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PINSESTÆVNE VEJLE 2019

Stævnefoto: Lybker`s Foto, Vejle

Stævnebilleder
Hvis der er nogle, der ikke fik bestilt Stævnebilleder, kan det gøres ved at bestille dem hos Hans Emborg

E-mail: h.emborg8@gmail.com.      Og beløbet 75,-kr. indbetales på konto: Reg.5398 konto nr:0250034

Med kno

H.Emborg

LØRDAG DEN 13. JULI KL: 1300 HOLDER
NAVERNE I VEJLE GRILLDAG I NAVER-
HYTTEN NAVERVEJ 3. PRIS: 75,- KR. TIL-
MELDING SENEST DEN 8. JULI TIL LIS TLF.
29634486 ELLER KAJ TLF. 30705576.



2.

FØDSELSDAGE

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.

JUBILÆUM

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
TAK - TAK - TAK - TAK

D. 3-7-2019 Andre Wetli (Zürich)

65 år Züricherstrasse 2,

CH-5330 Zezikon

Schweiz

D. 6-7-2019 Kent Hansson (Los Angeles)

70 år 353 Oak Knoll,

Glendora, CA 91741

USA

D. 9-7-2019 Jens Bak-Jensen (Los Angeles)

75 år 237 Maverick Drive,

NV San Dimas, CA 91773

USA

D. 11-7-2019 Lis Willemoes Hansen (Frederikssund)

60 år Strandstræde 21 A,

NV 3550 Slangerup

D. 14-7-2019 Knud Thisted (Calgary)

75 år 68 Maranda Close NE,

Calgary, AB T2A 3E8

Canada

D. 19-7-2019 Kurt Lund (Los Angeles)

80 år 135 6th Street,

Del Mar, CA 92014

USA

D. 20-7-2019 Børge Dantoft (Sønderborg)

75 år Redstedgade 26,

6400 Sønderborg

D. 25-7-2019 Jens Laursen (Calgary)

60 år 1919 - 49th Avenue SW,

Calgary, AB T2T 2V3 Alberta

Canada

D. 26-7-2019 Rick Moutitzen (Los Angeles)

50 år 1206 Flagler Lane,

NV Redondo Beach, CA 90278

USA

D. 1-7-2019 Svend Jensen (Los Angeles)

10 år P.O.Box 607,

NV La Canada, CA 91012

USA

D. 10-7-2019 Chriss Kim Hjerpe (Stockholm)

10 år Polarbacken 6 1tr,

NV S-124 70 Bandhagen

Sverige

D. 15-7-2019 Naverne Vejle  (Naverforening)

100 år Navervej 3, Naverhytten

7100 Vejle

Mange tak for opmærksomheden i anledningen af min 90

års fødselsdag.

Med kno Markus, Holbæk

Mange tak for opmærksomheden i anledningen af min 

70 års fødselsdag den 8. maj, det gælder 

både telegrammer, gaver og diverse opkald pr. tlf.

Med naverhilsen - Søren Stokholm - Thyholm

Tusind tak for de varme hilsner i anledning

af min 60-års dag.

Med kno, Helle, Randers

Tusind tak til Hovedbestyrelsen, Aalborg, København og

Vejle for opmærksomheden med telegrammer og hilsner, til

min 80 års fødselsdag.

Med kno i bordet og god sommer, fra

Irene Andersen 

Aalborg Naverne

Hermed vil jeg sige mange tak for Telegrammer - Telefon-

opkald, og en særlig stor og varm tak til Arne Olsen LA for

dit opkald fra USA, på min 75 års dag. Tak til min hustru

Lis for den behagelige hemmeligholdt overraskelse på

dagen. Det ville fylde for meget i DfS, hvis alle blev nævnt

med navn, både personer og foreninger.

Endnu en gang TAK.

Med kno

Kaj Jepsen Vejle

Formand CUK
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Den 14. juli 2019 kan Knud Thisted, Calgary, fejre sin

75 års Fødselsdag.

Tillykke fra foreningen i Calgary.

Den 25. juli 2019 kan Jens Laursen, Calgary, fejre sin

60 års fødselsdag.

Tillykke fra foreningen i Calgary.

CUK Naverne byder velkommen til:

D. 04-04-2019

Nyt medlem i Naverne Næstved

Frank H. Pedersen

D. 02-05-2019

Nyt medlem i Naverne Aalborg

René Pedersen

D. 02-05-2019

Nyt medlem i Naverne Aalborg

Poul Erik Westergaard

D. 06-06-2019

Nyt medlem i Naverne Aalborg

Henrik Lilholt

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

Æresmedlem 2019
Flemming Laugesen

Herning

Foto: Lybker`s Foto, Vejle
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Fortsættelse fra sidst Sild turen. 
Vores rejse fortsætter til Malthe s hjemkomst fest vi var inviteret med til. Vi ankommer til Sild  hvor vi kan gå om til

skolen hvor festen foregår. 10 min fra stationen en hel skole var lejet.  

Vi blev modtaget med åbne arme og til mad og rigelig

af det, og baren var åben. Jeg fik en soveplads helt

oppe i en læsesal/spisesal.   Helt alene (troede jeg.) 

Vi blev præsenteret for de der var. Der kom løbende

flere helt hen til midnat. Så hyggeligt hvor alle i alle

aldre blandede sig. Og så kunne man jo få lov til at

fortælle historier fra min rejse og høre sjove

oplevelser fra deres rejser der var jo rejsende fra Hol-

land, Østrig, Hamborg. Ja fra hele Europa. De var me-

get nysgerrige. Det kom der meget sjov ud af. Vi kunne

heldigt nok være udenfor på P pladsen hvor øl vognen

var anbragt. Der var opstillet en stor Jacuzzi på sports

banen, der blev benyttet af få. Musik dans og hygge i stor stil. Efterhånden kom den tid Malthe skulle have rigtig tøj på.

Det foregik som en striptease udenfor. Hvor et stykke af gangen kom tøjet af. Dog ikke underbukserne. Derefter var han

som ny mand. Også sang dertil. Spil i gymnastiksalen hele aftenen og især også natten. Det resulterede i jeg fik selskab i

mit „værelse“. Ca. fuld hus. Så da jeg skulle sove havde jeg soveplads med omkring 15 mere. Hygge, snorken, tale

osv. Jeg var dog spurgt inden de begyndte at flygte fra gymnastik salen. Meget høfligt, om jeg havde noget imod der var

nogle der kom. Hi, hi. Der blev spillet længe om natten. Så det var jo umuligt at få søvn dernede. Det gik nu rigtig

godt. Og de der kom hertil ved midnat var ikke gået i seng da vi stod op. Så vi havde jo sang snak og hygge i vores ører

helt til morgen. Morgenen da vi stod op fik vi mad. Hvad vi nu kunne finde.  Laks, ost, osv.  Og masser af Kaffe. Så

fandt jeg ham her Anders. I bare ingenting, al tøjet hængte til tørre. Det var meget våd. 

Hvordan tja. Han var lidt i tvivl selv om det havde ligget ved vandslangen

hvor han evt. havde lagt det. Eller en sjov venlig sjæl havde smidt det efter

ham. Op i Jacuzzien hi hi. Jeg tror det var rigtig det sidste. Det var så vådt

Tyskland.  Vi fik fat i bilen og kørte

mod grænsen og ca. ved 18 tiden blev

jeg sat af i Lund igen. Fantastisk tur jeg

aldrig vil glemme. De fantastiske men-

nesker og valsende unge der har ople-

vet og var så åbne. Uanset hvor de kom

fra, hvad alder de var i, vil jeg huske i

mit hjerte resten af mit liv. 

Tusind tak igen for hjælp, hygge og

turen og i gad have mig med. 

Anders, Rasmus, Christian, Thobias.

og lavede en vandpyt, hvor det

hang. Og han gik så der og frøs.

Han fik så min jakke på så her er

han. Meget øm syn.  Sådan gik han og

prøvede at få det tøj tørt på radiator.  

Ha ha Anders havde jo kun det tøj

med,, Det gik da ca. til kl. 15.00. 

Så var det ca. tørt. Der var så tid til at

tage hjem. Afsked og togtur. Der var

løbende afsked. Christian og Thobias

var kørt tidligere. Vi ventede på statio-

nen med nogen der skulle nedad i

Malthe fordi jeg måtte komme med også sær en stor tak til Rasmus for han gad være chauffør. 

Med kno. 

Solvejg 
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Der vil blive holdt 45 års jubileum i Thorshavn
4. Oktober 2019 klokken 16.00

i vores nye hule i Rabagerhusi i Thorshavn.

Navere kan leje værelse i huset. Enkel værelse 250 kr. Dobbel værelse 350 kr. Triple

værelse 450 kr. Per overnatning med morgen mad. Først til møllen princip. Program

komme senere.

Med kno i bordet.

Jørgen tlf. 00298 221384

Blink-hus@blink-hus.fo
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Der var engang....
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For et par uger siden bankede naveren Malte på

døren – og har siden boet og arbejdet som tømrer i

Den Gamle By. ????

Han er født på den tyske vadehavsø Sild (Sylt) og

har været ”på valsen” i fire år. I morgen drager han

hjem til Tyskland, men håber at vende tilbage til

Den Gamle By som håndværker eller gæst.

Malte er en såkaldt ”zünftig gesell”, en synftig

svend, hvilket betyder at han er medlem af det

internationale netværk, der gør det muligt for en ung

dengamleby.dk/haandvaerkerne-i-baghuset/

svend uden andre midler end sin arbejdskraft og faglige dygtighed at rejse over hele Europa og samle

erfaringer. ”Zünften” har rødder i middelalderens Europa og håndværkerne udviklede her deres helt egne

skikke og traditioner, som dog er blevet mere ”normaliserede” i det seneste århundrede.

”Naver” er den danske og skandinaviske udgave af den synftige svend. Ordet er en forkortelse for

Skandinaver og knytter sig til en tradition, hvor skandinaviske håndværkersvende ”drager på valsen” –

drager rundt i udlandet og udfører håndværksarbejde for at dygtiggøre sig. ????

Vil du vide mere om livet for håndværkere før i tiden, kan du i udstillingen ”Håndværkerne i Baghuset”

blandt andet følge 12-årige Oscars liv fra læredreng til laugsmester i 1800-tallet. Herunder også se et kort,

der viser, at en svend kunne rejse overalt i Europa, ja endda helt til Istanbul. ????

Den Gamle By
    21. marts



7.

AALBORG
Til hulemøde/aften d. 6/6 2019 var vi 13 tilstede: Gunnar,

Ole Hald, Preben, Jan Sort, Poul-Erik, Leif P., Irene, Brian,

Rene, Rune, Ivar og Ole Michael fra Århus Foreningen

samt Henrik Lilholt, der blev optaget i Foreningen denne

aften. Henrik kom uden for døren. Formanden Preben

ringede med klokken og tændte sandhedens lys kl. 18.

Formandens ord: Hej alle svende, det er dejligt at se så

mange. Velkommen til jer alle. Vi har nogle punkter på

dagsordenen i dag: bl.a. 2 hjælpere til servering,

oprydning og opvask: Jan Sort og Rene meldte sig. Mad

hulevagter: Jan Sort tager en efter sommerferien. Det bliver

vist noget fra Grønland. Sommerudflugt: Indbydelse vil

blive sendt ud. Dem som ikke tager med på udflugten er

forpligtiget til at tage den årlige rengøring/oprydning af

hulen, (nej, det sidste er blot en joke). Ivar tager sig

personligt af rengøring/oprydning af hulen i år, så der vil

ikke blive afholdt en rengørings dag i år for medlemmerne.

Det ville være fint hvis alle medlemmerne har mulighed for

at tage med på sommerudflugten (ønsketænkning), Vi vil

gerne have taget et „Familie billede“ et billede af

medlemmerne samt et billede af medlemmerne med

pårørende. Halvårs program for efteråret 2019 har Rune

gjort klar. Udsendes snarest. Herefter kom Henrik Lilholt

ind. Henrik er maskinmester og har sejlet i 10 år, kloden

rundt på kryds og tværs. Henrik bestod optagelsesprøven

og fik emblem og medlems bog udleveret. Medlemmerne

ønskede Henrik tillykke og velkommen i Foreningen. Vi

sang velkomstsangen for Henrik. Så var maden klar: Det

var Brian der stod for maden (karbonader m. nye danske

kartofler m.m. og derefter danske jordbær m. fløde. Det var

en herlig spise, tak for det Brian. Irene gav en omgang, da

hun er blevet 80 år, med hat og sang til følge. Vi sang nr. 22

(Langt fra hjemmet), skrevet af Lorenz Møller Düsseldorf.

(Irene og Ole Michael kendte Lorenz Møller fra dengang

han var Formand i Düsseldorf). Vi sang nr. 40 på melodien:

(Skuld gammel venskab rent forgo) Fin sang. Herefter

sang vi nr. 32 (Naver kæk) for at få referat til at passe. Ivar

var lidt foran. Leif P. havde glemt sit emblem, men han

havde spenderebukserne på, så det klingede i bødekassen

og han slog på klokken med hat og sang til følge. Jan

Sorts bedstemor røg hele livet små cigarer og hun røg det

hele af cigaren, den sidste stump blev røget i pibe (men

hun blev også kun 102 år). Henrik og Jan Sort fortalte om

skyskraberen Burj Kalifa i Dubai som er 828 m. høj

(verdens højeste skyskraber). Der er lynhurtige elevatorer,

124 etager på 1 min. (uden at man mærker farten). En var

inde på at hvis man kørte ned af og man havde en kop

vand i hånden, om vandet så fløj ovenud af koppen). Men,

men en Vendelbo lader sig ikke sådan lige imponere. Så jeg

har lavet en beregning på det. Når jeg skal til købmanden

der hjemme i Vendsyssel, tager det 4 min. at cykle de 2 km.

Det vil sige at det er 500 m. pr. min. eller 30 km. i timen.

Elevatorerne i Burj Kalifa 828 m. Højt - 163 etager. 124

etager - 630 m. på 1 min. - 38 km. i timen. (så i kan tage det

roligt, vandet skal nok blive i koppen). Jeg tror nu nok at

man ville få en bøde og et klip i kørekortet, hvis man kun

kørte 38 km. i timen på motorvejen i Vendsyssel. (så alt er

relativt). Onsdag morgen talte jeg med Rune i telf. Rune

fortalte mig hvor meget han skulle have lavet i løbet af

dagen: køre skolebus og lave andre ting ind i mellem, men

han ville prøve at komme til bestyrelsesmødet kl. 18 ——

10 sek. stilhed, så sagde Rune, nå’e nej, jeg har jo fri i dag,

det er Grundlovsdag i dag, der er ikke nogen skole børn at

køre med. Så Rune nåede at komme til kl. 18 og Rune var

udhvilet og frisk som en havørn. Vi sang Minderne. En

dejlig og hyggelig aften.

Med kno

Ivar

HERNING
Der er jo ikke så meget at skrive om. Vi holder stadig

hulemøde på bodegaen i Lind og er 10-12 medlemmer hver

gang. Da vores kasserer bor i den nordlige del af Herning

området, bad vi ham besøge Søren Stokholm og

medbringe foreningens fødselsdagsgave da han fyldte 70

år den 8. maj. Så har vi været til et flot PINSESTÆVNE i

Vejle hvor HR. Laugesen blev æresmedlem.

Med kno i bord

Peder

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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KØBENHAVN
I forbindelse med vort salg af Hulen har vi efterfølgende

måtte afholde 2 ekstraordinære generalforsamlinger.

Hovedtemaet var revidering af vore vedtægter der sidst

var gennemgået i 1998, og meget er sket siden da. Så de er

tilpasset en del, bl.a. omkring foreningsposterne, nu hvor

vi er knap så mange som i „de gode gamle dage“.

Generalforsamlingerne blev afholdt i god ro og orden

henholdsvis den 19.5. og den 26.5. Der var 100 %

HOLBÆK
Den 19. maj var vi en del navere fra Holbæk, der var med til

at fejre Markus på hans 90 års fødselsdag og det var

sammen med hans familie og gamle venner og der blev

fortalt en del historier fra gamle dage. Ø-turen til Esbjerg

og Fanø, var en 4 dages tur med meget omskifteligt vejr.

Turen til Fanø var en heldags tur, hvor vi bl.a. så Hannes

hus i Sønderho og om aftenen, grillede vi på

campingpladsen hvor vi boede. Lørdag formiddag var vi

på egen hånd rundt i Esbjerg og om eftermiddagen

HILLERØD
HUN GJORDE DET - IGEN! Nåå ja, vi taler ikke politik, det

skal vi jo afholde os fra. Men derimod på det nære plan:

Vores Ruddi – hun må have læst opfordringen i forrige

nummer, for hun har ved vor sidste messe været på spil i

køkkenet igen. Denne gang ikke bagersnegle eller deslige,

men skildpadder som kom svømmende i egen fin sovs.

Hvor skal vi dog påskønne, når nogen springer til og

udfolder evnerne ud i den kulinariske verden til glæde for

alle de midt på dagen knurrende maver! Men selv om der

stadig ligger skildpadder og svømmer i gryden, skal vi alle

lære at holde igen, for som de siger i Sverige: Hvad er

forskellen på en kæreste og en kone☺- 45 kg! - Ligesom til

den foregående huleaften, hvor vi også var fuldtallige i

vort lille rum, nemlig 11, gik snakken livligt, og alle

formodentlig er gået hjem opløftede og glade. Stærkt

bidragende hertil er naturligvis også Ole Peters, som ryster

fornøjelige vittigheder ud af ærmet som en 2-kg

karamelpose, der bliver vendt ud på bordet; og som med

sit harmonikaspil får os til at synge med på endda alle

versene, og med flere nogenlunde enslydende stemmer.

Han må da gemme på nogen hemmeligheder! - - Nu

stunder sommeren igen til, turene går til Bælum, Knossos,

Rhinen, eller måske blot ud i drivhuset i baghaven. Hvad

end glæder vi os her i Hillerød foreløbig til vor årlige

sommerfest den 29. juni fra kl. ca. 15, formanden giver

besked, og tilmeldinger sker til Hulefar Peder på 27940134.

Med kno, Bent

vedtagelse blandt de tilstedeværende. For at få kabalen til

at gå op, har Frode fra Silkeborg hjulpet os ved at flytte

over til os. Velkommen hjem til København (som medlem)

og som nyudnævnt næstformand. Selvom du bliver

boende i Them, siger stjernerne - eller rettere hjerterne, at

vi vil se dig jævnligt. Håber ikke der er bad feelings i

Silkeborg, men i fald: undskyld - og tak! På grund af

generalforsamlingerne blev Søndagsmessen den 12.5. og

Svende-hulemødet den 28.5. aflyst. Generalforsamlingerne

var i øvrigt de første møder hos formanden. I al

beskedenhed var det ikke så ringe endda. Så indtil vi får en

ny Hule, ser fremtiden O.K. ud med hensyn til sted. I

skrivende stund er det blevet afgjort at Ferie-Hulemødet

bliver afholdt hos Kate i Hvidovre den 25.6. Forhåbentlig

bliver vejret godt, så vi kan side i haven. Referat følger i

næste nummer. Apropos have, pusler Anne-Lise og O.B.

med at afholde Kolonihave Messe i Ballerup i juli eller

august måned. Når dato haves, vil Købehavns medlemmer

blive kontaktet direkte. Ifald andre udefra skulle have

interesse, bedes de kontakte undertegnede. Forbehold for

antal. Ellers holder vi ingen arrangementer før

begyndelsen af september måned. Selvom vi nok endnu

ikke har en ny Hule, ligger vi ikke brak. Efterårsprogrammet

er „næsten“ som det plejer og med planer om 3

foreningsbesøg. Mere herom senere og i den nye

Københavner Nav, der vanen tro udkom på Ferie-

Hulemødet.  Kassereren og undertegnede tog i år til

Pinsetævnet i Vejle. Fortsættes i den kommende Svend.

God sommer til alle!

Arrangementer:              Juli eller august måned kl. 13.00:

Kolonihave-Messe i Ballerup

Med sommer kno i bordet

Niels „2 m“

besøgte vi Esbjerg Fiskeri- og Søfartsmuseum. Om aftenen

spiste vi på restaurant Cafe Le chi. Søndag pakkede vi

sammen og tog til Vejen for at se Poul La Cours

opfindelser. Der var desværre lukket da vi ankom, men vi

fik overtalt en til at komme og vise os rundt. Vi sluttede

vores Ø-tur at ved Kongeåen med selvsmurt mad i

grøftekanten. Tak til Ø-tursudvalget.

Tak til Vejle for et rigtig godt Pinsestævne. Vi fik en del

inspiration med hjem til stævnet næste år. Som sædvanlig

var det godt humør og selskab på Campingpladsen.

TL
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NÆSTVED
På en lun sommeraften bød formanden velkommen til de 11

medlemmer, der var mødt til hulemøde d. 07.06.

Finn fortalte om besøget af Murerklubben. De kom 15

mand til spisning, og stemningen var i top. Finn og Ove

fortalte om naverne. Der var mange spørgsmål, og vi håber

på, at der er nogle af de yngre svende, der kunne få lyst til

at gå på valsen. Klokken var 21:30 før de sidste gik hjem

mætte på mad og info. Vi glæder os til sommerfesten d.

29.06, hvor vi mødes i haven hos Eva & Kaj. Vi håber

vejret er med os, da der er planlagt spil om eftermiddagen,

inden grillen tændes til aften. Husk at der ikke er
hulemøde i juli, men Carsten vil vanen tro åbne Hulen
hver torsdag kl. 15.  God sommer til alle.

Hilsen Marianne

NAKSKOV
Hulemødet d.7/6 var en tam affære, der var kun mødt 6

store og små næser op, men humøret fejlede ikke noget,

men tankerne gik alligevel til Vejle, hvor pinsestævnet

startede dagen efter. Hvor er det trist at man kun kan læse

om det, som vore gamle kulturminister Jytte Hilden engang

sagde om sex, det er sjovere at deltage i sex end det er at

kikke på det. Hvor gamle nav Ole Hansen syntes at vi

manglede en lade i hulen, så han havde fundet en der godt

kunne bruges, så tak til Ole som også forærede en

fluekasse der lignede en gammel skattekiste. Da hulemødet

sluttede og maden kom på bordet, var det Bente der stod

for maden, selvom hendes mand var syg og ikke kunne

komme, så vi hentede maden som hun havde lavet. En stor

tak Bente du kunne have sagt at vi måtte finde på andre

udveje. For en gangs skyld sluttede hulemødet før 22.00

tiden

Fødselsdage: Bo Pedersen d.15/6 og han bliver 52 år og

ikke 51 år, utroligt at jeg kunne gøre den gamle mand yngre

ho. ho. Næste hulemøde fredag d. 5/7 kl. 18.00

Med kno i bord Henning Brogaard

Hulemøde 2/6 2019. Ikke

mange fremmødte hele 5.

Mærker at alle har travlt med

sit. Men vi hyggede os og fik

sunget. God sommer Samsø

Naverne. Næste møde 1/9

2019. Tillykke med

fødselsdagen til John Piil og

Ole Stoffenregen den 18/8,

Keld Madsen 20/8.

Med kno Åse

RANDERS
Vi havde en dejlig åbent-hus-dag den 11/5. Her fik vi 
heldigvis besøg af nogle gæster, der gerne ville se Hulen 
og høre om navertraditionerne. De var ikke så mange – til 
gengæld var de meget interesserede, og vi fik nogle gode 
snakke. Vi håber at se dem igen: o) Tak til Jan Erik, Lis og 
Kaj samt Hans og Inger, der kom og var med til at gøre 
dagen god. Freddy arbejder videre sammen med 
Kejsergården, så vi kan få et fælles arrangement til 
efteråret. Kristi Himmelfartsdag den 30/5 trodsede vi 
vejrguderne og begav os på travetur – dvs. Bitten ville 
hellere sparke til en kompressor, end hun ville ud at gå –

kompressoren tog ingen skade, men Bittens fod døjede 
med at være i skoen…  Julle havde meldt fra i år, så vi 
spiste sandwich ved børnehaven. Stor tak til Julle for alle 
de mange gange vi har fået lov at besøge hans have. Jan 
ville ikke lege Tarzan ved bækken i år, men han havde lavet 
en fik drik af den ”stenbider”, han fangede sidste år – eller 
også har han købt en ”Fisk”, som han bød rundt af til 
frokosten… En lille, tapper skare gennemførte hele ruten, 
men en anden lille skare undersøgte, om man kan hygge 
sig med en flaske rødvin og lidt tøsesnak – det kan man 
godt. Da alle var i hus, var der mad og snak, til dagen var 
slut. Vi har ikke haft hulemøde i juni.

Næste møde er til grillaftenen hos Hans og Bente den 5/7. 
Herefter holder vi sommerferie indtil udflugten den 17/8. 
Mere om den i næste blad. Vi glæder os også til Mosel.

Med kno, Helle

SAMSØ
ODENSE
Ja så blev Pinsestævnet i Vejle over stået. Det var et godt

stævne, med velkomst af borgmesteren, da Vejle også

havde 100 års jubilæum. Dejligt at hilse på alle de dejlige

naver og venner. God fest. Vil ikke skrive så meget om det

da andre nok synes som jeg. Vi har besluttet at tage på

vores årlige udflugt den 26. juni til Svendborg. Vi tager

toget og ser hvad vi finder på. (Det siges at der skulle

være mange værtshuse). Det må i høre om i næste

nummer. Ellers holder vi lukket i juli måned. Vi ses den 6.

august kl.13 på U.V. (Ungarsk vinstue). Og ellers til

Moseltreff den 22. aug. God sommer derude.. 

De bedste hilsener Pigen fra Fyn.

    Vejle Borgmester med blærehatten.           (Lybker Foto)



10.

ÅRHUS
Siden sidste hulemøde var vi 11 personer samlet til Varme

Hveder i hulen. En hyggelig aften. Vi var 7 der var taget til

pinsestævne i Vejle. Tak for et godt stævne. Tror vi

hyggede os alle sammen. Glæder os til Holbæk næste år. Vi

ønsker Claus Lønstrup tillykke med hans 25 års jubilæum.

Næste hulemøde er den 12/7 hvor vi vil prøve at afholde

vores skiveskydning som jo kiksede i april måned. Med

naverhilsen Chefsekretæren….

VEJLE
Mødet den 31. maj havde samlet 16, hvorefter formanden

bød velkommen, og sang nr. 13 blev foreslået og sunget

efter bedste evner og stemmepragt. I forbindelse med, at

det var en sang skrevet af Zacha Friis, gav Formanden en

lille information om Zacha Friis. Nu hvor det var sidste

møde inden Pinsestævnet, blev de sidste informationer

uddybet, og der var nogle enkelte, der fik uddybet deres

spørgsmål ang. det praktiske vedr. borddækning -

afrydning samt oprydning, når stævnet var over, og de

deltagere der havde lyst tid og lejlighed, var taget ud til

Hytten mandag formiddag. Efter al den information og

spørgelyst, følte Lærke at der var et lille overskud af

hendes SU (ja Lærke studerer, så derfor modtager hun SU)

var ved at ”brænde” hul i hendes lomme, så ved hjælp af

klokkens herlige lyd, blev hun afhjulpet med problemet.

Tak for det Lærke. Efter at stemmerne var blevet fugtet, var

det tid til at opløfte dem endnu en gang, så nr. 20 blev

”kvædet”. Herefter var ordet frit, hvilket tydeligt kunne

høres, måske helt ned på Ibæk Strandvej.

MØDEAFTEN DEN 28. JUNI.
HUSK AT HYTTEN IKKE HAR ÅBENT I JUNI; KUN
MØDE.
GRILLDAG/RECEPTION I HYTTEN DEN 13. JULI KL:
1300 I ANLEDNING AF FORENINGENS 100 ÅRS DAG
DEN 15. JULI. TILMELDING TIL LIS Tlf. 29634486
ELLER KAJ Tlf. 30705576 SENEST DEN 8. JULI. PRIS:
75,-KR.
Reserveskribenten

Kaj

Lørdag d. 3. august: Hulemøde kl. 12:00 – herefter Grill

kl. 13:00. – Tilmelding til Erik.

6. september: Hulemøde kl. 18:30.

27. september: Sct. Michaels Nat 19:00 – 23:00.

4. oktober: Hulemøde kl. 18:30.

1. november: Hulemøde kl. 18:30.

22. november: 77 års stiftelsesdag for Slagelse

Naverforening.

4. december: Lotte Hansen 10 års jubilæum

6. december: Hulemøde kl. 18:30.

31. december kl. 10:00 – 12:00: Nytårstaffel. ——

Tilmelding til Ejner.

OBS! Forbehold for trykfejl og ændringer.

Skål Bodil!

Og Tillykke.

SLAGELSE
Hulemødet d. 7. juni blev, i flg. pålidelig kilde, hurtigt

overstået da kun 3 medlemmer var mødt frem. Men man

skal bare ikke forveksle kvantitet med kvalitet. Der skal

lyde et stort TILLYKKE til Bodil Hjorth Rasmussen med de

60 år. Vi siger tusinde tak til Vejle for et meget flot

Pinsestævne. Det kan I godt være rigtig stolt af.

Med kno i bordet:

Erik

Kommende arrangementer og mærkedage!

5. juli: Hulemøde kl. 18:30.

SILKEBORG
Nyhedsbrev Silkeborg juni 2019

Vi havde månedsmøde den 26-05-19 med deltagelse af 9

medlemmer. Vi havde en god dag med megen sjov og

selvfølgelig gode sange, og efter mødet gav Formand Boje

1 omgang på hulens vegne, (hvad det betyder ved jeg

ikke.) Der var under månedsmødet ingen nyheder så det

ret hurtig overstået Men vil sige at det var et rigtigt

hyggeligt møde. Dette var hvad jeg kunne berette for

denne Mdr. Men der kom dog lidt nyhed ud også denne

Mdr.

Kno Christian

Mdr. Vits.

2 forpustede skraldemænd har fyraften.

– Nu skal jeg hjem og ligge på sofaen med en kold øl, siger

den ene.

– Jeg vil hjem og flå min kones trusser af, siger den anden.

– Orker du det?

– Ja, de strammer ad helvede til!

En mand kommer ind i en bus med en hotdog i hånden.

Chaufføren: “Det her er ikke en restaurant...”

Manden: “Det ved jeg godt, det er derfor jeg selv har taget

mad med.”

Lige kommet hjem efter et vellykket pinsestævne i Vejle. I

gjorde det rigtig godt. Vi havde det hyggeligt, dejligt at få

hilse på jer alle. Bare alt for sjældent vi mødes. Vi må tage

os sammen og komme mere ud os på Samsø. Rigtig God

sommer til alle i ind og udland, pas på jer selv. Glæder os til

pinsestævne 2020.



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

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.

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

  Lucia BlomsterLucia BlomsterLucia BlomsterLucia BlomsterLucia 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

     Vi udfører:

      *  Kloakreparationer

      *  Tv-inspektion

     *  Strømforing

    *  Støbearbejde

*  Brolægning

*  Røgtest

*  Spuling

*  Speciale i forsikringsskader

Maribovej 18, 7100 Vejle

Tlf. 76 74 90 80

entreprenoer.larsbank@mail.tele.dk

   GDPR:
   Se information om persondatapolitik

   i CUK Naverne på hjemmesiden.

     LUMSKEBUGTEN

 BAR - BODEGA - BILLARD

             Havnegade 33 i Vejle - tlf. 27 50 87 07

            Levende musik fredag / lørdag



AFSENDER:

Formand for CUK

Münstervej 36, Strib

5500 Middelfart

Evt.: ”Returneres ved varig adresseændring”

  Byggefirmaet

    Mobil 30 95 06 65

www.byggefirmaet-johansen.dk

bj@byggefirmaet-johansen.dk
   Formand i Århus Naverne

  JOHANSEN
SOLBJERG

Frederiksberggade 4 - Silkeborg - Tlf. 86 82 05 91

                              Om- og tilbygninger

Bodega Hjørnet

Lyngbygade 19b, Silkeborg

Tlf: 86820077

Nye vinduer - tag og køkkener

BREDHØJVEJ 2-4  8600 SILKEBORG
TLF. 86 82 82 00 FAX 86 82 82 25

Mail: klaus@autoforum-silkeborg.dk
www.autoforum-silkeborg.dk

AUTOFORUM

TRIN NED
NØRREGADE 45

ODENSE C.

TLF. 66 12 30 75 CVR NR. 17875183

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!

Tøj til arbejde & fritid

FBH Navertøj finder du i
3 Trin Ned
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