da hun jo havde gættet rigtigt omkring
bødekassen til sidste møde. Erik Eriksen gav klokken også
et ring, da hans barnebarn havde fået et 12 tal til hans
Maskinmester eksamen. De fik begge blæren. Så fik vi
serveret sild, samt brød bagefter. Så sang vi nr. 37, samt 84
og 21, efter opfordring fra Herbert og Ole L.
Den 8.2. var der 19 pers. der havde afset tid til at mødes i
hulen. Der var kommet 4 gæster fra Ålborg, samt Herbert.
Så måtte vi jo synge velkomstsangen til vores gæster. Vi
måtte lige mindes Leif Schmidt der var gået bort den 13.1.
Æret være hans minde. I mellemtiden havde vi haft et par
runde fødselarer, Søren 75 år, Børge 80 år, som begge blev
kaldt op til formanden og fik overrakt gave og telegram. Så
var det Solveig der blev kaldt op til det runde bord, for at
blive indviet, efter som hun allerede blev indmeldt i april
sidste år og få overrakt hendes diplom. Hun fik lige 5
minutter til at fortælle om hendes færden, som mest havde
foregået i Australien. Der blev lige fundet et par frivillige til
rengøringsdagen på lørdag. Otto skulle hilse fra Else, der
var syg og for træt til at komme i hulen. Han skulle hilse fra
hulen og ønske god bedring. Lørdag den 23. bliver der
serveret gule ærter, som Richard har lovet at lave. Vi
glæder os allerede. Efter spisning er der banko. Husk
næste hulemøde er den 8.3. Børge og Søren ringede med
klokken og fortalte at de var vært ved aftenens smørrebrød
og en lille en til. I denne sammenhæng fik de splittet
klokken ad, men den blev vidst repareret senere på
aftenen. Begge to fik blæren på skift. Ole Bøjstrup havde
taget en sang med, som vi sang for ham. Så tog vi lige nr.
98 og 28 med. Anders Larsen ville også have vi sang for
ham, så hang ringede lige med klokken. Tak for det. Da vi
havde en masse smede i hulen sang vi også nr. 84. ”Den
sorte Smed”. Tak for besøget til alle vores gæster, glæder
os til at se jer igen. Tak for dejlig smørrebrød. Tak for en
hyggelig aften.
Med naverhilsen
Chefsekretæren…

www.naverne-CUK.dk
HOVEDBESTYRELSEN:

LUMSKEBUGTEN
Havnegade 33 i Vejle - tlf. 27 50 87 07

Emner til behandling i HB, skal være formanden i hænde
senest den 25 i måneden.

BAR - BODEGA - BILLARD
Levende musik fredag / lørdag

Formand: Kaj Jepsen, Münstervej 36, Strib
DK-5500 Middelfart
Tlf. 7586 9335 – 3070 5576 – E-mail: liskaj-d-j@mail.dk
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
FBH Navertøj finder du i
3 Trin Ned
Om du skal bruge bukser, jakke, skjorte
eller smykker, så er vi leveringsdygtige
på det hele.
Send os en mail påkim@3tn.dk eller ring 66 12 30 75.
Du kan også besøge vores webshop på 3trinnedshop.dk
- Vi leverer til hele landet!

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

