
  

 

 

 

 

 

 

 

Den 29 februar Bryllup i Øls Kirke. 

Lærke Velden & Per Hemmingsen 

Lærke og Per blev viet i Øls Kirke, 

med efterfølgende fest i Brøndum 

forsamlingshus med en 7 retters menu, 

6 forskellige supper og flere desserter. 

Herfra et stort tillykke, og ønsket om 
mange gode år fra naverne i Vejle.  

 

 
 
 
 

 

           
 
 

Randers 
Naverforening 

75 års jubilæums-
fest lørdag den 20/6 

2020 
 
Vi holder åbent hus i Hulen på Høvejen 

17, 8940 Randers SV kl. 10 

Der er fest med spisning, musik og dans 

samme sted kl. 13 

Det er gratis at deltage. Drikkevarer kan 

købes. 

Tilmelding til Freddy på tlf. 40135105 

senest 1/6 

Vi glæder os til at se jer 
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Fødselsdage; 

08-04-2020 Ole Bøwig  (Odense) 

75 år Brandsøvænget 4 

 5000 Odense C 

 DK 

08-04-2020 Benny Svendsen (Nysted) 

65 år Slotsgade 12 

 4800 Nysted 

 DK 

10-04-2020 Jørgen Grundtvig Jensen 

75 år Sanatorievej 1, st.th. (Silkeborg) 

 8600 Silkeborg 

 DK 

Jubilæum: 

01-04-2020 Bent Donald Eriksen (Kolding) 

20 år Bjergbyvej 1 

 Seest 

 6000 Kolding 

 

 

TAK 

TAK til Vejle , for opmærksomhed til mit 45 års 

jubilæum. TAK til Silkeborg . Tak til Frederikssund. 

TAK til HB . Og ikke mindst Carl Otto Enevoldsen 

og Jan Erik Johansen . Tiden i Zurich var en skøn tid 

, så der kom mange gode minder frem, fester , 

traveturer og en dejligt venskab , ser da heldigvis 

nogle af de forskellige , når vi er til Pinsestævner.  

Med kno Lis Dallris Jepsen (Vejle) 

25 års jubilæum. 

Mange tak for hilsener og telegrammer da jeg rundede 

de 25 år.  

Ivar, Rune, Hans og Inger, København, CUK, Vejle 

og så Aalborg.  Tak.. 

Med kno 

Preben Adriansen  

 

Hjertelig tak til alle der sendte mig hilsener og 

telegrammer i anledning af min 90 års fødselsdag. 

Med kno 

Erik Eriksen Århus naverne. 
 

 

Den levende Landsby 
Hygum Hjemstavnsgård 

 

Aktivitetskalender 2020 
 

Historisk dyrskue 

Søndag 24. majKl. 10.00-16.00 

 

Højsæson 

24. juni – 31. aug. Kl. 11.00-16.00 

 

Landsbyen i arbejde 

Lørdag / søndag 18.- 19. juli Kl. 10.00-16.00 

 

Pilefestival 

Lørdag / Søndag 8. – 9. august Kl. 10.00 – 16.00 

 

Høstdage 

Torsdag til søndag  20. - 23. august  

kl. 10.00 – 16.00 

Oplev høsten som i gamle dage med bl.a. le og 

selvbinder 

. 

OBS! 

Børnedyrskue 

Lørdag den 22. august 

 

Pløjedage 

Lørdag/søndag 19. – 20. september 

Kl. 10.00 – 16.00 

Pløjning med veterantraktorer 

Pløjning med heste søndag 

 

Åbent i efterårsferien uge 42 

Søndag11.okt. til søndag 18. okt. 

Kl. 11.00 – 16.00 

Onsdag den 14. okt. Kartoffeldag 

 

Ind under jul 

Lørdag 21. nov. kl. 12.00-16.00 

Søndag 22. nov. kl. 10.00-16.00 

 

Ret til ændringer forbeholdes 
 

 

Tak  Tak  Tak  Tak 



 

 

Program Pinsestævne 30/31-05 2020 

Lørdag d. 30-05  

08.00 Morgenmad i Hulen 

11.00 til 14.30 Indskrivning 

Lørdag kan købes Sandwich/hulemadder i Hulen 

15.00 Fotografering 

18.00 til 23.00 Huleaften 

Søndag d. 31-05 

08.00 Morgenmad i Hulen 

10.00 Udflugt/Frokost 

10.30 Delegeretmøde 

12.15 til 13.00 Delegeret frokost  

13.00 Delegeretmøde forsætter 

 

18.00 til 24.00 Festaften 

Mandag  

Morgenmad i Hulen- derefter slukefter 

Vi har fået Lasse Og Matilde til at spille på 

festaftenen. 
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Frederikssund: 

Frederikssund – Gule ærter 2020. Onsdag den 

19.februar 2010 havde vi igen Murenes efterlønsklub 

på besøg til de årlige gule ærter og pandekager i 

hulen. De 

mødte 15 

personer op 

til et par 

hyggelige 

timer med 

underholdning af vores husorkester Glarmesteren Og 

Hans Svende.” CUK-Frederikssund takker Lis 

Hansen – Per Jensen – Poul-Erik og Jan for deres 

hjælp med, at gøre denne dag til en oplevelse for 

vores gæster. Og særlig til Lis, som igen i år gjorde 

et stort stykke arbejde med at tilberede de gule ærter. 

Vi gentager saucen igen onsdag den 17.2.2021. 

Svendeaften den 6.marts 2020. – Bødekassen 

tømmes. Der var en del fravær til Svendeaften. Poul-

Berg var desværre indlagt på hospitalet, så vores 

tanker gik til ham. Kisse måtte også blive hjemme 

under dynen, da det lille pus også var blevet syg. 

Vores hulemor måtte passe sit arbejde, men hun 

havde lavet brunkålen til os, så den stod klar på 

komfuret. Vi takker for indsatsen. Men de 10 som 

var mødt op fik alligevel en hyggelig aften i godt 

selskab. Vores kasserer Poul-Erik fik hurtigt 

godkendt sit regnskab af bilagskontrollanterne. Som 

traditionen er skulle bødekassen jo tømmes. Det var 

Inge og formanden, som fik det ærefulde erhverv, at 

stå for optællingen. 

Beløbet i bødekassen blev gjort op til kr.3.542,50 og 

en vægt på 3,383 kg. Det blev Vibeke, som kom tæt-

test på beløbet med et gæt på 3.550 kr. og Jan med en 

vægt på 3,3 kg. Protokol 2019/2020 CUK-Frederiks-

sund. 

Husk Generalforsamlingen den 3.april. 2020. Næste 

gang er jo generalforsamlingen 2020 den 3.april 

kl.19:30 i hulen, så mød op, det er her man kan få sin 

indflydelse på, hvad der skal ske med vores forening. 

Er man på en eller anden måde forhindret i at komme? 

Så meld afbud til hulemor Lis Hansen på tlf.: 42 30 39 

75 senest den 1.april 2020.  

CUK-Frederikssund ønsker tillykke med 

fødselsdagen til Alex Christensen 29-04-

2020  

Med kno Sekretæren 

 

 

Herning: 

Hulemøde d.19/2 var vi igen samlet på bodegaen i 

Lind. Vi var 11 deltagere der havde fundet stedet. Igen 

i år var den Spanske kok ankommet og det var lige til 

for folk ville have det de 

fik sidste år bare lavet i 

år. Opskriften fik de 

også for anden gang Sil-

keborg m.m. Det er godt 

i kan lide maden når nu 

kokken kommer fra ud-

landet. Jeg tror da også 

der er plads til 3 kokke-

huer og et viskestykke. 

Ragner gav også lige en 

omgang ved GPS og 

sagde tak for gaven som var kommet til tiden. Vi siger 

også tak fra Herning. 

Der er Generalmøde den 3/4,  og søndagsmøde den 

5/4 er aflyst. Tot sagde noget med fødselsdag og rin-

gede med klokken Tak for det. Så har vi lige en flyt-

ning af et Frans Jæger skab da vi skal have flyttet alt 

til den 1/4. Flemming har lavet en fin tegning af hej-

seværk m.m. Jeg tror sku han er lidt i familie med 

Egon. 

Vi var fire i vores bedste alder tilsammen 250+ år og 

det gik lige efter planen. Stille og rolig fik vi Frans 

ned og op af trappen med trisser og stropper. 

Ellers er der ikke sket så meget siden sidst.Hulen er 

flyttet atter en gang 25 flyttekasser +stole + borde +di-

verse men hvad kan 3 gamle naver ikke. Den her gang 

var det 200+ år. Tak til borgermesteren og Flemming 

til at hjælpe mig (av min ryg) De er tunge de kasser 

med porselæn og de skulle også lige pakkes om, da 

kælderen havde stået under vand så det tog lige et par 

dage inden det var klaret. 

Vi havde også besøg af en ovre fra D-øen som har 

undt i maven så han måtte forbi fru Lauges køkken for 

at få det bedre. 

Han fik også lige at vide at det var hans skyld at det 

halve af naverne er meldt ind i Herning + vi har et 

æresmedlem men det tog han jo med hans sædvanlige 

humor. Tak for besøget Carl (u i m ) 

Med kno i bord 

 PEDER 

 

 

Hillerød: 

”Nåede du det, du skulle? Fik du set det, du ville?” 

eller hvordan det nu er. Forventningerne kan løbe 

længere end formaterne. Selv vil jeg gerne være pave 

– ikke kun skrankepave, men tænk at kunne gå og 

katekisere, hvad alle undersåtter, og proselytter med, 

gerne skulle mene. Eller hvad med Konge af 

Foreningsmeddelelser: 
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Danmark? Alle ville bukke og klappe og hjælpe, 

uanset hvad. Nå, de kunne ikke bruge prins Knud, 

men hvem ved noget nu om vore dage! - - - Tilbage 

fra føljetonens forførelse kunne vi ikke have haft 

bedre jordiske naver-dage end forgangne huleaften og 

messelørdag, hvor vi begge dage havde besøg udefra, 

først af Orla med spændende historier fra hans tid som 

ingeniør ved byggeri af sukkerfabrikker rundt om i 

verden.  Og dernæst på messedagen besøg af Torben, 

der har boet flere år i Californien og arbejdet som 

elektroingeniør for Brüel & Kjær, men da også andre 

steder, lige som han også har fundet tid til at bestige 

Kilimanjaro og sådan. Fin dag, også med Arne 

hjemme igen, besøg af Lisbeth fra Hjernesagen, og 

sidst men ikke mindst sundhedsstruttende Hannes 

medbragte sunde og lækre rå-æbler-frugtsalat med 

hjemmekomponeret creme. - - - Det forlyder, at vor 

gulv-Aksel har pådraget sig en alvorlig sygdom, vi 

ønsker rigtig god bedring! - - - Og så skal der igen 

mindes om, at huleaften i både april og maj forskydes 

til 3. fredag i disse måneder. Også igen, at vi har 

generalforsamling sidste lørdag i denne måned, 28. 

marts. - - - Tilmelding til arrangementer til Hulefar 

Peder på 27940134. 

Med kno, Bent 

 

 

Kolding 

Hulemøde den 25. feb. Planlægning af besøg hos 

Kolding-miniby, sammen med navere  +   fra Vejle, 

lørdag den 16. maj, Brunch kl. 11,00 i naverhulen på 

Agtrupvej nr 109 i kælder, Besøg i Kolding-

miniby, Christian 4 vej nr 53 ved amfi-cenen ca kl. 

13. Pris pr deltager 100 kr.   

Tilmelding (12/5)  til  Verner K. Lauridsen tlf  

28297712                                                  

Med kno i bordet  

Verner 

 

København: 

Næstformand Frode var i byen, så vi blev trods alt 6 

til Svende-Hulemødet den 13.2. der naturligvis igen 

blev en dejlig dag. Intet manglede, men trods 

deltagerantallet må vi foruden at synke, ikke glemme 

at synge. Fastelavn blev i år aflyst og turen til 

Næstved udsat.  

 

Der indkaldes hermed til C.U.K.'s & NRHF's 

årligeGeneralforsamling hos formanden, torsdag 

den 16.april kl. 13.00. Eventuelle forslag skal være 

formanden i hænde senest 8 dage før. Efterfølgende er 

der Svende-Hulemøde. HUSK af- eller tilmelding i 

god tid! Fredag den 1. maj er der tur - ikke til 

Fælledparken, men til Slagelse. Det er en dagtur, så 

der er hjemkomst i god ro orden i fornuftig tid så alle 

kan være med. Deltagerantal skal være på plads senest 

den 16. april. Det bliver en praaagtfuld tur. 

Med kno 

Niels "2 m" 

 

Arrangementer: 

16.4.  kl. 13.00   CUK's & NRHF's generalforsamling  

                           & Svende-Hulemøde. 

  1.5.  kl. 12.00   Besøg i Slagelse  

 

Vi har følgende mærkedage: 

20.04.2020     Leif Ove Nielsen (København) 

75 år               Bremensgade 20, 2. th. 

                       2300 København S. 

I anledning af vores kasserer Leif Ove's og skramleri-

forvalter Sven Aage's fødselsdage, vil jeg, ifald mu-

ligt, gerne have nogle ord og et billeder med af d'her-

rer (og nogle flag?) som separate indlæg: 

 

22.04.2020     Sven Aage Lorenzen (København) 

80 år               K. M. Klausens Gade 30, st. th. 

NV                  2450  København SV. 

                   

 75  ÅR  

Mandag den 20. april 

fylder Københavns 

kasserer Leif Ove 

Nielsen 75 år. 

Leif Ove har i 

70'erne været ansat i 

det daværende Grøn-

lands Tekniske Or-

ganisation som bog-

holder i Nanortalik, Qaqortoq og Paamiut for en peri-

ode på 6 år og 2 måneder. 

Interessen for det grønlandske er i dag stor - ikke 

mindst det historiske. 

Leif Ove blev indmeldt i C.U.K. København for 32 år 

siden på en Svendeaften den 21. januar 1988, og har 

siden 17. maj 1997 og til dato varetaget jobbet som 

foreningens kasserer.  

Der kunne skrives en hel del mere, men kort og godt:  

Leif Ove - en altid trofast, god, grundig og hjælpsom 

naverkammerat!   

https://www.google.com/maps/search/Christian+4.+vej+nr+53?entry=gmail&source=g
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Naver og Navervenner i København ønsker dig hjer-

telig tillykke på dagen! 

Niels "2 m", formand. 

 

80 år 

Onsdag den 22. april 

fylder vor gode Naver-

ven Sven Aage Loren-

zen 80 år.  

Sven Aage blev ind-

meldt i Sønderborg den 

1.12.1992 og overført til 

København i 1998, hvor 

Sven Aage gennem 16 

år har bestredet skramleriforvalterposten. 

Sven Aages kendetegn er nok det gode humør og det 

unikke at Sven Aage trods 22 år i København/Sjæl-

land, absolut ikke har glemt sin alsiske dialekt.  

Blandt mange minder må nævnes havemesser m.m.i 

kolonihaven i Ballerup, der trods fast føde, blev ret så 

våde. Joh, Sven Aage går ind i hjertet (og til køjs) med 

træsko på. Sven Aage var sammen med Ilse i mange 

år fast deltager til Moseltræf. Som tidligere alsing-

boer, har Sven Aage naturligvis arbejdet hos Danfoss. 

Naver og Navervenner i København ønsker dig hjer-

telig tillykke på dagen!   

Niels "2 m", formand. 

 

LA: 

Fra LA Naver Club. 

The February 14 meeting var attended by 24 members 

and 3 guests, namely Epsen Holm from DK, guest of 

(Jørgen A), Svend Pedersen from DK, (Kent Hanson) 

and arriving on a brand-new Indian Motorcycle: Lars 

Mikkelsen from LA (guest af Henrik Gram). 

Arne O, med hjælp from Arne B, installed brand new 

wooden headboards, on both ends of the Naver Horse-

Shoe course. 

The Avocado tree end of driveway, now has the 

biggest $2- 

green 

avocados 

hanging for 

your picking, 

thank you 

Jørgen A, for 

watering and 

feeding the 

avocado trees. 

 Socializing 

both inside and outside “Hulen” Picture enjoying 

Henrik’s Goodies. 

Ogsaa, tillykke til Louis S Christensen, 25 aars 

medlem af LA Naver Club 

Photo: Bagermester Henrik Gram i midten med hans  

“Goodies” til nye medlemmer af LA Naverne. 

Med en kno eller two,  

Arne B 

 

Nysted: 

Hulemøde den. 5. marts 2020. 7 svende var mødt til 

aftens hulemøde hvor også generalforsamlingen 

skulle afvikles. Der var denne gang ændring i 

bestyrelsen. Richard Jensen indtrådte i bestyrelsen i 

stedet for Finn Nielsen som udmeldte sig i april 2019. 

Finn Rossdahl modtog posten som suppleant for 

bestyrelsen. Oldermanden aflagde beretning og kom 

godt rundt i alle kroge og i de aktiviteter som var 

afviklet siden sidste generalforsamling. Skatmester 

Bruno Kamper viste et pænt regnskab frem som også 

blev godkendt. Sparebøssen var optalt og gætteriet 

blev vundet af Niels Hansen som modtog en flaske 

brændevin herfor. Snakken gik meget omkring 

udflugten til sommer og der var flere interessante 

muligheder for at kunne afvikle udflugten, en sejltur 

på Maribo sø med ”Anemonen” eller en sejltur med 

postbåden fra Nakskov, flere var interesseret i et 

besøg på Langelandsfortet for at beskue resterne af 

koldkrigsårene og Danmarks sidste sejlende ubåd ” 

Springeren” men mere herom når forsamlingen er 

fuldtallig og der kan træffes en afgørelse. 

Oldermandens kone Anne Lise havde som sædvane 

tro lavet en lækker brunkål som skulle fortæres af 

svendene sammen med Niels Hansens nylig vundet 

brændevin fra gættekonkurrencen. Minderne blev 

sunget og vi sluttede kl. 21:30 efter en hyggelig aften. 

Med kno Oldermanden. 

 

Næstved: 

Der var mødt 13 medlemmer til hulemødet d. 07.03. 

Desuden var Henrik mødt for 2. gang. Vi ser frem til 

at optage Henrik som naverven, næste gang han 

møder. 

Vi har fået henvendelse fra Ældresagen, da de gerne 

vil have et foredrag om naverne og deres historie. Det 

er godt, at der stadig er nogen, der viser interesse. 

Der er sat seddel op med tilmelding til vores 

påskefrokost Langfredag kl. 13. Mød op til en 

hyggelig eftermiddag med sang og historier. 

Hvis det lune vejr fortsætter, kan vi snart få sværtet 

sokkel. Det er det sidste, der mangler efter kalkning. 

Vi sluttede med at synge Minderne, inden vi gik ned 

til selskabeligt samvær. 

Hilsen Marianne   

 

Odense: 

På afholdte hulemøde, måtte vi undvære vores 
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kasserer, da han var faldet på grund af islag. Det er 

kedeligt for han, da han er sengeliggende. Vi holdt 

hulemødet og talte om generalforsamlingen. HB 

formanden indlæg blev diskuteret og vi CUK navere 

ment at det er påfaldende at HB formanden har stillet 

flere gange til vores generalforsamling uden at han var 

blevet bedt om det. 

Børge Madsen havde 78 års fødselsdag og blev 

hyldet. Mødet sluttede i god ro og orden. 

Ole Bøwig 

 

Randers: 
Den 23/2 havde vi en hyggelig fastelavnssøndag med 

9 stålsatte deltagere. Vejrguderne forsøgte at stoppe 

tøndeslagningen, men vi gav ikke op – vi tog den bare 

over to omgange med en indendørs pause. Efter pau-

sen blev det vurderet, at en god hammer fra værktøjs-

væggen måske ville have større indvirkning på tønden 

end den tøjrede kølle, og minsandten om ikke det var 

rigtigt – efter kort tid kunne vi krone Jytte Møller med 

både dronninge- og kongekronen, da hele tønden gav 

efter på en gang. Vi siger tillykke til den/de kongelige 

      
Efter kroningen kunne vi kaste os over fastelavnsbol-

ler og kakao - begge dele med behørig tilsætning af 

flødeskum. Vi satser på, at ingen gik sultne hjem. 

Fredag den 11/3 var vi 11 mand til hulemøde. Hans 

og Bente serverede lune frikadeller og leverpostej 

med diverse tilbehør såsom guf og chips. Buffeten var 

med god grund velbesøgt, og vi siger tak for mad. 

KB trængte til at høre os synge, så han ringede med 

klokken. Vi siger tak for skænken. 

Freddy fortalte om planerne for jubilæet, som vi fejrer 

lørdag den 20/6. Vi har fået lov at låne det store rum 

ved siden af Hulen, Allans kvartet kommer og spiller, 

og Søren Kok og Marianne står for mad og servering, 

så alle kan roligt begynde at glæde sig. Der bliver 

skaldyrsalat, oksefilet og mange andre gode sager. Vi 

har vist også lidt puddersukker og andet godt til en 

irsk kaffe. 

Freddy tager imod tilmeldingerne. Det er gratis at del-

tage i spisningen, og der bliver søreme også mulighed 

for at købe en øl eller to. Vi holder åbent hus fra kl 10, 

og der er spisning kl 13. 

Herefter gik vi ned og så på det nymalede kælderrum. 

Det er blevet rigtigt fint, og det var sjovt at se de gamle 

billeder og andet godt, der var kommet derned – noget 

af det må vist komme til ære og værdighed oppe i Hu-

len igen. 

Bestyrelsen arbejder videre med en god plan for vores 

udflugt – det kunne godt blive Svanen i Mariager. 

Næste hulemøde, den 3/4, bliver også ekstraordinær 

generalforsamling med valg af kasserer. Underteg-

nede stiller op. Efter alt det officielle er der sangaften, 

så find de gode sange og hyggehumøret frem       

Freddy laver mad, så det kan kun blive godt. 
Hulen er søndagsåben den 12/4 og den 19/4. 

Med kno, Helle 

 

Samsø: 

1/3 2020. Generalforsamling. 

Årets generalforsamling blev holdt i god ro og orden, 

som det nu plejer. Edit blev valgt til ordstyrer, og det 

er hun god til. Godt fremmøde. Formanden holdt en 

god beretning fra årets løb. 

Kasserer præsenterede et super flot regnskab. 

Ingen indkomne forslag. 

Bestyrelsen modtog genvalg. Flot. 

Valg til delegeret til pinsestævne i Holbæk blev 

gengangeren Flemming Skødt. 

Tak til Jørn Envoldsen for flot arbejde af års-

kalenderen.  Tak John Piil for den gamle 

regnemaskine, og tak for at du tog turen over vandet 

til G.f. 

God afslutning med Brunkål på menuen, som altid 

smager fortræffeligt. 

Vi skal blive bedre til at invitere gæster med til 

søndagsmøderne, i håb om at få flere medlemmer. 

Møderne skal også bruges til arbejde og hyggedag. 

Åses 25 års jubilæum bliver afholdt nede ved Jørn 

Envoldsen. 

Tillykke med de 65 år Lars Gammelgaard. 22/3 2020. 

Næste hulemøde. 5/4 2020. Afholdes nede ved Jørn. 

25 års jubilæum. 

Søndagsmøde.  19/4 . 

Med kno i bordet fra Åse. 

 

Silkeborg 

Silkeborg Nyt Marts 2020. Vi havde Månedsmøde 

den 23/3-20 med deltagelse af 8 Dejlige medlemmer  

Mødet startede kl. 10,20 med vor sang ”Når samlet er 

vor Naver flok.” 

Formand Boje bød velkommen og Tak til de 

fremmødte. 

Her efter fortale han at det havde været en god brunkål 

(lavet af Boje & Michael) efter mødet og der var god 

stemning, og den smagte rigtig godt, så stort tillykke 

med dem. Sagde også Tak til hulefar for god ro og 

orden, og spurgte om der var andre der ville noget, da 

det ikke var tilfældet slutte mødet ved at hulen gav en 

omgang. 

Mdr. vinder af solgte Øl kort blev Mads Kai & 

Hulefar Ove. Stort tillykke. 

Havde bestyrelsesmøde den 9/03-20 og kan meddele 

at vi her fra Silkeborg Ikke Syntes at man kan Byde et 

C U K medlem som den var som beskrevet i Bladet 

for Formandens meddelelser for at besøge Odense 

Naverne. Så skal man have PLI og som man har i 

naverne at man er glad for besøg og lige gyldigt hvem 

man er, man taler ikke sådan til sine Naver Brødre på 
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denne måde. Så herfra skal I lige lære at hvordan man 

tager af besøgende, der er Kurser for sådanne ting. 

Så måske ikke Mange vil besøge Jer i fremtiden FY. 

Vi vil her fra Silkeborg syntes at man ikke kan besøge 

Odense hvis det er den velkomst man møder fra 

Foreningens side, det er Bare ikke OK. 

HVORDAN SYNTES I SELV DET GÅR I Odense.? 

 

Mdr Vits. 

Alle børnene kommer sikkert over vejen undtaget 

Peter han manglede en meter, men det var værre for 

Bo han manglede to, men det var værst for Oda hun 

sad fast mellem en Fiat og en Skoda  

En blondine, en rødhåret og en brunette var alle faret 

vild i ørkenen. De fandt så en lampe og gned den. En 

ånd dukkede op og gav dem hver ét ønske. Den 

rødhårede ønskede, at være derhjemme. Poof! Hun 

var tilbage hjemme. Brunette ønskede at være hjemme 

med sin familie. Poof! Hun var tilbage med sin 

familie. Den blondinen sagde så, “Awwww, jeg 

ønsker mine venner var her.” 

Med kno 

Christian. 

 

 

Slagelse: 
Hulemøde d. 6. marts 2020 blev indledt med at vi 

sang nr. 22 fra sangbogen. Ejner havde en film fra 

svundne tider med som var højst interessant og lokal. 

Vi var fra start 8 medlemmer, men Hans ”Vicevært” 

måtte desværre forlade os kort før mødet p.g.a. hel-

bredet som også er årsag til hans opsigelse som hule-

far. Tusinde tak for stor og lang indsats, Hans. Han vil 

dog fortsat gerne sørge for opvarmning i hulen ved ar-

rangementer. Søren Kirkeby tager over for at lede og 

fordele dette arbejde fremover. Tømrer-Hans havde 

inden mødet haft gang i sin ”svaber” og gjort grundigt 

rent i hulen. Så blev tilmeldingen sat i gang ang. Ej-

ners fødselsdagsmiddag ved næste hulemøde, men i 

omdelt invitation skulle vi tilmelde os pr. mail til Ej-

ner. Han har fået ny pc-er og her virker mailprogram-

met ikke endnu. Jeg tror dog ikke at dette afholder no-

gen fra at komme. Så var det tid for skorperne og, til 

gru og rædsel for alle, kunne vi ikke finde snapsen. 

Søren havde blot sat den på bordet så sildene kunne 

svømme. Grethe og Søren stod for opvask denne af-

ten. Minderne blev sunget ca. 21:30 hvorefter Grethe 

og undertegnede skulle hente Helle og Torben ved to-

get. De kom hjem efter 3 mdr. i Thailand.      
Med kno i bordet. 

Erik  

 

Mærkedage og arrangementer i 2020: 

3. april: Hulemøde kl. 18:30. 

1. maj: Hulemøde kl. 11:00. Besøg fra København  

15. maj: Inger 75 år. 

5. juni: Hulemøde kl. 18:30. 

3. juli: Carit 75 år. 

3. juli: Hulemøde kl. 18:30. 

Lørdag d. 1. august: Hulemøde kl. 12:00. Herefter 

Grill kl. 13:00. – Tilmelding til Erik. 

15. maj: Inger 75 år. 

5. juni: Hulemøde kl. 18:30. 

3. juli: Carit 75 år. 

3. juli: Hulemøde kl. 18:30. 

Lørdag d. 1. august: Hulemøde kl. 12:00 – herefter 

Grill kl. 13:00. – Tilmelding til Erik. 

25. august: Harry 85 år. 

4. september: Hulemøde kl. 18:30. 

2. oktober: Hulemøde kl. 18:30. 

9. oktober: Grethe 75 år. 

6. november: Hulemøde kl. 18:30. 

22. november: 78 års stiftelsesdag for Slagelse 

Naverforening. Julefrokost kl. 12:30.4. december: 

Hulemøde kl. 18:30. 

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

Tilmelding til Ejner. 

 

 

Sønderborg: 

Sønderborg d. 6-3-20.  Hulemøde.  Børge bød vel-

kommen til de 7 og en gæst med at starte på nr 72, og 

hvad der skal ske i fremtiden. Christian og John har et 

møde ang. genforening 2020 d.10-3-20. det var et 

godt møde hvor vi fik mange små ting på plads, Det 

er godt stykke vej endnu men det når vi nok til d.11-

07-20 SÅ HUSK DEN DAG MED ET KRYDS I KA-

LENDER Så har vi noget til de gruppe  d.14-3-20  

MED KNO I BORDET  

JOHN 

 

Vejle: 

Generalforsamling den 22 Februar 2020. Erik 

Højsholm , synes vi skulle starte med nr 50 .Det haver 

så nylig regnet, hvad jo heller ikke var, var helt ved 

siden af. Formanden  bød velkommen, og Formanden 

lykønskede og overrakte herefter Jubilæumstelegram 

til foreningens 45 års jubilar Lis Dallris Jepsen. Det er 

sjældent men også glædeligt, at foreningen har en 45 

års jubilar fortsatte han. Så gik vi til 

Generalforsamlingen. Alle der var på valg , blev 

genvalgt   Ikke mange , men 12 var vi da. Foreningen 

var vært med mad , så vi fik sild, Inger lavet tærte, og 

ribbensteg, lækkert. HUSK  RENGØRING I 

HYTTEN DEN 30 MARTS , HYTTEN GIVER 

MORGENMAD KL 09.00 TILMELDING TIL 

HANS PÅ TLF 27849009…      ÆNDRINGER DE 

NÆSTE 3 MDR.    

MØDE DEN 27 MARTS KL18.30 
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RENGØRING DEN 30 MARTS 09.00 

MØDE DEN 24 APRIL KL 18.30 

16 MAJ TAGER VI TIL KOLDING MINI BY 

INVITERET AF KOLDING NAVER.KØRER i BUS 

DERTIL, TID KOMMER SENERE .  

INGEN MØDE I MAJ, PGA PINSESTÆVNE I 

HOLBÆK 

GRILLDAG ER FLYTTET TIL DEN 27 JUNI, PGA 

RANDERS NAVER HAR 75 ÅRS JUBILÆUM 

DEN 20 JUNI.  

ET STORT TLLYKKE SKAL OGSÅ LYDE TIL 

LÆRKE OG PER, DER BLEV GIFT DEN 29 

FEBRUAR  EN STOR TAK FRA OS DER VAR 

MED, PER SPURGTE JO LÆRKE TIL VORES 

PINSESTÆVNE , SOM VI JO ALLE HØRTE 

MED KNO LIS  

 

 

Aalborg: 

Hulemøde Aalborg 05.03.20  

Vi var 20 svende, der havde fundet frem til Hulen 

torsdag aften. Der er åben fra kl. 18.00 og mødet 

begynder kl. 18.30, spisningen starter ca. 19. Der blev 

valgt 2 køkkenhjælpere nemlig Rene og Henrik. 

Serveringen foregik på den måde, at den varme mad 

blev serveret på fade på anretterbordet, og så var der 

høflig selvbetjening. Alt dette foregik stille og roligt. 

Maden blev lavet af Kurt K og var som sædvanlig 

super. Det næste var tilmelding af kokke til 

lørdagsmøderne, det gik lidt trægt. Derefter havde vi 

en optagelse, idet Anita havde meldt sin ankomst. Hun 

har sejlet med en Norsk færge i 4år. Hun blev behørigt 

optaget efter alle regler. Anita kvitterede 

efterfølgende med at ringe med klokken. Preben måtte 

samme vej til klokken, da han blev hædret  

med ”ny farve på snoren”, altså 25 års jubilæum. Tak 

for øllet. Sommerudflugten blev flyttet til den 5 

september. 

Noget nyt, vi prøver at bemande Hulen de næste 4 

onsdage, idet alle værkstederne også har åbent. Vi vil 

undersøge om gæsterne også er interesseret i at besøge 

Hulen.  

Aftenen sluttede med hyggeligt samvær.     

 

Århus: 

Hulemøde den 14.2. hvor der var mødt 14 op. 

Formanden bød velkommen. I anledning af hulefar 

Ole Hulls 75års fødselsdag overrakte formanden et 

telegram og en flaske brændevin som hulefar selv 

havde pakket ind. Vi havde en gæst, Elo Bjerking fra 

Randers. Rengøringen næste lørdag blev udsat til et 

senere tidspunkt. Den 29.2. er der gule ærter efterfulgt 

af bankospil. Den 13.3. er der almindelig hulemøde, 

og den 27/3 hulemøde med ledsager, hvor vi prøver at 

finde en foredragsholder. Grethe Strange havde haft 

fødselsdag, så hun ringede med klokken, efterfulgt af 

Børge og hulefar. Anders Baumann havde været en 

tur i Spanien for at søge arbejde i landbruget. Nu var 

han hjemme igen og søgte arbejde som smed eller 

landbrugsmedarbejder. Otto havde været ude og holde 

foredrag med Freddy fra Randers. Søren kendte 

måske en foredragsholder. Nu må vi se. Ole Hull 

forærede hans gave tilbage til hulen og gav 

smørrebrød i anledning af hans fødselsdag. Elo 

undskyldte at var kommet for sent til mødet. Han 

fortalte at han havde meldt sig ud af Randers og ville 

lodde stemningen i Århus. Svend Erik og Anders fra 

Ålborg ringede med klokken, så der blev sunget en 

masse gange blæren. Senere på aften fik vi serveret 

æblekage som hulefar og hans barnebarn havde lavet, 

sønnen havde vist også hjulpet lidt til. Atter en 

hyggelig aften.  

Den 29/2 var der mødt 12 op til de længe ventede gule 

ærter, ved ikke hvor alle andre blev af, men de gik glip 

af alle tiders mad. Solvejg startede med at ringe med 

klokken, hun skyldte vist en omgang fra sidste møde. 

Ole B. Hansen kom listende lidt for sent, og påstod 

han ikke var sulten, men hold da op som han skovlede 

i sig. Børge ringede med klokken for Søren, der var 

blevet et år ældre siden sidst. Børge bød velkommen 

til selskabet, da formanden var taget på skiferie, og 

næstformanden ikke var dukket op? Han takkede 

Solvejg som havde lavet de gule ærter, han sagde ”at 

han aldrig havde fået noget lignende”. Så blev der 

sunget for Søren og Solvejg. Da der var rigelig med 

mad i overskud, blev det besluttet at fryse maden ned 

og servere det en anden aften. En god ide. Solvejg fik 

overrakt en flaske for den store indsats. Så blev der 

som sagt også lidt tid til en gang bankospil, og næsten 

alle gik hjem med et par præmier. Vi ønsker Ole 

Michael Strange tillykke med hans 60. års fødselsdag.  

Et suk fra kassereren. 

Husk kontingent inden generalforsamling. 

Det lykkedes Søren at skaffe en foredragsholder til 

hulemøde med ledsager den 27/3, det skulle være 

et spændende foredrag, så mød op denne aften. Tak 

til Søren. Vi glæder os allerede. 

Med kno Chefsekretæren… 
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Redaktøren 

ønsker alle et           

rigtigt godt nytår 

  

 

Blev din svigermor virkelig sparket ihjel af 

jeres egen hingst? 

Ja hun gjorde. 

Det var en rasende masse mennesker, der var 

med til begravelsen? 

-Ja, men de fleste kom nu for at give bud på 

hingsten. 

www.naverne-CUK.dk       
HOVEDBESTYRELSEN: 

Emner til behandling i HB, skal være formanden i 

hænde senest den 25. i måneden. 
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Kaj Jepsen, Münstervej 36, Strib, DK 5500 Middelfart 

Tlf. 75869335 - 30705576 - E-mail: liskaj-d-

j@mail.dk 
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Carl-Otto Enevoldsen, Dahlerupvsej 11, 4583 
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otto@live.dk 
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"Den farende Svend" kontakt:  Hans Emborg   
 

Udstillingsvognen:  Står i Roskilde. Henvendelse til 

Carl-Otto Enevoldsen   -  vedr. adr. m.m. se ovenfor. 
 

Arkiv: Henvendelse til Elo Bjerking 
Tlf.: 5573 5615 - E-mail: amelo@webspeed.dk 
GDPR: Se information om persondatapolitik i CUK 

Naverne på hjemmesiden.  
 

 

 

 

 

 

 
 

Jeg ser i avisen, at de fleste berømte 

 mænd har ubetydelige fædre. 

-Ja, men så har min søn da gode  

chancer her i livet.  HAVNEGADE 33, VEJLE TLF: 27508707 

LEVENDE MUSIK FREDAG / LØRDAG 

LUMSKEBUGTEN 

RAFLING  

DART 

BILLARD 

 

Redaktøren 

ønsker alle et 

rigtigt godt nytår 

2020 
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-Ved du egentlig, hvorfor brudepar tager 

hinanden i hånden foran alteret? 

-Næh. 

-Formalitet. Ren formalitet makker. Som når 

to boksere hilser på hinanden før kampen. 

 

 

-Da jeg var 15 år, sagde jeg til min far, at jeg 

ville løbe hjemmefra. 

-Hvad sagde han til det? 

-Han fik mig sgu til at skrive under på det! 

mailto:amelo@webspeed.dk
mailto:amelo@webspeed.dk
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 -Må jeg få dit telefonnummer, skat? 

 -Står i telefonbogen! 

 -Og dit navn? 

 -Står også i telefonbogen! 

 


