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; Fanebæreren i Silkeborg bliver 60 år.
• Da jeg bliver 60 år den 23.jan. 09, holder jeg en reception
• den 31.jan. Fra kl. 13 - ?. De som ønsker at deltage til buffet,
! fra 13 - 16, bedes tilmelde sig på tlf. 40 56 02 48, senest
I 21 .jan. Der er yderlig godt til ganen kl. 18 Det foregår hos
; Leon's Grillservice og selskabslokaler i Grønbæk. Lige
• overfor præstegården. Det ligger 12 km nord for Silkeborg
. mod Randers, (Silkeborg- Ans- Kongensbro).
! Vel mødt.
Ole Eriksen, CUK, Silkeborg

Lørdag den 17. Januar 2009 Kl.: 1800 afholder
Vejle - Naverne deres Vinterfest i Festsalen
Treschowsgade 2. i Vejle. Menuen er ikke helt
på plads endnu, men det vil være Ta' selv Bord
med efterfølgende Natmad.
Den Musikalske afd. står Black Coffie for.
Prisen er: 150,-kr. pr. person.
Tilmelding til Vinterfesten skal ske hos:
Hans Emborg Tlf: 75830901 - Mobil 40929705
Sidste frist for tilmelding er den 10. Januar og
husk: Tilmelding er bindende.

VINTERFEST I VEJLE.
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50 ÅRS JUBILEUM
Den 9. januar 1959 kom en ung mand ind i Naverhulen i Stockholm
og blev medlem. Han tog efter nogle år ingenørexamen og har haft en
finger med i spelet om flere store stålkonstruktioner til broer og båder
rundt Stockholm. Han har taget imod mange naver i sit hus på Ingarø,
som har den bedste udsikt, man kan tænke sig, selveste Navertorpet på
Ingarø. Han har deltaget i mange Pinsestævner, Moseltræffer og andre
træffer. Han blev formand i 1975, æresmedlem 1993 og årets nav
1998, og som de fleste ved er Anton Paulsen, som har været medlem i
50 år og formand i Stockholm i 33 år. Foreningen og Navertorpet hade
ikke været det den er i dag uden Antons insats. Naverne i Stockholm
ønsker Anton tillykke på denne store dag.
Styrelsen.



2.

v«r TAK - TAK - TAK - TAK
FØDSELSDAGE
D. 23.01.2009 Ole Eriksen Silkeborg
60 år Baggensvej 11, 1 th.

8600 Silkeborg

D. 23.01.2009 Børge Holm Andersen Århus
70 år Sonnesgade 14, 1.0008

8000 Århus C.

D. 03.02.2009 Preben Jensen Herning
75 år Sprogøvej 20

7400 Herning

D. 04.02.2009 Peer Rønn Vrist Herning
75 år Knarbjerg Bakke 103

Bremdal
7600 Struer

JUBILÆUM

D. 09.01.2009 Anton Paulsen
50 år Torpvægen 6

S-13464 Ingarø
Sverige

Stockholm

70 års fødselsdag.

Børge Andersen kan den 23 - 1 fejre sin 70 års fød¬
selsdag. Han arbejdede i sine unge år i Grønland som
elektriker, efter nogle år i det kolde Nord, vendte fa¬
milien hjem til DK igen, hvor Børge fortsatte sit ar¬
bejde som elektriker, til han gik på efterløn! Børge
har i rigtig mange år ydet en stor indsats i hulen! Han
har bl.a. været sekretær, og er nu gennem mange år
kasserer i foreningen! Vi i Århus foreningen ønsker
hjertelig tillykke med fødselsdagen!
Lis L.

Else og Otto ønsker at takke alle de naver og naver¬
venner, samt personer med tilknytning til naver¬
foreningerne, der sendte hilsener i form at opringninger,
SMS,er og eller besøg på vore fødselsdage, samt i hulen
og til fest. Endvidere en tak for telegrammer fra: Hoved¬
bestyrelsen, Silkeborg, Vejle, Fredericia, Randers, Her¬
ning, København, Borås, Hørning, Stockholm, Århus,
Sønderborg, Samsø og Calgary foreninger.
SÅ - ENDNU ENGANG - TAK TIL ALLE - DER BI¬
DROG TIL NOGLE DEJLIGE DAGE MED SKØNNE
MINDER.

Med kno i bordet, Else og Otto Westergaard

Hjärtlig tack till alla for telegram och gåvor vid min 75
års födelsedag. Det var trevligt att se HB-medlemmar
och Stockholmsnaver i Huddinge.
Vi ønsker en rigtig glædelig jul og et godt nytår her fra
Stockholm
MedKno Erling

Tak for opmærksomheden ved Erik Nielsen "Pudseren's"
bisættelse, en særlig tak til Samsø og Hillerød.
Familien.

Mindeord

Torsdag den 26. november drog vores Naverkammerat
Erik Nielsen ( "Pudseren" ) ud på sin sidste rejse.
Erik var medstifter af Samsø Naverne maj 1985.
Han har været medlem af C.U.K, siden 11/10-1969.
Startede i Hillerød forening, derefter i Frederikssund
forening. Han fik 30. års nålen her i foreningen.
Han har været i bestyrelsen i mange år både som for¬
mand, næstformand og sekretær. Erik har sejlet
og arbejdet i Sverige i mange år. Et tab for Samsø.
Æret være hans minde. P.F.V. Jørn.
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Håndværkernes Rejsefond.

Formanden Ole Bøwig
Den ordinære generalforsamling blev afholdt den 11. oktober 2008, som varslet på mødet den
8. marts 2008. og 29. september 2008.
Tilstede var formanden ingen andre af repræsentanterne fra de 5 foreninger var fremmødt.
På FBSH mødet den 1. november blev repræsentanterne enige om at de ville se regnskabet fra Håndværkernes Rejse¬
fond. Jeg gjorde opmærksom på at det ikke kunne være en generalforsamling, da den ikke var varslet og som følge
deraf kunne man ikke vedtage noget. Jeg fremlagde regnskabet for året 2007 til orientering.

Odense den 11/10-08

Formandens beretning.
På rejsefondets vegne vil jeg gerne byde de fremmødte velkommen og jeg håber at vi får et godt og sagligt møde.
Rejsefondets værdipapirer er nu kommet i fornuftig investering, der giver et pænt afkast uden udtrækninger. Afkastet i
første periode var 6Vi % og fremover må vi nok forvente et større afkast, nu hvor udlånsrenten er steget.
På Håndværkernes Rejsefonds vegne
Formand Ole Bøwig.

Regnskab.

Bankbeholdning, rente 23.364,07 kr.
Udtrækskonto 0.00 kr.
I alt 23.364,07 kr. 23.364,07 kr.

Værdipapirer. Pålydende 535.085.05 kr.

Beholdning i alt 558.449,12 kr.

Lån til FBSH / Europatræf 2008.

Håndværkernes Rejsefond 20/10-06 20.000,00 kr.
Håndværkernes Rejsefond 25/3-08 31.000,00 kr.
lån i alt 51.000,00 kr.

Man påtalte at det var flere år siden at der ikke var udbetalt legater, men det er sådan at FBSH's udgifter er blevet
afholdt af rejsefondet.

2006
CCEG blade 2 gange årligt 6.044,00 kr. 12088,00 kr.
FBSH formanden møder i tyskland 2 gange 4790,00 kr. 9580,00 kr.
Forsendelse af blade 1200,00 kr.
Afholdelse af FBSH møde 2923,00 kr.

25791,00 kr.
20/10-06 overført til FBSH 20.000,00 kr.

45.791,00 kr.

Fra 2003 og til 2007 er alle rentepengene fra Rejsefondet overført til FBSH, så derfor er der ingen legater udbetalt i
denne periode.
Efter fremlæggelse af regnskabet mente formand for FBSH Thomas Bech, at man lige så godt kunne nedlægge
Håndværkernes Rejsefont da det ikke gav noget udbytte og det havde alt for store omkostninger til drift. Rejsefondets
driftsudgifter er under 5.000,00 kr. om året med revisor og årsmøde, så i realiteten vil der være over 30.000,00 kr. til
uddeling om året. Det har mange naverklubber og unge der ville på rejse haft glæde af. Man skal tænke på at siden
1936 har Rejsefondet uddelt legater til naverne. Min personlige mening er at det er FBSH der burde nedlægges, da det
er en stor belastning for Rejsefondet. I realiteten er det kun De Fremmedskrevne der har glæde af CCEG, men det er
de medlem af gennem deres tyske klub, så de har intet at miste ved nedlæggelse af FBSH.
Ole Bøwig
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HB-Mødet den 29. november 2008, kl. 10:00
Naverhulen, Vandtårnet, Redstedgade 16, Sønderborg
Dagsorden:
1. Formandens Beretning på HB-mødet den 29. November 2008 i Sønderborg.
Først vil jeg byde velkommen til de fremmødte til dette års sidste HB-møde. Dernæst en tak til Sønderborg Naverne for
at de vil lægge lokaler til dette møde. Siden sidste møde, er der ikke meget at berette om, udover at jeg har været på
besøg i Esbjerg, for at tale med Leo Lassen ang. Naverforeningen i Esbjerg. Desværre har det ikke været muligt, at holde
Foreningens medlemstal på et rimeligt antal, samt en Bestyrelse har det heller ikke været muligt at sammensætte. Efter
en god og saglig debat ang. Fremtiden for Naverforeningen i Esbjerg, måtte vi konstaterer, at foreløbig er Foreningen i
Esbjerg stillet i bero. Vi må så se, om ikke der på et tidspunkt igen er basis for at få Foreningen på fode igen. Jeg blev
kontaktet af Gunnar Danielsen - Formand for Naverne i Ålborg, der fortalte, at lørdag den 22. November skulle de ud til
byskiltet, for at modtage en "Hjemvendt" Svend, der havde været" På valsen " i over 3 år. Det er kun glædeligt at høre,
at der er unge mennesker, der drager ud, for at lære og lære fra sig. Jeg har desuden haft kontakt til forstanderen på
Østersø Højskole, ang. Indlæg til den nye folder, som vi forhåbentlig kan få påbegyndt først i det nye år. Derudover vil
jeg endnu en gang sige tak til de Foreninger, der i årets løb, har lagt lokaler til samt beværtet os fra HB, til vores møder.
Kaj Jepsen, Formand CUK.
2. Redaktøren

Redaktøren er meget tilfreds med at materiale til Svenden efter sidste møde er kommet i så god tid,
at bladet kan udkomme i rette tid. Redaktørens suppleant Hans Emborg er ved at blive sat ind i arbejdet.
3. Hovedkasserer

Frode har sendt regninger til alle udenlandske foreninger, men indtil nu er det kun Stokholm, der har reageret.
Børge Damfeldt har indtil nu modtaget 2 blade. Fremover vil det ene blive sendt til Hulen i Sønderborg.
Frode og kassereren i Sønderborg tilretter medlemslisten, således at alt passer.
4. Arkivet
Det er ikke så meget at berette, der er ikke sket ret meget siden foråret, jeg kommer jævnlig derned og har fået filerne
flyttet fra den gamle Pc'er til den nye. Der er opstået et problem med den da der er ingen forbindelse til skærmen er, så
der skal et nyt bundkort i den, siger reparatøren, det koster 1700,- kr. + moms = 2125,- kr. Problemet er der ikke er soft¬
ware med til den, så skal vi have en anden computer, skal der købes nye programmer til den. Der har været nogle fore¬
spørgsler om svende der udrejst omkring 1900 og da vi kun har nogle få gæste og svendebøger fra foreningerne, så er
det umuligt at svare på forespørgslerne. Det er ikke tidsmæssigt muligt at gennemgå alle arkivalierne og sætte alle, som
vi finder navnene på i et register. Vores D.f. S. bøger er ikke mere komplette, grundet at jeg udlånte en indbunden bog
med Svenden 1920-23 til Ole Bøwig, det eneste eksemplar vi har, jeg har rykket for den men . Jeg har lavet et
udkast til et navne kartotek som er let at bruge i arkivet og vil arbejde mere med at udvikle det. I det nye år vil udvalget
gennemgå de arkiverede D. f. S og de ligger med 25 stk af hver og vi vil skære antallet ned til 5 stk af hver det giver
mere plads i arkivet. Foto arkivet er lidt af et problem, vi kan skanne billederne ind og gemme dem, der er anslået 25
000 stk. tidsforbrug = teoretisk 416 timer vil det bare tage at skanne og gemme billederne. Jeg har haft en henvendelse
fra Arthur Capelle Berlin som gerne vil samarbejde evt. med en annonce, se udkast.
Vågner.
HB har godkendt 2.500 kr. til reparation af PC.
5. Manglende revideret lokalvedtægter fra Hørning
HB har godkendt vedtægter.
6. Overtagelse af Domænenavn
HB har overdraget domænenavnet "Naverne.dk" til Næstved foreningen, så nu er sagen afsluttet.
7. Opfølgning af ny folder
Folderen er fremlagt og der arbejdes videre.
8. Eventuelt

9. Ny dato og mødested
Næste møde Ingerslevgade, København, den 10. januar 2009, kl. 10:00

Referat Ove Grae

Rettelse til F.B.S.H. mødet.

Europatreffen 2008 var i Odense og ikke i København. Undskyld, skyldes det nissen
eller er det alderen? Vagner

ri
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"GODT NYTÅR - MOSEL 2000"

Vi glæder os til gensyn med
gamle og nye MOSEL - farere.

Bussen kører igen
Torsdag d. 27. aug. til mandag d. 31. aug. 2009

Sæt X i den nye kalender
Med naverhilsen

TORBEN - FLEMMING - BØRGE.

Her et gi. billed fra Lunden i 1898, ja lOOår

Så det cykler bare derud af.
Vi ses til pinsestævne i Silkeborg.

Formandens Spalte.
Et År er efterhånden ved at rinde ud, og i det forgangne har der været både repræsentative men så sandelig også "Ar¬
bejdsmæssige" gøremål for HB. Der er godt nok et "Par måneder eller mere" inden Pinsestævnet, men i den forbindelse
er der altid ting, der skal forberedes i god tid, så HUSK:
ÆNDRINGSFORSLAG TIL CUK-LOVE OG VEDTÆGTER, INDSTILLINGER TIL
"ÅRETS NAV" SAMT "ÆRESMEDLEM AF CUK" SKAL VÆRE FORMANDEN FOR
CUKI HÆNDE SENEST DEN 01. MARTS 2009.
Med kno, Kaj Jepsen, Formand CUK.

FREDERICIA
Hulemøde onsdag d. 3/12 2008. Så blev det årets sidste
hulemøde, 14 medlemmer var møde op, og der blev budt
velkommen ved formanden. Vi sang nr. 52, og efter den
synes Johan at det passede med en kop øl, da han havde
fødselsdag. Derefter blev der spist, og efter maden synes
Anny at der skulle skylles ned med en øl. Tak til de 2 gi¬
vere. Så blev det tid til mødet, hvor vi kort talte om HB
mødet, og om julefrokosten. Sommer udflugten 2009, blev
også omtalt en del, især omkring et museums besøg på
Als, som blandt andet udstiller, værktøj lig barnevogne?
Den 15/11 var der suppe med tilbehør, der var 16 medlem¬
mer og 2 gæster fra Kolding, (Karen og Verner) der gav en
omgang. Tak til dem. Vi havde en rigtig hyggelig dag. Den
06/12 var der julefrokost, hvor 10 medlemmer var mødt
frem til et dejligt julebord. Tom og Jens Chr. gav murer¬
benzin til maden, og Roman gav øl. Tak til de 3. En rigtig
god dag med sang og bægerklang. Nu ikke mere for i år,
der skal også være noget til 2009. Godt Nytår, fra Naverne
i Fredericia.
Med kno i bordPhilip

FREDERIKSSUND
Julefrokost lørdag d. 6. december 2008 i CUK-Frederiks-
sund. Så var der igen tid, til at holde julefrokost i hulen i
Frederikssund. Det blev en festlig og fornøjelig dag i
hulen. Som traditionen tro, var det Kurt & Arne, som
startede dagen med at stege og brase og lave alle deres
dejlige julemad. Efter velkomst og en lille sang, var det tid
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til, at Claus Salamonsen vores lille Jyde. Han var kommet hjem, for at
slå sin 5 års plade i det runde bord. Med hjælp af Poul Bergs briller, så
han kunne se det lille søm lykkedes ham, at få slået pladen fast. Efter alt
det formelle var overstået, lød klokken med en rigtig dejlig juleklang.
Der var Karsten Henriksen, som fik den til at ringe, da han jo er gået
hænd og blevet voksen. Tillykke med de 60 år. Vi havde næsten ikke
fået sat os, før klokken igen lød. Da var det Klaus Helsøe der slog en
gang på klokken. Efter at have smagt på alle alle det dejlige julemad, var
det på tide, at risalamanden kom på bordet. Jeg ved ikke hvem der fik
mandelgaven (jeg kan ikke huske det, og jeg ved ikke hvorfor?), men
efter at have set de fotos, jeg åbenbart har i mit kamera, tror jeg at det
var Kisser, som fik den? Efter et par hyggelige timer i et godt selskab,
var det tid til at synge minderne og ønske alle en god jul og et godt nytår.

Der skal også lyde en tak til alle i CUK for et dejligt år i god selskab, samt en glædelig jul og ønsker om et godt nytår.
CUK-Frederikssund ønsker tillykke med fødselsdagen til: 01.01.2009 Jan Johansen.
Med kno i bordet. Jan Johansen.

HERNING
Endelig oprandt dagen hvor vi skulle mødes omkring minderne fra Calgary turen 19/11. Vi kunne ikke komme i gang
for vi manglede en særlig person nemlig Jens Langkniv, han havde lovet at komme denne aften idet han er "særlig
sagkyndig" i Calgary. Straks kom vores kasserer til undsætning og hentede Jens på hans bopæl - der er visse personer
der fortjener særlig service - det var så altså Jens denne dag. Der var mødt 21 svende og andet godtfolk til vores ar¬

rangement - på trods af sekretærens vildledende oplysninger i sidste naver blad. Dejligt at ingen var gået forgæves. Vi
gik straks i gang med at synge nr. 3 "Når samlet er vor naver flok" dejligt at være så mange til at synge en af vores
dejlige sange. Jeg er sikker på det kunne høres milevidt omkring. Vores formand (godt hjulpet af hustruen Grethe) gik
i gang med en billed kavalkade fra turen. Det gik meget godt med at huske destinationerne, men det forlyder også at
der nærmest var alkohol og ryge forbud i denne stat. Fru Grethe måtte enkelte gange korrigere vores formand når han
havde givet ukorrekte informationer til billederne - men tusind tak - ved fælles hjælp skal det nok gå! Ja så kommer
vi frem til traktementet vi fik Calgary øl og Whisky, men ikke nok med det, der blev også serveret laks og hjembragt
franskbrød. Jeg siger jer bare det var et himmerigs måltid - tusind tak til formanden og fru Grethe. VI havde bare en

rigtig dejlig aften - tak til Calgary gruppen. (Det kunne måske være en ide at sende flere navere på rejse, så vi kan
lave en minde aften en anden gang). Formanden orienterede om vi havde haft gæster i hulen ved sidste søndagsmøde
- iflg. det oplyste skulle det være så prominente personer som selveste Else og Otto samt Jytte og Johan - det forlyder
at alle 4 opførte sig som forventet (hvordan det så er, kan jo diskuteres) så de skal være meget velkomme en anden
gang. Tak for besøget. Jeg vil gerne sende en hilsen fra sekretæren til Porn idet hun havde hjembragt et meget fint
stykke stof til mig direkte fra Thailand - Erling påstår at der er stof nok til en SARONG til lille mig - vi far se! Tak
fra mig til dig, hilsen Jonna. Vores hulefar Montagen holder hans medlemmer i kort snor for han satte gang i hoved¬
rengøringen i hulen - han lagde en plan og vi fulgte ordren. Vi vil gerne sige særlig tak for hjælpen til ISS STRUER
(bestående af Kaj og Vibeke samt Anna og Peer) vi var et par stykker mere, men vi var kun på eftermiddagsholdet. Vi
takker mange gange for den store indsats. D.5/12 havde vi stor fødselsdagsfest (julefrokost)i Naverne i Herning. Jeg
tror der var tilmeldt ca. 25, så vi havde fin opbakning til arrangementet. Vi havde fået besøg af Pedro og fru Pedro det
er dejligt at møde nye naver og så må vi også lige nævne at de ikke kom tomhændet - så tak og skål. Underholdningen
var i topklasse, der var fra Mai Britt og Leif op til flere sange - en der var foldet PRÆCIST som en skjorte med vores
egen LOGO på lommen - meget, meget fint - tak til jer. Jeg glemte at spørge om der kunne indleveres bestillinger -
de var bare så flotte. Vores lotteri gav igen i år STORE gevinster, men det var som om GEVINSTERNE landede på et
bestemt bord - nå men pyt med det, det bliver blandt venner. Vi havde underholdning fra Haldur hele aftenen så her
var heller ikke noget at klage over. Han har snart vænnet sig til os og ikke mindst os til ham - du er bare altid sjov og
underholdende - hvad skulle vi gøre uden dig. Sekretæren har igen vrøvlet, for som I ved, skrev jeg sidste gang i
Svenden, at Peter var rejst til Indien, jeg mente ikke Peder Lys, men den anden Peter, er alle med nu? Det var vist det
hele for denne gang.
Naver hilsen Jonna

HILLERØD
Vi havde en rigtig dejlig november måned hos Hillerød naverne. Det startede med vores huleaften den 14. november. I
alt 14 personer nød rigtige hulemadder, og lyttede til murermester Ejnar Olsen, der fortalte om sin livslange hobby som
biavler. Det er dejligt at høre en fortælling om en persons store interesse, Ejnar blev slet ikke færdig, og vi ser frem til at
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han kommer igen og fortæller mere. Vi fik bødekassen
åbnet, til trods for den manglende nøgle. Og den 29.
november havde vi så 20 gæster til en af årets store begi¬
venheder, vores julefrokost med en lækker buffet. Vi
havde den glæde at se gamle kære venner, der ikke kom¬
mer så ofte, og vi havde musik! Fin Alfred kom med sin
harmonika, og minsandten kom der endnu en harmo¬
nika, i hænderne på Ole Peders, som vi ikke har mødt før.
Der var klang i sangene, sangbøgerne blev slidt grundigt,
til trods for lidt forvirring med sidenumrene. Fin Alfred
optrådte også med en lille lerfløjte, en okarina(?), som
han tryllede musik ud af. Mon ikke vi en anden gang har
held til at høre mere til Fin Alfred og hans tryllerier på
forskellige instrumenter, det kunne være noget så skønt.
Nu starter et nyt naverår. Første møde i det nye år bliver
huleaften den 9. januar kl. 19.30. Knud har fundet en
gammel beretning om festlighederne omkring en kon¬
trakt mellem Københavns Havnevæsen og isbryderen
Vædderen. Det var vist ikke kedeligt, så det glæder vi os
til at høre mere om. På den sidste dag i januar har vi
messe med en anden af vore traditioner (hvis det kan
kaldes en tradition, når vi har prøvet det én gang før).
Som bekendt var Hanne Hellerup sidste år i Ungarn,
alene for at lære at lave ægte ungarsk gullaschsuppe - da
hun alligevel var i Ungarn bad hendes firma hende om at
hjælpe med installation af nogle af de maskiner, som hun
er specialist i. Nu har Hanne tilbudt at endnu engang
servere denne ægte ungarske gullaschsuppe, et herre¬
måltid på en kold vinteraften. Altså den 31. januar kl. 13.
Vel mødt! Sæt også allerede nu kryds i kalenderen ved
den 13. februar, hvor vi holder den ordinære generalfor¬
samling med valg til bestyrelsen. I hører nærmere! Husk
som sædvanlig tilmelding til huleaften og messe til Peder
Hellerup på telefon 48 17 07 12, bedst mellem 15 og 19,
og gerne en uge i forvejen.
Med naverhilsen Per.

HOLBÆK
Til vores hulemøde i november, var vi 10 fremmødte, som
fik lov til at, slå streger på vore nye flotte sedler. En tak til
Connie for arbejdet med at få dem trykt. På grund af for
ringe tilmelding, blev der ikke nogen julefrokost i år. Vo¬
res naverven Connie Termansen runder de 40 år d. 18-01-
09 stort Tillykke.
Husk Generalforsamling d.20-03-09.
Godt nytår fra Holbæk
71

KOLDING
Jule - Nytårsfrokosten har vi nu bestemt til Lørdag d. 24-
1-2009 Kl. 13.00. Pris 100,00 kr. Og alle som har lyst, tid
og lejlighed er meget velkomne. Tilmelding senest d. 17-
1-2009 til Lars. Telf. 22 51 39 49.

Bestyrelsen.

HØRNING
Af ansvarshavende lokalredaktør Jens Hansen. Torsdag d.
27. november var Jens over i Mesing for at sende Kennet
Kajshøj på valsen. Han har besluttet sig at valse rundt i
den store verden i 3 år og 1 dag. Sidste nyt kom 8. de¬
cember fra Helgoland. De er 4 naver som er kommet over
på åen, her er der noget arbejde der skal udføres, inden
Kennet og venner drager videre ned igennem Europa.
Kennet Kajshøj var en novemberdag i Ålborg for at mod¬
tage en naver der kom hjem efter 3år og 1 dag på valsen,
stor fest i hjemmet, besøg i Ålborg naverhule, sliggervals
rundt i byen bl. andet i Jomfru Anegade. Fin tur skulle jeg
sige og hilse Ålborg naverne fra Kennet og venner. Hule¬
mødet d. 5 med banko forløb perfekt. Vores nabo Harald
kom på besøg med en stor pakke under armen, som
skulle studeres meget grundig. Hulemor havde sørget for
gløgg og æbleskiver med tilbehør. Når dette læses har vi
haft Åben Mølle + naverhule. Julenissen har klargjort
slikposerne og de små gaver. Reklamerne er på plads i
byens forretninger, ja selv i det lokale juleblad er der en
helside om Møllen, Naverne og hulen som fortæller
hvem, hvad vi naver er. Vi forventer os mange besøgende
den 13. december. Er der nogen der er overtroiske? Ikke
mere herfra lokalredaktionen. Uge posten skal også have
en historie herfra bladsmøreren.
Godt Nytår alle. Jens H.

KØBENHAVN
Vi var fra starten, hele 8 til Svendehulemødet den 19.11.
Men traditionen tro - når han dukker op - kom O.B. ved
21.00-tiden i vældigt hopla. Han er en dejlig mand, men
man ofte skal have tungen lige i munden for at forstå
ham. Men hyggeligt var det. Vi var en enkelt pæn hånd¬
fuld til Søndagsmessen den 30.11. Dejlig kost og hvad
dertil hører. Det var Leif Ove der stod ved roret. Desværre
dukkede kun 18 op til vort årlige overdådige andespil og
steg. Alt var vanen tro i top lige fra stemning over præ¬
mier til andemaden og desserten. Vi startede kl. 15.00 og
lukkede af kl. 24.00. Dem der ikke kom, gik igen virkelig
glip af noget. Første arrangement i 2009 er jo vor 110 års
stiftelsesfest den 12. januar men afholdes den 10. I skri¬
vende stund efter deadline, er der desværre kun kommet
8 tilmeldinger fra i alt 3 foreninger udefra. Skulle du nu
ved læsning af dette fortryde, er du velkommen til at
kontakte undertegnede om muligheden for en plads. Dog
senest den 4.1. Mobil 26 73 88 65. Svende-hulemødet er
den 29. Januar.

Med kno I bordet og GODT NYTÅR Niels „2m".

LOS ANGELES
Vi har nu holdt Mortens Aften i vores Hule. 66 navere,
naveretter og gæster kom for at spise de dejlige ænder
som naver og mesterkok Max Christensen havde tilbe¬
redt. Det blev en rigtig god aften, med godt humor og
sang og ingen gik sultne hjem. Vi takker alle der gav en
hjælpende hånd med at få festligheden til at fungere.
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Vejret var fint, så mange kunne hygge sig på patioen til
Happy Hour også. Nu begynder vi på alle juleforberedel¬
serne og naver Bill Knudsen har lovet at lave os en rigtig
dansk julemiddag. Bill kommer ned nogle dage før og bor
i vores lille hule og har så god tid til at forberede en altid
god middag til alle de sultne naversvende. Bill tager siden
videre op til Solvang og vi har også hørt han skal til Las
Vegas og holde nytår med hans familie, så Bill kommer
godt omkring. Vi har haft besøg af Thomas Andersen, han
er søn af naver Johan Andersen fra Kolding. Thomas har
været i Vietnam i 7 måneder, men vil nu rejse rundt og
opleve Amerika. Han var med til vores Mortens Aften i
hulen og derefter boede han hos mig og min kone i 3
uger. Da han jo er en stærk ung mand fik vi ham i gang
med at arbejde for os, han fik så tjent lidt dollars.
DECEMBER. Der kom 35 navere og gæster til vores Jule-
møde, hvor naver Bill Knudsen stod for at lave os den
traditionelle danske julemad. Han havde hjælp af hans
datter Anelise og Thomas fra Kolding. Naver Alf Jørgensen
blev 90 år i slutningen af December, så der blev sunget
fødselsdagssang for ham og Kaj Bjørn, Anker Juel Nielsen,
Jerry Lee, Hans Jørgensen, Ed Belknap, Graig Wilson, Lars
Møller og Kay Hansen. Naver Arv Bollesen var den hel¬
dige vinder af snapsen, som var gaven for at finde mand¬
len i desserten. Vi takker Bill for endnu engang at lave
maden til os i Hulen. Naver Jorn Hansen klarede igen fint
jobbet i baren, som blev godt besøgt. Ved modet blev der
så udvalgt 3 nominerede medlemmer, som vil tage affære
for vores årlige valg i Januar. Formanden takkede sekre¬
tær og kasserer og alle for et godt job og vi ser nu frem til
endnu et godt år i 2009, hvor vi skal afholde vores 75 års
fødselsdags begivenheder i April. Vi har allerede adskillige
gæster der kommer langvejs fra på listen. Naver Gari
Medförd arbejder på at skrive et udskrift over alt der
foregik i 2008 og desuden opdatere vores medlemsliste.
Han overrakte også Andy Andersen et billede af alle na¬
vere der var med til August mødet hos Andy i Artesia.
Desuden havde Gari lavet et billede af hele bestyrelsen
2008, som vil blive ophængt bagved formandens plads.
To nye medlemmer Jens Bak Jensen og Rick Mouritzen
blev enstemmig optaget i Los Angeles Naverclub og de
blev budt velkommen. Alle fik ønsket hinanden god jul
inden aftenen fik sin ende.

Til slut ønsker vi alle navere over hele verdenen
ET RIGTIGT GODT OG HELSEBRINGENDE NYTÅR.
Med Kno Arne O.

NAKSKOV
Sidste nyt fra Nakskov. Hulemødet d.5/12 kunne jeg af
gode grunde ikke deltage i, da jeg var i Stockholm, men
det var vist gået meget godt, for det var ikke sodavand
der var drukket, så godt at vide at de godt kan klare sig
uden mig. Julefrokosten er klar, det store ædegilde d. 13/
12 kan begynde ikke bare her, men i mange foreninger, så
velbekomme. Lørdag d. b/12 deltog jeg i Erling Rasmussen
(Stockholm) 75 års dag. en stor tak til Anton for kost og

logi. (Jeg håber at du sover godt i din egen seng igen) og
især for den gode ost med de dråber der fulgte med. Det
er ikke sidste gang at vi vil misbruge din gæstfrihed, også
selvom Chris følger med som det tynde øl, men det kan
man jo lære at leve med. Søndag d. 11/1 drager jeg sam¬
men med frue til vores eksil i Spanien, og kommer som
sædvanlig først hjem igen d.ca. 17/4. Herfra Nakskov skal
lyde et godt nytår, og håber at alle har haft en god jul.
Med kno i bord Henning

NYSTED
Ved hulemøde den 1. december 2008 var 8 svende mødt
til månedens hulemøde udover 8 svende var der også 2
gæster hvoraf den ene gæst blev optaget i Foreningen.
Nyt medlem er Niels Skaaning Hansen, 63 år og udlært
først som bager og siden som murer, den anden gæst
Svend Erik Hauberg, bliver måske også nyt medlem og

optages ved næste hulemøde eller inden julefrokosten
den. 13-12-2008, nu kniber det efterhånden med pladsen
i hulen og vi er begyndt at sidde på skødet af hinanden, vi
har ansøgt Guldborgsund Kommune om større lokale til
hule og har netop fået afslag selvom der findes masser af
tomme rum i det gamle Rådhus, denne sag er ikke afslut¬
tet endnu, så vi håber på det bedste. Frank Bred flygter
igen i år fra kulden til et varmere himmelstrøg i Spanien,
transporten derned foregår i hans lille gule Suzuki og
gøres på 3 overnatninger. Herefter blev julefrokosten
behandlet så hver især ved hvad man skal medbringe til
dagen. Ved spisning af Gule Ærter i sidste måned var der i
alt 32 gæster i alt, selvom der var et par afbud b. la. fra
Folketingsmedlem Lennart Damsbo Andersen og frue,
som beklagede meget at de kunne komme som lovet,
men vi var velkommen på Christiansborg på et senere
tidspunkt, så det kan godt være at vores udflugt til for¬
året går til hovedstaden, hvor vi skal kikke lidt på Christi¬
ansborg. Næste hulemøde holdes den 5. Januar 2009 og
der holdes Generalforsamling ved hulemødet den. 2.
februar 2009. Dagsorden ifølge foreningens vedtægter og
forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før
generalforsamlingen. Mødet sluttede med spisning af 2.
Dags gule ærter og herefter blev minderne sunget (Højt)
- (Meget højt). Tilbage er der kun at ønske alle navere og
familier et rigtigt godt nytår herfra svendene i Nysted.
Med kno Oldermanden

NÆSTVED
På trods af at det var årets største julefrokostaften,
mødte der 12 trofaste medlemmer til hulemødet d.
05.12. Alt var positivt. God økonomi. 4 personer har søgt
om optagelse, 1 som nav og 3 som navervenner. Efter et
godt møde gik vi ned til Jørgens veltillavede brunkål med
sønderjyske kålpølser m.m. Som alle måske har bemær¬
ket, er vores hjemmeside oppe at køre. Det er et flot ar¬
bejde Henrik og Carsten har lavet. Tak for det store ar¬

bejde, I har gjort. Vi har fået henvendelse fra politiet. De
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vil gerne komme på besøg 25 personer. Det er ikke ran¬

sagning men til kaffe og kage og oplysning/fortælling om
naverne. Det er altid dejligt, når der er nogen, der viser
interesse for vores forening, så vi ser frem til besøget i
det nye år. Birgit har ytret ønske om et gelænder ved
vores dør ud mod Kompagnistræde. Vi bliver jo ikke
yngre! Finn undersøger hos kommunen, om det kræver
tilladelse. Husk at kigge på vores hjemmeside om fremti¬
dige arrangementer.
Med hilsen Marianne

ODENSE
Fredag den 28. nov. afholdt vi vores julefrokost på vores

nye sted. Det var en rigtig god julefrokost, alle havde la¬
vet noget lækkert til at spise som de havde taget med
hjemme fra. Jo vi fik også blodpølse. Vi fik besøg fra Kol¬
ding af „høne" Jens og Susanne som jo bor her i Odense.
Der blev hygget og sunget på livet løs. Vi havde alle en
lille pakke med som vi holdt aktion over, det gav pænt i
kassen. Tak som alle bidrog, Ole var auktionarius og holdt
os i stramme tøjler. Vi har møde igen d. første fredag i
jan. Vi fik alle vores nye program og allerede nu kan i
tænke over hvor vi skal hen Kristi himmelfarts dag. Det
bliver nok på Jyllands siden i år. Vi vil hermed ønske alle
et glædeligt nytår.
De bedste hilsener Pigen fra fyn.

RANDERS
Så har vi overstået det sidste hulemøde i år. Der var otte,
der var mødt op. Vi fik snakket lidt om den dejlige julefro¬
kost, vi havde afholdt, der var 24 med. Hanne havde lavet
maden, tak for det. Vi takker „Knast" for de gratis drink
han gav os. Jeg ønsker jer alle en god jul og et godt nytår.
Kno i bordet, Peter

ROSKILDE
Ved hulemødet den 28. - 11. havde vi generalforsamling.
21 glade navere var samlet til en dejlig aften. Velkomst
ved Formand Inger, derefter var det næstformand Pouls
tur, han ønskede Birthe og Per skilt tillykke med deres 25
års jubilæum, Birthe slog pladen fast på hjulet, det har
Per til gode da han ikke var til stede. To af de fremmødte
var gæster, Ebert fra Holbæk og Anne Marie. Efter en
herlig middag bestående af Ingers hjemmelavede gule
ærter med alt hvad dertil hører gik vi over til generalfor¬
samlingen, igen i år var det vores sædvanlige gode ord¬
styrer der klarede denne opgave flot som altid, tak for
det Kristian. Alt forløb i go ro og orden, og der blev ikke
valgt nye ind, da alle der var på valg modtog genvalg.
Bagefter var der kaffe og hyggesnak. Efter sangen min¬
derne gik hver til sit, vi sluttede kl. 22,00.
Program for januar.
30.-1. Hulemøde. Bankospil, husk gave til ca. 20 kr.
Hulevagt Gitte og Poul.
Med naverhilsen Gitte.

SAMSØ
Søndagsmødet den 16/11-08 med Vildtspisning blev af¬
lyst. Kun 3 tilmeldt. Samsø Naverne deltog med fanen til
Erik's begravelse den l'december. Julefrokosten den 6/
12-08 kl. 14:00 blev vellykket. 16 personer deltog. Mange
havde lavet deres del af maden. Der var gæt på GRISEN
og der blev også raflet. En rigtig hyggelig Julefrokost, de
sidste brød op kl. 1:30. GOD JUL og GODT NYTÅR herfra.
Møder i 2009.
9/1-2009 Hulemøde
1S/1-2009 Søndagsmøde med TORSK kl. 11:00.
Med kno Jørn.

SILKEBORG
Godt nytår alle sammen. Nu tager vi fat i 2009 for at se
hvad det nu kan bringe af gode oplevelser til os alle. For
at se frem skal man først se tilbage. Det første er at
Børge "Farmand" er falden og brækket sin hofte ikke
godt, men nu har farmand jo aldrig ladet sig slå ud af kurs
ej eller denne gang ved hjælp af rollator og el dreven¬
køretøj så kommer han rundt, så er han omkringfarende
bare ingen trapper. Der er flere som også er en tur på
bakken (Sygehuset) til eftersyn og for udskiftning af reser¬
vedele. John er nu erklæret rask, hvor dejligt. Pigerne har
igen haft en dag i hulen altså kun for piger denne gang
var det Juledropkationer der stod øverst på listen + gløgg
med kransekage alla Bent Wils + al snakken og social¬
samvær. Julefrokosten, ja det er, var et rent orgie i mad,
og med 24 deltagere en god og positiv stemning. Så kom¬
mer vi frem til 21 så er der. Jule gløgg kransekagen igen i
år var det Bent Wils + vores Franske forbindelse med

champagne ja så kan det ikke blive bedre. Hulen har luk¬
ket den 24. december og igen den 31. december, men
åben søndag den 28 og igen efter nytår. Starter vi ud med
Nytårstaffel den 4. januar kl. 10.1 2009 vil der være en
del fødselsdage og jubilæer to 25 års jubilæer og et 50
års + mange fødselsdage, men det kan i alt sammen se i
kalenderen.
Kan i nu holde jer fugtige svende. Skriverkarlen

STOCKHOLM
Den 8. november var der gås på bordet, og det var Pi¬
gerne, som hade stekt og serveret dem (altså gæssene)
men gæssene må ha været større i år, for der blev en del
over, med det gør ikke noget for dem spiser vi ved jule¬
messen, for der kommer medlemmer, som ikke kunne
komme i november. Til bigoaften den 15. november kom
ikke så mange, men gevinsterne kom vi af med, og de
fleste fik noget med hjem. På svendefesten blev der budt
på vidvin til maden, vin som var over fra dagen før, for
der det sveinbein med surkål på menyn.
PROGRAM FOR JANUAR:

D. 10. januar Nytårsmesse lørdag kl. 13.
D. 31. januar Torskmiddag lørdag kl. 13. -
(om torsken kommer).
Nytårshilsen fra Onkel Anders.
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VEJLE
Til årets sidste Møde, havde 14 Naver og Navinder fundet
vej til Hytten. Mødet blev indledt med nr.70 " Jeg sidder i
Hulen ". Derefter bød Formanden velkommen til de frem¬
mødte, hvorefter der var optagelse afCarsten. Carsten
blev afFormanden på behørig vis informeret om de betin¬
gelser og krav der er, for at kunne optages som Nav. Dette
havde dog ikke afskrækket Carsten, så han blev optaget,
og budt velkommen med Velkomstsangen. Siden sidste
møde, har der været Gule Ærter i Hytten, hvilket var gået
helt planmæssig. Der var ellers ved at være lidt panik, idet
DSB-Jens, der har stået for "Ærterne " i de sidste 24 år,
var forhindret, så gode råd var dyre. En kommende Nav-
inde (Kirsten, der bliver optaget på mødet den 2. Januar
2009) trådte til, og de Gule Ærter var reddet - En stor tak til
Kirsten. Efter mødet var der et par stykker brød, der blev
fortæret til lyden af" Klokken " der spillede flere gange i
løbet afaftenen. Næste Hulemøde den 02. Januar 2009
hvor der er 2 optagelser. HUSK: VINTERFESTENDEN
17. JANUARKL. 1800. TILMELDING ERBINDENDE.
Med kno Kaj.

ÅLBORG
Huleaften/julefrokost onsdag den 3. december 2008. 14
deltagere havde tilmeldt sig denne festaften. Poul Erik
havde „tryllet" med lækre sild, og resten afmaden fik vi
leveret udefra. Vi afprøvede vores nyanskaffede skrabe¬
lodder, som skal erstatte julelotteriet. Og det tegner til at
blive en succes. Vi holdt auktion over uafhentede gevin¬
ster fra julelotteriet 2006 Og 2007. Der var bl.a. et tv apparat
med dvd-afspiller, en dvd-afspiller, hjemmelavet jule¬
sennep, rødvin, teaterbilletter til 2009 ogmeget andet. Alt
blev solgt. Sangbøgerne blev støvet lidt af og vi havde en
rigtig hyggelig aften. Snakken gik bl.a. på det „historiske

besøg" af 14 navere i forbindelse med Kristians hjemkomst
den 22. november. De ankom til Hulen i løbet af formidda¬

gen efter at have forladt JomfruAne Gade få timer tidli¬
gere. Så de var lidt stille i begyndelsen. Men lidt god mad
og „en lille en" fik hurtigt liv i dem igen - så en lille sang
eller 2 blev det alligevel til. De fleste var fra Tyskland og
Østrig - og et par stykker kom fra Sjælland. Alle var de i
vores traditionelle klædedragt, så det så festligt ud, da de
alle stod der med deres oppakning. (Jeg prøver at ved¬
lægge et par fotos af begivenheden). (De sendes i en se¬
paratmail lige herefter). Ha'en rigtig glædelig jul alle sam¬
men og godt nytår 2009.
Hilsen Hulemor Lis i Aalborg

ÅRHUS
Lørdag d. 15-11, havde vi stiftelsesfest. Vi var 29 navere
med ledsager i hulen! Vi fik en dejlig 3 retters menu, som
vores chefkok Kaj L. serverede for os! Eftermiddagen og
kaffen var der uddeling afpræmier, til dem der havde vun¬
det i diverse konkurrencer i årets løb. Da præmierne var
uddelt havde vi Amerikansk lotteri, senere fik vi blomkåls-
suppe til natmad, igen kokkereret afKaj. Vi sang blære¬
sange 2 gange, først for Otto, dernæst for Richard, der
begge slog på klokken. Tak for det! Det blev sent (tidligt?)
inden hulen blev lukket af, klokken var hen ad 04 - mor¬
gen. Den 29 - 11, havde vi lejet en bus med chauffør, til
vor årlige Flensborg tur. Der var rigelig med plads til alle,
da der var en del tilmeldte, der meldte fra igen dagen før
afgang! Men vi der var med havde en dejlig dag, vi havde
god tid i Flensborg til at spise, se på julegaver, og handle
ind, Flensborg er flot udsmykket i julemåneden. Vi var
retur i Århus ved 20,30 tiden! Til julefrokosten den 5. dec.
havde Kaj igen været i køkkenet for at tilberede en dejlig
frokost til svendene, med ledsagere, der var alt hvad der
skal være af lækkerier. Der blev sungetmeget, og humøret
var højt: Else W fik overrakt en gave fra foreningen, da
hun lige har passeret de 60 år!
Hulemøde d. 9 - 1 - 2009.
GODTNYTÅR
Hilsenfra smilets by. Lis

GLARMESTEREN
ej ftans svende
Håndværker- og naversange

Gårdsange
/■VIS* ri Sømanssange

Nå MflnR Salg af CD
Giro 413 klassikere

Booking: Anita Bondy telefon 44 91 90 09, 21 65 89 49
anitabondy@adslhome.dk www.glarmesterenssvende.dk

Bar NO. 41 Bodega
Staldgårdsgade 41

7100 Vejle
Tlf. 75 85 16 1 3
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HOVEDBESTYRELSEN:
EMNER TIL BEHANDLING I HB.. SKAL VÆRE
FORMANDEN I HÆNDE SENEST D.25 I MANEDEN.
Formand:
Kaj Jepsen, Bøgevang 16, Brejning, DK- 7080 Børkop
Tlf.: 7586 9335 - 3070 5576 E-mail: liskaj-d-j@mail.dk

NÆSTFORMAND:
Henning Brogaard, Rødbyvej 113, 4900 Nakskov.
Tlf: 5495 5665 Mobil: 2449 6474
E-mail: hebro@vip.cybercity.dk

TILMELDING OG IJDMELDNING AF MEDLEMMER.
ADRESSEÆNDRINGER OG BLADFORSENDELSE I
INDLAND
Hovedkasserer:
Frode Zachariassen, Rustrupvej 26 B, DK-8653 Them.
Tlf.: 8684 9268 Fax.: 8684 9143 Email: frode26@mail.tele.dk
Bank: Arbejdernes Landsbank i Danmark konto: 53470388708
Bank: Arbejdernes Landsbank fra udlandet
konto: DK4353470000388708 - Swift: ALBADKKK

BLADFORSENDF.T „SF. TIL UDLANDET
OG SEKRETÆR
Ove Graa, Runestenen 52, 4700 Næstved
Tlf. 5577 3931. E-mail: frgraae@ofir.dk

REDAKTØR
Richard Schmidt, Skanderborgvej 13A.1, 8362 Hørning
E-mail: naverne@gmail.com, Tlf.: 8692 2901, 2160 6792

FORSENDELSE AF CCF.G.BLADET.
Vagner Sørensen, Egevænget 1, 8382 Hinnerup
Tlf. 4094 2619 - 4093 1963 e-mail: vagner@egevaengetl-29.dk
Udstillingsvognen: Udstillingsvognen står i Holbæk, og
spørgsmål angående udlån af vognen bedes rettes til:
Ole Puggaard Ladegaardsparken 67, Ith
DK-4300 Holbæk tlf.: 5927 4264
E-mail: o.puggaard@hotmail.com

Produktion: imprint grafisk • 5572 6692

Hos os er

du altid
velkommen!

Lad os se på
din privatøkonomi
med friske øjne

Filialen i Silkeborg • Tværgade 7
Telefon 38483047 • Direkte 38483588 • Telefax 38483147

23 Arbejdernes Landsbank
8600 Silkeborg • E-mail5347@al-bank.dk

Dit loh^ctle øl d&pot

Boje Tlf. 40824283 Alt i Hancock og Vestfyen produkter
Jens Tlf. 86667694 Fadøl, øl, vand og vin.

Stellte'é (Üaötljauö
Hotelrestaurant

Bollingstedter Strasse 2
24852 Langstedt, Tyskland
Vi taler dansk.
Kulinarisk Buffet, se www.stelkes-gasthaus.de
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Jakon A/S
Bygningsentreprise
Baltorpbakken 9, 2750 Ballerup
Tlf. 44 83 02 OO

www.jakon.dk

BIANKAS SOMMERHUSUDLEJNING.
Billig udlejning af sommerhuse med og uden svømmepøl.

Ring efter materiale
tlf. 7591 1940 fax. 7593 4019

email : bianka@bianka.dk • webside : www.bianka.dk

VIOLA PUB
Søndergade 21 • 6000 Kolding • Tlf. 75 53 76 90

Helle Krogsgaard

KOLDING

KRONE

TAXI 7550 2700

Imprint Grafisk
Thurøvej 8 • 4700 Næstved ■ Tlf. 5572 6692
www.imprint.dk • imprint@imprint.dk

CITY CAFE en

Fønnesbechsgade
Herning

Tlf. 9722 5574

stedet, hvor venner mødes

VELKOMMEN TIL NAVERTORPET
Telefon 46/857 028 629

Torpvägen 4,
S-134 64 Ingarö Sverige.

BORGERKROEN

Vestergade 37, Vejle.
Stedet hvor naver og andet godtfolk mødes.

Bodega
GADESPEJLET

Østergade 18 HERNING 97 12 30 08



AFSENDER:
Hovedkassen

Rustrupvej 26 B,
DK-8653 Them

(d post)
pp

DANMARK

Evt.: „Returneres ved varig adresseændring"

Casino Bodega
Købmagergade 10 7000 Fredericia

Tlf. 75 91 13 64
Hver onsdag kl. 11.00 ølbanko og harmonikaspil

Levende musik hver

Torsdag kl. 21.00 til 02.00 - fredag kl.21.00 til 02.00
Lørdag kl. 14.00 til 18.00 og 21.00 til 02.00

Søndag kl. 16.00 til 21.00.
ÅBEN ALLE DAGE FRA 9.00 TIL 02.00.

CAFE PARADIS
Chr. 8's vej 1 - Silkeborg

Tlf. 86 82 56 20

^1,7,

MRT * "&(

«erkond,^.
Set. Jørgens Park

55 72 11 95

v \ / /a
13 ''Mixrfxij-jjßüinttil

r>en

h-est

TLF. S3. 05±5

Åbningstider:
Hverdage fra kl. 6-18
Fredage dog til kl. 19

Byggefirmaet
Johansen

Solbjerg Hovedgade 72b. Tlf: 8692 6122
8355 Solbjerg. Mobil: 3095 0665

Formand for foreningen i Århus
www.byggefirmaet-johansen.dk

: LUe/s:
Frederiksberggade 4 - Silkeborg - Tlf. 86 82 05 91

LUMSKEBUGTEN
Havnegade 33 i Vejle - tlf. 75 82 57 95

BAR - BODEGA - BILLARD
Levende musik - fredag / lørdag

højskolen
østersøen

Flensborgvej 48 - 50. DK-6200 Aabenraa
Telefon 45 7462 4700. Telefax +45 7462 4701

www.hojoster.dk
e-mail: adm@hojoster.dk
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TUR TIL PARIS MED NAVER FRA CUK

UGE 12, MANDAG DEN 160309 - LØRDAG DEN 210309.

PRIS: 3.375,00 KR. (tillæg for enkeltværelse 800,00 kr.).

En lille kreds af naver: Grethe og Flemming Laugesen, Richard Schmidt og Else og Otto
Westergaard, har på opfordring lavet ovennævnte tur.
Dag 1: Opsamling i Jylland og kørsel til Paris.
Dag 2: Busrundtur, guidet, i Paris, slutter ved Eiffeltårnet.
Dag 3: Besøg i Claude Monets have og residens, efterfulgt af tur til Versailles, om aftenen

evt. tur på Seinen og spisning i Latinerkvarteret.
Dag 4: Udflugt til vinslot "Champagne J. Maraqette" evt. vinsmagning og frokost.
Dag 5: Dagen er på egen hånd til indkøb eller hvad man har lyst til.
Dag 6: Hjemkørsel.
Turen er med lA pension (morgenmad), alle udflugter indbefattet, dog er entre og spisning m.v. for
egen regning.
Overnatning i Paris: Hotel Mirific Opera, 119, avenue de Clichy - 75017 Paris.
www.hotelmirificopera.com
Tilmelding: senest den 20. februar 2009, på konto: Reg. 8123 Konto: 0001672665 Spar Bank Vest
Først til "Mølle" princip, min. 40 deltager, max 46 deltager. Betaling = tilmelding.
Husk ved indbetaling at der skal fremgå: navn og adresse på deltager/e.
Eventuel yderligere henvendelse til Otto: 86921803 - 20971844 eller elot@mail.dk

Lad nu mig se - la nu mig se.

Hvor er nu Silkeborg ? hvor-der.

Jo vi skal jo til Pinsestævne
den 30 - 31 maj og 1 juni 2009

Så vi ses i Lunden Vestergade 74.
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FØDSELSDAGE
D. 13.01.2009 Johnny Lindskjold Vejle
65 år Skolegade 15

7100 Vejle

D. 17.01.2009 Horst Dieter Zaedow Vejle
65 år Kvaglundparken 1

6705 Esbjerg 0

D. 18.01.2009 Birgith Lorenzn (Bitten) Randers
65 år Bøsbrovej 45 B 1. th.

8940 Randers SV

D. 03.02.2009 Preben Jensen Herning
75 år Sprogøvej 20

7400 Herning

Tack. Tack. Tack.
Tack alle Naver, venner og foreninger som med
telegrammer,gaver, personlige hilsner og telefonsamtal
opvaktede mig med anledning af mine 50 år i naverne.
Der var en stor overraskelse at så mange sendte en hilsen
til en lidt ældre herre ude i skoven på Ingerø. Det var
næsten nødvendigt at leje extra Postbud for at få hjem all
post. Det varmer godt her i vinterkulden.
Et stooort TACK
Anton M Paulsen.

D. 04.02.2009 Peer Rønn Vrist Herning
75 år Knarbjerg Bakke 103

Bremdal
7600 Struer

JUBILÆUM
D. 01.02.2009 Knud Balling Los Angeles
25 år 1865 Los Robles Ave

San Marino CA 91108
USA

D. 01.03.2009 Leif Rohde Silkeborg
25 år Hejrevej 8, 1 th.

8600 Silkeborg

Beklager de manglende mærkedage i sidste
nummer af svenden. Redaktøren.

ÆNDRINGSFORSLAG
TIL CUK-LOVE
OG VEDTÆGTER,

INSTILLINGER TIL ÅRETS NAV
SAMTÆRESMEDLEMAF CUK
SKAL VÆRE FORMANDEN

FOR CUK

I HÆNDE SENEST
DEN 1. MARTS 2009.

Nekrolog
Det er med stor sorg, at jeg må meddele, at vi
har mistet vores mangeårige medlem Bendt
Ravn, som døde på årets sidste dag d. 31. 12.
2008. Bendt blev født d. 08. 01. 1931 i Kvær¬

keby ved Ringsted. Han blev landbrugsuddannet
og tog efter endt militærtid, hvor han var befa¬
lingsmand, til England, hvor han arbejdede ved
landbruget. Her optjente han den rejsetid, som
senere førte til, at han kom ind i naver¬
bevægelsen. Tilbage i Danmark kom han ind i
byggebranchen, hvor han arbejdede som for¬
mand på mange store byggerier. Bendt var en
ildsjæl i Næstved Naverforening ikke mindst un¬
der ombygningen af vores Hule. Han har været
formand og senere hulefar. Han deltog med
glæde i mange pinsestævner. Sin fritid brugte han
på at læse bøger og havde en utrolig viden om
mange ting. Han vidste næsten alt om danske
herregårde. På det sidste så vi ikke så meget til
ham i Hulen, da helbredet svigtede.
Bendt var en stor personlighed, som vi kommer
til at savne.
Æret være Bendts minde.
Fil7» C. Pedersen, formand
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Indbydelse til Pinsestævnet 2009 i Silkeborg.
Naverne i Silkeborg har været i arbejdstøjet, for at i skulle befinde jer vel her i byen, til Pinsestævnet som
vi har forlagt til Lunden på Vestergade 74.
Lunden har altid været et af Silkeborgenserens foretrukne steder lige ved sø og skov og byen tæt ved, og
sådan har det fungeret siden 1888, så vi håber, at i også vil befinde jer vel i Lunden.
De af jer som vil have morgenmad, så er det i Hulen, Skolegade 19 og mellem hulen og Lunden er der ca.
800 m. Alle tilmeldinger: samlede eller enkelt fremsendes med postvæsnet til stævne sekretæren.
v/ Søren Hvejsel Udgårdstoften 10. 8600 Silkeborg.
Og dette skal være os i hænde senest den 15 april
og samtidigt overføres - indbetales minimum 50% af beløbet

Beløbet indbetales / overføres til vores stævnekonto.
I Arbejdernes Landsbank 5347 - 0337321
Husk! at påføre Korrekt navn og forening samt tlf.

Tilmeldings seddel fra "Svenden" udfyldes tydeligt med blokbogstaver
eller på maskine, for at gøre det lettere for alle parter, så vi undgår misforståelser.

Tilmeldingsblanket til Pinsestævnet i Silkeborg den 30 - 31 . maj og 1. juni 2009
Navn:

Adresse:

Postnummer: Bv:
CUK - Forening:
Tlf.: E-mail:

Tilmelding til: Søren Hvejsel Udgårdstoften 10 8600 Silkeborg Danmark
Beløbet indbetales / overføres til Stævnekonto i Arbejdernes Landsbank 5347 0337321

Husk at påføre korrekt navn og forening samt telefonnummer
Pris Lørdaq antal Søndaq antal Mandaq antal Betalt

Stævnemærke pr. stk. 90 kr. xxxxxx xxxxxx

Huleaften pr. person. 95 kr. xxxxxx xxxxxx

Delegeretmøde pr. pers. 95 kr. xxxxxx xxxxxx

Udflugt med frokost pr. pers. 250 kr xxxxxx xxxxxx

Festaften pr. person. 275 kr. xxxxxx xxxxxx

Morgenmad pr. pers. søndag 40 kr. xxxxxx xxxxxx

Morgenmad pr. pers. mandag 40 kr. xxxxxx xxxxxx

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Total

Indbetal minimum 50 % af beløbet inden 15. april 2009.
Vi glæder os til at se jer i Silkeborg.



Program
For pinsestævnet 2009 den 30-31. maj og 1. juni i Lunden

Vestergade 74, 8600 Silkeborg.
Lørdag:

Søndag:

Mandag:

Indskrivning 11 -16
Fanemarch 14-15

Fotografering ved Lunden 15
<!!

Huleaften 18 - 24

Morgenmad i Hulen 8--10

Udflugt. 10--15

Delegeretmøde 10--15

Delegeret frokost 12--13

Festaften 18--24

Morgenmad i Hulen 8--10

Sluk efter i Hulen 8--13
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Hulen er i Skolegade 191

Hvor kan vi overnatte ?
Silkeborg Turistbureau. Åhavevej2a. www.silkeborg.com

Vandrehjemmet: Åhavevej 55, 8600 Silkeborg. 8682 3642

Campingpladser: Indelukket - Århus-bakken.
Indelukket
Århusbakken
aaanannnaaanaaanaa

Hotel Dania. Torvet 5 tlf. 8682 0111 www.hoteldania.dk

Hotel Impala. Vestre Ringvej 53 tlf. 8682 0300 www.impala.dk

Hotel Scandic. Udgårdsvej 2 tlf.8680 3533

Hotel Radisson. Papirfabrikken 12 tlf. 8882 2222 www.papirfabrikken.nu

Bed & Breakfast. F.eks. Borgergade 27, 2sal. Tlf. 86 81 00 16
cafepenthouse@borgergade27.dk
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MOSELTRÆF
40 år

Moseltræffet fylder 40 år i 2009,
det vil blive markeret sådan at man udvider antallet af deltagere til 80 deltagere.

Træffet bliver markeret med mange ekstra tiltag for en stor oplevelse.
Vi forventer at der i år skal være 2 busser til træffet
En fra Sjælland og den sædvanlige fra Herning.

Da vi har fået mange tilkendegivelser fra folk der gerne vil deltage,
skal I være hurtige til at tilmelde jer,

når vi starter tilmeldingen,
da der er rift om pladserne.

På vegne afMoselkomiteen,
Ole Bøwig

Navere på Europa-turne kom forbi Århus
Unge håndværkere fra Schweiz og Tyskland fulgte
ung tømrer hjem efter næsten fire år på valsen.
AfAlice Kroger. alkr@)stiften.dk
ÅRHUS: Forskellen mellem det lune Spanien og det
blæsende Århus er til at tage og føle på. Væk er sie¬
sta og appelsinlunde. I stedet står den bidende vind
ind over Banegårdspladsen, hvor fire unge håndvær¬
kere har gjort holdt på deres naverrejse. Tømrersvend
Kristian Nielsen ænser dog ikke kulden. Nu vil han
bare hjem efter at have været på farten i tre år og
seks måneder, hvor han ikke måtte komme tættere på
sit hjem i Aalborg end 50 kilometer. »Mens jeg har
været ude, har jeg kun set mine forældre en gang, da

de kom og besøgte mig. Men nu glæder jeg mig til, at det er slut på lørdag, hvor der bliver holdt en stor fest,
når jeg kommer hjem,« fortæller Kristian Nielsen, der har sendt en rundskrivelse ud til andre navere for at
følge traditionen om, at en naver altid skal have selskab på vejen hjem. Derfor står Svend Hilleke fra
Hamburg, Roger Bleuler fra Zürich og Oliver Westphal fra Nürnberg småfrysende og venter på, at deres dan¬
ske ven skal få hævet lidt kontanter, så de ledsage ham det sidste stykke vej hjem.
Mødt af nysgerrige. Overalt bliver firkløveret mødt afnysgerrige, der vil vide mere om naverne, og hvorfor i
alverden de kan finde på at rejse gennem Europa i mindst tre år og tage forefaldende arbejde som håndvær¬
kere. »Man vænner sig til, at folk stopper op hele tiden. Nu skal jeg hjem og læse til bygningskonstruktør, man
det har været utrolig spændende at være på farten, og jeg har rejst overalt i Europa og har også været i Tyr¬
kiet,« siger Kristian Nielsen, før firkløveret tomler videre nordpå.
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FREDRICIA
Hulemøde den 7/1 2009. Formanden bød velkommen til
10 fremmødte medlemmer, som blev budt på hulemors
varme mad, der som altid var lækker. Formanden tak¬
kede Anette for den omgang hun gav. Mange tak. Nye
madpriser trådte i kraft og her er der ingen økonomisk
krise. Ha Ha. Hulens åbningstider bliver fra 1. februar
lavet om, til 2 lørdage om måneden, de 2 første lørdage
er 7/2, og 21/2. Ligeledes 7/3 og 21/3. Vi håber at rigtig
mange medlemmer, møder op på de omtalte datoer.
Husk nu at komme.
Velkommen til alle navere og navervenner, i det nye år.
Med kno i bord Philip.

FREDERIKSSUND
Kogesild i hulen Januar 09. Først vil vi ønske alle gode
naver og deres familier et rigtig godt nytår. Vi var mødt
op til kogesild / forloren skildpadde. Vi havde besøg af
T1B, også borgmesteren havde meldt sin ankomst, men
der var gået kuk i hans kalender så han måtte nøjes med
at få Mogens til at ringe med klokken for sig, så vi siger
tak for det og til Karin fra TIB som også slog et slag,
Frank havde haft fødselsdag og slog som den første, sno¬
ren var også lang nok til at Inga kunne nå den. Klaus
mente det var tid til lidt naverspind, det mente Mogens
han kunne slå og fortalte om den dag da han havde mødt
Paven 4 gange på samme dag. Per bager, Arne og Kurt
stod i køkkenet hele aftenen.
Vi siger tillykke til
Kaj den 2/2 med de 60 år
Claus den 2/2 med de42 år
Bente den 2/2 med de 71 år
Per V den 18/2 med de 43 år
Kisser

HOLBÆK
Årets sidste møde var godt besøgt fra nær og fjern. Alle¬
rede inden vi var i gang med mødet, var klokken i brug.
Maden stod Ole og Else for og det var Ribbensteg og
Risalamande. Bjarne og Kirsten var de heldige som fik
mandelgaverne. Det var en rigtig god juleafslutning. Ved
Forenings husets 25 års jubilæum, kom der ca. 130 besø¬
gende i huset. Heriblandt Holbæk kommunes borgmester
Jørn Sørensen, men han var nu også inviteret. Han har
hele tiden været fortaler for Forenings huset og den måde
det blev styret på, uden problemer ud af til i hvert fald.
De fleste besøgende var inde og kigge i hulen og få en

snak om Naverne og del vist en manglende viden herom.
I anledning af jubilæet, var lokalradioen P4 på besøg og
derfra fik vi positiv kritik. Mens de optog, blev der slået
på klokken, men den omgang har vi nok til gode.
TL

HILLERØD
I december havde vi kun ét, men et rigtig traditionelt og
hyggeligt møde hos Hillerød naverne. Det var den 12.
december, med pakkefest, hvor Karl som sædvanlig, med
høj hat og hammer og godt humør bortauktionerede de
medbragte gaver. Hulefar havde travlt med at slæbe øl
frem til de, der bød nøjagtig 100 kr. Inden auktionen fik
vi gløgg - behørigt spidset af Knud - og æbleskiver. Den
9. januar havde vi en speciel huleaften. Anton og Chris
fra Stockholm dukkede uventet op. Det var minsandten
Antons 50 års naverjubilæum netop den dag, så det blev
selvfølgelig fejret på behørig vis. Kirsten fra Holbæk
glædede os også ved at deltage, så vi var i alt 16 delta¬
gere til en hyggelig aften med klokkeklang, så det blev
sent inden hulefar kunne lukke og slukke. Vi nåede ikke
Knuds beretning om isbryderen Vædderen, den må vi
have til gode. 1 februar har vi generalforsamling den 13.
februar. Vi starter som sædvanlig med gullasch på klub¬
bens regning kl. 18.30. bemærk tidspunktet, og derefter
starter vi generalforsamlingen ca. kl. 19.30. Der er ny¬
valg af flere bestyrelsesmedlemmer. Den 28. februar kl.
13 har vi messe. Husk som sædvanlig tilmelding til spis¬
ningen ved generalforsamlingen og messen til Peder Hel¬
lerup på telefon 48 17 07 12, bedst mellem 15 og 19, og
gerne en uge i forvejen.
Med naverhilsen Per.

HØRNING
Nyt fra lokalområde Hørning. Det traditionelle Åben
Mølle med nissefar og alt det løse forløb ualmindelig
godt og perfekt, flot vejr men uden sne. Nissefar havde
mange på besøg i Møllen fra kl. 11.00. Der kom 104
Børn som hver fik en godtepose og en meget personlig
snak om julegaver m.m. Der blev fotograferet meget den
dag, Bedsteforældre skulle lige have et minde med hjem.
I dagens anledning var der også opsat en modelbane
H087, som kunne køre ved tryk på en knap. Denne bane
var en stor konkurrent til Nissefar. På et tidspunkt ville
Nissefar også hjælpe, men en lille dreng sagde „flyt dig
Nissemand, det er kun for børn," da blev der smilet højt
oppe i Møllen. Nede i kælderen „hulen" var der mange
besøgende, børn som voksne, og der blev fortalt mangen
en historie fra de varme lande, og om værktøj. Selv
Hørnings tidligere borgmester Søren og familie var der
sammen med andre fra Ny Skanderborg Kommune. På et
tidspunkt var der kun ståpladser tilbage, det vil sige mere
end 25 personer inde i Hulen, så der var nok for hulemor
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og hjælper at lave den dag. Igen en god dag, nu er der
igen folk i byen der ved hvad en NAVER er og hvordan en
Mølle ser ud indvendig. Lokal TV „senior TV" var der også
men uden kamera, de vil gerne lave en tv film om Møllen
og dens historie og Naverne. Det er ikke nogen let op¬
gave, der skal graves i gamle arkiver, det bliver ikke nogen
let opgave. Så er tiden inde for GENERALFORSAMLING 3
APRIL kl.19,oo. i Hulen.
M.V.H. Redaktør Jens.

KØBENHAVN
Vi var 11 til Julehulemødet den 18.12. Selvom der var
rigelig gløgg og æbleskiver var det pist borte bagefter...
Bødekassen blev tømt efter bare 3 måneder med det
flotte resultat på kr. 3.148,00. Jeg lader det stå et øjeblik!
Super! Tak alle sammen! Klockeren kom nærmest. Vi læg¬
ger først ud Fastelavns Søndag den 22.2. Pas på, Over¬
blæren er atter på mærkerne når vi guffer i os kl. 12.00.
Mon den efterfølgende tønde også skal være spiselig?
Ingen tilmelding, men alligevel gerne et praj om du kom¬
mer. Kun for medlemmer af en CUK-forening. Svende-
Hulemøde bliver lige efter, nemlig den 25.2. TROP OP, ik'?
Annonce: Lørdag den 7. marts afholder Erling „rutebil" og
Børge „Bimse" det årlige overdådige Sønderjysk Grøn¬
langkål. Jeg bliver allerede salig over at skrive om det nu.
Der er bare kål på, og alt hvad dertil hører, og det er me¬
get. Ih hvor vi har det godt, så gå ikke glip af denne aften,
hvor sidste tilmelding er den 3. marts.
Arrangementer:
22.2. kl. 10.30 Fastelavn

25.2. kl. 19.00 Svende-Hulemøde
7.3. kl. 18.00 Sønderjysk Awten
Med kno I bordet
Niels „2m"

LOS ANGELES
Så blev vores Januar møde holdt her den 9ende og vi
havde 33 navere og 2 gæster der deltog. Vores gode nav
Jorn Flansen stod for madlavningen, der gjorde lykke.
Han tilberedte en virkelig god middag. Der ingen rester til
de vilde hunde (Coyotes) som kom forbi lørdag morgen,
men den fik vi skræmt væk med et stort advarsel trut.
Skunken (stinkdyret) kom også fordi i nattens muld og
mørke og satte sin parfume ). Der var travlhed på det
runde bord, hvor kortspillet gik muntert for sig, både for
og efter middag og møde. Der blev sunget fødselsdags
sange for fødselarerne og der blev ringet med klokken så
der var ingen der manglede noget. Vi fik sunget nogle
sange fra naver sangbogen, denne gang blev det til #
51,22,28. Hvis ingen synger med, får de ingen dessert!
haha. Vi havde et godt mode, der blev efterfulgt af gene¬
ralforsamling, hvor hele bestyrelsen blev genvalgt for det
nye år. Næste dag havde vi 12 navere der mødte op for

ekstra ordinært festkomite møde. Naver Gari Medförd
havde planlagt dette. Her blev drøftet hvordan, hvornår
og hvorledes alt skal gå for sig til vores 75 års fødselsdag
til April. Vi har nu mange der har meldt sig til fra Dan¬
mark / Sverige / Færøerne, men kun få fra Canada,
endnu.

Med kno Arne O

NAKSKOV
Hulemødet var flyttet til d. 9/1 grundet nytårs aften/dag,
der var ingen grund til at samle alle 'tømmermændene'
eller hvad det nu var. Hulemødet blev derfor holdt d. 9/1
hvor Maria Thorpe blev optaget som naver medlem. Ma¬
ria har arbejdet i huset i England, i sin unge år (det er
sørme længe siden). Vi var 9 stk. der var mødt, hvoraf 2
stk. har arbejdet flere år i udlandet, så dem regner jeg
med at vi kan få ind i folden. Det er anden gang de delta¬
ger, og er glad for at være med, så jeg krydser både arme
og ben, men vi må vente og se om interessen også er der,
når vi kommer hjem. Efter maden så vi en film fra Grøn¬
land, som Maria og jeg havde været på for nogle år siden.
Hulemøderne forsætter som hidtil selvom vi er i Spanien,
men der bliver holdt et hulemøde (ekstra) d.24/4 når vi er
kommet hjem igen.
Med kno i bord Henning

NYSTED
Hulemødet den. 05-01-2009. 7 Svende var mødt til årets
første hulemøde, Kaj, Niels og Ulf havde meldt afbud.
Snakken gik omkring vores julefrokost og det store frem¬
møde på dagen, det var en hyggelig og fornøjelig julefro¬
kost holdt i Ib Foss Hansens lokaler som var lånt i dagens
anledning, Ib Thøfner så sit snit til at besøge vort medlem
Bjørn på vejen hjem og kunne meddele at Bjørn havde
det godt selvom han ikke var med til julefrokosten, med
lidt telefoni frem og tilbage kunne Ib afhentes på adres¬
sen' Sf sin frue uden de største problemer. Generalforsam¬
lingen bliver holdt den. 2. februar kl.19:00 i hulen og på
valg til bestyrelsen er Alex V Jensen, Kaj Truelsen og Ib
Thøfner, der skal også vælges en ny suppleant til bestyrel¬
sen i stedet for Bent Chr. Kaup, endvidere skal der vælges
en revisor. Det konstituerende møde vil blive holdt ret
efter generalforsamlingen som vi plejer for at fastsætte
posterne i bestyrelsen. Juletelegrammer blev herefter
gennemgået og det blev også aftalt at årets udflugt skal
afholdes i maj måned og går måske til Christiansborg hvor
vores gode ven Lennart Damsbo Andersen er medlem af
folketinget. Snakken gik også om Nysteds By jubilæum og
om Naverne kunne hjælpe til eller afholde et arrange¬
ment i anledning af jubilæet. Kaj stod for det kulinariske
som var forloren skildpadde med sherry, minderne blev
sunget og det var tid til at gå hjem. Der vil være brunkål
til generalforsamlingen næste gang, så mød op alle mand.
Med kno Oldermanden.
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NÆSTVED
Siden sidst: Der har været en del aktivitet i den sidste

måned. En rigtig dejlig julefrokost hvor vi var 20 samt 2
gæster, Else og Otto fra Hørning, som deltog. Alle var
med til at gøre det til en dejlig dag. Maden var god og

stemningen i top. Vi havde alle en gave med, som blev
solgt på auktion, hvilket gav et pænt beløb til vores hule.
Gløgg og æbleskiver tiltrak 25 personer. Der var nok af
det hele, så man havde ikke behov for aftensmad den
dag. Tak til festudvalget for et par gode arrangementer.
Nytårsaften var vi 15 i naverregi, som fejrede denne aften
sammen. Anne Marie og Elo fra Randers havde fundet vej
til Næstved. Som sædvanlig en rigtig god stemning. Det
er blevet en god tradition, som vi forventer vil fortsætte.
Til hulemødet den 2. januar var mødt 21. Formanden bød
velkommen, og vi startede med at holde 1 minuts stilhed
for Bendt Ravn, der døde nytårsaften. Se nekrolog. Der
var ikke det store program på dette møde, men der var 3
potentielle medlemmer. Bjarne Mortensen som søger
optagelse som nav. Bjarne har arbejdet 3 år på Grønland
Lisa og John Kristiansen søger optagelse som naver¬
venner. Efter mødet gik vi ned til spisning. Igen en dejlig
aften.

Med naverhilsen Ove

RANDERS
Vi er nu flyttet ind i vores nye hule på Høvejen 17 i Vorup.
Sidste åbningsdag i den gamle hule var den 21/12. Her
blev der pakket, skruet, drejet og båret. Bordene tog vi
ud gennem vinduet, da de ikke lod sig gå ud af døren i hel
tilstand. Under flytningen fandt vi ud af, at mønterne, der
lå i fint mønster på vores runde bord, ikke var limet fast...
Der venter nu et lille puslespil © I løbet af juledagene
blev de sidste ting flyttet ud, Jan og Hans satte skabe op i
den nye hule, og Hanne vaskede service af og fik det på
plads i dem. Stor tak til alle for indsatsen. Nytårsaftens¬
dag kunne vi så nyde æbleskiver og kirsebær rom i de
flotte nye omgivelser. Her fik vi besøg af Richard, Otto og
Else. Det var rigtigt hyggeligt. Tak for det. Første hule-
møde var den 2/1. Her meldte de 11 fremmødte sig til
diverse opgaver. Tingene skal nemlig ud af kasserne igen
og op på væggene. Peter skaffer flere nøgler, så de, der
har hulevagten, let kan låne en. På næste hulemøde afta¬
ler vi, hvordan og hvornår vi holder indvielsesarrange-
ment. Næste punkt var diverse telegrammer. Bitten lo¬
vede at holde øjnene åbne og frimærkerne klar, så vi får
sendt dem godt af sted også fremover. Tak for det Bitten.
Vi blev enige om, at Hulen er lukket den første søndag
efter hulemødet. Det gælder fra februar. Efter den offi¬
cielle del nød vi Hannes aspargessuppe. Tak for mad,
Hanne. Du beholder pladsen. Der er fastelavnsarrange¬
ment i Hulen lørdag den 21/2 kl. 13. Vi spiser noget godt
og slår derefter katten af tønden. Tilmelding senest 15/2.
Kno i bordet. Peter.

ROSKILDE
Ved årets sidste hulemøde den 19. -12. 2oo8 havde vi en

rigtig julehyggeaften, der var 13 navere samlet om mad¬
pakkerne, kaffe og masser af æbleskiver, uhm det var
godt. Per - skilt fik sin 25 års nål overrakt, og alt i alt en
dejlig aften, hvor vi fik lejlighed til at ønske hinanden
glædelig jul. Efter sangen minderne var det tid til at tage
hjem igen.
Program for februar.
27. 2. hulemøde.
Hulevagt Inger og Lars Peter.
Med naverhilsen Gitte.

SAMSØ
Hulemøde den 9. januar. 8 naver var mødt op. Vi havde 2
gæster. Nandor og Keld Murer der ønsker at blive Naver¬
ven her i Hulen. Det tager vi op til næste Hulemøde. Det
blev et hyggeligt hulemøde med klokkeklang og sang.
MØDER.
6/2 Hulemøde
15/2 Søndagsmøde
6/3 GENERALFORSAMLING kl. 16:30. BRUNKÅL
Indkomne forslag til Formanden 14 dage før.
Med kno Jørn.

SILKEBORG
Det siges at det ikke er vejret der er noget i vejen med,
men påklædningen. Derudover syndes jeg nu at det kold
våd og trist. Så skulle vi være klar igen og alt vil angribe
vores immunforsvar og gøre alt for at nedbryde det,
derfor skal der gøres noget. Her kommer en gi. opskrift
på Anisbitter:
5 gram lakridsrod. 5 gram Stjerneanis. 5 gram
Kristtjørnete. 5 gram Fennikelte. 5 gram Isop. Alt blan¬
des trækker i 3 døgn på en hel flaske snaps, filtreres og
tilsættes 4 gram anisolie. Efter 3 døgns henstand klar
til brug. Krydderierne kan købes på apoteket. Opskriften
er fra et gammelt blad eller bog i 1950 ene. Nytårs taf¬
let er vel gennem gået, kransekagen er spist, champag¬
nen er drukket, derfor skylder vi en stor tak til de som

sørgede for alt dette til øjerne og ganen. Bent Wils som
igen i år sørgede for Kransekagen og vores Franske forbin¬
delse som er svigersøn til Vagn "Rør" som meget pas¬
sende har et Vinslot eller vingård i Champagne området,
så det takker vi guderne for. Ole Eriksen er bleven 60 år,
som skal fejres i Grønbæk hos LEON, i mine unge år hed
det "Cafeen i Grønbæk". Ole vil afholde en meget dejlig
fest for familie - naverne og hans venner. Altså for os nu
er det jo sådan, at Ole er med i Fabers gamle julesang
"Højt fra træets grønne top" vid det er en ære Danne¬
brog at bære, så vi skylder ham respekt. Det med fane
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bære lærte han i forsvaret, hvis der er noget forsvaret er
god til, så er der alt omkring håndtering af Dannebrog,
derfor er det altid en fornøjelse at se hvordan Ole hånd¬
tere denne opgave, det er noget alle andre kan lære no¬

get af, og gør det også. Så vi skylder alle Ole dyb respekt.
Den 14/2 er der Torsk på menuen til en pris af 65,- kr., der
vil være en liste i Hulen, hvor man kan skrive sig på, med
et max. på 28 prs. Så her gælder princippet om først til
mølle og det er bindene tilmeldinger. Så er der mdrs.
møde den 22 /2 kl. 10 i Hulen, i februar er der også
mange gøremål til Pinsestævnet Program + Den farende
Svend med programmer m/m, men alt det vil jo fremgå
på månedsmødet. Møderne og bagefter i Svenden
Kan i holde jer fugtige Svende
Skriverkarlen

SLAGELSE
Sondag d. 14.12.2008 havde vi vores årlige "Jul i Hulen"
med gløgg, æbleskiver, kaffe, kage, sang, pakkeauktion
o.m.m. I år var vi 17 deltagere som hyggede sig gevaldigt
denne eftermiddag. Hans havde "fortyndet" gløggen så
tilpas at vi måtte skrue ned for varmen. Juletræet blev i år
leveret af undertegnede som må konstatere at vi behøver
en ny fod hertil. Pakkeauktionen indbragte denne gang ca.
1300.- kr. som er ovenud flot og går ubeskåret til hulens
drift. Af kuriøse indslag kan nævnes da Hans prøvede sin
jakke, en af auktionspakkerne, kunne han ikke få den ene

arm gennem ærmet selv om den blev vendt og drejet et
utal af gange. Håber det er lykkedes, Hans. Vi sluttede ca.
kl. 18M med minderne. Onsdag d. 31.12.2008 havde

Linda og Hans igen i år kaldt sammen til "nytårstaffel"
(Linda måtte desværre melde fra pga. sygdom) og når
tilslutningen fra medlemmerne er oppe på 80 % kunne
noget tyde på at denne form for samvær, har noget som vi
alle kan og vil videreføre. Det er bare dejligt. Mange tak
til Hans og Linda med ønsket om god bedring til Linda. Vi
sluttede som aftalt kl. 12M.

Fredag d. 02.01.2009 holdt vi årets første hulemøde hvor

vi alle 5 sang flot med på nr. 35. Lørdagsfrokosten i januar
måtte desværre aflyses pga. for få deltagere. Ang. gene¬
ralforsamlingen (se nedenfor), står Mogens og Hans for
traktementet som i år bliver stegt flæsk med persillesovs
og tilmelding sker til Hans på tlf. 58 85 82 08. Jørgen har
fået nøgle til hulen så det for fremtiden ikke er nødvendigt
at stå ude i kulden når Hans ikke er der til aftalt tid.

Bestyrelsesmøde blev aftalt til d. 20.01.2009 kl. 19.00 hos
Hans. Slagelse Naverforening ønsker alle et godt og
lykkebringende nytår!
Ordinær generalforsamling: Fredag d. 20.02.2009 kl.
19.00 i hulen.

Med kno i bordet: Erik Hjorth Andersen.

STOCKHOLM
Den 6. december tog vi med bus, bytte til sporvogn og
sidst til tåg og kørte til Huddinge for at fejre Erling Ras¬
mussens fødselsdag. Vi var mange samlet derude og fik
god mad og tilbehør, og vi takker Ruth og Erling for en
dejlig dag. Vi var 17 personer som hade taget sig til
Ingarø for at deltage i Lucia og julebordet, og det var dej¬
ligt at se Jenny og Johannes med ved festen. Det var re¬
ster fra gåsmiddagen i november, så dem tog vi frem, så
dem som ikke kunne være med dengang kunne få smage.
Humøret var på top, så det tog 4 timer inden vi kunne
sjunge Minderne og afslutte dagen. Der har været lidt sne
her i Stockholm, men til jul var der inget. Nu er vi kom¬
met in i det nye året og vi håber at alle holder humøret
oppe, og at vi ses på Ingarø.
D. 07. feb. Årsmøde lørdag kl. 13.
D. 22. feb. Fastelavnsfest søndag kl. 13.
D. 28. feb. Svendefest lørdag kl. 13.
Hilsen Onkel Anders.

SØNDERBORG
En vel overstået december måned med en del aktiviteter.
Vi har haft julefrokost, hvor der deltog 13 personer. Her
var maden og humøret i top. Også vores julebanko var en

hyggelig aften, dog er det lidt „beklageligt", at Ute løb
med næsten alle gevinsterne. Tænk hvis der havde været
sidegevinster, så var der også faldet lidt af til os andre.
Men alle havde en god aften. Karins hjemmelavede æble¬
skiver gik som varmt brød, og også Hulefars julegløgg var
der bud efter. Den sidste dag i 2008, var vi traditionen tro
samlet til en sildemad og en „klog" snak.
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Hulen lukkede kl. 14.00, og alle fik ønsket Godt Nytår.
Årets første hulemøde var allerede den 2. januar. 13 med¬
lemmer var mødt op, og håbede på, at Ute havde lavet
„reste-mad". Men desværre, Ute var blevet syg, så vi
måtte „nøjes" med aspargessuppe, som Jette havde lavet.
På hulemødet blev vi enige om, at vores lørdagstræf skulle
gøres mere spændende. Derfor vedtog vi, at vi til lørdags-
træf skal afholde turneringer i bl.a. billard, kortspil og raf¬
ling. Vi vil lave en point-tavle, så alle hele tiden kan følge
med i hvem der ligger på førstepladsen. Når året er slut, er
der selvfølgelig en præmie til den bedste spiller. Så jo flere
gange du møder op til lørdagstræf, den 3. lørdag i hver
måned, jo nærmere er du en dejlig præmie.
Med kno i bordet

Bestyrelsen.

VEJLE
Hulemøde den 2. Januar 2009. Til mødet var fremmødt 15

svende, godt besøg på årets 2. Dag, så godt nytår til alle.
Mødet begyndte med optagelse af 2 nye medlemmer,
Kirsten var hurtigt oppe ved klokken, derimod tog det lidt
længere tid for Birgit, kaldet Bitte, at finde vej dertil, så
velkommen begge 2. Det var en hyggelig aften hvor Inger
havde fremtryllet et pølsebord, der var også liflig klokke¬
klang, så lidt godt var der jo. Der sker jo ikke noget i hyt¬
ten i denne kolde tid, så inden dette kommer ud er jo også
vinterfesten overstået, tilmeldingen går lidt sløjt, men vi
må jo se om ikke det går. Undertegnede havde været med¬
lem i 28 år, så det måtte jo også fejres lidt. Kaj vores sekre¬
tær havde lagt sig med noget der kræver mange besøg på
toilettet, og Jens Ibsgaard havde ondt i armen så derfor må
i jo nøjes med mig.
Med naverhilsen Store Hans.

ÅLBORG
Hulemøde onsdag den 7. januar 2009. Der varmødt 17
deltagere. Vi startede med 2 sange, og derefter bød for¬
manden velkommen. Kurt havde fremtryIlet en lækker ret
med kogt torsk samt tilbehør. Og der blev ikke levnet ret
meget!!! Formanden takkede Kurt for hans indsats. Fritz
måtte „tillommerne", da Kurt skulle belønnes for at ha'
drukket en Thy Classic alt imens han stod på hovedet, og
samtidig med at han ringede på klokken med venstre fod.
Efter Vi år i glemsel under sofaen er Fritz' briller dukket op

igen - så nu kan han igen synge med på alle sangene. Og
det er jo bare dejligt! Efter endnu et par sange - samt ud¬
veksling af skrøner m.m. sluttede festen for denne gang.
Husk at der er generalforsamling ved næste hulemøde
onsdag den 4. februar 2009.
Hilsen fra os her i Aalborg.
Lis

ÅRHUS
Til hulemødet den 19-12, var undertegnede ikke I hulen.
Det har været lidt sparsomt med oplysninger om mødet, fra
min sædvanligvis velunderrettede kilde, der har en lidt
tåget erindring om mødet! Der er helt sikkert blevet serve¬
ret æbleskiver og dertil solbærlikør (og her er nok "synde¬
ren") denne likør blevmixed sammen med stærkere varer,
så oktanen af alkohol i likøren gik betragtelig op - derfor
denne lidt mangelfulde og tågede beskrivelse afmødet.
P.S. Bødekassen blev tømt, den der kom tættest på beløbet
var Ole Kristensen, han gav en omgang, det samme gjorde
LeifNørgård! Tak til jer for skænken! Til år 2009, første
hulemøde d. 9 - 1, havde vi to gæster, det var Johnny
Brun fra Haderslev og Lene Tanderø fra Beder! Efter
velkomstsangen til gæsterne, havde vi en 25 års jubilar i
hulen, der fik overrakt en gave fra foreningen, det er Pia
Strange, der nok er DK's yngste 25 års jubilar. Vor gæst
Lene Tanderø, har længe gerne villet se hulen, da hun
engang har kendt Rudolf Lund / propritæren, og har igen¬
nem ham hørt meget om naverne! Nu ville hun gerne høre
lidt om propritæren - der var flere navere i hulen, der
kendte ham og kunne berette om ham. Propritæren døde
for ca. 25 år siden! De varmepenge vi får retur, omsætter vi
til et stykke med sild, på årets første hulemøde, således
også i år - det er en dejlig tradition! Pia Strange havde
bagt de lækreste stykker kransekage til kaffen, hun slog
også på klokken. Vi siger så mange tak for kage og skæn¬
ken! Holger Tjerrild slog også på klokken, mange tak for
det!
Hulemøde den 13-2
Gule ærter, derefter banko den 28 - 2. Kl. 18,-
Hilsenfra smilets by. Lis

a/EVS/y% Øens Værtshus W

Billard Dart
Kirketofte 1. Samsø
Tlf: 86 59 OO 27

GLARMESTEREN
ojr /tans svende
Håndværker- og naversange

Gårdsange
Sømanssange
Salg af CD

Giro 413 klassikere

■ t

Booking: Anita Bondy telefon 44 91 90 09, 21 65 89 49
anitabondy@adslhome.dk www.glarmesterenssvende.dk

Bar NO.41 Bodega
Staldgårdsgade 41

7Too Vejle
Tlf. 75 85 1 6 1 3



www.naverne.com

HOVEDBESTYRELSEN:
EMNER TIL BEHANDLING I HB.. SKAL VÆRE
FORMANDEN I HÆNDE SENEST D.25 I MANEDEN.
Formand:
Kaj Jepsen, Bøgevang 16, Brejning, DK- 7080 Børkop
Tlf.: 7586 9335 - 3070 5576 E-mail: liskaj-d-j@mail.dk

NÆSTFORMAND:
Henning Brogaard, Rødbyvej 113, 4900 Nakskov.
Tlf: 5495 5665 Mobil: 2449 6474
E-mail: hebro@vip.cybercity.dk

TILMELDING OG IIDMELDNING AF MEDLEMMER.
ADRESSEÆNDRINGER OG BLADFORSENDELSE I
INDLAND
Hovedkasserer:
Frode Zachariassen, Rustrupvej 26 B, DK-8653 Them.
Tlf.: 8684 9268 Fax.: 8684 9143 Email: frode26@mail.tele.dk
Bank: Arbejdernes Landsbank i Danmark konto: 53470388708
Bank: Arbejdernes Landsbank fra udlandet
konto: DK4353470000388708 ~ Swift: ALBADKKK

BLADFORSENDELSE TIL UDLANDET
OG SEKRETÆR
Ove Graa, Runestenen 52, 4700 Næstved
Tlf. 5577 3931. E-mail: frgraae@ofir.dk

redaktør
Richard Schmidt, Skanderborgvej 13A.1, 8362 Hørning
E-mail: naverne@gmail.com, Tlf.: 8692 2901, 2160 6792
Deadline den 10. i måneden

FORSENDELSE AF CCEG.BLADET.

Vagner Sørensen, Egevænget 1, 8382 Hinnerup
Tlf. 4094 2619 - 4093 1963 e-mail: vagner@egevaengetl-29.dk
Udstillingsvognen: Udstillingsvognen står i Holbæk, og
spørgsmål angående udlån af vognen bedes rettes til:
Ole Puggaard Ladegaardsparken 67, Ith
DK-4300 Holbæk tlf.: 5927 4264
E-mail: o.puggaard@hotmail.com

Produktion: imprint grafisk ■ 5572 6692

Dit IOKzclI& øl c±ep>ot

Boje Tlf. 40824283 Alt i Hancock og Vestfyen produkter
Jens Tlf. 86667694 Fadøl, øl, vand og vin.

ü>telke'ö (gaötfjauö
Hotelrestaurant

Kulinarisk Buffet, se

O
s/

<
n

Jakon A/S
Bygningsentreprise
Baltorpbakken 9, 2750 Ballerup
Tlf. 44 83 02 OO

www.jakon.dk

BIANKAS SOMMERHUSUDLEJNING.
Billig udlejning af sommerhuse med og uden svømmepøl.

Ring efter materiale
tlf. 7591 1940 fax. 7593 4019

email : bianka@bianka.dk • webside : www.bianka.dk

VIOLA PUB
Søndergade 21 • 6000 Kolding • Tlf. 75 53 76 90

Heile Krogsgaard

KOLDING

1* jÉh rf
ilWm

KRONE

TAXI 7550 2700

Imprint Grafisk
Thurøvej 8 ■ 4700 Næstved ■ Tlf. 5572 6692
www.imprint.dk • imprint@imprint.dk

CITY CAFE en

Fønnesbechsgade
Herning

Tlf. 9722 5574
stedet, hvor venner mødes

VELKOMMEN TIL NAVERTORPET
Telefon 46/857 028 629

Torpvägen 4,
S-134 64 Ingarö Sverige.

BORGERKROEN

Vestergade 37, Vejle.
Stedet hvor naver og andet godtfolk mødes.

Bodega
GADESPEJLET

Østergade 18 HERNING 97 12 30 08

Hos os er
du altid
velkommen!

Lad os se på
din privatøkonomi
med friske øjne 51 Arbejdernes Landsbank

Filialen i Silkeborg • Tværgade 7 • 8600 Silkeborg • E-mail5347@al-bank.dk
Telefon 38483047 • Direkte 38483588 • Telefax 38483147

Bollingstedter Strasse 2
24852 Langstedt, Tyskland
Vi taler dansk.

www.stelkes-gasthaus.de
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Hovedkassen ^ *—J
Rustrupvej 26 B, MARK
DK-8653 Them

624
FRODE ZACHARIASSEN
RUSTRUPVEJ 26B
LOUDAL
0653 THEM

Evt.: „Returneres ved varig adresseændring"

Casino Bodega
Købmagergade 10 7000 Fredericia

Tlf. 75 91 13 64
Hver onsdag kl. 11.00 ølbariko og harmonikaspil

Levende musik hver

Torsdag kl. 21.00 til 02.00 - fredag kl.21.00 til 02.00
Lørdag kl. 14.00 til 18.00 og 21.00 til 02.00

Søndag kl. 16.00 til 21.00.
•ÅBEN ALLE DAGE FRA 9.00 TIL 02.00.

CAFE PAR
Chr. 8's vej 1 - Silkeborg

Tlf. 86 82 56 20

* DAR.T * BIL-LARH

E>eN

tt&sT
SILKEBORG

TUF. 26&2.05-L5

Byggefirmaet
Johansen

Solbjerg Hovedgade 72b. Tlf: 8692 6122
8355 Solbjerg. Mobil: 3095 0665

Formand for foreningen i Århus
www.byggefirmaet-johansen.dk

4 .̂sS<yerkon
Set. Jorgens Park

55 72 11 95
A

. \: ,v / Z*

%
Åbningstider:
Hverdage fra kl. 6-18
Fredage dog til kl. 19

Lisens
Frederiksberggade 4 - Silkeborg - Tlf. 86 82 05 91

LUMSKEBUGTEN
Havnegade 33 i Vejle - tlf. 75 82 57 95

BAR - BODEGA - BILLARD
Levende musik - fredag / lørdag
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Flensborgvej 48 - 50. DK-6200 Aabenraa
Telefon 45 7462 4700. Telefax +45 7462 4701

www.hojoster.dk
e-mail: adm@hojoster.dk
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HULEINDVIELSE
Randers foreningen indvier sin nye hule
Høvejen 17, Vorup, 8940 Randers SV
Lørdag den 18. april fra kl. 13
Kom og hjælp os med at gøre dagen festlig.
Der vil være en bid brød og lidt at skylle efter
med.
Vi glæder os til at sejer.

Grillfest.
I Madsbyparken.

Den 11-7-2009. KL.13.00
Priser:

Voksne: 85.00 Kr.
Børn fra 4 til 12 år: 40.00 Kr.
Børn fra 0 til 4 år er gratis.

Ølkort skal købes inden grillfesten.
Ellers Sodavand og 0110.00 Kr.
Hvidvin 50.00 Kr. pr. flaske.

Tilmelding er Bindene og senest d.4 Juli.
På Tlf.28969460.

Håber vi får en hyggelig dag.

Bussen til udflugten til Pinsestævnel i Silkeborg

Har du husket at
tilmelde dig til

Pinsestænet i (Silkeborg
den 30 - 31 mty
og 1. juni 2009 ?

Hvis ikke så skynd dig.
Du kan n& det endnu.
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FØDSELSDAGE

D. 26.02.2009
60 år
NV

D. 25.03.2009
70 år

Inga Buhl Jørgensen
Vestergade 47
6310 Broager

Sønderborg

Gunnar O. Hansen Herning
Ringkøbingvej 44 C st.
7400 Herning

Tak for telegrammer og gaver, og tak til dem der
mødte op på min 60 årsdag.
Med naverhilsen.
Ole Eriksen, CUK Silkeborg

Tak for opmærksomheden ved min 65 års fødselsdag.
En særlig tak til Vejle naverne.
Med naverhilsen Horst Dieter Zaedow, Vejle.

D. 01.03.2009 LeifRohde Silkeborg
25 år Hejrevej 8, 1 th.

8600 Silkeborg

NEKROLOG
Det er med stor sorg at vi må meddele herfra
Kolding forening, at vi harmistet etmedlem.
Preben Jensen som var murer og en rigtig dygtig
håndværker, som vi fik bevis for da han i som¬
mer sammen med Lars påtog sig det store ar¬
bejde at renovere vores hule, så den i dag er ble¬
vet så lys og rigtig rart at holde vores møder i.
Preben har arbejdet i Sverige og også været i
Grønland. Han nåede lige at fylde 70 år for et
par måneder siden. Men de sidste par måneder
så vi ham ikke, da sygdommen havde svækket
ham så meget. Men efter hans eget udsagn var
han tilfreds med det liv han havde levet. Men vi
vil da komme til at savne ham her i foreningen.
Æret være hans minde.

Bestyrelsen.

Varm tak til dem der var med til at fejre vor 110 års
dag den 10. januar. Foruden egne medlemmer var der
3 (!) fra Stockholm, 3 fra Aarhus og 2 fra Hørning.
Se mere under Kbh. Endnu en tak for gaver og tele¬
grammer som de 7 medbragte.
Med naverhilsen Niels „2m

Tak for lykønskninger og telegrammer i anledning af
min 75 års fødselsdag.
Med naverhilsen Peer Rønn Vrist

"En stor tak (lidt forsinket) til HB ved Kaj Jepsen og
afdelingen i Calgary for opmærksom ved mit 50 års
jubilæum, samt at give mig den ære at blive udnævnt
til æresmedlem afC.U.K."
MedNaverhilsen George Hansen, Calgary

Har du nu husket at tilmelde

dig tilpinsestævnet i Silkeborg
??
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Indbydelse til Pinsestævnet 2009 i Silkeborg.
Naverne i Silkeborg har været i arbejdstøjet, for at i skulle befinde jer vel her i byen, til Pinsestævnet som
vi har forlagt til Lunden på Vestergade 74.
Lunden har altid været et af Silkeborgenserens foretrukne steder lige ved sø og skov og byen tæt ved, og
sådan har det fungeret siden 1888, så vi håber, at i også vil befinde jer vel i Lunden.
De af jer som vil have morgenmad, så er det i Hulen, Skolegade 19 og mellem hulen og Lunden er der ca.
800 m. Alle tilmeldinger: samlede eller enkelt fremsendes med postvæsnet til stævne sekretæren.
v/ Søren Hvejsel Udgårdstoften 10. 8600 Silkeborg.
Og dette skal være os i hænde senest den 15 april
og samtidigt overføres - indbetales minimum 50% af beløbet

Beløbet indbetales / overføres til vores stævnekonto.
I Arbejdernes Landsbank 5347 - 0337321
Husk! at påføre Korrekt navn og forening samt tlf.

Tilmeldings seddel fra "Svenden" udfyldes tydeligt med blokbogstaver
eller på maskine, for at gøre det lettere for alle parter, så vi undgår misforståelser.

Tilmeldingsblanket til Pinsestævnet i Silkeborg den 30 - 31 . maj og 1. juni 2009
Navn:

Adresse:

Postnummer: By:
CUK - Foreninq:
Tlf.: E-mail:

Tilmelding til: Søren Hvejsel Udgårdstoften 10 8600 Silkeborg Danmark
Beløbet indbetales / overføres til Stævnekonto i Arbejdernes Landsbank 5347 0337321

Husk at påføre korrekt navn og forening samt telefonnummer
Pris Lørdaa antal Søndaq antal Mandaq antal Betalt

Stævnemærke pr. stk. 90 kr. xxxxxx xxxxxx

Huleaften or. person. 95 kr. xxxxxx xxxxxx

Delegeretmøde pr. pers. 95 kr. xxxxxx xxxxxx

Udflugt med frokost pr. pers. 250 kr xxxxxx xxxxxx

Festaften pr. person. 275 kr. xxxxxx xxxxxx

Morgenmad pr. pers. søndag 40 kr. xxxxxx xxxxxx

Morgenmad pr. pers. mandag 40 kr. xxxxxx xxxxxx

>CXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Total

Indbetal minimum 50 % af beløbet inden 15. april 2009.
Vi glæder os til at se jer i Silkeborg.

Bed & Breakfast.
Så er der rigtig mange muligheder inden for Ringvejen.
Hvor der gå afstand til Lunden Vestergade 74 Silkeborg.
Gå ind på www.silkeborg.com
Her går du ind under Overnatning samt bred and breakfast.
Samt Camping pladser - Hoteller - Feriecentrere - Ferielejligheder - Kroer - vandrehjemmer + meget mere.
Hilsen Naverne i Silkeborg. Vi ses til pinse
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BUDGET OG REGNSKAB FOR CUK NAVERNE 2008
INDTÆGTER

Budget 2008 Regnskab 2007 Regnskab 2008
KONTINGENTER 190.000 202.344 147.302
ANNONCØRER M.M. 25.000 28.681 25.959
RENTER 2.000 2.696 3.396

INDTÆGTER IALT 17.000 233.721 176.657

UDGIFTER
UDSENDELSE AF DfS 98.000 99.864 97.984
PORTO ADM 3.500 2.070 2.962
CCEG BLADET 500 614 690
FORSIKRING 3.000 1.525 1.525

ADMINISTRATION 13.500 1.494 9.199
REVISION 4.500 3.870 4.218

HB MØDER 11.000 13.616 17.538
PINSESTÆVNE 26.000 13.826 25.304
BESTYRELSENS UDLÆG 28.000 28.000 27.500
GAVER-KRANSE-MÆRKEDAGE 3.500 3.399 2.941

REJSER 10.000 3.572 13.756

ARKIV/HUSLEJE 5.000 5.195 8.704

EDB KØB/REP M.M. 9.000 3.561 10.679
INTERNET 500 1.660 682

UDGIFTER IALT 216.000 182.266 223.682

RESULTAT 1.000 51.455 -4/.025

VARESALG
VARESALG 2008 27.000 28.727 26.352
VAREKØB C25.000"» -29.578 -24.099

INDTÆGTER I ALT 2.000 -851 2.253

REJSEFONDEN 2008
BEHOLDNING 1-1-2008 34.674 34.674
INDTÆGETER 5.000

UDGIFTER -3.184
NY BEHOLDNING 31.12.2008 34.674 36.490

RESULTAT REJSEFONDEN I ALT 1.816

AKTIVER I ALT
OBLIGATIONSKONTO INCL REJSEFOND 110.568 110.568
RESULTAT REJSEFOND 1.816
VARELAGER ULTIMO 52.675 47.407
RESULTAT REGNSKAB 52.487 -47.025
KASSEBEHOLDNING ULTIMO 73.086 84.191
UDESTÅENDE 10.909 15.290
AKTIVER I ALT 299.725 212.247

PASSIVER
EGENKAPITAL 298.874 212.247
PASSIVER I ALT 298.874 212.247

Varelageret nedskrevet med 10%
Ingen bemærkninger til regnskabet. Regnskabet er revideret og fundet i orden
Them, den 30-1-2009
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Formandens Spalte.
I den senere tid, har jeg faet flere henvendelser ang. Vores hjemmeside, hvor vi kan se, hvem der er taget på den sidste
rejse. Det har ikke fungeret optimalt, idet der har været enkelte gange, hvor informationen først er kommet, efter be¬
gravelsen eller bisættelsen havde fundet sted. For at det skulle fungere, skulle Formand eller Kasserer i den Forening,
hvor et medlem var taget på den sidste rejse, meddele Frode dette, hvorefter han ordnede det. Men hvis ikke han har
faet besked, så er det svært at fa det til at fungere. Frode og jeg har så efterfølgende drøftet dette med vores Webmaster
Erling fra Stockholm, og han vil arbejde på, at Formand eller Kasserer i Foreningerne vil få adgang, så de selv kan
sætte det på hjemmesiden. Der er mange, der vil vise en Naverbror eller Naversøster den sidste ære ved at være til
stede. Erling vil informere, når det er klar. Endnu en gang HUSK: Ændringsforslag til Love og Vedtægter for CUK-
samt Forslag til Årets Nav eller Æresmedlem, skal være Formanden i hænde senest den. 01. Marts. Når I har valgt¬
deltager til Delegertmødet, venligst giv Formanden besked, så der kan blive lavet det antal kopier, der er nødvendigt.
Med kno Kaj Jepsen, Formand CUK..

Generalforsamling. I CUK- Fr.sund 03-04-2009. Kl.19.30.
Hulen i Græse gi. skole, indkommende forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før
Med kno i bordet.
Formand Kurt Rasmussen

Teglværksvej 13
3400 Hillerød

kkbr@c.dk

CALGARY
Hulemøde den 5. februar 2009. Til februar mødet var fremmødt 23 naver og en gæst. De fremmødte blev budt velkom¬
men af formanden, hvor efter vi sang de to nationalsange. Det blev oplyst at den annoncerede „Stiftelsesfest" var an¬
nulleret p.g.a. manglende tilslutning. Herefter forespurgte formanden om deltagelse til Los Angeles 75 års jubilæum af
hensyn til deres planlægning. Indtil nu kun 6 der deltager. Der blev sunget sang # 52. Til mødet i marts vil der blive
serveret middag. Per Andersen vil donere fisken. Pris pr. medlem vil blive $ 20.-. Der blev skålet for Knud Boom Niel¬
sen som havde bragt snaps. Vores 50:50 lotteri blev vundet af Dennis Olsen med S 62.-. Næste møde den 5. marts
2009 i DCC.
Med naverhilsen, Ole

FREDERICIA
Hulemøde onsdag d.04/02-2009. Formanden bød velkommen til 12 navere, og navervenner, og man sang nr. 73. Så
skulle der spises, den varme mad lunede godt i kulden. Tak til Vera. Formanden spillede på klokken, for at høre, hvor¬
dan den lød, takker. Da maden var sunket, kunne mødet begynde, første ting på dagsordenen, var de ny åbningstider,
som fremover vil være hver anden lørdag. Den 7/3 & 21/3, vil være de næste datoer. Jeg sørger lige for at få skrevet
den nye pris på mad, (Som jeg glemte i sidste nummer afbladet.) der nu er 25kr både om lørdagen og til hule¬
møderne, så nu ved i det, hvis I ligger vejen forbi hulen, når den er åben. Så er sommerudflugtens dato fastsat, til 16.
maj. Turen går til Als til et lille museum og evt. besøg i Sønderborg. Den 11. juli, går turen til Madsbyparken, hvor
der bliver afholdt grillfest. (Priser til grillfesten kan findes et andet sted i Svenden.) Husk at reservere disse to datoer
til udflugt, så vi kan få nogle gode dage ud af det. Så gik snakken lystigt resten af aftenen, og fortsatte til kl. 23:00. Et
par dage efter hulemødet, havde vi besøg af Jens Hansen fra Hørning og Otto og Else fra Århus, de var med til at spise
Biksemad med spejlæg. Vi havde nogle hyggelige timer. Tak for besøget.
Med kno i bord Philip.
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FREDERIKSSUND
Hulemøde fredag d.6. februar 2009. Så var det igen tid,
til at mødes i hulen. Det blev en hyggelig aften, hvor 15
svende var mødt op. Efter formandens obligatoriske vel¬
komme og en lille sang fra bogen, var det tid til at sætte
tænderne i håndmadderne, som hulefar møjsommeligt
har stået og smurt, og da han kom til osten, gik det galt
for ham. Ostehøvlen vandt, og tog en bid af hans finger.
Inge kom med et nyt medalje klæde til alle vores medal¬
jer som vi igennem alle årene har faet. Vi siger tak til
Inge Henriksen for dette. Da vi så bedst sad og hyggede
os lød der lige pludselig en dejlig lyd fra klokken.

Det var Bente der slog på klokken. Hun blev jo 70 år
d.2.febuar. Det kan man jo ikke se. Da den første tørst
var slukket, var det Per Vejen, som gik den tunge gang

op til klokken, for han måtte også slå et slag, da han
også har fyldt år. Vi takker mange gange på Pers vegne.
Per kom med et gammelt russisk træhus i byggesæt, som
han og Arne måtte prøve, at se om de kunne bygge. Det
fik de meget sjov ud af. Efter et par hyggelige timer, var
det tid til at synge minderne og sige tak for denne gang.

Husk at der fredag d. 6.marts 2009 iyen er hulemede.
hvor vi skal tømme bodekassen igen, og at der er ge¬
neralforsamling i CUK-Frederikssund fredag d.
■l.anril 2009 kl.l9:30.

Cuk-Frederikssund ønsker tillykke med fødselsdagen til.
Gunner Vilhelmsen med de 67 år d.23.03.2009.
Med knoen i bordet. Jan Johansen

HERNING
D 21/1 havde vi hulemøde, hvor 10 navere var mødt op.
Straks blev der spurgt til Montage som i julen havde væ¬
ret på sygehuset. Han er hjemme igen og det forlyder at
han kan drikke "klart vand" så det skal nok gå alt sam¬
men. Vi glæder os til at se dig igen Montage! Vi gik så i
gang med hulemøde hvor vi sang nr. 21 på ikke mindre

end 2 melodier så stemmebåndene blev pudset af. Så gik
snakken ellers lystigt, ja så lystig at tre gæster dukkede
op og gerne ville være med, men vi måtte forklare at vi
have møde — at de var velkomne lidt senere. Et af vores
emner denne aften var f.eks. ryge politik på Herning sy¬

gehus. Så var der planlægning af hulefars fødselsdag - vi
aftalte at vi ville HENTE ham til næste søndagsmøde og
lave lidt ekstra ud af søndagsmødet. Vi havde en fødselar
mere nemlig Peer, men han orienterede om at han REJST
udenlands og derfor ikke var hjemme på dagen. Vagner
havde sendt en hilsen til forsamlingen, han var desværre
forhindret i at komme. Formanden orienterede om den
kommende PARIS tur i uge 12 som er annonceret i bla¬
det. Der blev endvidere informeret om tur til Langsted
som MÅSKE kommer til at indeholde en udflugt til hav¬
nen i Hamburg - "lille" Kaj var noget betænkelig ved
gensyn med havnen i 'Hamburg - hvad kan der ikke ske
- det virkede som om Kaj havde visse minder fra havnen
i Hamburg! Kaj Helmuth havde været i gang med at lave
en ny kalender til os med opdatering afmærkedage - tak
Kaj Helmuth - håber så at sekretæren bliver BEDRE til
datoer. Tusind tak. Til slut får vi en snak om postvæsnet i
Danmark, bringer de ud til tiden? Ja nogen vidste oven i
købet at et postbud cykler med 40 kilo - man forundres
hvad navere ved.
Naver hilsen Jonna

HILLERØD
Året begyndte rigtig godt hos Hillerød naverne. Som
allerede fortalt havde vi en særlig festlig huleaften den 9.
januar, hvor vi havde den glæde at fejre Anton Paulsens
50 års naverjubilæum. Den 31. januar havde vi så vores

messe, hvor Hanne serverede sin ungarske gullasch¬
suppe. Stemningen røg helt i top, da Peder (igen) annon¬
cerede sin og Hannes nye værdighed som bedsteforældre,
med klokkeklang og blærerøvskasket. Arne kom i tanke
om at han skulle til Australien den følgende dag, og Liz
kom i tanke om at det da forresten var hendes fødselsdag,
så der blev trukket hårdt på hulefars beholdninger. I
marts holder vi huleaften den 13. marts kl. 19.30. Vi har

stadig til gode at høre Knuds beretning om festlighederne
omkring isbryderen Vædderen i København, så det lyk¬
kes forhåbentlig at komme frem til den ved denne lejlig¬
hed. Og den 28. marts kl. 13 holder vi messe på helt
sædvanlig vis. Sæt allerede nu et stort kryds i kalenderen
ved søndag, den 19. april. Der bliver jo ingen huleaften i
april, så i stedet arrangerer vi den 19. april en bustur til
Cirkusmuseet i Avedøre. Det er bestemt et besøg værd, og
bagefter spiser vi en god frokost på et passende sted. Se
april nummeret af Svenden for nærmere detaljer. Husk
som sædvanlig tilmelding til huleaften og messen til
Peder Hellerup på telefon 48170712, bedst mellem 15 og
19, og gerne en uge i forvejen.
Med naverhilsen Per.
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HOLBÆK
Da vi afholdte møde i Januar skete der følgende. Efter vi
havde forsøgt os med en sang, viste formand Ole, et gam¬
melt stykke træstamme frem, det var nu ikke et helt almin¬
deligt stykke, det var en udhulet træstamme, som var ble¬
vet brugt som vandrør på Amalienborg frem til år 1907 og
kunne dateres tilbage til år 1750. Så der er vel ikke noget
at sige til at det så lidt brugt ud. Det gav anledning til en
god snak om fortiden, som vi husker så godt. TL
Der indkaldes til ORDINÆR GENERALFORSAM¬
LING d.20-03-09 kl.20,00. Dagsorden ifl. lovene.
Vi starter med spisning kl. 19.00. Tilmelding til Biksemad
og Æblekage på telf. 59274264 senest d. 15-03-09.
PBV OleP.

HØRNING
Der er ikke ret meget at berette her fra fordi vi var mødt
alle, samt 3 gæster til et rejseforedrag om Cuba, fortalt og
fremvist på storskærm afErik og Eivin. Det hele blev
skyllet ned med Cubansk Rom. Nytårstaflet blev igen per¬
fekt. Der var bøder til næsten alle, også den der skulle
have kredit afhulemor.
HUSK generalforsamlingen 3. april.
Naverhilsen Jens Hansen.

KOLDING
Så fik vi vores Nytårsfrokost afviklet, der var mødt 19
personer op. Efter formanden havde budt velkommen,
holdt vi 1 minuts stilhed for Preben. Derefter sang vi (Når
samlet er vor naverflok). Så var det Erwins tur til at for¬
tælle hvad han havde at byde på, og det var meget godt og
lækkert. Jeg tror nok jeg spiste for meget af Frugtsalaten,
uhm hvor var den skøn. Vi siger i hvert fald mange tusind
tak for mad, håber han vil og kan de næste år endnu. Vi
spiste rester sidste hulemøde. Et nyt medlem fik vi også,
Arne Brogård som er tømrer. Havde også et skrabespil
hvor man kunne vinde en øl, og de gik som varmt brød.
En eller to sange blev det da også til. Alt i alt en rigtig
hyggelig eftermiddag.
Naverhilsen Karen.

KØBENHAVN
Årets første og største højdepunkt for os var, at vi
rundede 110 år den 12. januar der (i al beskedenhed),
blev afholdt under dejlige forhold/"former" 2 dage før.
Arthur, Anton og Chris fra Stockholm, Richard, Otto &
Else fra Aarhus samt ikke mindst Kirsten & Herbert fra

Hørning gjorde med deres tilstedeværelse, festen ekstra
dejlig og minderigt. Ligesom os andre, var de ikke meget
for at "gå", da vi lukkede kl. 02.00. Jeg tror ikke at der
van nogen der manglede noget. Ellers var der "kun"
Svende-Hulemøde den 29.1., hvor vi absolut atter godt
kunne have været flere. Vi nåede vidst at blive syv men

hvad, det er jo også mit lykketal.... Lørdag den 7. marts
er det atter tid til den herlige egnsret sønderjysk grønlang¬
kål med a 11 hvad dertil hører. Tro mig, Erling & Børge
kan sandelig også deres kram hvad gastronomi angår.
Større reklame er ikke nødvendig, da det har været en
oplevelse/succes i mange mange år. Sidste tilmelding er
den 3. marts til undertegnede på tlf. 36 86 88 65 (arbejde)
eller mobil 26 73 88 65. Mojn! Sæt straks kryds I kalende¬
ren ved den 22.3., hvor der Søndagsmesse v/ LeifOve.
Det er jo ensbetydende med god kost også denne dag.
Menuen skulle blive gule ærter "med hele svineriet".
Mums! Du må gerne i rimelig tid gi' udtryk for, om du
deltager, 'ik? Endelig er der Svende-Hulemøde den 26.3.
Gu' ved hvor mange vi bliver denne gang? Sluttelig nok
en reklame: Schweizeraften bliver i år den 5. april.
Grundet den verdensomspændende krise, kan arrangemen¬
tet blive med ændringer. Men bare rolig: Atmosfæren vil
ikke blive ringere af den grund! Glæd dig som altid også
til dette arrangement, hvor sidste tilmelding er den 29.
marts. Ufwiderluege mittenand!
Arrangementer:
7.3. kl. 18.00 Søndeijysk Awten
22.3. kl. 10.30 Søndagsmesse
26.3. kl. 19.00 Svende-Hulemøde

5.4. kl. 18.00 Schwyzerabig
Niels "2m" København

LOS ANGELES
Den 7. Februar havde vi festkomite mode i Hulen. Den
13. Februar har vi så regulær mode aften. Naverettene
holder deres årlige Valentine Party den 11. Februar og der
er naverne også indbudt. De servere smørrebrød med ol
og snapsen giver naverne og derefter er der kage og kaffe.
Ydermere spiller vi så alle bingo og alle bringer gode
gevinster. Vi har nu også faet plantet et nyt birketræ, det
gamle træ gik sin vej. Der er kommet megen regn i
Naverdalen, men regn er jo velkommen herovre, så vi
klager ikke over det. Naver Steen Englyng skal stå for
madlavningen til næste mode og det er vistnok frikadeller
denne gang. Naver Gari Medförd har gjort et stort arbejde
med at lave vores nye årbog og medlemsliste og den vil
blive uddelt til næste mode. Det skal han have mange tak
for, såvel som tak for at være primus motor i fest komi¬
teen. Vi ønsker Naver Knud Balling tillykke med de 25 års
medlemskab i Los Angels Naverclub. Knud var murerme¬
ster og han og andre navere satte grundstenen og murede
væggene op til hulen som den er i dag. Tilslutning til vores
75 års fødselsdag fest til April kan stadig nås. Email eller
ring til formand Arne Olsen. Telefon 1 949 493 1963 eller
e-mail ahoboo@aol.com
MedKno Arne O.
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LOS ANGELES
Til vores mode i Februar kom der 25 navere og 4 gæster .

Det var rart med et pust fra Ærø og Rebild i Danmark.
Steen lavede os en dejlig middag og hønsekødsuppen og
frikadellerne gjorde lykke på våd regnvejrsdag. Modet gik
fint og en masse ting blev sat på plads. Der blev sunget for
de 3 navere der kunne fejre fødselsdage. Knud Balling og
Ole Mourtizen blev 80 og Max Christensen blev 56. Den
nye medlemsliste / årsbog blev uddelt. Kik på
www.naverne.com og læs om vores historie.
Med kno, Arne O.

I
1

Man kan stadig nå at tilmelde sig
til vores 75 års fødselsdag.

Tilmelding til formandArne O.
Telefon 1 949 493 1963

Email.: ahoboo@aol.com

NYSTED
Hulemøde og Generalforsamling den. 2. februar 2009. 8
svende mødte til generalforsamlingen i hulen. Kaj
Truelsen, Ib Thøfner ogAlex Jensen var på valg til besty¬
relsen, Kaj Truelsen ville ikke genopstille til bestyrelsen
så ny bestyrelsesmedlem blev Birger Skou og til
bestyrelsessuppleant blev UlfHansen valgt. Bestyrelsen
tegner herefter 5 medlemmer, Ib Thøfner, Jens Kristensen,
Willy Jørgensen, Birger Skou og Alex Jensen. Til revisor
blev Ib Thøfner genvalgt og revisorsuppleant blev Frank
Bred genvalgt. Regnskabet blev enstemmigt godtaget
selvom det viste et lille underskud på et par tusind kr.,
men det var på grund af at bøssen endnu ikke var optalt
kunne kassereren berette. Generalforsamlingen var enige
om at opsige et medlem p.g.a. manglende indbetaling af
kontingent 2008. Formanden kunne berette om at ansøg¬
ning om et større lokale til hule er afslået afGuldborgsund
Kommune var for 2'gang, men på den igen - vi giver ikke
op. Formanden takkede også alle svendene for det store
fremmøde ved alle arrangementer som blev afholdt i året
der gik. Aftenens menu var Brunkål og efter spisningen
blev der gættet om indholdet af bøssen, som tømmes i
banken inden næste hulemøde mandag den 2. marts. Det

konstituerende møde blev holdt ret efter generalforsamlin¬
gen og der var ingen ændring i bestyrelsens poster, så
hermed har foreningen konstitueret sig for endnu 1 år.
Minderne blev sunget og det var tid til gå hjem, en dejlig
aften i hulen var overstået. Næste måned vil der være 3

gastronomer til at lave vores mad, Birger, Ib og Ole som
alle 3 skal lave andesteg, med brunede kartofler og rødkål
- ænderne udleveres ved oldermanden, hvor de ligger på
frost.
Med kno. Oldermanden

NÆSTVED
Siden sidst fra Næstved: Efter sidste indlæg må jeg be¬
klage, at jeg har overset, at Bøgil Hansen fylder 75 år den
09. februar, og Johnny Hansen bliver 50 år den 15. fe¬
bruar. Dette er ikke omtalt i sidste nummer af Svenden. På
sidste møde, hvor 20 var mødt, deltog Flemming
Ravn, som søger optagelse som nav. Flemming er uddan¬
net klejnsmed. Har sejlet for Mærsk og desuden arbejdet 5
år på Grønland, så det er i orden med hans rejsetid.
Desuden deltog Axel Larsen, som gerne vil være naver¬
ven. I masts får vi besøg af 25 politibetjente, som gerne
vil have et foredrag om naverne. Den 14. marts holdes HB
mødet i Hulen. Efter mødet vil der være frokost. Hvis du
har lyst til at deltage i frokosten, skal du skrive dig på
opsat liste i Hulen. Der blev planlagt arbejdsdage den 08.
09. og 10. maj. Husk at skrive dig på til at hjælpe, så me¬

get det er muligt. Det er alles Hule, som gerne skulle være
et rart sted at komme. Vores hjemmeside kører godt. Du er
velkommen til at komme med indlæg og
kommentarer. Hvis du har nogle billeder, som du gerne vil
have sat ind, kan du henvende dig til Jess Jensen.
Med naverhilsen Ove Graae.

Indkaldelse til generalforsamling d. 20. 03. 2009
kl. 18.30 i Hulen Kompagnistræde 1, 4700 Næstved.
Dagsorden iflg. vedtægter og forretningsorden.
Gule ærter efter generalforsamlingen.

ODENSE
Til det første hule møde i år var der godt besøgt. Vi var 8
og det er meget pænt. Hulemor havde lavet smørrebrød og
2X Kirsten havde haft fødselsdag, så der blev ringet med
klokken(som vi ingen har lige nu)men derfor kan vi godt
give en omgang og vi fik også blære sangen. Der bliver
ingen spisning den 21-2. Det er ellers vores torskesp¬
isning, men vi kan ikke lave det på vores nye sted. Vi ryk¬
ker det frem til fredag den 6-3 kl. 17. Vi bestiller mad ude
fra. Vi skal også have en lille pakke med til aktion.ca. 25
kr. Så alle der vil med skal ringe til Kirsten 26283538 ca.
8 dage før. Håber at se mange.
De bedste hilsenerpigen fra Fyn.
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RANDERS
Det trækker lige så stille den rigtige vej med den nye hule.
3 muntre quinder har haft en dejlig dag med at vælge gar¬
diner og lamper. En anden flok har haft gang i "skrubbe
og klude og sæbevand" (må gerne synges). De fleste ting
er derfor klar til at komme på væggene, værktøjet er ren¬
set og smurt, og mønterne er kommet på plads i det runde
bord. Tak for det alle sammen. Til hulemødet den 6/2 var

vi 12 fremmødte, og 2 blev optaget i foreningen, Kim som
naver og Hanne som naverven. Velkommen begge to. Tak
til Kim for selv at synge for på velkomstsangen. Chris har
foræret os en bordopvasker. Tak for det, Chris. Elo kom¬
mer med en vask til det lille rum, så vi ikke skal i køkke¬
net hver gang. Det glæder vi os til. Vi holder indvielse af
Hulen lørdag den 18/4 fra kl. 13. Diverse arbejdsopgaver
er fordelt og kommer på opslagstavlen. Vi har bestilt godt
vejr og håber, mange kommer forbi og hjælper os med at
fejre dagen. Vores arrangementsliste ser i øvrigt således
ud: 18. april, Huleindvielse i Hulen kl. 13.00.
21.maj Travetur jubilæum, start fra Randers Bro kl. 10.00.
3. juli, Grill fest i Hulen kl. 19.00.
11.-13. september, Overnatning i Amerikaner hytten.
? (fastlægges senere), Efterårstur til Koldinghus.
28. november, Julefrokost i Hulen kl. 13.00.
31. december, Nytårs tam tam i Hulen kl. 10.00-13.00.
Kno i bordet Helle

ROSKILDE
Referat til marts - svenden. Årets første hulemøde hos os

blev afholdt fredag den 30.-1. Fremmødt var 12 glade
mennesker, der nød hinandens selskab på en glad og hyg¬
gelig aften, bankopladerne kom frem og så gik det løs, der
var mange dejlige gevinster. Et par sange blev det da også
til. Aftenen sluttede med minderne. Program for marts.
Hulemøde den 27.-3. Hulevagt Anna Lise og Mogens.
Med naverhilsen Gitte.

SAMSØ
Ved søndagsmødet den 18' januar skulle vi havde haft
TORSK. Ingen torsk og kun 2 naver mødt op. Hulemødet
den 6/2 blev rigtig hyggeligt. 7 naver og 1 gæst. Ole fra
Silkeborg. Klokkeklang og sang. Vi har mistet en Naver¬
ven. Jytte Laugesen efter sygdom kunne hun ikke mere.
Husk generalforsamlingen den 6'marts kl. 16:30. Brun¬
kål bagefter.
Med kno Jørn.

SILKEBORG
Oles fødselsdag blev jo afviklet på bedste vis og måde
med deltagelse afmange Navere herfra og derfra. Mdrs.
mødet i januar var jo med mange medlemmer til stede 19
stk. flot - dejlig og godt. Niels Peter har medbragt sin
spjældkasse nogle gange så nu er der ikke meget tilbage
der sider og dingler. Ja så er det bleven marts og hvad så?
Jo Rohdeberg har 25 års jubilæum, hvordan han vil skære
den kage, ja vi far se. Leifs heldbred har ikke helt holdt
stand mod denne verdens sygdomme, nu er det jo bare det
kan vi holde humøret oppe på et passende nivo, så gå re¬
sten jo nok. I de første 25 år har Leif beklædt en del po¬
ster inden for Naverne Kassere, Hulefar - kok til fredags
møderne den gang vi havde sådanne var der brunkål -
guleærter m/m. videre dog var der noget han gik udenom
så var det torsk var ikke lige ham, men som han fortalte
mig en gang "Varm mad tre gange i døgnet er jo godt" ja
det sætte jo sine spor, men en god kammerat har han altid
været. Der er program sat Guleærter til lørdag den 7 marts
kl. 17 og et sådan måltid kan jo bedst nydes i selskab med
vores piger. Husk at skrive jer på i Hulen. Årets første
generalforsamling skal vi have den 28 marts kl. 10 men vi
starter op med morgen kaffe kl.9 med 1 Doktor Nielsen
Hvis der skulle være en eller flere der syge tilstede i loka¬
let så er alle raske kl. 10 til generalforsamling som er efter
vedtægterne. Så bliver det snart vi skal til og se på hvor
mange der vil aflægge os et besøg i pinsen, ja ret så spæn¬
dene bliver det da kommer der 80 eller 120 ja vi må se
tiden an. Men klar er vi.
Skriverkarlen i Silkeborg, Holdjerfugtige Svende

SLAGELSE
Hulemødet d. 06.02.2009 blev indledt, lidt forsinket fordi
kassereren skulle passe børn, med sang nr. 37. Vi var mødt
hele 60 % af svendene frem, men desværre kun én enkelt
fra NV. Der var kun 2 pkt. som skulle behandles ved dette
møde. 1: Tilmelding til generalforsamlingen og 2: Banko¬
spil. Tilmeldingen forløb uden problemer, men ang. ban¬
kospillet måtte vi udsætte "forhandlingerne" fordi Boye
desværre var fraværende. Og han er, som bekendt, en vig¬
tig faktor i denne sammenhæng også. Mødet sluttede kl.
20-m, hvorefter vi fandt "skorperne" frem. Det var dejligt
at se Jens Peter i højt humør igen og det blev ikke mindre
efterhånden som aftenen skred frem??? Undertegnede
forlod, sammen med fru Grethe, hulen kl. 22m efter at vi
havde sunget minderne.
Med kno i bordet: Erik
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SØNDERBORG
12 medlemmer, i godt humør, varmødt til sidste hulemøde.
Karin bød velkommen, og sang en sang til ære for Sputnik,
som var den første der fik noget i maven. Vi blev enige om,
at mobiltelefoner skal stilles på lydløs, inden man går ind i
hulen. Kresten havde en hilsen med til alle fra Inge og
Arno. Tak for det. Så var det vores tur til, at få lidt i ma¬
verne. Esther og Jørgen havde lavet chili con carne. Det
smagte rigtig dejligt, og der var rigeligt med mad til alle. så
kom turen til Johanne og Egon. De skulle begge optages
som nye medlemmer. Først Egon, som blev optaget som
naver. Karin oplæste Navernes "troskabs-ed" og Egon
skulle herefter tømme kruset. Dette blev gjort på behørig
vis, uden at kigge og i et langt drag. Johanne blev optaget
som naverven, og også hun klarede optagelsen med glans.
Begge blev iklædt de flotte halssmykker, og begge sendte
deres sangbøger rundt, så alle kunne skrive en hilsen i
dem. Næste hulemøde er der også to optagelser, nemlig
Herbert som skal optages som naver, og Nanna som skal
optages som naverven. Herbert vil forresten sponsere en
bænk til hulen, så Ute kan hvile sine trætte ben, inden hun
skal op af den lange trappe til første sal.
Med kno i bordet

Bestyrelsen.

VEJLE
Til mødet den 6. Februar havde 19 Naver og Navinder
samt Richard fra Århus fundet vej til Hytten.
Mødet blev indledt med Sang nr.: 70 " Jeg sidder i Hulen ",
hvorefter Formanden kunne berette om Vinterfesten, der
havde samlet over 60 Personer, der fik en hyggelig aften.
Blikkenslager Kaj Olsen har været ude i Hytten, for atmåle
op til nye tagrender, og Jørgen og Erik er gået i gang med
de "Indledende forberedelser " så vi kan komme i gang
med at renovere Hytten. De vil forsøge at lave en arbejds¬
plan, som vil blive fremlagt på næste møde. Hele renove¬

ringen er planlagt til at være færdig, når Hytten åbner til
Pinse. HUSK: Der er Klipfisk påmenuen Lørdag den
21 .Marts Kl.: 12.30. Prisen er den samme som sidste år.

150,- kr. og Tilmelding til Hans Emborg på Telefon 75 83 09
01 eller 40 92 97 05 senest den 16. Marts. Selv om det er i

god tid såHUSK: Generalforsamling den 03.April og for¬
slag til Generalforsamlingen skal være Formanden i hænde
senest 8 dage før.

Der var en hilsen fraOtto og Else, JohnnyWimmelmand
havde lagt sig med influenza, men havde givet Niller be¬
sked på, at slå på klokken. Inger havde lavet Pølsebord, så
forhåbentlig gik ingen sulten eller tørstig fra mødet. En tak
til Inger og Johnny.
Med kno Kaj.

ÅLBORG
Generalforsamling/hulemøde onsdag den 4. februar 2009.
Der varmødt 15 svende - heriblandt vort nye medlem Kri¬
stian, som netop er vendt hjem efter ca. 3/4 år ude i den
store verden. Formanden bød velkommen, og vi mindedes
alle vort afdøde medlem Erik Katberg. Formanden, dirigen¬
ten og kassereren holdt os i ånde i et par stive timer m.h.t.
beretning og regnskab m.m. Gunnar fortsætter som for¬
mand. Poul Erik fortsætter som kasserer. Arne er nyt besty¬
relsesmedlem. Bjarne fortsætter. Og Lis slipper vi ikke så
nemt afmed. Der var livlig debat omkring forskellige tiltag,
og det endte sørme med at dirigent Preben takkede for god
ro og orden. Og så gik vi ellers til de gule ærter, som var
endnu bedre end sidste år. Og så venter vi ellers på for¬
året, ikk ?
Stor hilsen herfra Aalborg. Lis

ÅRHUS
Denne gang har der ikke været hulemøde, siden sidste
referat I svenden! Men jeg vil lige herminde om at der er
GENERALFORSAMLING den 3. april.
Hulemøder imarts ændres således at Hulemøde 13. marts
bliver med ledsager, hvor Lars Åby kommer og fortæller
om sine oplevelser med vikingeskibet Havhingsten som
han varmed til at sejle fra Dublin til Roskilde i sommeren
2008. Hulemøde den 27. marts bliver almindelig hulemøde.
Hilsenfra smilets by, Lis

Billard 0«rt
Kirketofte 1* Sams«»
Tlf; 86 59 OO 27

GLARMESTEREN
oj /tans svencfe
Håndværker- og naversange

Gårdsange
Sømanssange
Salg af CD

Giro 413 klassikere

Booking: Anita Bondy telefon 44 91 90 09, 21 65 89 49
anitabondy@adslhome.dk www.glarmesterenssvende.dk

Bar NO.41 Bodega
Staldgårdsgade 41

7100 Vejle
Tlf. 75 85 16 13



www.naverne.com

HOVEDBESTYRELSEN:
EMNER TIL BEHANDLING I HB.. SKAL VÆRE
FORMANDEN I HÆNDE SENEST D.25 I MÅNEDEN.
Formand:

Kaj Jepsen, Bøgevang 16, Brejning, DK- 7080 Børkop
Tlf.: 7586 9335 - 3070 5576 E-mail: liskaj-d-j@mail.dk

NÆSTFORMAND:
Henning Brogaard, Rødbyvej 113, 4900 Nakskov.
Tlf: 5495 5665 Mobil: 2449 6474
E-mail: hebro@vip.cybercity.dk

TILMELDING OG UDMELDNINGAF MEDLEMMER.
ADRESSEÆNDRINGER OG BLADFORSENDELSE I
INDLAND
Hovedkasserer:
Frode Zachariassen, Rustrupvej 26 B, DK-8653 Them.
Tlf.: 8684 9268 Fax.: 8684 9143 Email: frode26@mail.tele.dk
Bank: Arbejdernes Landsbank i Danmark konto: 53470388708
Bank: Arbejdernes Landsbank fra udlandet
konto: DK4353470000388708 ~ Swift: ALBADKKK

BLADFORSENDELSE TIL UDLANDET
OG SEKRETÆR
Ove Graa, Runestenen 52, 4700 Næstved
Tlf. 5577 3931. E-mail: frgraae@ofir.dk

REDAKTØR
Richard Schmidt, Skanderborgvej 13A.1, 8362 Hørning
E-mail: naverne@gmail.com, Tlf.: 8692 2901, 2160 6792
Deadline den 10. i måneden
FORSENDELSE AF CCEG.BLADET.

Vagner Sørensen, Egevænget 1, 8382 Hinnerup
Tlf. 4094 2619 - 4093 1963 e-mail: vagner@egevaengetl-29.dk
Udstillingsvognen: Udstillingsvognen står i Holbæk, og
spørgsmål angående udlån af vognen bedes rettes til:
Ole Puggaard Ladegaardsparken 67, Ith
DK-4300 Holbæk tlf.: 5927 4264
E-mail: o.puggaard@hotmail.com

Produktion: imprint grafisk • 5572 6692

Hos os er
du altid
velkommen!

MANDEN
Dit lohzcile øl depot

Boje Tlf. 40824283 Alt i Hancock oe Vestfyen produkter
Jens Tlf. 86667694 Fadøl, øl, vand og vin.

Hotelrestaurant

Bollingstedter Strasse 2
24852 Langstedt, Tyskland
Vi taler dansk.
Kulinarisk Buffet, se www.stelkes-gasthaus.de

O
s/

<
n

Jakon A/S
q

Bygningsentreprise
Baltorpbakken 9, 2750 Ballerup
Tlf. 44 83 02 OO

www.jakon.dk

BIANKAS SOMMERHUSUDLEJNING.
Billig udlejning af sommerhuse med og uden svømmepøl.

Ring efter materiale
tlf. 7591 1940 fax. 7593 4019

email: bianka@bianka.dk • webside : www.bianka.dk

VIOLA PUB
Søndergade 21 • 6000 Kolding • Tlf. 75 53 76 90

Helle Krogsgaard

KOLDING

iTi
KRONE

TAXI 7550 2700

Imprint Grafisk
Thurøvej 8 • 4700 Næstved ■ Tlf. 5572 6692
www.imprint.dk ■ imprint@imprint.dk

CITY CAFE en

Fønnesbechsgade
Herning

Tlf. 9722 5574
stedet, hvor venner mødes

VELKOMMEN TIL NAVERTORPET
Telefon 46/857 028 629

Torpvägen 4,
S-134 64 Ingarö Sverige.

BORGERKROEN

Vestergade 37, Vejle.
Stedet hvor naver og andet godtfolk mødes.

Bodega
GADESPEJLET

Østergade 18 HERNING 9712 30 08

Lad os se på
din privatøkonomi
med friske øjne ji Arbejdernes Landsbank

Filialen i Silkeborg • Tværgade 7 • 8600 Silkeborg • E-mail5347@al-bank.dk
Telefon 38483047 • Direkte 38483588 • Telefax 38483147
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Hovedkassen

Rustrupvej 26 B,
DK-8653 Them

DANMARK

V

Evt.: „Returneres ved varig adresseændring"

Casino Bodega
Købmagergade 10 7000 Fredericia

Tlf. 75 91 13 64
Hver onsdag kl. 11.00 ølbanko og harmonikaspil

Levende musik hver

Torsdag kl. 21.00 til 02.00 - fredag kl.21.00 til 02.00
Lørdag kl. 14.00 til 18.00 og 21.00 til 02.00

Søndag kl. 16.00 til 21.00.
ÅBEN ALLE DAGE FRA 9.00 TIL 02.00.

CAFE PARADIS
Chr. 8's vej 1 - Silkeborg

Tlf. 86 82 56 20

»erkond/fo
Set. Jørgens Park i*

55 72 11 95

WA \ / /<
xa

t-t&ST
SIL-KLEB

TUF. 26>%ZL05U5

Åbningstider:
Hverdage fra kl. 6-18
Fredage dog til kl. 19

Byggefirmaet
Johansen

Solbjerg Hovedgade 72b. Tlf: 8692 6122
8355 Solbjerg. Mobil: 3095 0665

Formand for foreningen i Århus
www.byggefirmaet-johansen.dk

: Lise?s .

Frederiksberggade 4 - Silkeborg - Tlf. 86 82 05 91

LUMSKEBUGTEN
Havnegade 33 i Vejle - tlf. 75 82 57 95

BAR - BODEGA - BILLARD
Levende musik - fredag / lørdag

HØJSKOLEN
ØSTERSØEN

Flensborgvej 48 - 50. DK-6200 Aabenraa
Telefon 45 7462 4700. Telefax +45 7462 4701

www.hojoster.dk
e-mail: adm@hojoster.dk



25 års jubilæum
Rie Strange kan den 5. april fejre 25 års jubilæum. Rie blev for 25 år siden ind¬
meldt i den daværende forening på Færøerne hvor hun begyndte sin uddannelse
som kunsthåndværker, senere fortsatte uddannelse i Finland hvor hun var i nogle
år, inden hun tog til Peking, nu Beijing, i Kina, hvor hun var 1 års for at lære ki¬
nesisk og kunsthåndværket på de kanter. Senere tog Rie igen til Kina/Shanghai
for at studere videre, og nu magtede hun kinesisk så godt, at hun kunne følge
undervisningen på kinesisk, efter at have været der nogle år, flyttede Rie til
Stockholm, hvor kærligheden snart faldt på Christian som hun nu snart kan fejre
kobberbryllup med. Trods distancen fra Stokholm til Århus ser vi da af og til Rie
i vores hule. Vi vil gerne fra Århus Naverne ønske dig hjertelig tillykke med dit
jubilæum.
Ole Lindeborg

FORÅRSTUR TIL SCHLESWIG
8. 9.10. MAJ 2009

Herning laver på ny en tur til Langstedt. Turen starter fra
Herning kl. 12.00 og så er der opsamling ned gennem
Jylland. Der er dansktalende guide på turen. Prisen er

1.200 kr. (158 Euro) inkl. 2 gange morgenmad og 2 gange
aftensmad samt de 2 overnatninger. Tilmelding er efter
først til mølleprincippet og sidste frist er fredag den

16.04.2009. Der bedes man senest indbetale eller overføre
1.200 kr. til Danske Bank 4665 - 3474020428.

Husk navn og adr. på indbetalingerne.
Tilmelding til Flemming Laugesen, Vestparken 28, Lind,

7400 Herning - 97 22 25 88.

PINSESTÆVNE ISILKEBORG
30-31. maj, og 1. juni 2009 i Lunden.

Du kan nå at tilmelde dig endnu. Så skynd dig.
Se tilmelding i februar og marts nummer.

\ HULEINDVIELSE 1
Randers foreningen indvier sin nye hule
Høvejen 17, Vorup, 8940 Randers SV
Lørdag den 18. april fra kl. 13
Kom og hjælp os med at gøre dagen festlig.
Der vil være en bid brød og lidt at skylle efter
med. Vi glæder os til at sejer.



£ TAK - TAK - TAK - TAK
FØDSELSDAGE
D. 26.03.2009 Ole H. Frederiksen Hillerød
70 år Kirsebærlunden 85

3460 Birkerød

D. 05.04.2009 Harald Jensen Herning
75 år Ikastvej 45

7361 Ejstrupholm
„Befinder sig i Los Angeles i USA på
selve dagen"

D. 07.04.2009 Tage Nielsen Hillerød
80 år Lindebjergvej 85

3360 Liseleje

D. 10.04.2009 Evald Johansen Randers
60 år Nordre Skanse 30

9900 Frederikshavn

D. 13.04.2009 Mogens Jensen
65 år Søvænget 1

4621 Gadstrup

Roskilde

D. 13.04.2009 AageTjerilld Århus
75 år Sønderholmvej 5, Kratbjerg

8543 Hornslet

D. 16.04.2009 Finn H. Jensen Århus
70 år Sigridsvej 43, st. tv.

8220 Brabrand

JUBILÆUM
D. 01.04.2009 Jørgen Nielsen
25 år

Stockholm

Hornsgatan 73, 1 tr.
S-11849 Stockholm

Sverige

D. 03.04.2009 Aage Tjerrild Århus
50 år Sønderholmvej 5, Kratbjerg

8543 Hornslet

D. 03.04.2009 Holger Tjerrild Århus
50 år Kæløvej 31, Mej lby

8530 Hjortshøj

D. 05.04.2009 Rie Strange Århus
25 år Borevægen 3, Kummelnæs

S-13237 Saltsjø-Boo
Sverige

D. 06.04.2009 Arne Kristiansen Vejle
25 år Ibæk Strandvej 78

7100 Vejle

Hjertelig tak for telegram og hilsener til min 65 års fød¬
selsdag. Tak til Randers forening, Pigen fra Fyn, Birgit
og Børge, Århus, samt Else og Ib, Holbæk.
Med naverhilsen Bitten, Randers.

Tak for opmærksomheden til min 70 års fødselsdag. Tak
for alle telegrammer, gaver, breve og e-mails.
Med naverhilsen Børge Holm Andersen, Århus.

Aage Tjerrild
75 år - samt 50 års jubilar
Aage Tjerrild kan den 13. april fejre sin 75 års fødsels¬
dag - men inden da kan han fejre sit 50 års Naver¬
jubilæum den 3. april! Aage arbejdede i Norge i sine
unge år, inden han vendte hjem til Krajbjerg, for at over¬
tage sin far's tømrer forretning! Aage har gennem årene
gjort et stort stykke arbejde i vor forening! Desværre ser
vi ikke så ofte Aage mere, men vi håber at du kan komme
i hulen og modtage vore lykønskninger. Hjertelig tillykke
med jubilæet, samt de 75 år. Lis Lindskjold

Holger Tjerrild
50 års jubilar.
Holger Tjerrild, kan den 3. april fejre sit 50 års naver¬

jubilæum! Holger arbejdede som ung i Norge - Sverige
og Tyskland! Holger er tømrer og han specialiserede sig
i at lave trapper, hvor de fleste blev eksporteret til Tysk¬
land! Holger Tjerrild er en lun "fætter", han spreder
hygge og god stemning omkring sig - og så er han vor "
forsanger " når sangbogen kommer frem!
Hjertelig tillykke med 50 års jubilæet, ønskes du af os i
Århus foreningen .

Lis Lindskjold

D. 06.04.2009
30 år

Frank Lukassen

Slyngborggade 17, 2.tv.
8900 Randers C

D. 09.04.2009 Søren Kirkeby Slagelse
10 år Kolvænget 112,2 th.

2750 Ballerup
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70 års fødselsdag.
Torsdag d. 26. marts fylder Ole Frederiksen, Birkerød, 70 år. Ole rejste til Zürich i
marts 1962 for at arbejde som anlægsgartner. Efter 5 måneder rejste han hjem igen,
men havde fået udlængslens bakterie i kroppen, så mindre end to år senere tog han af
sted igen, denne gang for et længere ophold i nærheden af Bodensøen. Opholdene i
Schweiz gav mange oplevelser, blandt andet morede Ole sig over de uhensigtsmæs¬
sige spader man brugte, trekantede og uden trædeflade. Så et par år efter tog han
hjem igen, denne gang bragte han sin Christa med hjem, og de har siden boet i Bir¬
kerød. Et par år efter hjemkomsten købte Ole sit eget gartnerfirma i Lynge, og har
drevet det til han nu nyder sin velfortjente pension. Han kan dog ikke holde sig i ro,
men har selvfølgelig sin egen have at arbejde med. Ole har altid været meget aktiv i
Hillerød naverne, hvor han er et skattet medlem. Han sidder stadig i bestyrelsen, og
er altid klar når der er noget, der skal udrettes. Vi ønsker ham, lidt forsinket, hjertelig
tillykke med fødselsdagen.

70 års fødselsdag
Finn Hougård Jensen kan den 16. april fejre sin 70 års fødselsdag. Finn startede
sin karriere i udlandet på Grønland, hvor han allerede i 1962 kom til Aasiaat/
Egesminde som tømrer, her blev Finn et års tid, inden han rejste videre til
Maniitsoq/Sukkertoppen og Upernavik, efter at have arbejde på Grønland i nogle
år, gik turen igen hjem til Danmark. Men arbejdet som tømrer havde desværre
givet Finn nogle skavanker, så Finn måtte finde nogetmindre fysisk arbejde, blev
så taxachauffør og senere buschauffør ved PP busser hvor han var indtil sin pen¬
sion. Vi vil gerne fra Århus naverne ønske dig en rigtig god 70 års fødselsdag.
Ole Lindeborg SiK-tlln

80 års fødselsdag.

Snu»cf

Tirsdag d. 7. april fylder Tage Nielsen, Liseleje, 80 år og i fin stand. Tage Nielsen var
formand for naverne i Frederiksværk, og da den forening lukkede, blev han medlem i
Hillerød. 1 1948 kunne Tage slutte sin læretid med svendebrev som Vogn- og Beslag¬
smed i Kregme. Han arbejde i nogle år hos DFJ og på Stålværket i Frederiksværk,
samt tillige hos Terma i Hundested - og blev snart også ekspert i at stille kraner op. 1
1952 rejste han til Norge, nærmere bestemt øgruppen Svalbard langt mod nord og øst
for Grønland. Det er bestemt et sted, kun de færreste har oplevet. Han blev ansat i
Spitsbergen Kulkompagni, hvor han i Longyearbyen fik god brug for sin ekspertise i
montage af store kraner for de norske industrier deroppe. Senere arbejdede Tage i Sve¬
rige hos Kockum, ligeledes med store 60 m kraner. Efter årene i udlandet vendte Tage
tilbage til Stålværket, hvor han arbejdede i mange år. Hos Hillerød naverne har Tage i
flere omgange siddet som et skattet medlem afBestyrelsen og vi takker Tage for hans
arbejde for foreningen. Naverne i Hillerød ønsker Tage til lykke med de 80 år og håber
at kunne fejre ham i hulen i nær fremtid.
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Formandens Spalte.
Endnu en gang kan vi i HB konstaterer, at der kun er indkommet 1 ændringsforslag, der skal behandles på Delegeret
mødet. Det er glædeligt, at tingene efterhånden er blevet tilpasset, så de fungerer rundt omkring i Foreningerne. Jeg vil
endnu en gang minde Foreningerne om, at når I har valgt den eller de personer, der skal være Repræsentant på delegeret¬
mødet, så venligst send mig en mail, og oplys om det er en eller to personen. Dette er afhensyn til kopier afdelegeret
mappen. Der er jo ingen grund til at lave 50 kopier, når der så "kun" skal bruges 30. Det er trods alt 8 til 10 ark, der skal
i hver mappe, så hvad der er sparet i papir, er tjent.
Med kno Kaj Jepsen
Formand CUK.

Referat fra HB - Møde i Næstved 14.03.2009

1. Formandens beretning
Formandens Beretning på HB-mødet den 14,.Marts 2009 i Næstved.
Først vil jeg byde velkommen til de fremmødte til dette års første HB-møde. Dernæst en tak til Næstved Naverne for at
de vil lægge lokaler til dette møde. Siden sidste møde, har jeg sammen med Verner - Formanden for Kolding Naverne
deltaget i et "Åbent Hus" arrangement på VIA-Teknisk Skole/Uddannelsescenter i Horsens. På Centret er der både Mu¬
rer-Tømrer-Snedker samt Restaurationsuddannelse. Vi opholdt os på Centret, hvor der var lavet en "Stand" til os, i små 5
timer, og i den tid, var der mange henne for at høre om Naver, og der var nogle, der var meget interesseret i at høre,
hvordan de skulle forholde sig, når de her til April var udlært, og gerne ville "På Valsen". Vi udleverede en del Folder,
samt gav de unge mennesker tilsagn om, at de til en hver tid kunne ringe til mig, for at fa hjælp. Jeg har desuden deltaget
i FBSH - samt Rejsefondsmødet der foregik i Kbh. hvilket jeg kommer nærmere ind på under punktet "Internt" i Dagsor¬
den. På nuværende tidspunkt har jeg ikke hørt mere fra Højskolen "Østersøen" men det kommer nok. Der forestår nu
HB en travl tid, med at fa tingene bragt i orden inden Pinsestævnet i Silkeborg. Men ved fælles hjælp, lykkedes det sik¬
kert også denne gang.
Kaj Jepsen,. Formand CUK.
2. Redaktøren. Bladet udkommer til tiden. RS har et godt samarbejde med vores trykker. RS henviser til HB vedtægter
stk. 15, at ændringer til Adresselisten, med oplysning om forenings formand, kasserer og hulernes adresser - telefon,
samt antal afmedlemmer til september nummer af svenden skal være hos RS senest den 1. juni. RS sørger for at listen
bliver udleveret til delegeret mødet. RS har lavet et godt samarbejde med Hans Emborg, som er Redaktør suppleant i
HB.

3. Kassereren. Casino Bodega Fredericia og Cafe Paradis Silkeborg har opsagt deres annoncer i Svenden. Der er blevet
lavet indbundne årgange af svenden med 3 år, som kan købes til pris 180 kr. + forsendelse, henvendelse HB kasserer, se
annonce i bladet. Kontingent til HB stiger fra 1.7.2009 grundet prisstigning, post og bladet. Yderligere prisstigning fra
1.1.2010, materiale er tilsendt foreningerne.
4. Arkivet. Aktiviteter i arkivet siden sidst. Der er ofte nogle forespørgsler om personer der er gået på valsen helst til¬
bage sidst i 1800 tallet som vi ikke rigtig kan svare på og jeg har haft en snak med Frode om problemet, da der som sagt
ikke ligger nogen medlemsfortegnelser eller nedskrevne oplysninger eller hvor man kan finde dem. Der er nu sket noget
i den sag, jeg har startet med at gennemgå de gamle naver blade og har nedskrevet alle navnene derfra i årene 1897-1900
og fundet 1100 navne som er nedskrevet med navn, stilling, fødested og opholdssted samt datoen for oplysningen i bla¬
det. Jeg har faktisk brugt en del timer på denne opgave og vil fortsætte videre med arbejdet når lejligheden er til det. Det
var en interessant opgave og jeg har dermed faet en dybere indsigt i historien og der var mange kendte personer omtalt,
som kulturelt har bidraget til naverbevægelsens fremme. Peer er nu fuldt funktions dygtig med programmer og alle filer
er nu overflyttet. Der er i øjeblikket en længere lukning afparkeringskælderen, grundet renovation af sprinkleranlægget
og det medfører afjeg kun kan parkere på betalings P pladserne, så jeg har ventet med at indkalde Jens og Elo til hjælp.
Vi har planlagt at reducere antallet af de farende Svende og nogle af de opbevarede tryksager som kan flyttes til Frode
for at fa mere plads. Vi mangler at gennemgå tingene fra Ole Bøwig så vi kan fa Pinsestævnerne på plads.
Hinnerup den 6. marts 2009
Vagner Sørensen
5. Lokalvedtægter Roskilde. Gennemgang af vedtægts ændringer, godkendt afHB.
6. Dirigent/sekretær ti Delegeretmødet. HB har forslag til disse poster.
7. Eventuelt. Intet ti dette emne.

8. Nyt mødedato og sted. 30.05.2009 kl. i Lunden, Silkeborg kl. 10.00.
Referent Ove Graae
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Sommerudflugt i Fredericia
16. Maj tager vi en tur til Lysabild Museum som har været
et stærkt ønske fra flere afmedlemmerne.
Er der medlemmer i Vejle der ønsker at deltage starter vi i
Sjællandsgade Kl.9.00. Hulen i Fredericia Kl. 9.30 og
Kolding Kl. 10.20. Så finder vi et sted og får kaffen og en
lille en til, som hulen giver. Så går turen til Lysabild, når
vores indtryk er mættet fortsætter turen til hulen i Sønder¬
borg, hvor vi ventes ca. Kl. 15.00.
Prisen bliver 125,00 Kr. plus det løse og maden i Sønder¬
borg.
God tur ønskes affestudvalget.

Hovedkasseren oplyser:
Nu er der en ny Indbunden

"Den farende Svend" årgang 2006-2008
Pris kr. 180,00 plus forsendelse

Kan bestilles ved:
Frode Zachariassen, Rustrupvej 26 B

DK-8653 Them Tlf. 86849268
E-mail: frode26@mail.tele.dk

Bestil den nu og Frode tager dem med til pinsestævnet i
Silkeborg så sparer du forsendelses omkostningerne.

Hovedkasseren

«ptilitifitfe
FREDERICIA
Vores sekretær har meldt sig syg, derfor vil vi lige sætte lidt sammen om vores Onsdagsmøde den 4. marts. Der var mødt
10 medlemmer op da der blev budt velkommen og nr.69 blev sunget inden vi gik over til hulemors gule ærter, da den var
sat til livs gik vi over til dagsordenen. Den var ikke lang og næsten uden kommentar. Pinsestævnet i Silkeborg var lige
oppe og vende. Så var det sommerudflugten den 16. Maj. (Se i øvrigt andet sted i bladet.) Samtidig var grillfesten den
11. juli. ( Se Marts nr. af Svenden.) Næste Onsdagsmøde bliver den 1-4-09 og det vil danne rammen om vores forårs
general forsamling, så derfor i egen interesse mød op og giv jeres mening til kende. Menuen vil denne aften være karbo¬
nader med gemyse. I øvrigt vil hulemor også blive meget glad for at se jer lørdagene den 4 og 18. april.
Med kno i bord Vera /Jens Chr.

Husk at indsende oplysningsskemaerne
med ændringerne til adresselisten i

september nr. af „Den farende Svend"
til redaktøren inden den 1. juni,

også selv om der ikke er ændringer.
Se referat af HB-Møde.

FREDERIKSSUND
Hulemøde i Frederikssund. Fredag d.6 marts 2009. Så var det igen tid til
hulemøde i Frederikssund og det var Inge og Karsten som havde hulevagten
denne aften. Efter formandens obligatoriske velkomme og hans vise ord kom
maden på bordet. Så skal jeg lige love for, at der kom gang i klokken denne
aften. Der var lige fra 1 års fødselsdag i CUK-Frederikssund til dem der har
eller har haft fødselsdage. Da det langt om længe var lykkes at fa Simon til,
at komme i hulen for, at fa sin 5 års plade slået fast i det runde bord, vil vi fra
CUK-Frederikssund ønske Simon tillykke med sin plade i det runde bord.
Det var jo også tid til, at bødekassen skulle tømmes, men der var nær gået
panik den fordi, at formanden ikke havde nået, at faet løftet på den? og alt i
medens Poul Berg og Inge Henriksen gik ind i de andre

lokaler sang vi andre en sang. Det blev til mere end en sang, for det tog sin tid
med de to om at fa bødekassen talt op, de havde nemlig ikke faet en lomme¬
regner med, så de måtte bruge de små grå, så det var nok derfor, at det tog lidt
ekstra tid! Endelig kom resultatet og tro mig, at igen i år var det Kisser, som
kom tættes på beløbet, og dermed vandt præmien på en flaske gammel Dansk.
Men snu som hun jo er, fik hun Kurt til at slå en gang på klokken.
Husk, at der er generalforsamling i CUK-Frederikssund fredag d.3. april 2009
kl. 19:30. CUK-Frederikssund ønsker tillykke med fødselsdagen til.
Knud B. Sørensen d.21-04.2009
Nicolay H. Jensen d.26-04.2009
Med knoen i bordet
Jan Johansen
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HERNING
Navermøde d. 18/2. 7 naver var mødt op til vores møde.
Inden vi gik i gang med mødet gik snakken på oplevelser
navere havde haft i Paris. Kaj Ove kunne for eksempel
levende fortælle om lastbil kørsel med dyretransport inde
midt i de snævre gader i Paris. Vores formand Flemming
flytter selv bilerne der står i vejen for ham når han skal
frem i de små gader - ja han siger endog at han fik poli¬
tiet til at hjælpe med at fjerne de biler der generede ham.
Jeg ved ikke om de satte dem på plads igen det meldte
historien ikke noget om. Så kom vi rundt om flyvninger i
hele verden og Peder kunne på hel troværdig vis fortælle,
at han havde rejst med et russisk fly selskab hvor den
russiske kaptajn mente at han fløj til London, men desti¬
nationen var Oslo! Han konkluderer vist nok heraf at
man skal være en lille smule forsigtig med Russiske flys¬
elskaber. Så var diskussion om det at skulle puste inden
man starter bussen - dem der havde særlig kendskab til
dette emne havde flere gode råd til hvordan dette krav
kunne opfyldes - for hvad med at lade en af passagererne
puste - der må vel være 1 der er ædru - det er altså ikke
en naver udflugt jeg tænker på. Nyt emne - hvad er mest
farligt at tage mobiltelefonen i bilen under kørsel eller at
have drukket 5 øl inden kørsel - nogen mente at det sik¬
reste for vores kammerater måtte være de 5 øl - hvis man

vel og mærke er i træning. Nå spøg til side vi kender
godt vores rettigheder og pligter i vores lille flok. Så lidt
om Saudi - det siges at Saudi ligger på højde med
Sdr.Felding. Vejene her er 6 sporet, altså 6 spor i hver
retning, mindste hastighed er 200 km i timen, men sker
der uheld gør det ikke noget for Allah er med! Hvis du
kører galt bliver bilen sat på et stativ til skræk og advar¬
sel for andre den bliver ikke fjernet. Nummerplader går
man ikke så højt op i, det er nok hvis du har skrevet bi¬
lens nummer med kridt på kofangeren. Det siges at alt
går vel så længe du snakker JYDSK og de snakker
FRANSK! Formanden havde herefter et par formelle
oplysninger til forsamlingen blandt andet vedr. Paris
turen. Herefter blev der spurgt om der var nogen der
havde noget fornuftig at sige - ja, sagde Peer Rønn jeg
vil gerne give en OMGANG eller to. Ja Peer det var
fornuftigt tak for det og endnu engang tillykke med
fødselsdagen. Så "gik" der lidt øl i det, så I må gætte jer
til resten!

Naver hilsen Jonna.

Spånkurv og
bugthovle

HOLBÆK
Vores årlige Ø-TUR afholdes d. 13-06-09
Husk X i kalenderen.
For 0 udvalget
OleP.

HILLERØD
Den 13. februar holdt vi den ordinære generalforsamling.
Traditionen tro startede vi kl. 18.30 med skipperlabs¬
kovs, som Knud havde tilberedt, selvfølgelig lige efter
bogen. Der var mødt 11 naver og to navervenner. Den
afgående formand, Preben Herling, bød velkommen og
berettede om et begivenhedsrigt år. Regnskabet blev god¬
kendt, efter at det var konstateret at finanskrisen også
havde ramt Hillerød naverne. I lyset af dette vedtog for¬
samlingen at kontingentet for 2010 blev forhøjet med 50
kr. til 350 kr. for medlemmer, dog 250 kr. for pensioni¬
ster. Der blev valgt ny bestyrelse. Ny formand blev Arne
Esbensen. Arne flakker rundt i Australien, men havde på
forhånd skriftligt accepteret et valg til formand, hvis
forsamlingen ønskede det. Ny kasserer blev Ole Frederik¬
sen, og som øvrige medlemmer blev valgt Karl Jensen,
Knud Lindgreen og John Nielsen. Sidste dag i februar
havde vi så vores messe. Måltidet var en rigtig herreret,
stegt flæsk med persillesovs, som Hanne Hellerup stod
for. Så det blev en hyggelig messe, selv om vi til vor for¬
bløffelse måtte konstatere at for første gang i mands
minde glimrede hele bestyrelsen med sit fravær (alle med
gode undskyldninger, selvfølgelig)! I april havde vi plan¬
lagt en udflugt. Det er ikke lykkedes at få arrangementet
i orden, så den må vi have til gode til en anden gang. Vi
håber snart at komme tilbage med et nyt arrangement,
det plejer at være rigtig hyggeligt med en bustur ud i
landet i gode venners lag med en dejlig frokost. Der bli¬
ver ingen huleaften i april. Kirkerne har jo valgt at holde
langfredag på vores faste messedag, så vi nøjes med en
messe den 25. april. Lad os se om ikke vi kan finde på et
lækkert måltid. Husk som sædvanlig tilmelding til mes¬
sen til Peder Hellerup på telefon 48170712, bedst mellem
15 og 19, og gerne en uge i forvejen.
Med naverhilsen Per.

HØRNING
HØRNING NYT. Trods ringe fremmøde havde vi en god
aften med film og lysbilleder fra Kalaallit Nunaat (Grøn¬
land). Det var Søren der viste film og billeder fra den¬
gang han var bosat på den store ø. Leif som også havde
arbejdet samme sted var også på hjemmebane, så der blev
rigtig underholdt med skrøner og andre oplevelser. IGEN
Husk generalforsamling 3 april kl. 19.00 og tilmelding
til hulemor ang. forplejning.
Hilsen J.E.H.

KOLDING
Hulemødet d. 27-2. Vi var 4 mødt op hvor. Hvor bliver I
andre af? Der bliver afholdt generalforsamling Fredag d.
24-4, så mød op, og kom med nogle forslag. Vi er et par
stykker som vil til Pinse, det glæder vi os til.
Naverhilsen Karen.
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KØBENHAVN
Fastelavn (22.2.) blev denne gang afholdt uden tønde¬
afreagering, blå briller og skæg. Altså foruden det skæg vi
sidder på. Vi var 9 der havde en pragtfuld eftermiddag.
Der var rigeligt af den faste føde samt de våde varer.
Overblæren syntes at han denne gang selv ville have
madro, så der blev idømt en fællesbøde til næste års
kartoffelvand. Tak til dem der kom med det hjemmela¬
vede, og det samme til Arthur for årets allerede andet be¬
søg. Kurven fortsatte nedad til Svende-Hulemødet den
25.2. Vi nåede at blive 5 da O. B. traditionen tro dukkede

op i løbet af aftenen. Men hvad. når bare han kom (og
gav). Selvom vi desværre måtte undvære "Bimse" grundet
sygdom, lykkedes det naturligvis alligevel Erling Meier at
stable en pragtfuld grønlangkål sammen til Sønderjysk
Awten den 7.3. "Bimse" var savnet, ikke mindst afErling
under forberedelserne, da det jo er hyggeligere at være 2
når gryder og pander syder. Der skal jo lidt vådt til, 'ik?
Det fik vi sandelig også under selve arrangementet. Og
lotteriet! Hvilket lotteri? Thi det var solgt inden vi fik
snøvsen af lodderne. Tak til Ole fra Hillerød for besøget.
Vi var alt i alt 15. Lørdag den 4. april (!) står den efter
planen igen på pølser. Ikke dem af kål, men (også) lækre
Kalbsbratwürste. Fein! Kl. 18.00 denne aften er der nem¬

lig Schweizeraften, der nok skulle kunne vække nogle
minder fra det dejlige Alpeland. Se mere i den forrige
Svend. Sidste tilmelding 29.3. Er den slut når du læser
dette, så check med undertegnede om det alligevel kan
nås. Mobil: 26 73 88 65. OBS! der indkaldes hermed til
CUK & NRHF's årlige generalforsamling søndag den 19.
april kl. 09.00. Indkaldelsen sker i henhold til vedtæg¬
terne, og eventuelle forslag skal være formanden i hænde
senest 8 dage før. Alle er velkommen, og da der er Messe
bagefter, er der jo slet ingen undskyldning for at blive
væk. April sluttes afmed Svende-Hulemøde den 29.4., så
der kommer du også 'ik?
Arrangementer:
4.4. kl. 18.00 Schweizeraften
19.4. kl. 09.00 CUK- & NRHF-generalforsamling

kl. 10.30 Søndagsmesse
29.4. kl. 19.00 Svende-Hulemøde
Med kno i bordet Niels "2m "

NYSTED
Hulemøde den 2. februar 2009. 8 svende var mødt op til
aftenens hulemøde, og månedens post blev gennemgået,
bøssen var optalt og pengene sat i banken siden sidste
hulemøde. Ib Thøfner var den som kom tættest på det
optalte beløb og var kun 9,50 kr. fra at ramme rigtigt og
det udløser så en tremaster til IB (Tillykke fra svendene).
Med hensyn til udflugten i foråret blev vi enige om at
turen skal i år gå til Christiansborg for at besøge vores
gode ven Lennart Damsbo Andersen / MAF, som har givet
lovning på at arrangere et besøg på Christiansborg, det

bliver så en rejse ind til hovedstaden med DSB, så vi ikke
har nød at tænke på chauffør hvis vi skulle blive budt på
en forfriskning på turen. Sommerfesten er foreløbig aftalt
til at løbe af stablen Lørdag den. 6. juni og bliver nok
holdt på „Det gamle elværk" hvis ikke det er optaget på
dagen, men mere herom på hulemødet i April. Svend Erik
Hauberg som skal til møde i Tyskland for at deltage i et
arrangement med venskabsbyen til Nysted i anledning af
Nysteds byjubilæum, vil kontakte formanden for byjubi¬
læet Leo Thorsen om at Nysted Naverforening også kunne
gøre et eller andet tiltag for at medvirke til at dagen bliver
markeret fra foreningens side, Svend Erik er med i grup¬
pen fordi han er Havnefoged på Nysted Havn og har hørt
at der skal bygges en gabestok som må være et udmærket
projekt for Naverne, men også mere herom på næste hule¬
møde. Aftenens traktement bestod at 3 styk stegte ænder
med rødkål og brunede kartofler samt rødvin til 8 svende
og det kan oplyses at ingen kunne klemme en bid mere
ned, forplejningen var som sædvanlig veltillavet med ka¬
rakterer helt i top, en ros til aftenens 3 gastronomer. Næste
måneds kok er Birger som har tænkt sig at det måske
kunne blive Svensk Pølseret, men hvem ved - lad det være
en overraskelse. Frank er nu snart på vej hjem fra sit vin¬
ter eksil i Spanien og vi glæder os alle til igen at se Franks
smilende piberygende ansigt i hulen. Minderne blev sun¬

get og det var tid til at forhale, fra aftenens møde.
Med kno Oldermanden

NÆSTVED
Siden sidst. Nu er det forår, så der er lagt op til oprydning
og rengøring. Som planlagt har vi STORE RENGØRINGS-
DAG, 3 dage i træk. 8.-9.-10. maj. Morgenkaffe og holdop¬
deling. Meld dig til i god tid inden de sjove opgaver bliver
taget. Den 10. marts havde vi besøg af TYVE - Pensione¬
rede politibetjente. Der var god stemning ved kaffe¬
bordet, med hjemmelavet lagkage og boller. Vores faste¬
lavn var godt besøgt, vi var 22 personer som deltog der
var morgenmad med alt, og efter gik vi over til at slå kat¬
ten af tønden. Det blev 2 børn som vandt, så det gjorde
lykke. Vi havde besøg af Keld og konen fra Vejle det er
altid godt at få besøg tak for det. I april forventer vi opta¬
gelse af Bjarne som Naver og 3 Navervener, Lise, John og
Aksel. Besøg vores hjemmeside: www.naverne.dk.
Med Naverhilsen Ove

ODENSE
Til hulemødet den 6 marts havde vi fælles spisning i hulen
med mad ude fra. Det skulle være en erstatning for torske¬
gildet i feb. Vi fik en dejlig Okse steg m. tilbehør. Vi
havde alle en pakke eller to med til aktion. Det forløb
stille og roligt selv om der var kamp om nogle af pak¬
kerne. Vi drøftede også hvor turen skulle gå hen i år. Det
er den 21. maj. Så hold dagen fri den dag. Jeg er ved at
undersøge hvor vi skal hen så alle kan fa besked til GF.
den 3. april. Så mød talrigt op til G.F.
De bedste hilsenerfra Pigenfra jyn.
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RANDERS
Lørdag den 21. februar fejrede vi fastelavn i hulen. 14
friske, fastende? nej... fasteJ gutter og "gutinder" var
mødt op. Vi startede med spisning, så folk havde kræfter
til det store slag. Derefter gik vi ud i det flotte snevejr og
gav tønden nogle ordentlige nogen på frakken. Grethe slog
2 gange, når det var hendes tur, for hun slog også for Jørn,
der sad på sikker afstand og nød sceneriet. Det varede
ikke længe, før Peter slog bunden ud af den ellers fint
vandkæmmede tønde og derved blev kattedronning. Han
blev hurtigt fulgt af kong Hans, der gav tønden nåde¬
stødet. Præmien for denne præstation var æren - og retten
til at give en omgang. Til sidst nød vi gode, gammeldags
fastelavnsboller. Uhm... Dagen skæppede godt i kassen,
men ak, en uge senere blev vi mødt af en dør med mærker
efter en skruetrækker og en tom pengekasse. Selv spare¬
bøsserne var tømt Heldigvis var tyvene kun ude efter kon¬
tanter, så intet andet var rørt. Nu skifter vi låse og sikrer
os på forskellig vis, så vi fremover kan have vores hule i
fred. Den 6/3 havde vi hulemøde. Vi var 11 medlemmer

og Freddy fra Holbæk, som vi efterhånden ser en del til...
Vi forventer han beholder pladsen ved Bittens side. Lige
efter starten kom så Solveig, der var blevet sendt på sight¬
seeing i området af en hjælpsom mand, der troede, han
kendte vejen... Sommerhuset er optaget i den weekend, vi
havde planlagt, men vi kan fa det ugen efter, så vi drager
til Lystrup den 18.-20. september. På mødet blev vi enige
om, at der skal være rabat på genstandene, når folk giver
en omgang, og knapt var det vedtaget, før Jørn Hurtiglø¬
ber slog et slag for rabatten (på vores gode klokke). Han
blev hurtigt efterfulgt af både Freddy og Stoffer, mens
Hans klarede sig med "Eine gratis Runde). Aftenens chef¬
kok var Peter, der havde sørget for en meget vigtig ingre¬
diens: En kone, der er god til at lave mad. Tak for det,
Jytte. Du beholder også pladsen. Søndag efter hulemødet,
var hulen officielt lukket, men det var der ingen, der
kunne se. Der var fyldt med folk, der sorterede billeder,
tørrede af, borede og hamrede, så det var en lyst. Inden
længe er det hele på plads, og vi glæder os til vores hule¬
indvielse den 18. april, hvor vi håber at se mange gæster.
Husk også traveturen Kristi Himmelfartsdag. Vi har haft
gang i den store kugleramme og har fundet ud af, at der er
jubilæum næste år.
Tillykke til Evald med de 60 år den 10/4 og til Frank med
30 års jubilæet den 6/4.
Kno i bordet, Helle

ROSKILDE
Et lille fremmøde i vores ellers så godt besøgte hule, den
27. februar.7 i alt, men en meget dejlig aften hvor vores
gode ven Ebert fra Holbæk fortalte livligt og levende om
alle hans oplevelser rundt om i det meste af verden. Efter
en dejlig aften hvor vi sluttede kl. 10,30 og Birthe blev
hentet hjem af sin datter, var aftenen slut for denne gang.

Program for april.
Hulemøde den 24.- 04. Hulevagt Lillian og Poul.
Mogens Jensen fylder 65 år den 13-04.
Med naverhilsen Gitte.

SAMSØ

Generalforsamling fredag den 6 marts. Vores kasserer
Alice blev genvalgt. Ny i bestyrelsen blev Kristian Myg¬
gen. OK til alle punkter. 13 Naver var mødt op, kun én
manglede på grund af sygdom. Vores formand H.P havde
lavet brunkål og de smagte. God generalforsamling. Det
blev sent for de sidste.
Med kno Jørn

SILKEBORG
Det heder sig at marts er første forårs mdr. godt nok ikke
meget som peger i den retning? Og dog noget skeer der
da, pigestuen skal have nyt gulv et så kaldt Pergo gulv
som er gulv plader der er belagt med en plastik behandling
som giver en smuk overflade i Kirsebær træ, som er utro¬
lig nem at holde rent og pænt at se på. Det vil sige lige
noget for os, det er også det sidste gulv som vi mangler at
få noget gjort ved er i "Pigestuen" for toilet blev ordnet
for nogle år siden ligeså i køkkenet det var i forbindelse
med at vi fik nyt køkken gangen ligeså det bliver et gulv
ligeså som i gangen, ja og gulvtæppet i selve hulen blev
der lavet en indsamling til som fremskaffede kroner nok
sammen med milde sponsor gaver, så når det nye gulv nu
er på plads inden Pinsestævnet så har vi en meget flot
Hule, selve arbejdet er overladt til Nils Peter med hjæl¬
pere. Bestyrelsen er ved at lade op til Pinsestævnet, der
skal uddelegeres arbejdsopgaver til jer, det kommer nu ret
an ja Boje må have det med til generalforsamlingen, så
kom nu og få jer skrevet på listen over opgaver som i
gerne vil være med til at løse til Pinse. Husk generalfor¬
samlingen den 28 marts 2009 kl. 10 morgenkaffe kl.9 så vi
ses. Hold jer fugtige til vi mødes i Hulen.
Skriverkarlen

SLAGELSE
Referat fra Slagelse Naverforenings Generalforsamling d.

20.02.2009. Vi startede med at synge nr. 37 hvorefter
Mogens "Skoma'r" blev valgt til dirigent. Formandens
beretning startede med at Jens Peters kone, Jeanne, blev
mindet med 1. min. stilhed. Efterfølgende var beretningen
en opfriskning af årets møder/udflugter. Et godt genhør
med mange herlige sammenkomster. Vi er desværre ikke
så mange, men der sluttes rigtig godt op fra medlemmerne.
Formandens beretning sluttede med en opfordring til del¬
tagerne om at finde på nye tiltag for at forbedre økono¬
mien og samtidig bevare dem vi har og evt. finpudse disse.
Der var ingen bemærkninger til formandens beretning.
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Kassererens regnskab blev fremlagt og for første gang i
mange år, viste det et lille overskud. Dette kan vi
hovedsagligt takke Boye Høyem for. Han har stået for
indkøb aføl hele 2008 uden beregning. Regnskabet blev
selvfølgelig godkendt med bravur. Jørgen Henriksen blev
valgt som Årets Nav i Slagelse Naverforening. Hjertelig
tillykke. Under evt. foreslog Hans at vi alle mødtes en

lørdag for at rydde op på loftet og Jørgen mente at hans
datter gerne ville hjælpe med at rydde/aftage det der kan
bruges til kræmmermarked. Vi var alle med på ideen og
datoen blev sat til d. 18. april 2009 kl. 900 hvor Grethe og
Hans efterfølgende vil stå for Brunch. Så var det spisetid
og jeg skal love for at det var værd at vente på. Menuen
var lavet i fællesskab afHans, Mogens "Skoma'r" og Gre¬
the og bestod af den herlige ret: Stegt flæsk og persille¬
sovs. Det var bare "mums"! Tusinde tak for dejlig mad til
meget favorable priser. OBS!!! Hele referatet kan ses i
protokollen. Hulemøde d. 06.03.2009: Vi var en lille intim
forsamling denne aften som vi startede med sang nr. 37
hvorefter vi fik fastsat dato på bankospil. Det skal godt
nok gå stærkt for det blev allerede søndag d. 29.03.2009
kl. 1200 hvor vi starter med frokost. Bankospillet begyn¬
der ca. kl. 1400. Der blev aftalt møde mandag d. 23.
marts kl. 1030 i hulen for koordinering af gevinster til
bankospillet. Jørgen har haft fuglebesøg (grå stær) i øjet
og er blevet opereret i dag. Alligevel møder han op til
hulemødet. Godt gået, Jørgen og god bedring. Han har
desuden skænket hulen en grundhøvl til udstillingen og
mere er i vente iflg. Jørgen. Kl. 1945 var det tid til indta¬
gelse af den medbragte mad. Hertil havde vores kasser,
Ejner, skænket lidt mundgodt p.g.a. en forestående fød¬
selsdag. Han har nu "kun" 1 år og nogle timer tilbage i
tresserne Tillykke med den 13. marts, Ejner. Hulen blev
lukket og slukket ca. kl. 2245 af undertegnede.
Med kno i bordet. Erik

STOCKHOLM
Først vil jeg undskylde at jeg ikke fik med i "Den farende
svend" at Else Madsen blev 85 år den 8. februar. På
Svendefesten i februar fejrede vi Elses fødselsdag på
Ingarøtorpet. Else Madsen har været medlem i Naver¬
foreningen i 34 år og været meget aktiv på torpet i alle år,
og det takker vi for. Torskmiddagen i januar var velbesøgt,
men den var lidt dyr men god, og der var ikke meget til¬
bage til plukfisk, så det blev biksemad på årsmødet. Det
gik stille af og med omvalg på alle poster, så bestyrelsen
klarede sig et år til. Den 22. februar hade vi fastelavnsfest
med røde pølser eller gulasch og med dejlige fastelavns¬
boller til, som Ruth Rasmussen hade bagt, og Norton
Paulsen blev kattekonge og slået til riddere.
D.04. April Månedsmøde lørd. Kl. 13.
D.10. April Langfredagsfrokost fred. Kl. 13.
D.18. April Whist lørd. Kl. 10.
D.24. April Svendefest fred. Kl. 19.
D.30. April Valborg på Ingarø kl. ?????
Med hilsen fra Stockholm Onkel Anders.

SØNDERBORG
17 personer til Hulemøde. Det er længe siden der har væ¬
ret så stort fremmøde. Dejligt. Regnar og Egon har lavet
en „sættekasse" til det gamle glasstens vindue. Nu er der
kommet plads til mange af de ting og sager, som før var
gemt væk i kælderen. Et flot stykke arbejde. Tak til begge
to. Nanna og Herbert skulle optages på Hulemødet, men
de var begge forhindret i at møde frem, så derfor bliver
optagelserne udsat til Hulemødet i april måned. Men så
har vi også noget at se frem til. Inga er lige fyldt 60 år, og
derfor gav hun en omgang øl. Hun måtte dog en tur under
„blærehatten", men vi andre kvitterede med en sang. Tak
for skænken til Inga. Henning (måske hans kone) havde
lavet dejlig kylling med ris. Tak for det. Svend
underholdte med reb og knuder. Johanne blev "bag¬
bundet" og sammen med Hans skulle de løse knuden op,
uden at Hanne blev befriet. Det lykkedes ikke, men var
dog meget underholdende.
Med kno i bordet Bestyrelsen

VEJLE
Til Mødet den 06. Marts havde 18 Naver og Navinder
fundet vej til Hytten, og mødet blev indledt med Nr.: 73.
Derefter bød Formanden velkommen til de fremmødte, og
overbragte en hilsen fra Naverne i Silkeborg. Der var
åbenbart gået lidt "kuk" i Vejrenoveringen, så i nær frem¬
tid, vil der blive afholdt et møde med naboerne, så vi kan
fa vejen op til Hytten gjort i stand. Jørgen og Erik frem¬
lagde Arbejdsplanen for renovering afHytten, og renove¬
ringen starter i uge 15, og hele projektet vil være afsluttet
midt i uge 22, så det vil sige, at 3 dage før Hytten åbner
Pinsedag. Der er fra Foreningens side rettet henvendelse
til TV-Syd, ang. Reportage fra Hytten samt fra den 26.
Gåtur, der finder sted den 20. Juni. Svaret fra TV-Syd var,
at de ville tage det med i overvejelserne i forbindelse med
deres programtilrettelægning. Efter denne megen snakken,
var de fremmødte blevet lidt "Tør" i halsen, hvilket Hule¬
far omgående rådede bod på. Endnu en gang gav Forman¬
den udtryk for den gode tilslutning til de sidste 2 møder.
Han håber, at denne trend vil fortsætte. Bødekassen blev
tømt, og alle havde afgivet bud på, hvor meget der var i
kassen. Erik var kun 25 øre fra det beløb, som kassen in¬
deholdt, hvilket indbragte ham en Vi flaske af det særlige
vand fra Ålborg. Herefter blev mødet hævet og ordet var
frit. Inger havde igen lavet lidt mundgodt, og samtidig
med, at det blev stillet frem, blev "Klokkespillet" sat i
gang, og O hvilken herlig lyd. Ikke en eneste Falsk tone.
En stor tak til Inger samt de gæve "Spillemænd". HUSK:
Generalforsamlingen den 3. April: Der vil blive serveret
Brunkål med hvad der dertil hører, så mød op. Det var lidt
sent, inden Hulefar kunne sige god nat til de sidste.
Med kno Kaj.
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ZÜRICH
Kære Navervenner, så melder Zürich afd. sig igen oven på
vinter-dvalen, der er stadig liv i os Vi vil også herfra ønske
alle Naver og Navervenner et forsinket godt Nytår, selvom
vi ikke er så mange medlemmer som tidligere, på grund af
hjemrejse og udmeldelse, men os der er tilbage holder sta¬
dig skruen over vandet. Vi havde vores faste julefest for
børn i slutningen afdec. som igen lokkede 60 børn med
deres forældre til at holde dansk jul sammen med os. Da vi
sidste år havde for lidt tilslutning til vores fastelavnsfest,
besluttede vi i år at holde fastelavn sammen med en anden

forening, dvs. nogle dansker som bor i nærheden afZug,
og det var vellykket, der var tilmeldt 92 personer incl. børn.
Fra vores forening var der 5voksne og 4 børn, alt i alt et
vellykket program, det foregik således, at forældrene til
den der blev kattekonge skulle stå for næste års arrange¬
ment, så det kan blive et eller andet sted i Schweiz, da der
var deltager fra hele den tysktalende del af landet, så vi
lader os overraske til næste år, Vi holder mødeaften den
sidste torsdag i måneden inden i Zürich på Cafe Presse
Club, hvor der er bedre tilslutning end ude i vores hule
hos Frank, selvom vi kun har prøvet det de sidste par må¬
neder, men vi håber, at det også kann lokke nogle flere
danskere til at komme ind på cafe Presse Club, hvor vi
mødes fra kl.20,00 til kl.23,00. Vores næste arrangement er
vores 129. ordinære generalforsamling, den 26.Marts, også
på Cafe Presse Club, hvor vi skal vælge en ny kasserer, da
Frank ikke har tid mere, på grund afeget Firma, så allerede
nu skal der lyde en tak til Frank der har beklædt kasserer¬
posten i mange år .Den 26. April mødes vi til den årlige
kegle-dyst på Resturant Ziegelhutte i Schwamendingen.
Vores kasserer Frank Petersen fylder 50år den.21marts,
Den 12.maj fylder vores tidligere Formand Claes Ohlin
60år. Vi ønsker dem begge hjertelig tillykke.
MedKno i Bordet Flemming, Zürich forening.

ÅLBORG
Hulemøde onsdag, den 4. marts 2009. Der varmødt 9 med¬
lemmer. Formanden bød velkommen tilmedlemmerne og til
den lyse tid. Vi forsøgte på bedste vis at puste liv i nr. 32
fra sangbogen. Aktivitetsplanen blev gennemgået af for¬
manden. Han fremhævede især lørdag den 18. april, hvor
der er fælles rengøring ....(fik I den, drenge?)
SkramleriforvalterBjarne fremhævede diverse områder,
hvor der skal gøres en ekstra indsats. Formanden under¬
stregede, at det er nødvendigt med tilmelding til div. mad

arrangementer for at undgå for meget spild. Der hænger en
tilmeldingsseddel i Hulen. Sommerudflugten gårmuligvis
til Egholm. Evt. som en picnic - tur. Dogmente Inge, at der
er for mange hestebremser på Egholm Den efterføl¬
gende „danske bøf havde faet nyt tilbehør - så den blev
omdøbt til „Hulebøf'. Næste hulemøde er onsdag den 1.
april. Her vil vores naverbrorKristian, vise billeder og
fortælle om turen verden rundt i VA år. Det glæder vi os
meget til.
Hilsenfra Aalborg.
Hulemor Lis

ÅRHUS
Hulemødet d. 13-2! Formanden bød velkommen til sven¬
dene og overrakte derefter en gave til 70 års fødselaren
Børge - det kvitterede kassereren for ved at slå på klok¬
ken. Vor omrejsende "chefredaktør" Richard, havde hilse¬
ner til os fra flere huler, rundt om i landet! Thyra Thy slog
også på klokken - Børge må kunne lide lyden afklokken
for han gav en omgangmere. Vi sigermange tak til jer. Den
28 - 2, var der brug for alle stole i hulen, vi var 28 pers. Der
gerne ville smage de gule ærter. Næstformand Holger bød
velkommen, også til vore 2 gæster, Grethe Brun fra Sabro
og Åse Bindelev fra Århus! Det var igen i år Kaj der havde
lavet de gule ærter, med alt i tilbehør så som medister -
stribet flæsk og grisehaler, og det smagte SÅ godt! TAK
KAJ! Da vi havde fået tallerknerne ryddet af bordet, gik vi
i gang med at spille banko, det er altid en hyggelig og
munter affære. Der var "visse" siddeplader i hulen der var
gevinstgivende, eller klæber heldet til nogle, men ikke til
andre?? Men hyggeligt er det!
GENERALFORSAMLING d. 3 - 4 i hulen. Vi spiser kl. 19, -.
GF, starter kl. 20. -
Skiveskydning d. 24 - 4
Hilsenfra smilets by. Lis

I anledning afAages ogmit 50 års jubilæum, vil vi gerne
på hulemødet d. 15-5, invitere svendene på lidt godt til
halsen og ganen, p.g.a. maden bedes tilmelding ske i hulen
el. til Kaj på tlf. 86 24 43 51. Tak.
Mange hilsener med Kno. Aage og Holger

Billard Oart
Kirketofto 1. Samsø
Tlf: 86 59 OO 27

GLARMESTEREN
oj Rans svett ife

Håndværker- og naversange

Gårdsange
Sømanssange
Salg af CD

Giro 413 klassikere

Booking: Anita Bondy telefon 44 91 90 09, 21 65 89 49
anitabondy@adslhome.dk www.glarmesterenssvende.dk

Bar NO.41 Bodega
Staldgårdsgade 41

7100 Vejle
Tlf. 75 85 16 13



www.naverne.com

HOVEDBESTYRELSEN:
Emner til behandling i HB, skal være forman, i hæn¬
de senest d. 25. i måneden. Adresseændring i indland.
Formand:

Kaj Jepsen, Bøgevang 16, Brejning, DK- 7080 Børkop
Tlf.: 7586 9335 - 3070 5576 E-mail: liskaj-d-j@mail.dk

NÆSTFORMAND:
Henning Brogaard, Rødbyvej 113, 4900 Nakskov.
Tlf: 5495 5665 Mobil: 2449 6474
E-mail: hebro@vip.cybercity.dk

Tilmelding og udmelding afmedlemmer.
Bladforsendelse i indland.
Hovedkasserer:
Frode Zachariassen, Rustrupvej 26 B, DK-8653 Them.
Tlf.: 8684 9268 ■ E-mail: frode26@mail.tele.dk
Bank: Arbejdernes Landsbank i Danmark konto: 53470388708
Bank: Arbejdernes Landsbank fra udlandet
konto: DK4353470000388708 ~ Swift: ALBADKKK

RT.ADFORSENDELSE TIL UDLANDET
Oft SEKRETÆR
Ove Graa, Runestenen 52, 4700 Næstved
Tlf. 5577 3931. E-mail: frgraae@ofir.dk

REDAKTØR
Richard Schmidt, Skanderborgvej 13A.1, 8362 Hørning
E-mail: naverne@gmail.com, Tlf.: 8692 2901, 2160 6792
Deadline den 10. i måneden
FORSENDELSE AF CCEG.BLADF.T.

Vagner Sørensen, Egevænget 1, 8382 Hinnerup
Tlf. 4094 2619 - 4093 1963 e-mail: vagner@egevaengetl-29.dk
Udstillingsvognen: Udstillingsvognen står i Holbæk, og
spørgsmål angående udlån af vognen bedes rettes til:
Ole Puggaard Ladegaardsparken 67, Ith
DK-4300 Holbæk tlf.: 5927 4264
E-mail: o.puggaard@hotmail.com

Produktion: imprint grafisk • 5572 6692

Hos os er
du altid
velkommen!

Lad os se på
din privatøkonomi
med friske øjne

Filialen i Silkeborg • Tværgade 7

53 Arbejdernes Landsbank
8600 Silkeborg • E-mail5347@al-bank.dk

Telefon 38483047 • Direkte 38483588 • Telefax 38483147

Dit loUzale øl depot

Boje Tlf. 40824283 Alt i Hancock oe Vestfyen produkter
Jens Tlf. 86667694 Fadøl, øl, vand og vin.

ü>telke'ö (Üasftjjauö
Hotelrestaurant

Bollingstedter Strasse 2 Ét
24852 Langstedt, Tyskland
Vi taler dansk.
Kulinarisk Buffet, se www.stelkes-gasthaus.de
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Jakon A/S
Bygningsentreprise
Baltorpbakken 9, 2750 Ballerup
Tlf. 44 83 02 OO

www.jakon.dk
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BIANKAS SOMMERHUSUDLEJNING.
Billig udlejning af sommerhuse med og uden svømmepøl.

Ring efter materiale
tlf. 7591 1940 fax. 7593 4019

email: bianka@bianka.dk • webside : www.bianka.dk

VIOLA PUB
Søndergade 21 • 6000 Kolding • Tlf. 75 53 76 90

Helle Krogsgaard

KOLDING

UfejSi if

KRONE

TAXI 7550 2700

Imprint Grafisk
Thurøvej 8 ■ 4700 Næstved ■ Tlf. 5572 6692
www.imprint.dk ■ imprint@imprint.dk

CITY CAFE'en
Fønnesbechsgade

Herning
Tlf. 9722 5574

stedet, hvor venner mødes

VELKOMMEN TIL NAVERTORPET
Telefon 46/857 028 629

Torpvägen 4,
S-134 64 Ingarö Sverige.

BORGERKROEN

Vestergade 37, Vejle.
Stedet hvor naver og andet godtfolk mødes.

Bodega
GADESPEJLET

Østergade 18 HERNING 9712 30 08



AFSENDER:
Hovedkassen

Rustrupvej 26 B, DD danmark
DK-8653 Them
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Evt.: „Returneres ved varig adresseændring"

Her er plads til din annonce!

Her er plads til din annonce!

B y 9 9 e f • r m a e t
Johansen

Solbjerg Hovedgade 72b. Tlf: 8692 6.122
8355 Solbjerg. Mobil: 3095 0665

Formand for foreningen i Århus
www.byggefinnaet-johansen.dk

LUMSKEBUGTEN
Havnegade 33 i Vejle - tlf. 75 82 57 95

BAR - BODEGA - BILLARD
Levende musik - fredag / lørdag

; LUe/s
Frederiksberggade 4 - Silkeborg - Tlf. 86 82 05 91
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Markus Sikker Hansen 80 år
Vores alderspræsident Markus Sikker Hansen bliver 80 år d. 19-05-09. Markus blev
indmeldt i Holbæk 1988, hurtig der efter var han i gang med foreningsarbejdet. 1990 til
1992 revisor, 1992 til 2002 kasserer derefter revisorsuppleant til 2009 og nu igen revi¬
sor, så Markus er en stor gevinst for vores forening. Markus arbejdede flere år i Austra¬
lien, herhjemme sluttede han af som tillidsmand hos NKT. Tiden som pensionist er han
optaget afHøj skolesagen og Europa bevægelsen og tager stadigvæk på kurser og
Højskoleophold. Slægtsforskning er også en af hans store interesser. Selvom Markus nu
er flyttet til Sorø møder han stadigvæk op til hulemøder og ikke mindst til senior¬
møderne 1 torsdag i mdr. Vi Holbæk Naver ønsker dig et stort Tillykke på dagen og
håber at se dig mange år i hulen.
Det kan oplyses at Markus har åbent hus. 19-05-09 i lokalerne Katrinelystvej 11 D,
4180 Sorø. Der er brunch fra kl. 10-16 eller senere som han skriver.
F/Holbæk Naverne

LØRDAG DEN 20. JUNI AFHOLDES ÅRETS FEST I VEJLE;
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iålI Anledningen er at hytten er blevet forsynet med
nyt tag, valmen er blevet genetableret, ny skor-

/■ stens pibe, nye kobbertagrender, og er i øvrigt
nymalet og i høj grad et besøg værd. Der er også
flere andre anledninger til festen, foreningens 90
års dag den, hyttens 80 årsdag og Peters 67 års
fødselsdag. Derudover skal vi jo også fejre Erik
Ole Hansen som jo har doneret tag maling, tag¬
render med mere. Vi går fra Danmarksgade, bag
banegården kl, 13.30 og der vil være en heste¬
vogn med der forsyner selskabet med drikkevarer,

n for at undgå at gæsterne dehydrerer. Efter ankom¬
sten til hytten ca. kl. 15,30 står Hugo klar med

grillstegt kød af forskellig art. Festen bliver gratis for alle deltagere. Tilmelding er derimod nødvendig af
hensyn til indkøb af diverse drikkevarer, kød salat brød og andre små irriterende detaljer. Tilmeldingen er tilHans Emborg på Tlf: 75830901 eller 40929705. Vel mødt.
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Med naverhilsen Hans
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gr TAK - TAK - TAK - TAK
FØDSELSDAGE

D. 03.05.2009 Vagner Sørensen Herning
75 år Egevænget 1

8382 Hinnerup

D. 08.05.2009 Søren Stokholm Herning
60 år Bjørndalvej 17

7790 Thyholm

D. 12.05.2009 Erik W. Jensen Vejle
70 år Fyrparken 320, st.

6710 Esbjerg V

Hjertelig tak for opmærksomheden til mit 25 års jubi¬
læum i C.U.K. Tak for telegrammer, opringninger, m.m..
Med naverhilsen LeifRohde, Silkeborg.

„Tak for opmærksomheden ved min 70-års-fødselsdag
med telegrammer fra Hovedbestyrelsen og Vejle-forening
og flasken fra Hillerød-forening. Jeg blev meget glad!
Med kno i bordet - Bodensøgartneren"

D. 19.05.2009 Markus Hansen Holbæk
80 år Rylevænget 22

4180 Sorø

Stor tak til alle for opmærksomheden på min 75 års fød¬
selsdag.
Arne Hansen.

D. 28.05.2009 Kaj V. Jepsen Vejle
65 år Bøgevang 16

7080 Børkop

Tak for opmærksomheden til min 70 års fødselsdag. Tak
for alle telegrammer.
Med naverhilsen
Gunnar O. Hansen. Herning
(Borgmester).

Mindeord

Det er med sorg jeg må meddele, at Vejle foreningen har
mistet et medlem. Edmund Poulsen drog den 23. Marts
ud på sin sidste rejse. Edmund blev født i Ejer, ved Ejer
Baunehøj den 26. April i 1937, og blev lige knap 72 år
gammel. Edmund døde på Odense universitets hospital
af en blodprop. Edmund blev indmeldt i foreningen i
Vejle den 6. November 1992.1 de godt 16 år, han var
medlem, var han særdeles aktiv i foreningen. Edmund
var medlem af hytteudvalget, og yderligere var han sup¬
pleant til bestyrelsen. Mange er de ting, han har lavet i
og ved hytten. Aktiv og altid i gang, er vel de mest præ¬
cise ord at sætte på Edmund. Edmunds rejseliv begyndte
med 12 år i Sverige, hvor han stiftede familie og fik 3
døtre. Efter hjemkomsten blev han skilt og rejste derefter
til Norge som tømrer. I 1994 blev han gift med Aase. De
boede til det sidste i haven på Storegrundet Skovvej, hvor
han til stadighed var i gang med udbygning eller forbed¬
ring. Edmund vil være savnet i foreningen.
Æret være Edmunds minde.
På Vejle forenings vegne,
Hans Emborg

En stor tak for telegrammer og hilsener til mit 25 års
jubilæum. Tak til Fredericia - Vejle - Kolding Naver¬
forening samt HB.
Med naverhilsen Arne Kristiansen, Vejle.

Tak til alle fra nær og fjern for opmærksomheden til mit
30 års jubilæum i C.U.K.
Frank Lukassen, Randers

Mindeord

Vi har mistet vores kære naverbror Peter Paarmann, 67
år. Peter var uddannet rørlægger/svejser og havde i ca. 20
år arbejdet i Malaysia. På Aalborg Værft havde han ar¬

bejdet som svejser og svejseinstruktør. Peter var de sene¬
ste år bosat i Brovst, men da han havde stiftet familie i
Malaysia, besøgte han familien i flere måneder ad gan¬
gen. Peter var medlem hos Aalborg Foreningen i ca. 3 år,
og vi lærte ham at kende som et meget dejligt menneske
med en vis lune. Han havde altid et særligt glimt i øj¬
nene, men sagde ikke nødvendigvis ret meget. Vi vil
savne ham meget. Æret være hans minde.
På foreningens vegne.
Lis/sekretær
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Årets Nav 2008, Erling Rasmussen, Stockholm
Jeg blev udlært 1952 som maskinarbejder på Blom & Søns Maskinfabrik i Skanderborg.
Vi lavede såmaskiner, river og tærskeværker. Jeg kom fra landet og ind til byen for at
arbejde på byens største og eneste fabrik med lidt over 100 ansatte. Det var noget af et
mareridt at omgås med så mange mennesker, man var desuden lærling og fik snart lære
hvad man gik for. Fabrikken drevs af en dieselmotor og i loftet sad der remskiver for alle
maskiner. Da jeg blev svend fik jeg et bud om jeg ville flytte til firmaets nye fabrik for
elektriske motorer og bænkboremaskiner. Det var meningen at de første motorer skulle
leveres til den gamle fabrik og dermed kunde man jo kontrollere kvaliteten. Jeg havde en
gammel drøm om at komme ud at se hvordan man havde det ude i den store verden og
jeg var bange for at blive hængende derhjemme. Min kones onkel gav mig et tips at hvis
jeg blev ingeniør så kunde jeg rejse ud på firmaets bekostning. Så jeg søgte og kom ind
på Elektroteknikum i Århus og blev færdig der i 1959 med titlen svagstrømsingeniør.
Den uddannelse var der ikke ret meget brug for i Danmark ved den tiden så jeg læste

svenske aviser og fandt daværende L M Ericsson. Jeg skrev til dem og de sendte en indbydelse med billetter til nattoget.
Under dagen der traf jeg et antal personer og jeg fandt ud af hvad jeg ville arbejde med. Nogle dage senere kom der et
tilbud og jeg kunde begynde 14 dage senere. Jeg arbejdede på mange forskellige instanser på Ericsson, var nogle
måneder i USA og var med om at udvikle de computerstyrede telefonstationer som nu er installeret overalt. Vi installe¬
rede den første i 1967 i Tumba udenfor Stockholm. Det var den første station af denne type udenfor USA. Jeg blev
medlem i Naverne Stockholm i 1982 og opdagede ganske snart at det var en gruppe med stort sammenhold, men det var
også vigtigt at der blev lavet noget på Torpet. Jeg har haft fornøjelsen at være med om at restaurere Torpet til det
udseende det har i dag. Jeg har altid været interesseret af historie så jag begyndte snart at læse om Naverbevægelsen og
jeg indså at her var der en masse information om hvordan håndværket havde vokset frem som burde komme ud til mange
mennesker. Det kunde måske medføre at der kom flere medlemmer. Jeg begyndte med at lave en Cd-rom skive med
information om Naverne i Stockholm. Med tiden blev det dog muligt at til en rimelig pris lægge al denne information ud
på internet. Navernes hjemmeside indeholder nu en del historie om Naverne og der er plads for meget mere, men det
behøves nogen som vil være med om at samle ind information og forberede den for publicering på internet.

Grillfest.
I Madsbyparken.
Den 11-7-2009.

KL.13.00

Priser:
Voksne: 85.00 Kr.

Børn fra 4 til 12 år: 40.00 Kr.
Børn fra 0 til 4 år er gratis.

Ølkort skal købes inden grillfesten.
Ellers Sodavand og 0110.00 Kr.
Hvidvin 50.00 Kr. pr. flaske.

Tilmelding er Bindene og senest d.4 Juli.
På Tlf.28969460.

Håber vi får en hyggelig dag.
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Paris tur retur:

Mandag den 16. marts kl. 08,45 afg. fra Vejle mod Paris. Vi var 5 der blev samlet op i Vejle og sluttede os til de 22,
der allerede havde været undervejs en tid. Videre til Kolding for at samle 2 mere op, derefter de sidste 3 i Harrislee. Lidt
indkøb, og derefter blev kompasset sat på retning Paris, dvs. efter at Hannibal havde talt til 32. Turen ned gik med lidt
Kümmerling konkurrence og en smule øldrikkeri. Første pause Niedergassel, hvor der ikke var den bedste betjening
Derefter led vi den tort at blive sendt afmotorvejen på grund af et uheld. Aftensmaden blev kl. 23,00 i Frankrig. Efter
endnu et uheld med kø til følge ankom vi til Hotellet, og var indkvarteret kl. ca. 02,00.

Tirsdag, rundtur i Paris.
Det viste sig at vores 1. Chauffør Jørgen Jørgensen var godt kendt i Paris. Han
lavede alle tiders rundtur, med forklaring på næsten alt. Vi kom godt rundt om mange
af seværdighederne i Paris. Tak Jørgen.

Onsdag, tur til Versailles, medmetroen til PontNeuf aftenturpå Seinen, og
derefterfællesspisning i latinerkvarteret og medmetroen tilbage til hotellet.
Versailles: "enorm" er næsten det eneste ord man kan hæfte på slottet og parken.
Efter ca. 3 timers besøg, kunne man have brugt flere dage uden at se det hele.
Hjem til hotellet for omklædning, og

/Hf i* , derefter endnu en oplevelse: metroen i
myldretid; kontrolleret kaos er vel den
bedste betegnelse. Nä men vel

* 7 ^ * K ankommet til Pont Neuf, ombord på
en af de mange turbåde, med fransk

og fransk engelsk guidning - det er jo noget der, er til at forstå. Sejltur
på Seinen: imponerende, rundt om Ile De La Cite, øen hvor Notre
Dame ligger. Fællesspisning i Latinerkvarteret: også en oplevelse.
Derefter med metroen, ikke så kaotisk der sidst på aftenen. Turen var arrangeret af Jørgen, Otto, Flemming og Richard.
Tak for det.

Torsdag, Champagne tur:
Grundet forsinkelse af adressen på vinslottet kom vi 10 minutter for sent.
Det resulterede i nogle timers ventetid. Ventetiden blev tilbragt på forskellig
vis i byen og på dens forskellige restauranter. Kl. 16 kom så rundvisningen
og især prøvesmagningen.

Fredag fridag:
På egen hånd i Paris. Vi var 4 der fulgtes ad, Først en tur på Schamps
Elyse, derefter en pause ved Triumfbuen, så med Metroen til Mont Martre,
en slentretur på Boulevard De Rochechuart en sidegade op til Sacre Ceur,
kirken på det højeste punkt i Paris -

en kæmpe oplevelse. Mont Martre: et af de områder i Paris, hvor de fattige piger
bor - ja det må de jo være, for de har tilsyneladende ikke for godt råd til at købe
tøj. Her mødte vi også forskellige andre grupper fra rejseselskabet

Lørdag hjemtur:
Hjemturen begyndte godt, indtil Ottos kolleger i
Belgien ville kontrollere. Det tog nu ikke mange
minutter. Videre i fuld fart, til vi mødte et
vejarbejde en smule før Hamborg.
Det resulterede i en omkørsel på ca. 1 time.
32 var det magiske tal, som Otto / Hannibal talte til et utal af gange. Jeg tror jeg taler
på alles vegne når jeg takker for turen, planlægningen og udførelsen. "Ce la vie"
hedder det på Fransk. Ja sådan er livet, vi må jo vente og se, om der bliver endnu et
forsøg, og hvor det så måtte blive til. Der er jo flere hovedstæder i Europa!
Med kno og takpå vegne afdeltagerne Hans
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FREDERICIA
15 navere og venner var mødt op da formanden bød vel¬
kommen til dette års april generalforsamling. Nr. 69 blev
sunget, herefter gik vi over til spisningen, og mens ma¬
den blev serveret blev der gættet på hvad der var i bøde¬
kassen, der var puttet godt 2800 Kr. i, ved gæt kom Lis
Hansen tættest på, Niels Mortensen længst fra og blev
dermed en danskvand fattigere. Glemt i sidste blad uha-
uha men lige så stort tillykke skal lyde til Arne Hansen
med sine 75 år. Tilbage til generalforsamlingen, Johan
blev valgt til dirigent. Da sekretæren stadig var syge¬
meldt blev protokol lagt frem til gennemsyn. Herefter var
det formandsberetning sammenlagt med festudvalget, det
var en beretning præget af et slapt år, hvor vi var nødt til
at aflyse både vores grillfest og senere på året, og også
vores løvfaldstur på grund afmanglende tilslutning, men
vi må jo håbe at der bliver lidt bedre tilslutning næste år
og i dette sammenhæng vil jeg lige minde om sommer¬
udflugten 16. maj med tilmelding senest den 9. maj. Se i
øvrigt april nr. Så læste John hovedpunkterne af regnska¬
berne op, og det samme gjorde Vera med huleregnskabet
og samtlige 3 beretninger blev godkendt med ganske fa
bemærkninger. Herefter gik vi over til valg, hvor Ewald
blev genvalgt som næstformand, hvor i mod John ikke
ønskede at fortsætte som kasserer, her blev Bent S. Jen¬
sen valgt. Som revisor blev Roman genvalgt, samtidig
påtog han sig også posten som skrammelmester. Niels
Mortensen blev valgt som suppleant til bestyrelsen, Viola
blev genvalgt til festudvalget og Vera blev genvalgt som
hulemor. Og som delegeret til Pinsestævnet i Silkeborg
blev Jens Chr. som bestyrelsen også havde peget på. Her¬
efter hævede dirigenten generalforsamlingen og takkede
for god ro og orden. I løbet af aftenen havde Anny og
Johan ringet på klokken, tak for det, og samtidig vil jeg
takke alle donorerne til bødekassen, men en særlig tak til
vedkommende som havde lagt en meget sjælden rød sed¬
del i. Til Onsdagsmødet den 6. maj vil Vera lave kamsteg
til alle dem der har husket at melde sig til på Tlf.
28969460.
Med kno i bord Vera/Jens Chr.

FREDERIKSSUND
Generalforsamling i CUK-Frederikssund. Fredag d.4.
april 2009 var det igen tid til generalforsamling i CUK-
Frederikssund. Det var mødt 17 svende og venner op til
dette års møde. Dette må kunne gøres bedre, da det er
denne ene gang om året man har indflydelse på din for¬
enings arbejde og beslutninger, så jeg vil opfordre at

man møder op på generalforsamlingen. Som vanen tro
bød formanden velkommen til generalforsamlingen og
foreslog at Frank Ventrup varetog ordstyreposten, som
han jo plejer at gøre med en hård men retfærdig hånd.
Formanden startede sin beretning med de vise ord om, at
endnu et år er gået og fremhævet, at vi har haft et jævnt
fremmøde til vores arrangementer, som vi plejer. Her
kom han ind på de arrangementer, som har været i løbet
af året og takkede alle der har været med til, at gøre
disse til en glædelig begivenhed i CUK-Frederikssund.
Da disse vise ord var sagt, var det tid til at tage fat på
dagsorden. Efter oplæsning fra protokollen, var det regn¬
skabet, som skulle fremlægges, og her var der et par
spørgsmål til dette. I år var det vores Næstformand Per
Vejen og kassere Poul Berg og bestyrelsesmedlem Per
Jensen der var på valg og alle modtog genvalg. Vi siger
tak. Ligeledes blev Karsten Henriksen genvalgt som
bestyrelsessuppleant. Der var kommet et indlæg til gene¬
ralforsamlingen. Der var kommet et forslag fra hoved¬
kasserne Frode Zachariassen om en nødvendig prisstig¬
ning i CUK i 2009, og vi afventer beslutningen fra dele¬
geretmødet, i pinsen.

Det andet indlæg, var, at vi nedlægger festudvalget og i
stedet for festudvalget vil i fællesskab løse de opgaver,
som der nu måtte være når der skal holdes fest m.m. i
foreningen. Dette blev vedtaget. Det sidste forslag var, at
der blev lavet en Weekend, hvor der blevet arbejdet på
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udstillingsvognen, som står i Mørkøv, og som gerne
skulle være færdig til Pinsen, da den skal til Græsted
Veterantræf i pinsedagene. Til sidst blev der valgt dele¬
geret til pinsestævnet og huleaftnerne blev besat. Gene¬
ralforsamlingen sluttede med, at formanden kom med en
bekendtgørelse, at dette var hans sidste år som formand,
og at vi ved næste generalforsamling må finde en ny
formand. ( Det må vi kun håbe på, at han fortryder?)
Efter et par hyggelige timer, var det på tide, at bryde op
med at synge minderne og sige tak for denne gang, og at
vi ses igen til huleaften fredag d. 1. Maj-2009 kl. 19:30,
hvor det er Klaus & Anita der har hulevagten.
CUK-Frederikssund ønsker tillykke til.
Poul Berg. D. 25. Maj. 2009.
Per Nyberg. D. 29. Maj.2009.
Med Knoen i bordet
Jan Johansen.

HERNING
Vi havde generalforsamling i Herning d.3/4. Der var
mødt 10 naver - vi havde desværre faet nogle afbud, idet
nogle var optaget til anden side og desværre havde vi en
sygemelding fra Montagen. Inden mødet gik i gang lærte
jeg igen noget nyt - naverne i Herning påstår at man skal
være opmærksom på at hvis man vil til CUBA skal man
vide at KVINDERNE hører til FIDEL CASTRO! Gad
nok vide om det samme er gældende hvis man er kvinde¬
lig naver - det kunne jo komme an på en prøve. Vi star¬
tede med en sang vist nok til ære for mig, nemlig nr. 39
"Langt fra hjemmet" - hvor sidste vers er noget med at
naverne lover at de "har piger så kær". Det er ikke altid
det mærkes sådan for en enlig kvinde naver! Men måske
det kan være godt at vide i andre naver foreninger. Den
mere alvorlige del gik i gang kl. 19 hvor vores formand
bød velkommen til generalforsamlingen. Vores valg blev
hurtigt overstået for der var genvalg til alle. Herefter gav
formanden en meget fyldestgørende redegørelse vedr.
året der gik. Han nævnte Langsted turen - hvor der blev
købt godt ind ved grænsen - der går rygter om at vi købte
alt det vodka der var i forretningen. Vi havde optagelse af
naver venner i Langsted, velkommen endnu engang til
jer. Pinsestævne i Stokholm - dyrt men dejligt - blev der
sagt. Calgary tur og efterfølgende Calgary aften i hulen.
Vi mindes med glæde denne dejlige aften med fremmøde
så stort, at vi næsten ikke kunne være i hulen. Vi fik ser¬
veret Canadiske øl og laks - tak til arrangørerne for det
fine arrangement og tak fordi I ville dele jeres oplevelser
med os. Mosel turen blev også gennemført planmæssig -
der var endda så stor tilslutning at nogen ikke kom med.
Vores fødselsdagfest blev afholdt sammen med Perdro og
Pedroline(undskyld jeg kender ikke dit rigtige navn) -
men skidt med det, den medbragte flaske smagte godt.
Nytårskur - denne gang med en særlig gæst nemlig
Claus Jørgen fra Langsted - som desværre måtte gå i

utide vist nok pga. af et OLIEFYR! Så var der bustur til
Paris. Dejlig tur med spændende overraskelser - to stop
af politiet, et i Paris og et i Belgien - det skal lige næv¬
nes her at turen var arrangeret af emeritus OTTO BE¬
TJENT så hvorfor blev vi stoppet hele tiden? Vi satte
vores hule priser op til 10.- pr genstand og morgen kaf¬
fen til 15,- inkl. brød, smør og kaffe. Det var vist det
vigtigste fra generalforsamling her fra Herning. Håber vi
ses rigtig mange af os til Pinsestævne.
Naver hilsen, Jonna Burgdorf

HILLERØD
Den 13. marts var det tid til huleaften. Knud havde fun¬
det en kontrakt med hovmesteren på isbryderen Vædde¬
ren i København. Det var interessant at høre om forhol¬
dene omkring isbryderens klargøring tidligt i århundre¬
det, og om den store besætning, der var nødvendig for at
holde isbryderen i gang, og om de klausuler, der var gæl¬
dende når isbrydningen sluttede med forårets komme.
Den 28. marts havde vi messe. 16 navere og gæster fej¬
rede Ole Frederiksens 70 års fødselsdag. Hanne serverede
stuvet hvidkål og frikadeller, og de fremmødte tog godt
for sig af retterne. Christa stillede med to store lagkager,
og Ole havde medbragt ingredienserne til Irish Whisky.
Ole havde taget spenderbukserne på (hans naverdragt) og
gav både mad og drikke. Blærerøvskasketten klædte ham
rigtig godt. Så de, der ikke var mødt, snød sig selv for en
dejlig eftermiddag. Der bliver heller ingen huleaften i maj.
Det skulle jo have været den 8. maj, Store Bededag. Så vi
holder blot vores messe den 30. maj - mon ikke Hanne
nok en gang stiller med god gammeldags dansk mad, så
mød op og tag en rigtig god appetit med. Og sæt nu kryds
i kalenderen ved den 27. juni! Den dag har vi vores grill¬
fest i Blovstrød - i år står menuen på grillstegt vildsvin.
Og Karl har lovet at holde sig hjemme fra Californien og
Langeland og andre udlande, så han møder op og griller
som sædvanlig. Husk som sædvanlig tilmelding til messen
(og gerne allerede nu til grillfesten) til Peder Hellerup på
telefon 48170712, bedst mellem 15 og 19. Tilmelding nu

også mulig med e-mail til peder.hellerup@gmail.com.
Med naverhilsen Per.

HOLBÆK
Ved vores møde sidste gang, var der kun mødt 11 personer
op og det til trods for, at der var generalforsamling. Mo¬
gens sørgede for, at alt gik rigtigt for sig på generalfor¬
samlingen. Der var genvalg på næsten alle pladser. Det
blev vedtaget, at hæve kontingentet med 10 kr. pr. måned
og hulemaden med 5 kr. pr. gang. Vi skal jo have det til at
løbe rundt. Udstillingsvognen kom vi også ind på. Det
bliver noget dyrere at gøre den i stand, end først antaget
og desuden er der sponsorer, som er hoppet fra. Det er
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ellers et godt projekt. Ebert fik en fl. GL Dansk for hans
gode gæt på indholdet af bødekassen. Flasken blev straks
givet videre til den kommende Ø-tur. Endvidere har Mo¬
gens og Anni lovet, at sponsorere øl og vand til Ø-turen.
Ø-tursudvalget fortalte om den kommende Ø-tur til Stevns
og som afholdes lørdag d. 13. juni. Nærmere oplysninger i
næste blad. Til Ole og Else skal lyde en stor tak for ma¬
den. Markus ønskes tillykke med de 80 år d. 19. Maj.
TL

HØRNING
Den årlige generalforsamling her i Hørning blev afviklet
på 60 min. Der var en enkel rokering i bestyrelsen og gen¬
valg til alle tillidsposterne, selv hulemødrene fortsatte. Det
nye var at vi fik ny formand for 1 år. Anne trådte tilbage
på grund af svigtende helbred og ind kom Leif Schmidt.
Lige ledes blev Herbert valgt ind i bestyrelsen, og Anne
blev valgt som suppleant. Der var også enkelte ændringer
i vores lokalvedtægter som blev godkendt. Bødemanden
blev slagtet og talt op, vi må havde været slemme i det
forgangne år, der var mange penge i, og Vase havde tippet
nærmest det rigtige beløb og brugte sin gevinst på en om¬

gang til selskabet. Efter vel overstået generalforsamling
var der flødestuvede kartofler og hamburgerryg og salat
som hulen var vært for. Under spisningen blev der slået et
par gange på klokken, så noget motion under spisningen
fik vi da vi skulle synge blæren. Når dette læses er Påsken
overstået og Pinsen nærmer sig med raske skridt, så derfor
vil jeg her fra Hørning ønske jer en rigtig god Pinse og et
godt og hyggelig Pinsestævne i Silkeborg.
Mange hilsener og kno i bordet herfra Jens H.

KOLDING
Hulemødet d. 27-3. Vi var den faste stab på 6 mdl. mødt
op, og vi fik en rigtig god aften. Bent Skomager med Lis
havde været på besøg i L.A., og været ude at hilse på na¬
verne i deres lokaler og han roste dem i høje toner. Der
blev taget godt i mod dem, og flinke mennesker var de
alle. Så det var en oplevelse som de sent glemmer. Så var
det hulefars tur, han diskede op med en silde og ostemad,
og vi fik også lidt skyllemiddel til. Sluttede aftenen med
en irsk kaffe, det er vi blevet helt pjattede med. Nu håber
vi at naverne i Silkeborg har bestilt sol og sommer til
pinsestævnet, det kunne blive rart og kunne smide noget af
klunset.
Naver hilsen Karen.

KØBENHAVN
LeifOve var vært ved Søndagsmessen den 22.3. hvilket
betyder god mad. Denne gang stod den på gule ærter med
ALT hvad dertil hører. ØF! Vi var hele 10 inkl. Leif Ove's
bror og svigerinde. Klokken blev langt over kl. 14.00-
bødetid. Det var en skam, at der ikke var flere til at hilse
på Pastoren, der atter var i byen den 26.3., hvor der var

Svende-Hulemøde. Så aftenen blev rolig. 4.4. var det atter
tid til at sige griiezi mittenand, thi da afholdte vi vor årlige
Schweizeraften. Der var en menu ændring. Så ingen
bratwurst men Zürcher geschnetzeltes (ziiri gschnätzlets),
og det faldt vidst i god jord/mave. Men det hjalp vel, at vi
atter kunne servere kirschtorte! Uhm! Så alt ved det

gamle. En skam at kun 18 dukkede op, heraf en del gæ¬
ster. Denne gang havde Ole og Christel fra Hillerød med¬
bragt selveste formand Preben og frue, der sør'me skulle
prøve omgangsklokken, eller var det kasketten? Tak til
alle. I maj måned, varmer vi allerede op til sommerferien
der starter den 11.6. Der er derfor kun Svende-Hulemøde
den 28.5., så da det er eneste mødedag i måneden, må vi
da blive mange, 'ik? "Jeg glæder mig", som ham der i
kontant siger. Sidst men absolut ikke mindst, ønskes Silke¬
borg et godt Pinsestævne!
Arrangementer:
28.5. kl. 19.00 Svende-Hulemøde
Med kno I bordet
Niels "2m"

LOS ANGELES
I dag er det onsdag den 8. april og sidste dag vi kan rap¬
portere til Den Farende Svend. Naverne her i Los Angeles
har travlt med alle forberedelserne til vores 75 år fødsels¬

dag. I dag havde vi de første forberedelser med at lave en
flad grund til det store „fest telt" der ankommer på tors¬
dag. Teltet skal rumme 131 gæster og nu håber vi jo at
vejrguderne er på vores gode side. De lover lidt regn i de
kommende dage, men vi håber selvfølgelig på solskin.
Mange navere fra Danmark, Færøerne og Canada er alle¬
rede ankommet og de fleste er blevet indkvarteret hos Los
Angeles Navere og nogle af dem er i disse dage på tur til
Grand Canyon/Redwood skovene/San Diego/Sea World/
Hollywood. Men alle har lovet at komme tilbage til Hule-
aften på fredag 10. april. I Naverdalen har vi plads til at
indkvartere nogle navere mens festlighederne står på.
Lørdag den 11. april har vi så vores fest galla middag og
søndag er der så sluk efter Champagne Brunch i Hulen.
Vores naveretter står for hjælpen med denne dag. Naver
næstformand Ken Olsen flyder 80 år i april på vores sluk-
efiter dag, altså pinsedag. 2 æresmedlemmer er blevet
nomineret og det er naverAndy Andersen (Den gamle
gartner) og forhenværende formand Kent Hanson. Vores
sekretær Albert Jakobsen har lavet en fantastisk CD med
Amerikansk musik og festkomite formand Gari Medförd
har lavet et fantastisk slideshow med Los Angeles Clubs
ellers et godt projekt. Ebert fik en fl. GI. Dansk for hans
gode gæt på indholdet af bødekassen. Flasken blev straks
givet videre til den kommende Ø-tur. Endvidere har Mo¬
gens og Anni lovet, at sponsorere øl og vand til Ø-turen.
Ø-tursudvalget fortalte om den kommende Ø-tur til Stevns
og som afholdes lørdag d. 13. juni. Nærmere oplysninger i
næste blad. Til Ole og Else skal lyde en stor tak for ma¬
den. Markus ønskes tillykke med de 80 år d. 19. Maj.
TL
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NYSTED
Hulemødet mandag den 6. april 2009. 7 svende mødt til et
hyggeligt samvær i hulen, her på en aften hvor man tyde¬
ligt mærker forårets kommen. Svend Erik havde meldt
afbud p.g.a. rejseaktiviteter og Ole Wiberg var ikke helt
frisk. I forbindelse med forhøjelse af forbundskontingent
er en varsling af foreningskontingentet vedtaget på besty¬
relsesmødet, da vi ellers skal binde 40,- kr. i hvert med¬
lem, forhøjelse af kontingentet vil blive gældende ved
næste opkrævning afkontingent. Gavefonden Sparekassen
Lolland er igen blevet ansøgt om midler til foreningen og
det bliver Frank og Niels som må af sted til Nakskov den
12. maj for at modtage beløbet som er ansøgt til at oplyse
om foreningens og Navernes virke. Vi har nu faet svar fra
Guldborgsund kommune vedrørende alarmen til første sal,
og ingen slipper for at betale ved alarmopkald til vagtsel¬
skabet. I anledning afNysteds byjubilæum skal Nysted
Naverne medvirke ved at fremstille skilte til afmærkning i
samspil med et stort arrangement i august, skiltene skal
fremstilles, males, opsættes og nedtages igen, hvorefter
foreningen vil modtage et aftalt beløb for medvirken, ar¬
bejdet udføres efter nærmere anvisning af formanden for
jubilæet, men nærmer herom ved næste hulemøde mandag
den. 4. maj. Sommerfesten holdes i det gamle elværk da¬
gen efter Grundlovsdagen kl. 13.00. Turen til Christians¬
borg er aflyst indtil efteråret efter ønske afMF / Lennart
Damsbo Andersen, så sommer turen bliver måske igen en

sejltur med Ole Wiberg i hans 46 fods Ketch, denne gang
med sejlføring og med håb om lidt mere vind end ved
sidste tur, vil være rart. Månedens kok var Birger Skou
som i samråd med hans frue havde lavet den skønneste
lammesteg, dejligt mørt, velsmagende og i rigelige mæng¬
der. Det er nu pålagt Niels at lave menuen i maj så at vi
kan se og smage hvad han dur til, menuen er hemmelig
indtil videre. Minderne blev sunget og det var på tide til
en forhaling til hjemlige gemakker, og en god nats søvn.
Næste hulemøde er det sidste inden sommerferien som

holdes til september.
Med kno Oldermanden.

Handkrøs

ODENSE
Fredag den 3. april havde vi generalforsamling. Forman¬
dens beretning blev godkendt, hulens og kassererens regn¬
skab blev gennemgået og godkendt. Der var genvalg til
alle poster i bestyrelsen. Under udflugter gennemgik man
en udflugt til Næstved. Medlemmerne mente at det var et
godt valg og man talte om de forskellige muligheder for
transport derover. Efter generalforsamling dækkede Jør¬
gen Falsten bordet og fremtryllede et overdådigt fiske¬
bord, som Jørgen skal have tak for.
Referent Ole Bøwig

ROSKILDE
Det var et rigtig godt møde vi havde i marts, der var 10
glade navere samlet. Sonja og Jens var begge med os igen,
begge efter veloverstået Hospitals indlæggelse, dejligt at
sejer friske og frejdige. Lillian slog på klokken og gav en
lille en i anledning af hendes 70 års fødselsdag. Den 10.
marts holdt Inger et meget flot og interessant foredrag om
naverne i Jakobskirken, det vakte megen begejstring, bag¬
efter fortalte Per - skilt på morsom vis om sine rejser,
foredraget sluttede med naversangen Minderne. Vi har
haft besøg af Seniorklubben for metal, 7 bestyrelsesmed¬
lemmer var i hulen den 4. marts, og aftale besøg i hulen til
november. Kristian invitere igen i år på hestevognstur, det
bliver den 17. maj, vi mødes hos Kristian, Abbedtvedvej 9
A i Gevninge kl. 10,00. tilmelding senest den 8. maj.
Program for maj.
Hulemøde den 29.-5.

Hestevognstur 17.- 5. kl.10 00.
Hulevagt Karin og Poul Erik.

SAMSØ
Vi afholdt både bestyrelsesmøde og hulemøde fredag d. 3.
april 2009. Der skete ikke revolutionerende ting, dog blev
det vedtaget at nedsætte et festudvalg med ansvar for
jubilæumsfesten i 2010. Reviderede vedtægter blev
gennemgået og med rettelser vedtaget. Disse bliver sendt
til HB for endelig godkendelse. Dette kan forhåbentlig ske
i forbindelse med HB-mødet under Pinsestævnet. Mug¬
lighed for en udflugt til Endelave undersøges ligeledes.
Vor gode naverbroder HP-Old humper jo som bekendt
rundt med et brækket ben - men efter en inspektionstur til
Dalen kan det konstanteres at inden alt for længe gør den
„stædige rad" nok øen usikker igen. God bedring HP.
Bådflygtningen

SILKEBORG
Sommertiden er kommet så nu er det ganske vist - Pinse¬
stævnet det ligger jo fast, så nu må vi bare bede guderne
om godt vejer som Kim Larsen sang for os engang, for det
gør jo livet betydelig lettere når solen skinner og fuglene
synger for så er vi jo alle glade. Jeg var ude i koloniha¬
verne her den anden dag ude ved Gammel Skovridergår¬
den der kom jeg i tanke om noget et gammelt ordsprog
som siger. Vil du være lykkelig en dag, så drik dig fuld.
Vil du være lykkelig en uge, så gift dig. Vil du være lykke¬
lig hele livet, så plant en have. Noget er der om snakken
det kunne jeg da konstatere ved selv syn, det giver mod på
livet igen at fa lov til at rode med jord og planter, ja selv
en græsplæne giver noget ikke bare til øjerne også til re¬
sten af kroppen en det dennes harmoni i samspil med
blomster og grønsager ja det får stå hen i det uvisse, men
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godt er det for os alle at se ting udvikle sig se det spire
frem vokse sig stor give fragt og derefter svinde bort igen
og starte forfra. Her for leden var der generalforsamling
den trak 23 medlemmer ja det er jo flot over 61 % af med¬
lemmerne kom for at deltage. Vi kunne jo huse alle Boje
fremlagde sin beretning han omtalte vores husvært som
havde sponseret et nyt gulv til "Pigestuen" hvor N. Peter
har været gulvnedlægger med hjælp fra Ole Eriksen. Boje
var så glad for det gode resultat at hulen gav en øl. Med
denne hilsen blev beretningen godkendt. Så var det kasse¬
rerens tur. Vores likvide beholdning er steget. Det køre
godt med pil opad. Kassererens beretning enstemmigt
godkendt. Kassereren havde et forslag om kontingent for¬
højelse med i tasken til en enheds kontingent på 55 kr. pr.
mdr. dette skyldes at afregningen til hovedkassereren sti¬
ger med 5kr. pr. mdr., så fra 1/1 2010 er kontingentet 55
kr. Vagn "Rør" havde et modforslag med en kontingent
stigning med 12 kr. som blev nedstemt. Til delegeret mø¬
det deltager Boje og Niels Peter. HVOR FANDEN ER
NØGLEN TIL BØDE KASSEN. ??? Den kom dog til
veje, hvem kom tættest på, der var 870,50 i spanden. Nr. 1
med 887,50 blev Niels Peter nr. 2 og 3 Mona - Preben og
Jens Skanderborg med et gæt på 890 med 1 mdr's kontin¬
gent tillykke. NP har gjort sin gevinst op = en omgang til
stuen. EVT. Så tog vi lige en tur til Thule igen denne gang
omkring Naverne foreningen der er gået i stå, så effek¬
terne fra Thule bliver nedpakket af vores medlem Henning
Jacobsen og sendt hertil med skib hen over sommeren, så
må vi se om den store skibsklokke er der? Det er Peters
store håb at den kommer hjem. Vi ses til pinse
Skriverkarlen

SLAGELSE
Søndag d. 29.03.2009 stod i "ludomaniens" tegn her i
Slagelse hvor vi var samlet 30 spillelystne personer. Der
blev indledt kl. 12ffi med en dejlig frokost. Herefter blev
der bare spillet løs hele eftermiddagen med spil 21 (som
Grethe stod for), amerikansk lotteri (som Hans stod for)
og til slut et formidabelt bankospil hvor Boye, Hans, Erik
og Jørgen havde erhvervet en masse flotte sponsor¬
gevinster. Dagens spil + omsætning udgør et velkomment
beløb til hulen på ca. 3000,00 kr. Så er der da noget ved at
lave sådan et arrangement og jeg siger hermed tak til alle
som har været med til at gøre denne dag så stor en succes.
Hulemødet d. 03.04.2009 blev desværre lidt af en "fuser"
idet der ikke var ret mange fremmødte.. Det til trods for at
Birgit havde fødselsdag dagen efter (Tillykke med de
41—og nogle dage, Birgit), og derfor havde medbragt lidt
fløde til kaffen. Jeg selv var desværre også forhindret.
Derfor er dette et referat frit efter Hans "Viceværts" erin¬

dring??? Jeg hører at Poul Fransen også havde besøgt
hulen. Håber han gør det om en anden gang. Da der ikke
var noget særligt på programmet, sluttede mødet ca. kl.
2022.
Med kno i bordet: Erik

STOCKHOLM
Under foråret har vores brønd på Ingarø næsten varet tor-
lagt, men som tur er, har der fundes andet drikke inde, så
ingen har gået tørstig hjem, men nu har vandet kommet
tilbage. Det bliver en fin sommer på Ingarø, flere familjer
fra Danmark har allerede bestilt plads på Torpet, så vi
bjuder på sol og varme, men vi har plads for flere gæster. I
marts måned fik vi hilsning fra Henry Frølund og Kent
Hansen i Amerika og det er vi glade for. Den første halv¬
delen afwhisten har vi spelet den 21. marts, men vi ved
ikke hvem som ligger best til, for Erling holder det
hemligt.
Program for maj.
D. 01 maj Månedsmøde fredag kl. 19.
D. 08. maj Temaaften fredag kl. 19.
D. 15. maj Surprise fredag kl. 19.
D. 22. maj Avslutning på foråret fredag kl. 19.
Hilsen fra et soligt Stockholm, OnkelAnders

VEJLE
Til Generalforsamlingen den 3. april kunne Formanden
byde velkommen til 21 Naver og Navinder der havde fun¬
det vej til Hytten i det herlige Forårsvejr. Generalforsam¬
lingen blev indledt med Nr.: 73, hvorefter vi mindes vore
Naverbror Edmund Poulsen, der er draget ud på den sidste
rejse, med 1 minuts stilhed. Inden vi gik over til Dagsor¬
den punkt 1 .med valg af dirigent, blev Arne Kristiansen
ønsket tillykke med sit 25 års Jubilæum og overrakt jubi¬
læums nålen af Formanden. Arne takkede og afprøvede
"Klokken", Johnny Lindskjold blev valg som dirigent, og
takkede for valget. Dagsorden blev læst op, og godkendt.
Punkt 2: Formandens beretning. Siden sidste generalfor¬
samling, er der ikke sket de helt store ting. Der har været"
Gule ærter " samt afholdt Vinterfest. Formanden berettede

om Edmunds forskellige gøremål i Foreningen, i den tid
han nåede at være medlem, hvor han bla. har været i Be¬
styrelsen og Hytteudvalget. Selv om det ikke var en lang
beretning, blev den godkendt. Punkt 3: Regnskab. Jørgen
fremlagde et godt regnskab, der blev godkendt. Punkt 4:
Indkomne Forslag. Der var indkommet 2 forslag. Forslag
1: Bevilling til Valgte Delegerede i Silkeborg. Forslaget
blev vedtaget, Forslag 2. Kontingentforhøjelse: Det blev
vedtaget, at fra den 1. juni 2009 stiger kontingentet med
10 kr. pr. måned. Punkt 5: Valg af Formand. Hans Emborg
blev genvalgt med 20 for 1 imod. Punkt 6: Valg af Delege¬
rede til Pinsestævnet: Hans Emborg og Keld Christensen
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blev valgt. Punkt 7: Valg afSekretær. Kaj Jepsen blev gen¬
valgt. Punkt 8: Valg afBest. Suppleant. Kaj Hansen blev
valgt. Punkt 9: Valg afHyttevært. Finn Olesen ønskede
ikke genvalg, så der vil i lighedmed tidligere blive lavet en
Vagtordning. Punkt 10: Valg afRevisor: Johnny Lindskjold
blev genvalgt. Punkt 11: Valg af revisorsuppleant: Erik
Nielsen blev valgt. Punkt 12: Valg afFestudvalg. Hans
Emborg og Kaj Jepsen blev genvalgt. Punkt 13: Evt. Under
dette punkt kunne Hans fortælle, at Erik Ole har sponsore¬
ret et Videokamera til Hytten, så når renoveringen afHyt¬
ten går i gang, vil der blive optaget Video, så man kan
følge renoveringen. En tak til Erik Ole for hans flotte dona¬
tion. Vejle Navernes årlige gåtur er berammet til at finde
sted Lørdag den 20.Juni, med start fra Danmarksgade
(Parkeringspladsen bag ved Banegården) Kl.: 1330. Der vil
i lighedmed tidligere år være sørget for, at deltagerne
ikke"Dehydrerer" under gåturen. For atmarkererHyttens
Renovering, vil hele arrangementet i år være uden bereg¬
ning dvs. Alt Inklusive. Så afhensyn til bestilling afkød til
Grillen, er det nødvendigt at tilmelde sig. Tilmelding til:
Hans Emborg Tlf.: 75830901 Mobil: 40929705 senest den
13.Juni. Hvis der erNaver i Ind- som Udland, der ønsker at
leje Hytten, sker henvendelse ligeledes til Hans Emborg.
Med kno

Kaj.

ÅLBORG
Hulemøde onsdag, den 1. april: 10 medlemmer varmødt.
Formanden bød velkommen. Også til det dejlige vejr.
Vi har sommerlukket efter huleaftenen den 28. juni og indtil
første huleaften onsdag den 2. september. Sommer¬
udflugten er planlagt til efter 2. september. Der er planer
om at besøge øen Egholm. Selvom den sådan set kun lig¬
ger fa kilometer fra Aalborgs Centrum, så harmange
Aalborggensere ikke besøgt øen ret mange gange, hvilket
er synd, da det er et rigtig dejligt sted. Keld foreslog
endda, at vi skulle lave bål og sove i bivuak (det bliver
dæl'me uden Hulemor)!!!!!! Vores kære naverbror Ebert
var ikke mødt p.g. afnyt knæ, så han gav en „fraværende
omgang". Tak til Ebert. Kurt fremtryllede lækker sprød
stegt flæsk, både fersk og røget plus løgsovs og kartofler.
Minder lige på, at vi stadig mangler en afløser for Hulemor
den 25. april, da hun „ska u å døjs"
Hulemoderlige hilsener.
Lis

ÅRHUS
Til hulemødetmed ledsager d. 13 - 3, var vi rigtigmange,
der alle gerne ville høre om Lars Aabyes sejlads med
Vikingeskibet "Havhingsten". Vikingeskibet skulle sejles
retur tilRoskilde fra Dublin i Irland i 2007. Der var 60mænd

og kvinder på skibet, så der var trængsel ombord, de sov

på åbent dæk i al slags vejr -mest regn! Sejladsen hjem til
Roskilde varede i 7 uger - der var mange og lange stop
undervejs! Som tak for det interessante foredrag, og med
film og tale fra turen, fik Lars 3 fl. Vin fra foreningen. Til
hulemødet den 27-3, var der ikke mange svende, til gen¬
gæld var der flere klokkeringninger, Kaj havde haft fød¬
selsdag, han slog på klokken to gange, Axel og LeifN.
slog også på klokken. Tak til jer! Til generalforsamlingen d.
3-4, var vi 21 svende. Vimødtes kl. 19,-, for at spise den
dejlige ret, braiserede oksehaler, igen i år lavet afKaj. Vi
havde en gæst, det var SolveigWeitling fra Vejle, Solveig
fik velkomstsangen, den takkede hun for ved at slå på
klokken. Vor 50 års Naverjubilar Holger T. fik en gave fra
foreningen, Holger takkede også for den ved at slå på
klokken. Tak til jer. GF - blev afviklet i god ro og orden.
Bestyrelsen fortsætter uændret! Der skal herfra lyde en tak
til arrangørerne for en dejlig Paristur! Ellen - Jørgen og jeg
var på en lang travetur i et forårsramt Paris, vi passerede
Moulin Rouge på Mont martre, hvor der også var en del
"Natur" shops, vi så en ekspeditrice fra en sådan shop,
give Richard et tilbud, han ikke kunne sige nej til men
det gjorde han!! ?
Varme hveder d. 7 - 5 i hulen
Hulemøde d. 15 - 5
Hilsenfra smilets by. Lis

I anledning af Aages ogmit 50 års jubilæum, vil vi gerne
på hulemødet d. 15-5, invitere svendene på lidt godt til
halsen og ganen, p,g,a, maden bedes tilmelding ske i hulen
el. Til Kaj på tlf. 86244351. Tak
Mange hilsener med kno. Aage og Holger

GLARMESTEREN
oy ftans svende
Håndværker- og naversange

Gårdsange
Sømanssange
Salg af CD

Giro 413 klassikere

Booking: Anita Bondy telefon 44 91 90 09, 21 65 89 49
anitabondy@adslhome.dk www.glarmesterenssvende.dk

Bar NO.41 Bodega
Staldgårdsgade 41

7100 Vejle
Tlf. 75 85 16 13

Billard Oart:

Kirketoft« 1. Samsø
Tlf; 86 59 OO 27
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HOVEDBESTYRELSEN:
Emner til behandling i HB. skal være formanden i hænde
senest den 25. i måneden. Adresseændring indland-
Formand:

Kaj Jepsen, Bøgevang 16, Brejning, DK-7080 Børkop.
Tlf. 7586 9335 • 3070 5576 • E-mail: liskaj-d-j@mail.dk

Næstformand:

Henning Brogaard, Rødbyvej 113 • DK-4900 Nakskov.
Tlf. 5495 5665 ■ Mobil 2449 6474 • E-mail:
hebro@vip.cybercity.dk

Tilmelding og udmelding afmedlemmer,
baldforsendelse i indland
Hovedkasserer:
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CITY CAFE'en
Fønnesbechsgade

Herning
Tlf. 9722 5574

stedet, hvor venner mødes

BORGERKROEN

Vestergade 37, Vejle.
Stedet hvor naver og andet godtfolk mødes.

VELKOMMEN TIL NAVERTORPET
Telefon 46/857 028 629

Torpvägen 4,
S-134 64 Ingarö Sverige.

Bodega
GADESPEJLET

Østergade 18 HERNING 97 12 30 08

ü>telke'ö fåaötfjauö
Hotelrestaurant

Bollingstedter Strasse 2
24852 Langstedt, Tyskland
Vi taler dansk.
Kulinarisk Buffet, se www.stelkes-gasthaus.de
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Evt.: „Returneres ved varig adresseændring"

Her er plads til din annonce!

K.D. Anlæg og Belægning
Alt Anlægsarbejde udføres, Bl.a. granit med mere

V. Kim Dupont, Eyvinds alle 1-1 Dalum
5250 Odense SV. Mobil 29601912

H-&ST

TUF. S6 82.05±5

Åbningstider:
Hverdage fra kl. 6-18
Fredage dog til kl. 19

MRT *"&IU_Arao

#erkond,V0
Set. Jørgens Park >Set. Jorgens Park

55 72 11 95

Åbningstider hverdage fra kl. 6-18
Fredage dog 'il kl- 19

Byggefirmaet
Johansen

Solbjerg Hovedgade 72b. Tlf: 8692 6122
8355 Solbjerg. Mobil: 3095 0665

Formand for foreningen i Århus
www.byggefirmaet-johansen.dk

Lise?s :
Frederiksberggade 4 - Silkeborg - Tlf. 86 82 05 91

LUMSKEBUGTEN
Havnegade 33 i Vejle - tlf. 75 82 57 95

BAR - BODEGA - BILLARD
Levende musik - fredag / lørdag

HØJSKOLEN
ØSTERSØEN

' % i

Flensborgvej 48 - 50. DK-6200 Aabenraa
Telefon 45 7462 4700. Telefax +45 7462 4701

www.hojoster.dk
e-mail: adm@hojoster.dk
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MOSELTRÆF - 40 år i MESENICH
Nu er det tid med tilmelding til årets MOSELTUR. Grundet andre ting i Mesenich, bla. pumpefest, må deltagerantallet
begrænses til: MAX 50 deltagere i bussen og MAX 30 deltagere der kører selv. Der er reserveret til 80 personer i
Mesenich og vi skal være på Verners terrasse. Alle værelser er med trapper. Vil du dele værelse med bestemt - oplys ved
tilmelding. Eneværelse - tillæg: 125,- kr. Træffet i Mesenich sørger Geert Stage og Ole Bøwig for.
Vedr. Bussen, prøver vi igen i år, at køre der ned om dagen, dette giver en overnatning mere samt natmad.
Turen er fra d. 27. august til d. 31. august 2009.
Torben og Flemming vil køre bussen igen.
Max. 50 personer i bussen fra Jylland.
Bussen starter fra Herning meget tidlig. Så til Århus,
derefter Vejle og Fredericia. Ophold ved grænsen.
Så er der direkte kørsel til Mesenich med aftensmad.
Du skal selv sørge for mad på turen.

Busturen indeholder :

Kørsel frem og tilbage i røgfri bus.
Kaffe og snus under hele turen.
Sandwich og pølser på hjemturen.
Moselopholdet indeholder:
Halvpension.
4 gange overnatning med morgenmad.
Udflugt fredag og lørdag

Udflugt og transport til vinfest i Cochem søndag.
Udførlig program i bussen.
For 40. gang.

Priser:

Først til mølle pricip i år. Når turen er betalt,
er pladsen sikret
For bus : 800 kr.
For ophold ved MOSEL : 1530 kr.
Betaling:
HIJSK AT SKRIVE DIT NAVN OG TLF. NR.
PÅ INDBETALINGEN !

Danske Bank : Moselkonto, Reg. nr. 3629.
Konto : 3658 475 983

Sidste tilmelding og indbetaling : 1. juli 2009.

Flemming Laugesen
Vestparken 28, Lind
7400 Herning
Tlf.: 9722 2588

Børge Andersen
Sonnesgade 14, 1. lejl.8
8000 Århus C.
Tlf.: 8625 3399

Med naverhilsen fra MOSELGRUPPEN
Torben - Flemming - Børge.

Søstep og brø holdep 110 cu?s fødselsdag
Z?« vi li.c-MJi.o-LcLA.v-vA. LrLivTL.fi. 50 cry. 60 åh. hcclcL cjc tcffc- A run!/r?f+c*LiLt*t,

tixih. vt. Ler aIutf cjt cl£. licrLcLc. cL åJrmt£. iula ahhajt^j.cj*icji£'LtJVTrh. cLcl£ viL
ff.Lcn.cLaL crA. cl£ ic fraJ*iiLic.r vnjuic.h cry. LrwzJlcjixLtc..

DATO: LØRDAG D. 13.06.2009
TID: FRA KL. 13.00 - ???

STED: SCT.GEORGSGÅRDEN
SORØVEJ 78 B. , 4230 SKÆLSKØR (VED SKÆLSKØRHALLEN)

Bodil Hjorth Rasmussen
Naverven i Slagelse

Erik Hiort Andersen
Formand i Slagelse
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FØDSELSDAGE

D. 07.06.2009
50 år
NV

D. 10.06.2009
70 år

Bodil H. Rasmussen

Teglværksvej 18
4200 Slagelse

Slagelse

Jens Buhelt Århus
GL Landevej 8, Mølholm
7100 Vejle

D. 11.06.2009
50 år
NV

D. 15.06.2009
60 år

Helle Froberg
Skovbakkevej 6
8970 Langå

Erik H. Andersen

Lovsøvej 11
4230 Skælskør

Randers

Slagelse

D. 21.06.2009 Mogens Norlin Hillerød
75 år Gilleleje Hovedgade 50 B

3250 Gilleleje

D. 26.06.2009
70 år

D. 12.07.2009
70 år

Tonny Clemmensen
Skovskadevej 9
8400 Ebeltoft

Århus

Margit Norlin Hillerød
Gilleleje Hovedgade 50
3250 Gilleleje

TAK - TAK - TAK - TAK

Tak for opmærksomheden i anledning af min 75 års fød¬
selsdag d. 5/4. Særlig tak til naverne i Los Angeles.
Med venlig hilsen Harald Jensen, Herning naver.

En stor tak for overvældende opmærksomhed ved min 75
års fødselsdag med telegrammer, E-mail, telefon, besøg
og gaver.
Med naverhilsen Vagner, Herning.

Til alle naver og navretter i L.A.
Tusind tak for nogle gode og oplevelses rige dage i L.A.
Tak for en dejlig fest. Tak til Joan og Peter for rigtig god
behandling. Jeg deltog i så meget, der skal lyde en stor
TAk til alle danskere jeg mødte, og den venlighed jeg
mødte.
De bedste hilsener Kirsten Pigen fra jyn.

Jeg vil hermed takke for al opmærksomheden ved min 80
års fødselsdag.
Tage Nielsen, Liseleje

Min bror og jeg, vil hermed gerne takke naverne i
Silkeborg for den smukke krans og fremmødet med
fanen, til vores far, Egon "Maler" Pedersen's bisættelse
d. 9 maj.
Venlig hilsen
Alice Sørensen og John Pedersen

JUBILÆUM

D. 01.06.2009 Karl Jensen Calgary
40 år

D. 01.06.2009

40 år

2914 Oakmoor Cr. SW

Calgary AB T2V 327
Canada

Karl Pedersen Calgary
Box 5387 High River AB
TIV 1M5 Alberta
Canada

D. 04.06.2009 Birgithe Lønstrup Århus
10 år Majavej Bygn. 1/10

3920 Qaqortoq
Grønland

Mindeord
Det er med sorg jeg må meddele at Sonja Fischer er taget
på sin sidste rejse den 12. april og blev bisat fra
Helsinge Kirke den 21., hvor fanen var til stede. Dejlige
Sonja blev 89 år og blev enke efter tidligere HB-kasserer
Hans Erik Fischer i 1990. Selvom Sonja boede i Nord¬
sjælland, kom hun ofte til vore arrangementer og altid
behjælpelig. På det sidste havde hun sine udfordringer
med den nye handicapkørsel.
Æret være Sonja's minde.
Niels "2m"
København
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In memoriam.
Til minde om.

En lærke lettede og tusind fulgte, og straks var luften et væld af sang. Silkeborg den 4. maj 2009. Solen var i forårs-
humør solsorterne ligeså for der var lige kommet en god byge, alt var dejligt. Og det var Danmarks befrielsesdag, jeg
ville besøge Egon "Maler" ude på Remstruplund. For den 4. maj 1945 var en dato Egon gik meget op i for han havde jo
deltaget i Frihedskampen som frihedskæmper, derfor var denne dag noget ganske særligt for ham, derfor ramte det me¬
get hårdt at få at vide at han var død netop på denne dag. Vi har mistet en af vores gamle støtter og vores Æresmedlem
Egon "Maler" som er fra den 20. januar 1921 og som kunne havde haft 50 års jubilæum her den 12. juni 2009.1 mange
år var Egon toneangivende hos os både som forsanger og som Hulefar Egon og Dorthe passede hulen i mange år med
stor flid til gavn for foreningen, det var i de år hvor det gik meget stærkt for Naverne i Silkeborg. I de senere år er det
gået meget stille for Egon han fik en blodprop for nogle år siden, som han aldrig helt forvandt. Nu må han op og så se på
de sokker han påmalede Kristus figuren i Kirken i Karak eller Qaanaaq i 1954. Han skulle ikke fryse om fødderne som
Egon sagde med et sveden grin. Hvis i kommer forbi så kik ind i kirken, de er der endnu.
God rejse Egon "Maler"
Skriverkarlen

Tillykke.
Jens Buhelt kan den 10. juni fejre sin 70 års fødselsdag. Jens har været nav siden 1970, så han kender alt til foreningen,
det har vi nydt godt af her i Århus at kunne trække på hans viden, som han videregiver med humor og megen lune, der
trækker vore mundvige opad! Jens er en berejst nav, han er tømrer og har arbejdet som sådan på Grønland, efter hjem¬
komsten har han flere gange været på besøg i Grønland. Jens og Lis bor i Vejle, de er nogle travle mennesker, men vi
håber at se dig i hulen i Århus, så vi kan ønske dig tillykke med fødselsdagen. Lis

Den 21. Juni fejrer vort gamle, skattede medlem Mogens Norlin sin 75 års fødselsdag. Han blev uddannet som elektriker
i sommeren 1953 og ansat i Helsingør Skibsværft til han i 1954 kom på installatør skole. Efter sin soldatertid måtte han i
1957 ud i den store Verden og tog med en soldaterkammerat til Tyskland, hvor han arbejdede i Düsseldorf, før han i
1958 fortsatte til Zürich i Schweiz. Han havde imidlertid stadig uro i benene og tog med en kammerat på langfart: ned
gennem Europa til Mellemøsten og først i Teheran i Iran gik turen igen tilbage mod Schweiz op gennem Bulgarien og
Jugoslavien, en rejse, han har holdt foredrag om i naverhulen i Hillerød for et meget lydhørt publikum. Han vendte hel¬
digvis tilbage til sin gamle arbejdsplads og vennerne i den lille by Dietlikon udenfor Zürich, hvor han var så heldig at
træffe Margit - og det endte som det nu måtte, de fulgtes ad hjem til Gilleleje og fik i 1965 papir på at nu var de gift.
Mogens er en ægte nav, har i flere omgange arbejdet i bestyrelsen og senest i flere år som Hillerød-navernes revisor.
Margit er født den 12. juli 1939 og holder altså 70 års fødselsdag i år. Hun er udlært som nådlerske hos Vedela Alsbo i
1958 (med Sølvmedalje) og ville også se de blå bjerge i Schweiz, hvorfor hun rejste ned til en veninde i Zürich. Her fik
hun arbejde hos Walder Skotøjsfabrik og mødte tillige ungersvenden og elektrikeren Mogens. Margit har været en tro¬
fast nav siden foråret 1987. Mogens og Margit overtog i 1965 elektrikerfirmaet i Gilleleje, hvor Mogens fik NESA's
autorisation og blev distriktsvagt. De har sammen 2 dejlige døtre, Mette og Merete, og har begge alle dage været kendte
ansigter i Gilleleje, både på badminton- og tennisbanerne. De er bortrejste på fødselsdagene.
Hillerød naverne ønsker dem begge hjertelig til Lykke.

Tonny Clemmensen kan den 26. juni 2009 fejre sin 70 års fødselsdag. Tonny blev i sin tid født i Skærbæk, og havde sin
opvækst der frem til han blev udlært som radiomekaniker i 1959. Efter at have aftjent sin værnepligt ved civilforsvaret
tog Tonny på valsen til Grønland hvor han arbejde inden for sit fag i 31 år. Tonny begyndte sin til i Grønland på en US.
base på Diskoøen / Qeqertarsuaq, kom senere til Julianehåb / Qaqortoq, Egedesminde / Aasiaat hvor han blev i 18 år.
Tommy afsluttede sin tid i Grønland igen på en US. base Sdr. Strømfjord / Kangarlassuaq. Som så mange andre blev
Tommy også svag i knæerne på friede til en sød pige på Grønland som sagde ja, og med hende fik han senere 4 piger, de
3 bor i dag i DK, men 1 er flyttet over there til Califonien. Tommy arbejde de sidste år af sin lønnede arbejdsliv i DK
som medhjælper i en hjælpemiddelcentral og nyder i dag sit otium i Ebeltoft. Siden sin kones død for 3 år siden har
Tonny været en flittig gæst i vores hule. Vi vil fra Århus naverne ønske dig hjertelig tillykke med din 70 års fødselsdag.
Ole Lindeborg
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Silkeborg Navernes fisketur.
Den Årlige fisketur bliver i år den 20. juni til Skellerup i Singelsbjerg Sø,
adressen er Skellerupvej 42 (se kortet) Så tag børn og børnebørn med

til denne dejlige dag. Fiske Konkurrencen starter kl. 9- til 13
Der vil være en konkurrencefor børn + for voksne. Prisen er 50 kr. pr. Naver,

alle børn og børnebørn er gratis.
Vagn og Boje vil sørgefor at vi ikke lider sult eller tørst.

Derfor skal i købe øl - vand - kaffe -pølser ved HULEFAR
Vi ses til en dejligfiske dag sammen med mange gode Navere.

HOLBÆK Ø-TUR
Holbæks ø-tur i år går til Stevns. Vi starter turen med at besøge Højerup Kirke - inden den styrter i havet. I den forbin¬
delse skal vi også se Stevns museum (25 kr. i entre), som har en meget alsidig udstilling. Vi mødes kl. 10.00 på parke¬
ringspladsen Højerup Bygade 38, hvor der vil blive serveret kage. Efter rundturen kører vi til Rødvig for at spise vores
medbragte madkurv. I denne lille fiskerby er der vældig hyggeligt på havnen og længere oppe i byen regner vi med at
besøge et lille motormuseum (25 kr. i entre), der har et bredt udsnit afmaritime motorer.

Huleindvielse
Så kom endelig dagen. Den 18.april kunne vi indvi vores nye hule i strålende solskin, og lad os starte med at sige tak til
alle, der mødte op og var med til at gøre dagen, festlig, hyggelig og fornøjelig. Vi fandt undervejs ud af, at det ikke er
alle GPS'er, der kender Randers' nye postnumre. Nogle af vore gæster blev sendt på langfart, men som ægte navere nå¬
ede de frem. Der var klufter, faner, gaver, pæne ord om vores hule og masser af smil. Der var Sønderborgfolkene, der
donerede Albani Pilsnere, som de efterfølgende købte i baren. De havde også medbragt en tryllekunstner, der kunne lidt
af hvert. Blandt andet fik han bundet Jytte Møller så godt, at hun var optaget længe... Der var Silkeborgfolkene, der

sagde smukke ord og gav en omgang til hele festen - så måtte vi selv finde ud af at styre
det... Ja, gæstebogen og gavebordet blev fyldt op ved hjælp af folk fra Århus, Hørning,
Herning, Fredericia, Holbæk og Hovedforbundet. Der var diverse behov skabende drikke¬
varer, spændende værktøj med brugsanvisning og meget andet godt. Richard overrakte en
fin glasting fra Hovedbestyrelsen, og bagefter gav han en hånd i baren, så Jan og Hans også
kunne sidde lidt ned. Elo havde fremstillet en række lysestager på hestesko. De dannede
bogstaver SCUK, og de bar navernes 4 farver. Han har efterfølgende forklaret os, at det er
"sandhedens lys", der skal være tændt på hulemøderne. Så længe, de er tændt, holder man
sig til sandheden - og til sagen. Bagefter kan vi lave skæg og ballade, og det er der ingen
fare for, vi glemmer. Tak for det alle sammen. Det gode vejr gjorde, at havemøblerne kom i
brug, så der var fornuftig plads både ude og
inde - lige indtil vi samlede alle indenfor for
at synge "minderne". En hel hule tætpakket
med glade mennesker, der synger igennem.

Det kan få de små hår til at rejse sig på armene. Ja, det var en dejlig,
dejlig dag, og her bagefter har vi en dejlig hule at mødes i. Tak til alle,
der mødte op. Tak til Peter for talen og det forkromede overblik. Tak til
bar folkene, køkkenfolkene, ølmærkefremstillerne, rundviserne,
velkomstkomiteen og alle de andre. Udover billederne her i bladet, er
der, takket være Henning, billeder på hjemmesiden af den nye hule og
indvielsen.
Kno i bordet, Helle
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75 ÅRS JUBILÆUM I LOS ANGELES
CALIFORNIEN.

Min hustru Else og jeg var en afmange deltagere i L.A.s 75 års jubilæum, vi kom fra nær og fjern, fra Danmark var vi 9
og fra Færøerne 3, og husker jeg ret var der 7 fra Calgary i Canada, endvidere var der foreningens egne medlemmer med
ledsager og en række særligt indbudte gæster, det var til festaftenen lørdag den 11.04.09, hvor vi fik serveret en 3 retters
menu, der blev holdt en række taler, og sendt mange hilsener frem og tilbage denne aften. Endvidere udnævnte L.A. 2
æresmedlemmer, og de fik overrakt mange fine gaver, men som om dette ikke var nok, så fik hver repræsentant for en
forening også en gave med hjem, nemlig ikke mindre en 1,75 liter Jack Daniels med en musik CD og en DVD med for¬
eningens historie. Alt i alt en festmiddag/aften, som foreningens festkomite kan være stolte af. Forinden huleaften havde
der fredag den 10.04.09 været afholdt huleaften, dette foregik på foreningens normale måde uden damer, de var denne
aften sendt på restauration for at spise for sig selv, og kom først tilbage da vi skulle hjem, men vi havde en rigtig hygge¬
lig aften med både spisning og drikke vare på plads, og der blev også løjet en vits eller mange denne aften. Endelig var
der også søndag den 12.04.09, hvor der blev holdt "Slukefter" i hulen, og her manglede der overhovedet ikke noget, der
var Champagne, juice, kaffe og the, som drikkevarer, og til morgenbordet var der alt i frugt, brød, pålæg, ost, og så gik
omgangene rundt med små skarpe i form af bitter eller snaps, jo det var et overdådigt morgenbord. Det var i alt 3 dejlige
dage med fest og farver, som jo måtte tage en ende, og afsked med videre på søndagen var nødvendig, men der skal her¬
fra lyde TAK for DET - og tak for jeres overmåde gode gæstfrihed, som vi nøde godt af. En særlig tak fra os skal
lyde til Connie og Kent Hanson, som stillede deres hjem til rådighed for os i den tid vi var i L.A., det er utrolig dejligt,
at nyde gavn af deres gæstfrihed, og sådan ved jeg at de andre fra Danmark havde det med deres værtsfamilie. Sluttelig
endnu en gang tak til jer i L.A., og jeg kunne jo blive ved sådan, men kan jo ikke tillade mig alene at fylde "Svenden".
Med kno i bordet og de kærligste hilsener.
Else og Otto fra Hørning, medlem i Århus.

En dejlig tur til Los Angeles.
Vi var 11 fra Danmark, 3 fra Færøerne og 2 fra Canada, der deltog i L.A.- foreningens 75-års jubilæum.
6 af os boede hos Bodil og Arne. Dejlige værter. Tak for nogle gode dage. Søndag d. 5. april var vi til gudstjeneste i Den
danske Kirke. Bagefter fællesspisning og hyggeligt samvær. Fredag d. 10. april var vi til hulemøde, hvor vi var ca. 50
der deltog. Vi fik god mad efter mødet. Der blev sunget og skyllet godt efter. Der var adgang forbudt for damerne, så de
var alene i byen. Lørdag d. 11. april hjalp vi med at gøre klar til den store fest, hvor 130 personer deltog.
Stemningen var i top og maden var god. Der blev udvekslet gaver. Vi fik en flaske Whisky, 1,75 liter. Tak for det. Tem¬
peraturen var 20 grader. Vi havde det dejligt, men de fastboende frøs. En dejlig dag. Søndag d. 12. april var vi 50 perso¬
ner til champagne-brunch, derefter hyggede vi os resten af dagen. Om natten fik vi besøg af en bjørn, der sikkert var
sulten, for den gik i lag med skraldebøtterne og forsøgte at bryde ind i et telt, hvor der lå noget spiseligt. Ejeren var hel¬
digvis ikke gået i seng, så han overnattede i hulen. Lørdag d. 18. april var vi til fest i Garderforeningen, hvor dronningens
fødselsdag blev fejret. Vi startede kl. 17 med happy hour og kl. 18 begyndte paraden. Vi blev spurgt om der var nogle af
os navere, der havde været soldater. Hvis dette var tilfældet skulle vi deltage i paraden. 10 deltog og vi havde en rigtig
sjov og hyggelig aften, med dans bagefter. Dette er bare et udpluk af de oplevelser vi havde.
Selvfølgelig var vi også rundt at se en masse ting, men det må I høre om en anden gang.
Med naverhilsen Ove

Formandens Spalte.
Så er tiden ved at nærme sig, hvor vi skal sætte kurs mod Silkeborg, for at drøfte det kommende års gøren og laden in¬
denfor HB og CUK. Vi i HB håber og tror på et godt fremmøde samt en god og konstruktiv debat til delegeretmødet. Jeg
ved, at Silkeborg har gjort et stort stykke arbejde med Pinsestævnet, så lad os møde talstærk op, og fa nogle gode og
hyggelige stunder sammen med Naver fra nær og fjern.
Med kno

Kaj Jepsen
Formand CUK.
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FREDERICIA
Onsdagsmødet 6. maj, sekretæren følte sig ikke rigtig
rask endnu, så vi skriver nok en gang. Men 12 svende og
venner var mødt op da Kl. var 19.00. Nr. 35 blev sunget
og herefter spiste vi hulemors varme mad. Ved mødet
var der ikke noget nyt, så det var bare gamle ting der
blev repeteret såsom vores sommerudflugt, hvor der
endnu ikke var for mange der havde meldt sig, men det
kan være det kommer på falderebet. Videre har vi jo
Grillfesten i Madsbyparken den 11. juli, se svenden for
maj. Til hulemødet den 3. juni kan det oplyses at hule¬
mor serverer frikadeller med tilbehør.
Med kno i bord Vera /Jens Chr.

FREDERIKSSUND
Til hulemødet d.lste maj var der kun mødt 10 svende op
i hulen. Gad vide om resten var ude at demonstrere? Ved
formandens fravær bød næstformanden velkommen til de

fremmødte, og vi startede til afveksling med nr. 35 i
sangbogen. Hulevagten havde Anita og Klaus fra Glar¬
mesteren og Svende, og de havde, fremtryller en pragt¬
fuld skibberlabskovs, synd der ikke var flere til at nyde
den. I aftens løb kom "Carl ondt i maven" for tæt på
klokken, og gav derfor en omgang til ganen. Vi siger tak
til Carl. Formanden og Per bager havde hentet
udstillingsvognen i Holbæk, og vi besigtigede den. Der
mangler stadig en hel del før vi kan bruge den, og nogle
satte. ? ved om det kan betale sig, men ved en kraftig
indsats vil det nok kunne lade sig gøre at få den op at stå
igen. Efter en vellykket aften sluttede vi af med min¬
derne.
MED NAVERHILSEN Poul.

HERNING
Referat fra navermøde d. 15/4. Vores møde startede med
at vi, eller rettere sagt, de fremmødte mænd var vældig
optaget af at videre give viden og gode ideer til det kuli¬
nariske. Hør blot her nogle enkelte eksempler: Lamme¬
kølle SKAL marineres ellers kan det ikke spises - måske
skal vi have lammekølle aften næste påske - vores herrer
ved besked. Sol æg ved de også hvordan man laver og
hvad de kan spises til. "Rok fisk" - skal graves ned i
jorden - kan angiveligt spises efter passende opholds tid i
jorden - men glem endelig ikke at drikke brændevin til
maven skal jo kunne holde til den vel nok let fordærvede
fisk. "Surstrømninger" kan i øvrigt også lugte så forfær¬
deligt at det kan være endog vanskeligt at spise iflg. vo¬
res kasserer. Min konklusion efter de farverige indslag

vedr. madopskrifter må være at Herning naverne udgi¬
ver en KOGEBOG inden længe man må ikke lade så
værdifuld viden gå tabt. Det kunne måske tænkes at an¬
dre gode navere kunne hjælpe vores mænd her i klubben
med bidrag til en kommende udgivelse. Men ikke nok
med vi har styr på mad, vi har sandelig også styr på
navernes historie - SKÅNE var iflg. Peders fagblad
oprindelses land for naver bevægelsen. Andre meldinger
gik på at bevægelsen stammer fra Tyskland - dette
spørgsmål er der sikkert mange der har et bud på, så vi
hører gerne nærmere. Vi aftalte, at Peder tager til Ran¬
ders til åbent hus i anledning af indvielse af deres nye
hule - tillykke til Randers. Så havde vi lidt arbejdsmiljø
på dagsordnen - nogle svende husker tydeligt, hvordan
de sprang rundt på tagene uden stillads og sikkerhed -
men formanden siger at arbejdet på et tag med asbest en
hel dag havde den fordel at en bussemand kunne side alle
steder på kroppen uden at blive set til slut på dagen! Så
lidt historie om vores egen hule - det blev fortalt at hulen
havde været anvendt til smørrebrødsforretning og senere
til persienne forretning. Men der var også lidt om, at
naver da de overtog hulen var blevet bedt om at lydiso¬
lere! (det var før vores tid!). Ingen kunne rigtig redegøre
for, hvornår Herning naverne var flyttet - her kan vi nok
få hjælp når vi mødes til næste hulemøde. "SANNE-
SIKSAKSOK" - håber det er stavet rigtigt - er en fuld
tømrer, siger mine naver kammerater - rart at vide hvis
man skulle møde sådan en! Så var der noget om "en der
havde hugget en unge i en" gad vide hvordan det forgår?
Drengene lod som om de kendte de nærmere detaljer. Så
var der lige det med et arbejdsdøgns længde - det er ikke
24 timer - nogen mente 28 timer, andre mente at det
måtte være 24 timer maks. på lønsedlen + 1 TIME til at
spise i - altså 25 timer i et døgn - ja en naver kan regne.
Så snakkede vi selvfølgelig også om dem der ikke var der
- som f. eks Alfredo fra hotel "Falken" i Jacobshavn -
det siges han kunne lidt af hvert som f. eks noget med
ølmærker! Når vi nu var ved snak om Jacobshavn skulle"
Nallerak" selvfølgelig også nævnes - jeg havde under
mit ophold i Grønland min 17 årige søn på besøg, han
skulle selvfølgelig opleve lidt kultur så han kom med på
"Nallerak" - men tænk jer der var en æld gammel grøn¬
landsk kone med 1TAND som forelskede sig inderligt i
ham og ville kysse og danse uafladeligt - drengen var
skræmt fra vid og sans! Så gik vores formand i gang med
mødet - han ville lige orienter om at han havde været på
"Dansk MJØD" og han havde fået et tilbud til os til vores
BØDEKSSE udflugt - en rundvisning ville koste 50,- pr
mand + evt. frokost som kunne arrangeres på stedet. Ja
så blev vi endnu mere seriøse for nu blev der orienteret
om en GPS fortræffeligheder - ja det blev pointeret at
også offentlige ansatte ville kunne købe en sådan! Kan
det nu også være rigtigt? Vi sluttede vores meget hygge¬
lige aften afmed at lede efter vores fest telegrammer som
sædvanligt måske skulle vi overveje at finde dem frem
ved mødets begyndelse!!
Naver hilsen Jonna
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HILLERØD
Messen den 25. april forløb godt. Vi var 12 inkl. 2 gæster.
Vi bød vores ny formand Arne Esbersen velkommen hjem
fraAustralien. Ligeledes velkomst til Karl Maler og Poul,
som havde været til jubilæum hos naverne i Los Angeles
Husk hulemødet den 12. juni og grillfesten hos Peder og
Hanne den 27, juni kl. 13,00 på Blovstrød Kongevej 11.
Tilmelding til Peder på tlf., 48-17-07-12 mellem 15 og 19,
eller på e-mail peder.Hellerup@,gmail.com. I juli og
august har vi ikke planlagt nogen møder eller messer.
Med kno i bordet

Bodensøgartneren

HOLBÆK
D. 17. april havde vi et stille og roligt møde, hvor der var 2
gæster. Gæsterne er fra England, men har boet her i lan¬
det nogle år. Formand Ole har haft besøg af efterlønnere
fra hans firma Jakon. Det var en succes både for Jakons
efterlønnere og os.
TL

HØRNING
I fredags d. 1. maj havde vi her i Hørning besøg af Inge
Nedersård fra S.O.K, som fortalte om sin tid som udstatio¬
neret regnskabsfører for F. N i de forskellige brænd¬
punkter rundt om i verdenen. Det var i Kosovo, Kabul,
Kuwait og Camp Dannevirke. Det var interessant at høre
hvordan livet var ude i de forskellige lejre sammen med
„Drengene" her fra Danmark. Samme aften kunne
skramleriforvalteren overdrage et nyt stk. håndværktøj til
hulen. For at finde ud af hvad det var, blev der sat en arti¬
kel i avisen med billede, Hvad er dette. 1. maj kom svaret
i avisen og endda meget udførlig beskrevet. Det er en
senneps knuser/mølle, så nu kan vi få friskkværnet sennep
til vores ostemad. P.S. husk fugleskydning 6. JUNI
samme sted som sidste år. Sidst men ikke mindst. Kan i
alle læsere have en rigtig god sommerferie hvor det så end
er.

Med naverhilsen fra Jens.

KOLDING
Hulemødet d. 24-4. Ringe besøgt håber flere vil møde
optil næste gang, da vi vil holde generalforsamling i juni,
så mød op, og kom med nogle forslag. Men vi par stykker
som var mødt havde en ret så hyggelig aften med Sild og
Ost og Skyllemiddel blev der også til et par slag med
klokken. Generalforsamling afholdes ifølge lovene d. 26-6
kl. 20.

Ingen møde i juli.
Naverhilsen Karen.

KØBENHAVN
Vort årlige kombineret Generalforsamling den 19.4. gik
fredeligt for sig, da vi kun var 10! Ærgerligt, da vi jo alle
er med til at holde hjulene i gang. Alle blev genvalgt (også
dem der ikke var til stede). Ingenting bliver billigere, og
selv om I er flinke til at "spytte" i bødekassen, er der des¬
værre ingen udvej med hensyn til en kontingentforhøjelse.
Meningen var kr. 25,00 per måned over hele linjen, men
det endte med dette beløb til naverne og kr. 10,00 til ven¬
nerne. Træder i kraft per 1.7., og jeg beder endnu engang
inderligt til jeres forståelse med håb om forsat opbakning
til københavnernaverne - også jer vi ikke ser så meget til.
Efter Generalforsamlingen var der Søndagsmesse, og
trods antallet nåede vi alt i alt ca. 10 timer i Hulen. Køge¬
busserne havde dog lidt af skylden/æren. Der var endnu
engang (lidt for) god plads til Svende-Hulemødet den
29.4. Vi var 6, og det er jo altid godt. Vi har kun et - men
vigtigt - møde i juni måned, nemlig Ferie-Hulemøde, hvor
den nytrykte Københavnernav for andet halvår udgives.
Kom og fa en dejlig aften sammen med kammeraterne og
drik en kølig drik. Sven Aage har planer om at vise film
fra en Havemesse samt Moseltur, så du MÅ komme! Her¬
efter holder vi en dejlig lang sommerferie i 3 måneder.
Dog skal vi forhåbentlig også i år til Havemesse i Strøby
Egede. Måske den 1.8., men mere herom i næste Svend.
Go'sommer! Arrangementer:
28.5. kl. 19.00 Svende-Hulemøde
11.6. kl. 19.00 Ferie-Hulemøde
Med kno I bordet Niels "2m "

LOS ANGELES
Den ottende Maj holdt vi så navermode igen og denne
gang var det vores gode nav Jorn Hansen der stod for at
fremstille en dejlig middag, som gjorde stor lykke. Vi
havde 25 naverne og 1 gæst til denne aften. Der blev spil¬
let kort for og efter mødet. Mødet gik fint med godt humor
og der blev udvekslet mange oplevelser fra vores 75 års
fødselsdag, som vi nu har bag os. Festlighederne gik helt
fint og efter planen, men dog havde vi en uventet gæst på
besøg. BJØRNEN, den kom forbi og fik snust sig til noget
der lugtede godt i Thomas Andersen telt, (søn afNaver
Johan i Kolding). Bjørnen var meget ivrig efter at få fat i
et æble som Thomas havde liggende, så teltet blev flået
itu. Så da Thomas kom tilbage og skulle krybe i sovepo¬
sen, var han ikke hel sikker på om han nu skulle ligge i
DET telt. Senere på aftenen kunne nogle navere igen op¬
leve at se bjørnen vandre ned at vejen ned til Ed Belknaps
bolig. Men det var nok den eneste uventede gæst vi havde.
Festlighederne gik fint med superb mad, tilberedt afNaver
Max Christensen og hjælper. Vores MC og musikken
gjorde lykke og der blev sunget og skålet og udvekslet
megen snak. Vi takker alle naverne fra udlandet for deres
besøg og håber de alle vi komme igen til vores 80 års dag.
Men vi skal lige puste lidt. Nu ser vi så frem til en dejlig
sommer og mange gode sammenkomster.
Med kno Arne O.
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NAKSKOV
Sidste nyt fra Nakskov. Så er vi hjemme fra vores eksil i
Spanien. Fredag d. 24/4 afholdte vi et lille sammenkomst
for naver & venner, vi var 9 naver & nv (minus en der var
faldet i søvn) samlet til en bid brød m.m. Den sidste gæst
gik ca. 23.30. Festlig aften hvor vi bl.a. aftalte at flytte det
ordinære hulemøde til d. 8/5 hvor alle gav tilsagn, selvom
det var en helligdag. Huleaften fredag d. 8/5 var der åben
som sædvanlig kl. 18.00. men kun Ole, Maria mig selv
mødte op. Der var ingen der havde meldt afbud, så vi stod
med mad til mange flere. Så her er en lille opsang, Grib
dog telefonen og meld afbud, hvis vi stadigvæk skal have
fællesspisning. Vi er to der tager til pinsestævne i Silke¬
borg. Ole fremlagde et regnskab der viste et lille over¬
skud. Fluekassen var ekstra fin, så sommerfesten er red¬
det. Den bliver afholdt Lørdag d. 15/8 ude hos Ole i
Gurreby. Lollands Spar har givet et tilskud til driften. Hu¬
len er åben hver fredag fra kl. 1300. godt at se dig Kurt.
Vi glæder os til Pinsestævnet Silkeborg
Med kno i bordHenning

NYSTED
Hulemøde den. 04-05-2009. Der var næsten fuldt hus i
hulen ved hulemødet. De sidste aftaler omkring sommer¬
festen blev vedtaget, og alle ved nu hvad deres opgaver er
- for at medbringe deres bidrag til bordets glæder. Som¬
merfesten holdes i „Det gamle elværk" som sidste år, og
datoen er lørdag den. 6. juni kl. 13:00. Frank fik overrakt
invitationen til Sparekassen Lolland, hvor sponsoratet skal
afhentes tirsdag den. 12. maj kl. 19:00, han bliver ledsaget
afNiels Skaaning som endnu ikke har været på denne tur.
Sommerens sejltur med Ole Wiberg og hans søde kone er
aftalt til den. 13. juni kl. 08:00 hvis vejr og vind viser sig
fra sin gode side, det er aftalt at der indkøbes forplejning i
form af smørrebrød til dagens anledning, så endnu en sort
dag er i vente for vores sparsommelige kasserer. Hvis
vejret viser sig fra sin dårlige side, bliver vi ved kajen og
spiser forplejningen der. Husk at medbringe en funktionel
redningsvest som kan bære netop din vægt. Skilte som
skal fabrikeres til Nysted by's 600 års jubilæum aftales
med formanden når tiden nærmer sig, idet de først skal
bruges i august, Svend Eriks værksted på havnen skal
lægge ryg til fabrikation af skiltene samt et par fornøjelige
timer til svendene. Frank havde laver „Baccalao" og der
var rigeligt af det. Næste hulemøde bliver så først til efter¬
året - første gang den 7. september. Minderne blev sunget
og det var tid til at køje den, efter en ganske fornøjelig
aften. God sommer til alle som måtte læse dette indlæg.
Med kno Oldermanden

navervenner, Lise og John Kristiansen ogAksel Larsen. Vi
ønsker velkommen og håber at de må finde sig godt til¬
rette. Vi har haft 3 arbejdsdage i weekenden. Der er kalket
hus, hængt nye lamper op på 1. sal, gjort hoved-rengøring
i stueetagen samt ordnet en masse forskellige småting. Ca.
12-15 personer deltog i arbejdet. Vi har vedtaget at afholde
ekstraordinær generalforsamling den 04.09.2009. Tillykke
til Jytte Graae med 70 år, den 13. maj 2009.
Naverhilsen Ove

RANDERS
Nu mangler vi kun det sidste... I skrivende stund er der
14 dage til huleindvielsen, som vi glæder os meget til. (I
læsende stund er vi forbi den). Jan har ofret i hvert fald
blod og sved på at lave en flot skrivepult. Sveden kom, da
han skulle have en god snes dyvler til at passe på én gang,
og blodet flød, da han klippede negl med rundsaven, så ja,
han kan fint arbejde på egen hånd. Den 3. april fyldte vi
langbordet til hulemødet. Blandt de 15 fremmødte var en
gæst, Tove, som vi håber at se igen. Jørn lavede en frisk
start med at ringe på klokken - han skulle jo udnytte ra¬
batten. .. Senere kunne vi fejre kong Hans, der også gerne
ville prøve kasketten. Hanne havde lavet en dejlig
mørbradgryde. Tak for det Hanne. Du beholder stadig
pladsen. Som nævnt i sidste nummer, er vores tur til
Amerikanerhytten rykket til den 18-20. september. Sæt
allerede nu kryds i kalenderen. Det bliver en hygsom
weekend. Kristi Himmelfartsdag den 21. maj har vi vores
årlige travetur. Peter og Jytte afprøver ruten inden dagen,
så vi kan se, om hele stien er der endnu. Ellers kører da¬
gen efter traditionerne med start fra Randers Bro kl. 10,
pølser hos Julie i Vasen og Jørn som chefkok, når vi ven¬
der hjem. For at han kan vide, hvor stor en gryde, han skal
bruge, er der sidste tilmelding søndag den 17/5 (men skriv
jer gerne hurtigt på).
Turen til Amerikanerhytten er aflyst. Vi vender stærkt
tilbage næste år. Peter arbejder på en efterårs tur til Kol¬
ding. Der er grillaften i hulen den 3/7.
Kno i bordet, Helle

ROSKILDE
Den 24. april havde vi hulemøde, 12 medlemmer var kom¬
met til en som sædvanlig dejlig aften. Der blev fortalt
vitser og der blev læst en sjov historie (17 år). Så kom 21
spillet frem, og efter kaffen og minderne gik alle glade
hver til sit. Program for juni. Hulemødet i juni er aflyst
p.g.a. festival. Husk hestevognstur den 17-5.
Med naverhilsen Gitte

NÆSTVED
To navere har meldt sig ud af foreningen, Jette og Niels
Jochumsen, Altid kedeligt, når vi skal sige farvel og håber
for dem at de har truffet den rette beslutning. Vi har faet 2
nye navere, Bjarne Mortensen og Flemming Ravn, samt 3

SAMSØ
Den 16. april var hun i fyrrerne, den 17. april var hun i
halvtresserne og d. 18. april var hun på vej mod de tres.
Ja, det er naturligvis vores kære samepige - Åse - der
syntes hun ville fylde 50. Først skal der lyde et hjerteligt
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tillykke. Dernæst kære Åse tak og endnu en gang tak for
den overdådige fest du holdt for os. De kom virkelig fra
nær og ijern - selv fra det nordligste Norge var der gæster.
Åse du er jo altid den der stiller op for andre, hjælper
andre og er omsorgsfuld over for andre så netop derfor var
det en utrolig glæde for os at kunne fejre dig med al den
pomp og pragt du fortjener. Der er mere glæde at berette
om - det var ikke tom snak med HP Old. Hen er ved at

gøre gaderne usikre her på øen. Det er dejligt at se dig
tilbage i rimelig form igen. Lidt malurt i bægeret skal der
også være. Vi er for dårlige til at møde op i hulen. Skal vi
ikke fremover forsøge at blive lidt bedre???
Bådflygtningen

SILKEBORG
Når vi nu har forvundet Pinsestævnets glæder, så bliver
det atter hverdag igen og godt for det. Tak til aliejer der
kom til Pinsestævnet her i Silkeborg og gjorde til en
kæmpe oplevelse for os alle hvad om vi var vores egne
gæster eller deltog i huleaften - delegeretmødet - busturen
eller festaftenen, dejligt at sejer alle sammen - tak fordi i
kom. Den 12. juni skulle Egon "Maler" havde haft 50 års
jubilæum. Dette er nu aflyst, han døde den 4. maj 2009, se
andet sted i bladet ang. Egon. Navernes årlige fisketur til
Skellerup bliver den 20. juni, hvor alle Navere er vel¬
komne sammen med koner - kærester og jeres/deres børn
- børnebørn - oldebørn. Samme sted som sidste år, hvor
der er et stort telt til at side i med borde og bænke, et toilet
er der i et hus lige ved teltet. Der er en dejlig børne sø,
hvor de sidste år fangede rigtig mange fisk, så håbet er
lysegrøn lige som skoven er nu. George Nymand fra
Calgary i Canada har igen været i Silkeborg, for at se til
sin fødeegn som var i Rodelund - Salten området han var i
lære ved Søren Smed i Salten. Det er altid en stor inspira¬
tion når der kommer gæster ude fra og ser på vores for¬
ening og vores hjem, jeg håber at vi er i stand til at give
noget som kan være til glæde også på den anden side af
Atlanten. Vi har da meget at tale om, gamle billeder at
diskutere, så tiden flyver for os nå vi kaster os ud i sligt.
Så vi ses i Skellerup til fisketuren. Hold jer fugtige så
længe.
Skriverkarlen.

SLAGELSE
Lørdag d. 18.04.2009 var vi ca. et dusin morgenduelige
svende og NV samlet i hulen for oprydning på loftet. Der
var lavet om på programmet, således at vi startede med et
flot morgenbord (det skulle have været brunch efter op¬
rydningen). Men det var jo meget godt for det ville have
været umuligt at arrangere noget da alt var kommet ned
fra loftet. Selv om Boye var kørt på genbrug med 2 store
trailerlæs, var der ikke en tom plet i hulen idet resten (som

Jørgen er primus motor for) står til afhentning for forskel¬
lige loppemarkeder. Jeg vil hermed rette en stor tak til alle
fremmødte for den indsats hver mand/kvinde ydede. Hele
seancen var færdig til middag. Det var bare flot. Hule¬
mødet d. 01.05.2009 indledtes med sang nr. 35. Vi var
kun 4 svende og 1 NV denne aften, men vi hyggede os

rigtig godt. Hulen var stort set som blæst for alt hvad der
var båret ned fra loftet. Jørgen havde arrangeret spejderne
til denne opgave, godt hjulpet af Hans. Erik orienterede
om Pinsestævnet og de påtænkte prisstigninger fra HB.
Desuden blev vi enige om at hulemødet i juni bliver holdt
som vanligt den første fredag i måneden selvom det er
Grundlovsdag. Jørgen sorterer det gamle træværktøj som
vi har liggende så vi kan få sat rigtige benævnelser på
det.Der er blevet sat foreløbig dato på både rengøring i
hulen og bankospil i efteråret. (Se nedenfor) Herefter gik
vi over til de kulinariske glæder hvor, især Birgits de klare
dråber var en salig nydelse. Hulen blev forladt i god ro og
orden ca. kl. 22ffl. D. 20. iuni 2009 er der rengøring (klok¬
keslæt aftales nærmere i juni). D. 17. okt. 2009 er der
bankospil (klokkeslæt aftales nærmere).
Med kno i bordet: Erik

STOCKHOLM
Nu er tiden snart inde for pinsestævnet, hvor vi skal mø¬
des med alle andre naver, og vi håber at Silkeborg far lige
så fint vejr, som vi hade i Stockholm for et år siden.
Langfredagsfrokosten var velbesøgt og var lige fin og god
som alle andre år, men pigerne på Ingarø har jo vanen
inde. Whisten er slut, og gevinsterne bliver delet ud på
Jensens Bøfhus i Silkeborg. Til Svendefesten hade Ruth
Rasmussen lavet flæskesteg med rødkål og Chriss hade
vinprøvning, men vi fik ikke smage på alle flaskerne, for
de skulle tømmes også. Dagen efter fik vi Thai middag,
som Tevi hade gjort. På Valborgsaften blev der ingen bål
på grund af brandfaren, marken var så tor, det var ellers en
stor bunke, som kunne hade blevet en stor brase.
PROGRAM FOR JUNI: D. 20-21 juni Midsommerfesten
med Kenneth og Anna og alle ungdommerne.
Vi ses til pinsen.
OnkelAnders.

SØNDERBORG
Siden sidst er det blevet dato 3-4. 11 svende og naver
venner var mødt op da der var en naverven der skulle
døbes. Edit blev godt døbt og hun huskede at slå på klok¬
ken samtidig blev det besluttet at der var 8 mand der gerne
ville til Randers. Turen var god og Sønderborg takkede
mange gange for den gode forplejning og tillykke med den
nye hule. Hjem måtte vi en tur over Ebeltoft da der var for
mange chauffører. Hulemøde d 1-5. 11 personer var mødt
op, nogle havde været i parken inden, så stemningen var i
top fra start. Der dukkede 2 fremske navere op, det var
Dielmel Trishler og Antonia Schienerir de havde mødt
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hinanden undervejs. Formanden og hulefar tog dem med
hjem, da de ikke havde nogen steder at overnatte. Da de
kom til hulefar og læste hans gæstebog, så de at de kendte
Konrad Fechner, der var i Sønderborg d 30. september
2005. Endvidere blev det besluttet at der bliver lavet en tur
til Vejle, for at se hvad de lavet om på, nogle af os har væ¬
ret der før, mens andre ikke har været der.
MEDKNOIHILSEN HARDYNAVERVEN

VEJLE
Til mødet den 1 .maj, havde 19 Naver og Navinder fundet
vej til Hytten i strålende Majvejr. Mødet blev indledt med
sang nr.: 91, hvorefter Formanden berettede om de ting der
var sket, siden sidste møde. Vores Naverbror Niller er ind¬
lagt på Hospitalet i Odense. Det er synet, der ikke vil som
Niller vil have det til at fungerer. Vi ønsker Niller god bed¬
ring, og håber snart at se ham i Hytten. Hans har i samar¬
bejde med Richard faet sat gang i fremstilling afet "Glas¬
krus" med Naverhytten i Vejle samt de 2 Svende, der står
og kigger på Globus som motiv. Keld havde været i USA,
hvor han deltog i LA's Jubilæumsfest. Der varmange hils¬
ner fraNaverne i LA, samt en gave derfra i form af en Vi
gallon Jack Daniel's. En stor tak til LA fraVejle. Renoverin¬
gen afHytten skrider planmæssig frem, så når der er offi¬
ciel åbning afHytten Pinsedag den 31 .Maj, vil Hytten
fremstå Nymalet - Nyt tegltag - Nye Kobbertagrender samt
nedløb - Ny Gavlbeklædning, og Karl fra Hillerød har lo¬
vet, at Naverpeter vil fa " Nyt Tøj " til dagen.Torsdag den
7. Maj havde "Strit" lavet Suppe- og Oksekød i Sur-sød til
"Håndværkerne" i Hytten. Mange tak for maden til Strit.
Mødet sluttede med Kold kartoffelsalat - Varme frikadeller
samt Pølser. En stor tak til Lis.
Med kno

Kaj Referent.

ÅLBORG
Hulemøde, onsdag den 6. maj 2009. Der varmødt 7
svende. Formanden bød velkommen. Til Pinsestævnet i

Silkeborg er der - så vidt vides - tilmeldt 2 personer - nem¬
lig Formanden og Hulemor. Den 21. maj fylder vores kære
Irene 70 år. Dette er beklageligvis ikke nævnt i „Svenden",
da sekretæren fejlagtigt troede, at den slags meddelelser
ville komme fra anden side. STORUNDSKYLDNING TIL

IRENE, som dog ikke bar nag, og derfor gav en omgang.

Menuen stod på „Snysk" som ifølge kokken (Poul
Erik) er en gammel egnsret. Den smagte himmelsk.... lidt
a' la kalvefrikassé. Tak formad, Poul Erik. Derefter fortalte
Poul Erik lidt om egnsretter, som for det meste er opstået
p.g. afbesparelser. På trods af få deltagere gjaldede „nr.
32" samt „Minderne" ud i lokalet, så det ku" høres helt ned
i JomfruAne Gade. Næste hulemøde er onsdag den 3.
juni på gensyn.
Hilsen fra Aalborgforeningen
HulemorLis

ÅRHUS
Til hulemødetmed indlagt skiveskydning den 24 - 4, fik vi
uventet besøg af fotograf Ib Hansen fra Århus Stifts¬
tidende og hans kone. De forærede hulen 4 stk. Meget
gamle naverbilleder, der har tilhørt fru Hansens bedstefar
Hr. Kudahl. Finn J. der har rundet de 70 år, fik i den anled¬
ning en gave, han takkede for den ved at slå på klokken.
Hans kunne lide lyden af klokken, så han slog også på
den. Tak til jer to! Otto og Else havde været i Los Angeles,
det havde været en kæmpeoplevelse. Alle foreninger der
havde været der fik afL.A. foræret en flaske JackDaniels

på knap 2 1. Den ser vi frem til at smage på! Resultatet af
skiveskydningen blev som følger: 1 præmien gik til Ole L.J.
- 2 præmien vandt Frank I. Efter omkamp med Kaj - Otto
vandt pokalskydningen! St. Bededagsaften den 7-5, var
vi mange der havde fundet vej til hulen! Rie og Christian
var kommet fra Stockholm, Rie er 25 års jubilar og i den
anledning fik hun en gave af foreningen. Den takkede Rie
for, ved at give foreningen en flaske med procenter i. Gre¬
the Strange slog på klokken på Ib's vegne, der hvis han
havde været iblandt os, kunne have fyldt 80 år! Otto og
Rie slog også på klokken, tak til jer alle! Denmegen
klokkeklang fik løsnet stemmebåndene, vi sang vist de
fleste sange i bogen, tror jeg. Til kaffen fik vi serveret
varme hveder!
Hulemøde den 12-6.
Hilsenfra smilets by. Lis

jØérns. Værtshus

Billard Ostrt:
Kirketofte Samso
Tlf: 86 59 OO 27

GLARMESTEREN
oj /tans svende
Håndværker- og naversange

Gårdsange
Sømanssange
Salg af CD

Giro 413 klassikere

Booking: Anita Bondy telefon 44 91 90 09, 21 65 89 49
anitabondy@adslhome.dk www.glarmesterenssvende.dk

Bar NO. 41 Bodega
Staldgårdsgade 41

7100 Vejle
Tlf. 75 85 16 13



www.naverne.com

HOVEDBESTYRELSEN:
Emner til behandling i HB. skal være formanden i hænde
senest den 25. i måneden. Adresseændring indland-
Formand:

Kaj Jepsen, Bøgevang 16, Brejning, DK-7080 Børkop.
Tlf. 7586 9335 • 3070 5576 • E-mail: liskaj-d-j@mail.dk

Næstformand:

Henning Brogaard, Rødbyvej 113 • DK-4900 Nakskov.
Tlf. 5495 5665 • Mobil 2449 6474 • E-mail:

hebro@vip.cybercity.dk

Tilmelding og udmelding af medlemmer,
baldforsendelse i indland
Hovedkasserer:
Frode Zachariassen, Rustrupvej 26B ■ DK-8653 Them.
Tlf. 8684 9268 • E-mail: frode26@mail.tele.dk
Bank: Arbejdernes Landsbank i Danmark, konto: 53470388708
Arbejdernes Landsbank fra udlandet, konto:
DK4353470000388708 • Swift: ALBADKKK

Bladforsendelse til udlandet og sekretær:
Ove Graae, Runestenen 52, DK-4700 Næstved
Tlf. 5577 3931 • E-mail: frgraae@ofir.dk

Redaktør:
Richard Schmidt, Skanderborgvej 13A,1, DK-8362 Hørning
E-mail: naverne@gmail.com • Tlf. 8692 2901 ■ Mobil: 2160 6792

Forsendelse af CCEC.BT.ADET:

Vagner Sørensen, Egevænget 1, DK-8382 Hinnerup
Tlf. 4094 2619 • 4093 1963 -E-mail: vagner@egevaengetl-29.dk
Udstillingsvogn: Udstillingsvognen står i Holbæk og spørgsmål
angående udlån af vognen bedes rettet til:
Ole Puggaaard, Ladegaardsparken 67,l,h • DK-4300 Holbæk.
E-mail: o.puggaardhotmail.com

Produktion: imprint grafisk : 5572 6692

g>telke'ö düaötfjauö
Hotelrestaurant

Bollingstedter Strasse 2
24852 Langstedt, Tyskland
Vi taler dansk.
Kulinarisk Buffet, se www.stelkes-gasthaus.de

O
Vs

<
r%

Jakon A/S
Bygningsentreprise
Baltorpbakken 9, 2750 Ballerup
Tlf. 44 83 02 OO

www.jakon.dk

BIANKAS SOMMERHUSUDLEJNING.
Billig udlejning af sommerhuse med og uden svømmepøl.

Ring efter materiale
tlf. 7591 1940 fax. 7593 4019

email: bianka@bianka.dk • webside : www.bianka.dk

VIOLA PUB
Søndergade 21 • 6000 Kolding ■ Tlf. 75 53 76 90

Helle Krogsgaard

KOLDING

%||yrllll
KRONE

TAXI 7550 2700

Imprint Grafisk
Thurøvej 8 • 4700 Næstved • Tlf. 5572 6692
www.imprint.dk ■ imprint@imprint.dk

CITY CAFE'en
Fønnesbechsgade

Herning
Tlf. 9722 5574

stedet, hvor venner mødes

VELKOMMEN TIL NAVERTORPET
Telefon 46/857 028 629

Torpvägen 4,
S-134 64 Ingarö Sverige.

BORGERKROEN

Vestergade 37, Vejle.
Stedet hvor naver og andet godtfolk mødes.

Bodega
GADESPEJLET

Østergade 18 HERNING 9712 30 08

Boje Tlf. 40824283 Alt. i Hancock os Vestfyen produkter
Jens Tlf. 86667694 Fadøl, øl, vand og vin.

Hos os er
du altid
velkommen!

Lad os se på
din privatøkonomi _

med friske øjne gi Arbejdernes Landsbank
Filialen i Silkeborg • Tværgade 7 • 8600 Silkeborg • E-mail5347@al-bank.dk

Telefon 38483047 • Direkte 38483588 • Telefax 38483147



AFSENDER:
Hovedkassen

Rustrupvej 26 B,
DK-8653 Them

(<§) POST/
PP

DANMARK

Evt.: „Returneres ved varig adresseændring^

Her er plads til din annonce!

Her er plads til din annonce!

Byggefirmaet
Johansen

Solbjerg Hovedgade 72b. Tlf: 8692 6122
8355 Solbjerg. Mobil: 3095 0665

Formand for foreningen i Århus
www.byggefirmaet-johansen.dk

tisets ,

Frederiksberggade 4 - Silkeborg - Tlf. 86 82 05 91

LUMSKEBUGTEN
Havnegade 33 i Vejle - tlf. 75 82 57 95

BAR - BODEGA - BILLARD
Levende musik - fredag / lørdag

HØJSKOLE
ØSTERSØE

N
N

Flensborgvej 48 - 50. DK-6200 Aabenraa
Telefon 45 7462 4700. Telefax +45 7462 4701

www.hojosler.dk
e-mail: adm@hojoster.dk

»erkond/f^.
Set. Jemens ParkSet. Jorgens Park

55 72 11 95 Åbningstider:
Hverdage fra kl. 6-18
Fredage dog til kl. 19
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FØDSELSDAGE

TAK - TAK - TAK - TAK

D. 03.07.2009 Hanne Ravn Silkeborg
65 år Resendalvej 35

8600 Silkeborg

D. 06.07.2009 Kent Hansson Los Angeles
60 år 353 Oak Knoll

Glendora CA 91741
USA

D. 09.07.2009 Carl C. Petersen Los Angeles
95 år 2212 N El Molino

Pasadena CA 91001
USA

D. 12.07.2009 Margit Norlin Hillerød
70 år Gilleleje Hovedgade 50

3250 Gilleleje

D. 20.07.2009 Børge Dantoft Sønderborg
65 år Redstedgade 26

6400 Sønderborg

D. 21.07.2009 Michael M. Pedersen Kolding
50 år Bjert Strandvej 18

6091 Bjert

D. 25.07.2009 Jens Lauersen Calgary
50 år

D. 26.07.2009
60 år

49th Avenue SW

Calgary, AB T2T 2V3
Canada

Tom Nummelin Rasmussen

Glentevej 10 l.th
7000 Fredericia

Fredericia

Hjertelig tak for opmærksomheden på min 80 års fødsels¬
dag. Tak til CUK & Holbæk Naverne for telegram, breve
og gaver. Og en stor tak til de kammerater der besøgte
mig og gjorde dagen for mig til den fest det blev. - TAK
Med kno i bordet. Markus Sikker Hansen, Rylevænget
22, 4180 Sorø.

Hermed vil jeg sige mange tak for Telegrammer og en

særlig tak til Vejle for opmærksomheden på min 65 Års
fødselsdag.
Kaj Jepsen, Vejle Naverforening.

Tak for opmærksomheden til min 50 års dag.
Åse Heimly.

Hjertelig tak for opmærksomheden i anledning afmit 25-
års jubilæum. Tak for telegrammer, gaver og blomster.
Særligt tak til Christian, som fik min nål lavet til hals¬
smykke hos vores lokale guldsmed. At både Pia og jeg nu
har fejret 25-års jubilæum, ville have glædet vores far.
Han havde nok regnet med at få lov til at opleve dette,
men desværre bliver det ikke altid som man har planlagt.
Med kno i bordet
Rie Strange

JUBILÆUM

D. 01.07.2009
25 år

John Reiche Silkeborg
Kærshøjvej 34
8600 Silkeborg

In memoriam.

1 diset lyse sommer nætter kom Færgemanden forbi her i Silkeborg, for igen og tage en ny passere ombord. Leif Rohde
steg ombord den 10. juni, nu kunne han ikke mere. Leif var jo en af vores gode gamle medlemmer måske ikke gam¬
mel i dage 56 år, dog havde han 25 års jubilæum her først på året. Leif har jo været med i bestyrelsen i flere omgange,
ja Hulefar har han også været i en del år det var vel sådan. Hulen var hans halve liv, - i disse år, han havde altid mad
i køleskabet den gang, så kunne Leif og Svend „Enøje" hygge sig over dagens varme ret 3 gang i døgnet. Ja hvad har
Leif ikke arbejdet med. Skovarbejder - Skoventreprenør -chauffør - vognvasker - vognmand, nej det opgiver jeg alle
disse titler. Han var først og fremmes en god kammerat ikke bare for mig, men for alle her i Naverne.
Så vi vil alle ønske dig god rejse, mod dette fjerne mål.
Naverne i Silkeborg
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Langstedt-turen 2009
Det blev igen i år en fantastisk forårstur til Langstedt. Vi lagde ud fra Herning med opsamlinger i Silkeborg, Århus, Fre¬
dericia og ved Otto Duborg, så vi alt i alt nåede op på 25 deltagere. Vi lagde derefter ud med at ribbe hylderne hos Otto
Duborg for Kuemmerling, så vi havde lidt ekstra forplejning i bussen. Vi havde en debutant med i år, som med lidt
"mavetømning" undervejs vistnok kom i træning, så hun kunne klare resten af turen. Efter en kort køretur ankom vi til
Stelkes Gasthaus, hvor vi blev indkvarteret. Lilo og Claus havde planlagt en rundtur til fods i Langstedt, hvilket en del
hoppede med på, mens andre valgte den gode atmosfære i baren. Det vandrende folk nåede ikke mere end lige tilbage,
før et voldsomt regnskyl brød ud. Det var også det eneste vand vi så til på turen. Altså bortset fra søer og deslige. Det
blev også her konstateret, at storkeparret var landet. Klavs-Jürgen havde herefter et herligt aftenmåltid parat, som blev
indtaget med stor nydelse. Efter spisningen spillede Haldur og Klavs-Jürgen op til sang på deres "luftkasser".

Hvad der så skete her efter, står hen i det uvisse for undertegnede.
Lørdagen startede med en herlig morgenbuffet, og kl. 9.15 var alle
klar til at tage af sted på årets udflugt. Lilo og Claus havde planlagt
en guidet tur i byen Mölln, som ligger lidt øst for Hamburg. Der lig¬
ger noget af en middelalderstemning over denne idylliske lille by.
Mölln er som klippet ud afet smukt postkortmotiv. Men postkortet
viser langtfra det hele. Her er der meget at gå på opdagelse i. Alle¬
rede den gamle spasmager Till Eulenspiegel elskede at drive gæk
med borgerskabet i denne bys gader og kroge. Naturligvis er Mölln
stolt over, at denne alle tiders mest berømte tyske hofhar og tasken¬
spiller havde valgt Mölln som sin hjemby. Till Eulenspiegel er blevet
til byens vartegn og udhængeskilt, til ære for ham er adskillige min¬
desmærker blevet rejst og selvfølgelig finder der mange arrangemen¬

ter sted til ære for ham. Mölln ligger midt i naturområdet „Möllner Seen", der er en del af „Naturpark Lauenburg". Med
sine 47.000 kvadratmeter er denne en af Slesvig-Holstens største naturparker.
Her finder man en perlerække af romantiske badesøer, moser, skove og
enge, hvor der også endnu er plads til en lang række vildtlevende dyr. Det
er et herligt naturområde for alle, der trænger til rekreation og afslapning.
Og rekreation og afslapning blev der også tid til efter rundturen, hvor froko¬
sten blev indtaget forskellige steder. De fleste af os valgte en lille hyggelig
café, hvor vi fik en Strammermax og et par liter øl. Nogle var så heldige
også at smage en porno-vodka. Det skal også lige med, at vi rent faktisk så
en elefant bryde ud af et telt på vej ind til byen. Og da vi så kørte ud af
byen igen, var der to elefanter. Vi gjorde holdt ved en af de mange søer,
hvor der blev indtaget is, mens andre fandt plads under en af verdens største
parasoller. Og under den var der selvfølgelig en rund bar. Haldur gav den
med harmonikassen, og der var en hyggelig stemning. Så var det blevet tid
til at køre tilbage til Stelkes Gasthaus, hvor der ventede os en hyggelig aften
med tre retter mad.

Flemming havde fået opsnuset, at Lilo og Claus havde haft guldbryllup,
så vi måtte et par gange op at vække Haldur, der var blevet træt. Han
dukkede dog op, og Lilo og Claus blev overrasket med blomster og vin.
Og selvfølgelig også brudevalsen. Søndagen oprandt, og kl. 11 var alle
klar til at køre hjemover. Vi gjorde igen holdt ved Otto Duborg, hvor der
blev handlet på livet løs. Det kunne konstateres, at der var kommet
Kuemmerling på hylden igen, og det var godt. For Grethe og Nancy blev
på hjemturen udlært i, hvordan man drikker en Kuemmerling i et huk. Vi
fik også serveret kaffe, både varm og kold, samt "perikum", "slåen" og
"Jomfru Marias halmballer", eller hvad det nu hed. Og ej at forglemme;
kolde øl til hulepriser under hele turen. Alt i alt en rigtig god tur. Tak til
Flemming for den fantastiske måde at køre bus på, og tak til Grethe for at
der ikke var mulighed for at tørste.
Med stor vennehilsen, Maj-Britt

Guldbrudeparret Lillo og Claus.



4.

Delegeretmødet i Silkeborg
den 30. Maj 2009.
Velkomst ved Formand Kaj Jepsen

På Hovedbestyrelsens vegne, vil jeg gerne byde de tilstedeværende
velkommen til dette års Delegeretmøde i Silkeborg. Til foreningen her i
Silkeborg vil jeg sige tak for, at I ville "Kaste" jer ud i opgaven med at
arrangerer dette Års Pinsestævne. Der er et ordsprog, der siger: " Øvelse
gør Mester " Det er ikke mere end et par år siden, at I holdt Jubilæum,
så hvis det var "Generalprøven" på Pinsestævnet, er jeg sikker på, at alt
klapper, som det skal. Uanset hvor et sådan arrangement skal afholdes,
er der mange personer, der er involveret, og har i det forløbende år, ydet
en stor indsats.
2. Overrækkelse af Stævnebanner, stævne sang.
Anton Paulsen overrakte Stævnebanneret til formanden for Silkeborg
Niels E. Boje og derefter sang vi stævnesangen.
3. Valg af dirigent og referent.
Til dirigent blev Otto Westergaard valgt som takkede for valget. Til
referenter blev der valgt Gunner Danielsen, Aalborg og Vagner Søren¬
sen, Herning.
4. 5. Godkendelse af forretningsorden/ dagsorden og appel.
Dirigenten oplæste forretningsordenen og dagsordenen derefter var der
appel og optælling af stemmeberettigede. Der blev opgjort til 25 stem¬
meberettigede.
6. Navere der er taget på den sidste vandring.
Aage Andersen Sønderborg
Børge Andersen Roskilde
Thomas Hartung Hovedkassen
Inge Haugesen Randers
Louis Jensen Fredericia
Erik Katberg Aalborg
Johnny Møller Silkeborg
Erik F. Nielsen Samsø
William C. Nørgaard Los Angeles
Willy H. Pedersen København
Preben Jensen Kolding
Bent J. Ravn Næstved

Egon E. Pedersen Silkeborg
Peter Paarmann Aalborg
Edmund Poulsen Vejle
Mærkedage. 25 År.
Søren Bisgaard Frederikssund
Poul Berg Frederikssund
Karin B. Hjelm Aalborg
Per M. Jakobsen Roskilde
Vagn S. Christensen Silkeborg
Richard L. Rowse L.A
Erwin B. Jacobsen Kolding
Pia Strange Århus
Knud Balling L.A
Leif Rohde Silkeborg
Jörgen Nielsen Stockholm
Rie Strange Århus
Arne Kristiansen Vejle
Birthe Nielsen Roskilde
40 År.
Carl Otto Enevoldsen Frederikssund
Jan Boye Petersen København
Karl Jensen Calgary
Karl Pedersen Calgary
50 År
Anton M. Poulsen Stockholm

Åge Tjerrild Århus
Holger Tjerrild Århus.
55 År.
Esper Bajlum Borås
Otto Madsen Stockholm
Arthur Nielsen Stockholm

60 År.
Henry Frølund Stockholm
Poul M. Olsen Stockholm
7. Valg af stemmetællere
Der blev valgt Flemming Laugesen, Herning og Karl Jensen, Hillerød.
8. Beretning ved formanden Kaj Jepsen
1 året der er gået siden sidste Delegeretmøde, har vi i HB været repræ¬
senteret ved jubilæer, samt runde Fødselsdage. Sammen med flere her
fra DK, deltog jeg i Calgarys 50 Års Jubilæum, hvilket var en stor ople¬
velse. Den gæstfrihed og hjælpsomhed som vi modtog der, var enestå¬
ende. Der var arrangeret så meget for os fra DK, at det vil tage flere
timer at berette om. Ove Graae var HB's repræsentant ved Los Angeles
Jubilæum, og Henning Brogaard har deltaget i Erling Rasmussens
fødselsdag i Stockholm, desuden har HB været repræsenteret ved Hille¬
rød samt Københavns Jubilæer. Sidst men ikke mindst deltagelse ved
Huleindvielse i Randers. Derudover har HB også arbejdet med den
opgave, vi blev pålagt på Delegeretmødet i Stockholm. Det var at fa
klarhed over, de fra FBSH's side, påståede uregelmæssigheder der var
med Europatreff kontoen. Der har været en del skriverier FBSH og HB
imellem ang. dette. På FBSH mødet den 07. Marts, blev det tilkendegi¬
vet fra Ole Bøwig, at pengene var indsat på Rcjscfondskontoen. Det kan
oplyses, at Ole Bøwig fratrådte som Kasserer i Rejsefonden pr.31-12-
2008, og den nye Kasserer er Henrik Skriver fra Berejste Håndværkere i
København. Henrik Skriver kunne ikke bekræfte, at pengene var over¬

ført. idet der var sket en forsinkelse af overdragelsen af regnskabet for
Rejsefonden, pga. Ole Bøwig's sygdom samt Hospitalsindlæggelse. På
mødet blev det aftalt og ført til Referat, at Henrik Skriver og Ole Bøwig
skulle finde en dato inden den 31 -03-09 for overdragelse af Regnskabet.
Jeg har telefonisk haft kontakt med Henrik Skriver tirsdag den 26. Maj,
hvor han oplyste, at regnskabet ikke er overdraget endnu. Henrik Skri¬
ver og undertegnedes formodning er, at pga. Ole Bøwig's sygdom, har
kræfterne sikkert ikke været til, at få regnskabet overdraget. Hvis Ole
Bøwig mangler hjælp til at få det bragt i orden, vil HB gerne hjælpe til
med at fa det ordnet. Der blev af Thomas Bech fremlagt et midlertidigt
Regnskab for CCEG Kongressen i Odense 2008. Den viste et overskud
på ca. 28.000 kr. Det endelige Regnskab vil blive fremlagt på l-BSH og
Rcjscfondsmødct i Århus til oktober. FBSH har opsagt abonnementet på
CCEG Bladet, grundet for meget vrøvl med trykningen og udstedelse af
bladet, samt at 4/5 af indholdet er på Tysk og Fransk. FBSH overvejer
ligeledes at melde sig ud af CCEG. Vcdr. CCEG Kongressen i Odense,
er det beklageligt, at CUK ikke var informeret om, at CUK Forenings-
faner kunne have deltaget i Fancmarchcn. Ud over at have deltaget i
FBSH samt Rcjscfondsmødct i Kbh. har Naverne ved Henning
Brogaard og undertegnede, været repræsenteret ved Svendebrevs-
uddeling i Musikhuset i Esbjerg. Det var Dansk Metal, der havde invite¬
ret os til "Svendedag" Henning Brogaard var på podiet, for at berette
om Naverbcvægelsen, og der var lagt Folder rundt i Salen. Derudover
har vi også været repræsenteret på " Fremtid for Dig " på Teknisk Skole
i Horsens. Det var Formanden for Naverne i Kolding og Undertegnede,
der var der i 5 timer. Der var flere, der viste interesse for Naverne, men
både fra Esbjerg og Horsens, er der ikke noget respons. Når vi er i gang
med besøgene, kan jeg oplyse, at der cr aftalt et møde med Forstanderen
for Østersøhøjskolen og Undertegnede den 10. Juni. Mødet vil have til
formål, al fa Østersøhøjskolcn med i den nye Folder, som der cr og blev
talt om, at få lavet. En folder, der kun er baseret på informationer ang.
CUK. I den forløbende tid siden sidste Delegeretmøde, er der sket det,
at Thule samt Esbjerg Naverforcning er " Gået i Dvale " 1 Esbjerg var
det ikke muligt at fortsætte, idet Leo Lassen, der har holdt Foreningen i
gang, ikke kunne påtage sig dette pga. helbredet. For at fa tingene bragt
på plads i Esbjerg, havde jeg et møde med Leo Lassen, hvor vi fik styr
på tingene. Desuden var der en Naverforening mere i Esbjerg, som Bent
Andersen tidligere Thule, var Formand for. Bent er desværre blevet så
syg, at han ikke kunne varetage dette hverv mere, og der var ikke andre,
der ville tage over. I Thule svandt interessen for foreningen, og pt. er der
ikke nogen, der har lyst til at videreføre den, så med hjælp fra et medlem
i Silkeborg Naverne, er de CUK effekter, der var på Basen, pakket ned og
på vej til Danmark. Desværre har det vist sig, at Post Danmark åbenbart
har for vane, at lave Portostigninger hvert år, hvilket giver sig udslag i, at
udsendelsen afDen farende Svend også stiger. Det cr et godt blad, som vi
ikke kan undvære, idet det er med til at styrke sammenholdet i vore
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Foreninger. Jeg vil ikke bevæge mig mere ind på det økonomiske. Det er altid kedeligt, når sådanne ting sker, for det får også indvirkning på Hoved¬kassens økonomi, idet det er kontingent fra 25 medlemmer, der mangler, hvilket vores Hovedkasserer vil uddybe nærmere. Men mon ikke der kan
komme "Liv" i de Foreninger igen. HB møder har vi afholdt rundt i Foreninger, og jeg vil her igennem sige tak til de Foreninger, der indtil nu, har lagtlokaler og " Ører " til møderne, samt for beværtningen. Vi vil fortsat afholde møderne rundt i Foreningerne, så hvis der er en Forening, der vil se HB, så
giv Formanden besked om, hvornår I har lyst. HB vil, for at spare på udgifterne afholde HB Møder hvert kvartal. Hvis der kommer noget, der ikke kan
vente, vil der blive afholdt møde, udover de nævnte. Det kniber stadig med at få Foreningerne til at indsende Forenings data, dvs. Hvem der sidder i
bestyrelsen navnene på fra og til flyttede medlemmer. Det er vigtigt, at redaktøren får de rigtige oplysninger på Bestyrelserne i Foreningerne, så dissefremkommer korrekt i " Den farende Svend " til september. Husk at det er inden den 1. Juni, at Redaktøren skal have disse oplysninger. Der er ikke
meget nyt ang. Anne Lützhöfts bog om Naverne. Er der nogle Foreninger, der har fået henvendelse fra hende, ang. besøg i Hulen afAnne Lützhöft? For
som hun har givet udtryk for: "Jeg vil gerne møde Naver, og høre deres historier". HB har modtaget et Takkebrev fra Naverne i L.A. De takker mange
gange, for gaven, som Ove havde med til deres Jubilæum. Jeg ved ikke, om det er HB, der har en forkert mening, ang. tilmelding af Delegerede. I HB
Vedtægterne fremgår det, hvor mange stemmer hver Forening har, i forhold til antal medlemmer. Når der stemmes på Delegeretmødet, er det HB's
opfattelse, at det er de Foreninger, der overfor HB har tilkendegivet, hvem der er deres Repræsentant på Delegeretmødet. Skal det forstås sådan, at hvis
man tilmelder sig Delegeret frokost, så er man også tilmeldt som Delegeret deltager? Ja vi i HB spørger bare. Det er jo ikke sikkert, at den Forening, derafholder Pinsestævnet, lader tilmeldingen til Delegeret frokost gå videre til HB. Grunden til, at dette bliver bragt på bane er, at det har været bragt i"Svenden" ang. tilmelding, for der er jo ingen grund til, at lave 35-40 Kuverter med 12-14 Ark papir i hver, hvis der kun er behov for 20. Hoved¬
kassereren er lige så interesseret i at spare, som I er. Det er trods alt i sidste ende Foreningernes penge, som han sidder og forvalter. Der er ingen tvivl om,
at der skal nok blive gjort opmærksomt på, hvis der bruges for meget. Som afslutning på beretningen, vil jeg erindre de tilstedeværende om, at SCUK
har 110 Års Jubilæum i år. HB. Kan på nuværende tidspunkt ikke finde økonomiske ressourcer til at markere dette.
HB Formand Kaj Jepsen
Ole Bøwig: Ang. overdragelsen afHaandværkernes Rejsefond. Efter mødet i København, hvor jeg bad ham om at han skulle oprette en konto i den bank
som han plejer at bruge så de resterende penge bliver brugt der, jeg medsendte alle relevante oplysninger nemlig fondsnumre og de andre ting han skulle
bruge og der skete ingen ting. Siden skriver han til mig, jeg kan desværre ikke oprette en konto, men jeg kan ikke overdrage pengene til ham før alt er
gjort op fra banken, men han kan få en delopgørelse han kan få hvad det skal være, men den sidste opgørelse kan han ikke få før banken gjort det sidste
op. Men ellers må jeg jo hæve pengene i banken og køre til Roskilde med dem. Erik Andersen: Jeg er da glad for den sidste melding at der sker noget i
denne sag, der er ikke andet at gøre end få hævet pengene og få sagen afsluttet. Erling Rasmussen: Det hedder Rejsefonden og jeg har læst mange af
deres referater og kan ikke helt finde ud af sammenhængen mellem FBSH og Rejsefonden, det er noget forvirrende. Kaj Jepsen: Det er lidt forvirrende
med Rejsefonden og FBSH, Rejsefonden og FBSH er to ting. FBSH afholder først møde og de samme personer afholder derefter møde i Rejsefonden.FBSH er medlem af CCEG og møderne omhandler kun sager vedr. CCEG og de tilknyttede foreninger. Rejsefonden behandler kun sager vedr. forvalt¬
ning af fonden. Thomas Bech er formand for FBSH og det er dem som har afholdt Europatreffen, og det var FBSH der har søgt om Rejsefonden om
pengene, det er derfor der har været et mellemværende mellem Ole Bøwig og FBSH som nu er afsluttet. Hans Emborg: Ang. sekretærer de har det med
at glemme, var det ikke lettere at man tog medlemslisten fra HB satte vore jubilarer ind, vi kunne også have en side på hjemmesiden, hvor man kunne
skrive de oplysninger ind som skal i bladet. Frank Petersen: Der har tidligere været talt om stof til bladet. Vi har noget liggende som kan bruges til
Svenden, skal det være gammelt eller nutidigt. Henning Brogaard: Jeg har talt med Anne Lützhöft og hun har været svær at få fat i, der har været
problemer med hendes mail post. Frode Zachariassen. Det er fin ide med at få oplysningerne på nettet men, hvis det er flytning eller adresseændring,hvem får så besked, postvæsenet skal vide det. I må gerne sende det til os og så går vi videre med det. Christian Samsø: Det er angående mærkedage iSvenden det drejer sig om, og kan i ikke, så kan Erling finde ud af det, det er enkelt. Richard Schmidt: Vi kan let finde alle mærkedage, men vil folk altidhave dem i bladet, det er noget foreningerne bestemmer. Det kan i tale om derhjemme i foreningerne, og er det sådan, bliver det gjort. Kaj Jepsen: Ang.tilmelding til delegeret frokosten kan man godt tilmelde sig uden at være delegeret. Herefter gik bestyrelsens beretning til afstemning og blev enstem¬
migt vedtaget med applaus.
9. Hovedkassens regnskab.
Kassereren Frode Zachariassen oplæste regnskabet og herefter blev der mulighed for at stille spørgsmål til regnskabet. Christian Samsø: Jeg kan se atudsendelsen af den farende svend er den samme men hvordan er nedgangen i kontingent fremkommet. Frode Zachariassen: Det er de foreninger som er
nedlagt bl. a. som er årsagen til nedgangen. Frank Petersen: Med hensyn til budgettet kan jeg se at du får 21.000 kr. ind i år, hvordan vil du forklare det.
Frode Zachariassen: Det er de prisstigninger som træder i kraft fra 1. juli i år. Jeg går ud fra, i alle har fået meddelelsen om prisstigningen på D.f.S. Dader ikke var flere spørgsmål til regnskabet gik man over til afstemningen og det blev enstemmigt godkendt med applaus.
Budget: Frode Zachariassen oplæste budgettet det var en orientering. Erik Andersen: Kontoen: rejser er på 5.000 kr. og sidste år var den på 10.000 kr.
og blev overskredet med 3.700 kr. så kan jeg ikke få de 5.000 kr. til at hænge sammen. Anton Paulsen: De udsendte prisstigninger er jo ikke besluttet.
Frode Zachariassen: Med hensyn til rejser prøver vi i år at holde udgifterne nede, der var mange rejser sidste år. Med hensyn til prisstigningerne har visendt det ud som et forslag, det koster at sende den farende svend, vi kan godt tage det op som indkomne forslag. Christian Samsø: Vi kan ikke gøre
noget ved udefra kommende prisstigninger og jeg ser ikke der er nogen grund til at stemme om den. Dirigenten Otto Westergaard: De nævne prisstig¬
ninger burde HB ikke have godkendt, de skulle først vedtages på et delegeret møde som en kontingent forhøjelse. Dette stykke papir kan vi kun
fremlægge som indkomne forslag og så få det vedtaget der.
10. Beretning D. f. S. v./ Richard Schmidt
Nu er der gået et år, og det er ikke altid let at få det hele til at hænge sammen. Der er altid foreningerne der ikke får sendt deres indlæg til tiden og så kander let gå kludder i den, nogle sender også for meget, men er der plads sætter jeg det hele i bladet. Siden vi skiftede trykker går det rigtig godt med at fåbladene til tiden. Med hensyn til adresselisten, vil jeg meget gerne, at jeg får rettelserne til tiden, da der er mange som bruger den. Jeg har nu lavet en
seddel til oplysninger og den deler jeg rundt og forventer at jeg har den udfyldt fra jer i morgen. Jeg ser at ikke alle har deres hjemmeside a jour, jeg vil
gerne hjælpejer, hvis i har nogle problemer. Jeg er glad hver gang jeg får et blad færdig og får det hele med.
Richard Schmidt, Redaktør.
Karl Jensen: Jeg havde for nogen tid siden nogle som ikke fik bladet og du sagde, at det skulle du nok bringe i orden. Nu får jeg at vide at det skal være
en skriftlig henvendelse. Nu regner jeg med, at i får det bragt i orden, så han får sit blad. Richard Schmidt: Nu er det ikke første gang nogen henvender
sig til mig fordi de ikke får deres blad, det er Frode afdeling og jeg sendte en mail straks efter henvendelsen. Frode Zachariassen: Det medlem som du
nævner Karl, det har jeg undersøgt, han er udmeldt 31.12. 2007, og derfor får han ikke bladet. Laila Petersen Randers: Takkede Richard for hans store
arbejde og at han altid var villig til at hjælpe, når det var problemer med hjemmesiden. Da der ikke var flere spørgsmål til redaktøren gik man over til
afstemningen og beretningen blev enstemmigt godkendt med applaus.
11. Beretning hjemmesiden v/ Erling Rasmussen
Hjemmesiden er vokset og der er mange som ser den, det kunne være rart, hvis der var nogle som kunne skrive og lægge nogle billeder ind. Der nogle
som ikke opdaterer deres hjemmeside og der så ligger gamle ting som skulle være slettet. Så er der nogle nyheder. Rejsefonden fra 1952 dl 1988 som jeghar skannet ind, jeg har nu fået de sidste referater til 2009 så nu kan i gå ind og se historien, det er interessant læsning. Med hensyn til at kunne rette i
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databasen er jeg betænkelig og Frode ser det jo ikke, hvis man retter adresser, med hensyn til at søge personer har vi ikke meget og vi må ikke oprette
register for personer under 70 år. I kan sende oplysninger på Excel så kan jeg let sætte det op til hjemmesiden. Med hensyn til billeder har vi udvidet
siden til 6 MB så kan i have dobbelt så mange billeder, hvis i kun bruger 700 pixels i bredden. Svenden er nu i post script format og så kan i søge på ord.
Erling Rasmussen,Webmaster
Hans Emborg: Kan vi selv gå ind og redigere sidste rejse og hvordan gør vi det. Erling Rasmussen: Det har fungeret i 4-5 måneder og i går ind på jeres
side og der kommer 2 felter op og der kommer en tekst op og i sætter dataene ind, så kommer det automatisk på siden. Frode Zachariassen: Det er
nødvendigt at jeg får besked for at afbestille bladet. Beretningen blev godkendt med applaus.
12. Beretning Arkivet v/ Vagner Sørensen
Der er ikke de store ting at berette, vi sidder og roder i de gamle papirer og har fundet materiale fra pinsestævnerne i de gamle blade og arbejder
videre med dem. Der er nu igangsat en systematisk gennemgang at den farende svend fra Bladets start og alle de navne der er fundet, er sat i et en¬
kelt register, så man kan finde frem til dem senere, der er nu fundet 1200 navne i Meddelelses Bladet fra 1897-1900, men vi savner materiale fra før
den tid og har nu fået en mulighed for at se hvad Berejste Håndværkere i København gemmer i kælderen. Med "Den farende Svend" er jeg ikke
kommet så langt endnu, men har mange navne bare på et halvt år. Med hensyn til husleje af lokalet kan jeg se der er afsat 5.000 kr. og den udgift
afholder CUK, vores vært er kreativ og kommer med huslejestigninger så det bliver nok snart vores tur, men vi må kunne finde en anden løsning på
denne udgift. Vi har kasseret en del gamle D.f.S.så vi gemmer nu kun 25 stk. af hver for at få mere plads. Det var alt fra arkivet.
Vagner Sørensen, Arkivforvalter
Erling Rasmussen: På hjemmesiden kan vi se hvad vi har i arkivet og hvordan det skulle se ud hvis vi skanner det ind og opbygger det med det som
Vagner administrerer. Der var tale om at få nogle til at betale for huslejen og det skal vi være forsigtig med at blive afhængige for giver vi det til
andre hænder ser vi det ikke mere. Da der ikke var flere spørgsmål blev beretningen godkendt med applaus.

Punkt 13 til 22 følger senere.

Formandens Spalte.
Endnu et veltilrettelagt Pinsestævne med dertilhørende Delegeretmøde er overstået. Flere emner blev drøftet på Delege¬
retmødet, hvor det foregik i en behagelig og sober tone. Efterfølgende var der flere der undrede sig og ikke mindst HB
over, at der ikke blev udnævntÆresmedlem samt Årets Nav. HB er klar over, at de også kan foreslå personer til Årets
Nav samtÆresmedlem. HB mener, at det er Foreningerne, der først og fremmest fremsender forslag ang. dette. Ved at
fremsætte et forslag til Årets Nav ellerÆresmedlem afCUK, anerkender de det arbejde, som personen har gjort for For¬
eningen eller CUK. Vi må håbe, at vi til næste Delegeretmøde i Fredericia, har faet forslag fra Foreningerne, så vi ikke
står i den situation igen. Jeg vil endnu en gang sige tak til Silkeborg for et godt stævne, samt til de Delegerede for den
tillid de viste, ved at give mig 2 år mere på Formandsposten.
Med kno

Kaj Jepsen
Formand CUK

FREDERICIA
Hulemøde D. 3/6-2009. Så blev det tid til sidste hulemøde inden ferien, der starter d. 3/6 og slutter d. 1/8. Hulen åbner
igen den 1. August, kl. 12:00. Alle er mere end velkommen til at møde op. Så er sekretæren igen på banen, med en ny
hofte, så han er næsten så god som ny. Formanden bød velkommen til 14 navere og navervenner, derefter indtog vi den
varme mad som Vera (hulemor) havde fremtryllet. Tak for mad Vera. Så var tiden inde til hulemøde. Formanden fortalte
om pinsestævnet i Silkeborg, som havde været rigtig godt. Så en stor tak til de 4 medlemmer fra Fredericia der deltog.
Så var der lidt internt som ikke bør berettes her, udover at 3 gæve piger Orsa, Lis og Anette, lavede klokkespil da de
havde haft fødselsdag siden sidste møde. 12 medlemmer havde været på udflugt til Als og Sønderborg. Det blev en god
dag med besøg på et gammelt museum, der havde alt hvad et gammelt museum skulle indeholde. Senere var der besøg i
hulen i Sønderborg, stor tak til Karin og hendes medlemmer for en hyggelig dag. Så vil jeg lige minde jer om tilmelding
til grillfesten, i Madsby Legepark. Lørdag den 11/7 kl. 13:00. Navere fra andre byer er også velkommen til at møde op
og få en hyggelig dag. Sidste tilmelding er den 4/7, til Vera på tlf.28 96 94 60. Husk at melde jer til så vi kan få en god
dag ude i naturen, med skønne omgivelser. Kom nu! I må alle have en god sommer. Velmødt den 1. August, i hulen.
Med kno i bord Philip
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FREDERIKSSUND
Til hulemødet d. 5.juni 2009 blev en stille men hyggelig
aften, da der kun 8 der var mødt op til denne huleaften.
Per Vejen bød velkommen i formandens fravær. Per og
Poul berettede om det netop overstået Pinsestævnet i Sil¬
keborg og det var efter deres udsagn gået godt
derover. Der blev ad også slået på klokken denne aften.
Den første, som overraskede alle ved, at slå på den, var
Poul Berg, han har jo haft fødselsdag, men han kunne ikke
huske om det var 27 år eller om det var omvendt? Den

anden, som gik den tunge gang til klokken, var Gunner
Vilhelmsen, som kunne berette, at han har haft 40 års jubi¬
læum, som selvstændig. Der skal lyde et stort tillykke til
Gunner fra CUK-Frederikssund. Hvad angår udstillings-
vognen har der også været travlt med, at få den færdig, så
vi kunne få den Græsted Veterantræf i Pinsen. Men der
skal lyde en stor tak til Arne og Per Jensen, som har lagt et
stort stykke arbejde i vognen, så den kunne blive
færdig. Aren og undertegnet havde et par pragtfulde dag
med udstillingsvognen på Græsted Veterantræf. Der var en
stor interesse i at høre om vores forening. Der blev fortalt
røverhistorier afArne, som tilbød gamle historier for en
halvtresser og nye for en hund. 2.pinsedag dukkede
Freddy & hans Bitten op, og det var hyggeligt, at de kom
helt far Holbæk. Men vi kunne godt tænke os, at der var
flere der var med til, at hjælp med i vognen. Vi sluttede en

hyggelig aften med at synge minderne.
CUK-Frederikssund vil ønske tillykke til.
Leif Bergstrøm med de 70 år. 25-07-2009
Aksel Gustavsen 19-07-2009

Eugen Uhl. 01-08-2009
Søren Bisgård 05-08-2009
I ønskes alle en rigtig god sommer, og vis ses igen til grill¬
aften fredag d.3. juli. I hulen.
Med knoen i bordet,
Gumminaveren.

HERNING
Referat fra hulemøde 20/5. Vi var samlet 6 navere til vores
møde - men det blev som sædvanligt et rigtig hyggeligt
møde især fordi Vagners kone Lis var gæst og hun havde
medbragt dejlige HJEMME BAGTE BOLLER til forsam¬
lingen. VI havde endvidere den store glæde at vores gode
naver kammerat Montagen deltog med alt sit udstyr. Hen
deltog endog med godt humør og dejlige historier - tak til
dig Montage, vi har savnet dig. Ja, så går snakken jo som
sædvanligt - denne gang kom vi "rundt" om motor vejs
projektet i Silkeborg - hvor skal den egentlig gå - måske
findes der snart en ny løsning - mon den liver færdig i
vores levetid? Vagner foreslår at vi graver en tunnel fra
Funder til Silkeborg - mon det kan nå at komme med i
projektet. Formanden foreslår at vi lægger en LINIAL fra

2 punkter og laver vejen her - han mener at dette ville
kunne gennem føres uden gener for nogen. Vagner fik
overrakt gaver fra hulen - men det var måske lidt
ubetænkt som af os, at det blev denne aften for Lis mente
bestemt han skulle dele udbyttet med hende! Men så blev
der skænket i glassene afVagner - så skål og tillykke til
Vagner. Så var det formandens tur - han orienterede om at
det havde været svært at få deltagere nok til de sidste ar¬

rangementer, han rejste derfor spørgsmålet, om vi havde
for mange arrangementer eller laver vi for få. Er det fin¬
anskrisen der slår igennem eller hvad? Så lidt fra Flem¬
ming vedr. Mosel turen. Han fortalte at der er bestilt 80
sengepladser i Mesenich og at festen bliver afholdt på
terrassen (overdækket) ved hotellet, så der mulighed for
en dejlig Mosel tur også i år. Flemming havde en hilsen
med til os fra Arne Brogård dvs. Fluesnapperen fra Ma¬
laga. Der var en hilsen fra vores guider Lillo og Claus fra
Langsted. Flemming fortalte at de havde haft guldbryllup
for kort tid siden - det ses godt nok ikke på de 2 - selvom
Claus ofte fortæller om hvor MEGET han er gift! Kære
Montage (jeg håber ikke du bliver sur på mig nu - så har
du jo lejlighed til for en enkelt gangs skyld at skælde mig
ud. HA HA!) Men der var en lille sød bemærkning som
du vist nok gik glip af fra de vise naver kammerater, som
mente at du faktisk var en heldig mand for du er SMED
og har stadigvæk både ilt og gas med dig. Jeg glemte at
fortælle at Lis havde det mest vidunderlige marmelade
med til bollerne - det endte med at jeg roste det så meget
at jeg fik resten med hjem - tak Lis.
Med kno i bordet. Jonna

HØRNING
Årets fugleskydning blev afviklet i parken hovedvejen 213
Hasselager, med 13 tilmeldte skytter. Allerede ved det
dejlige morgenbord i det fri, blev der lagt op til revanche,
det kan ikke passe at Kirsten B. som gav morgenkaffe med
det hele, igen skal være fuglekonge. Fra kl. 10.00 hvor
skydningen begyndte, blev der gået til den, 43 min. efter
faldt kronen for Bentes skud. Kl. 12.22 lige inden spis¬
ning, faldt højre vinge, det var Flemming der skød den
ned, men inden da havde Vase skudt næbet og venstre
vinge ned og Kalle taget halen. Efter et velanrettet salat¬
bord og noget godt grillmad, fortsatte skydningen. LeifS.
traf halsen kl. 14.50 og en time senere blev brystpladen
skudt ned og årets fuglekonge 2009 blev hyldet. Det blev
Flemming møntvender som blev hyldet med gaver og
navneplade til opsatsen. Endelig en mand på denne place¬
ring. Andre placeringer, 5 skiver nr. 1 Herbert, nr. 2 Ka¬
ren. 10 skivet nr. 1 Herbert, nr. 2 Kalle.
August 7-8-9 camping hos Anne og Nils øster højst. Husk
at tilmelde/bestille telt eller campingvogns plads, eller
soveplads på tlf. 86 92 33 18 inden, af hensyn til forplej¬
ning, m.m.
M. V.H. Jens Hansen.
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KOLDING
Hulemødet d. 29-5. En lille skare på 6 medl. var mødt op.
Takker mange gange for et vellykket Pinsestævne og en
rigtig god bustur i det skønne område ved Silkeborg. Nu
håber vi at der møder flere op til vores generalforsamling.
Naverhilsen Karen.

KØBENHAVN
Siden sidst har der "kun" været Svende-Hulemøde den

28.5, men, men, men. Vi var skuffende 4! 2 var godt nok
bortrejst, men alligevel. Heldigvis skal man bare være
mindst 1 til at hygge, så det gjorde vi. Når disse linjer
læses, er vi i fuld gang med ferie (+/- sommer). Næste
arrangement bliver først i september (Navervennernes
Skovtur), og dog. En fugl fra Strøby Egede har fløjtet
melodien til "Bordets (og havets) glæder" og den
skulle være god nok. Nemlig, at Ilse & Sven Aage også i
år vil afholde Havemesse. Det skulle blive lørdag den 1.
august. Check med formanden eller Ilse & Sven Aage når
tiden nærmere sig, og du ikke er blevet kontaktet. Det er
henholdsvis mobil 26 73 88 65 og telefon 56 26 63 28. En
dag/afiten der virkelig batter! Desværre (!?) har jeg ikke
mere at berette. Så god sommer til alle med håb om at
mange af os ses snart ses igen.
Arrangement: 1.8. (?) Kl. 13.00 Havemesse
Med sommerkno I bordet, Niels "2m "

LOS ANGELES
I dag er det den 10. juni, så jeg må vist hellere skrive lidt
nyt fra Los Angeles. Siden sidst har vi ikke haft møde men
der er alligevel sket en del. Forst kan jeg fortælle at vi har
besøg af Bruce Bro, Director ofDelopment fra Det Dan¬
ske Immigrant Museum og en ung mand, Jon Jeppesen fra
Aarhus Danmark. Jon har været som kandidat på den Dan¬
ske Immigrant Museum i Elk Horn, Staten Iowa og nu
kom han så til Naverhulen i Monrovia for at hjælpe os
med at nedskrive om alle vores antikke ting og sager. Han
bruger selvfølgelig digitalt kamera og computer, så fjer og
blækhus er altså gået af mode. Han stiftede bekendtskab
med en mindre bjørn, da han åbnede døren til Lille Hulen
(Indenfra). Han fik meget hurtig lukket og låst døren og
han fik også hjertebanken og sov måske ikke så godt den
nat. Naver Jorn Hansen har tilbragt nogen tid sammen
med Jon og har været behjælpelig. I disse dage er naver
Bill Knudsen også i Naverdalen og hjælper til også. På
fredag har vi så vores juni hulemøde. Jeg kan også berette
at naverne var behjælpelig til at bemande poster ved Den
Danske National Commitee, som Naver Kent Hanson jo er
blevet formand for. De afholdt deres årlige picnic (Grund¬
lovsdag) i La Habra Height i en dejlig stor park. Der var
cirka 300 trofaste danskere og venner der deltog. Vejret
var typisk dansk, ikke for varmt men dejligt. Foruden alle
disse hændelser så måtte jeg også fremstille en dirk (Ikke
Dirch Passer) til et låst klaver og den kom til at virke, så

klaveret spiller godt igen. Endnu en ting måtte repareres.
Vores store runde gamle bord fik pludselig ondt i det ene
ben, som så måtte have hjælp hurtigt muligt. Det fik lim,
skruer og en kærlig hånd, så det er på plads igen til brugen
på fredag aften.
MedKno Arne O.

NAKSKOV
En tak til Silkeborg for det netop afholdte Pinsestævne.
Det var et godt vellykket stævne, selvom man brugermit
åsyn på 100 kr. uden at betale noget sponsorat. I er tilgi¬
vet. Hulemødet fredag d.5/6 var vi 4 naver 1 nv. plus 1
gæst. Kurt var som sædvanligt kommet kl. 13.00. så 5
naver ud af 6 var fint. Der blev fortalt lidt om pinse¬
stævnet, og om Fredericia var langt fremme med deres
forberedelser, til næste års pinsestævne. Der blev aftalt, at
der ikke er fællesspisning mere, der kan kun forventes
mad til hulemøderne, hvis man har tilmeldt sig, og udebli¬
velse uden afmelding senest 2 dage før, betales samme
beløb som er prisen for maden. Fluekassen skal ikke have
den ekstra udgift mere. Næste hulemøde er som sædvan¬
ligt første fredag i juli kl. 18.00. Nakskov ønsker alle en

god sommerferie.
Med kno i bordHenning

NÆSTVED
Siden sidst. Vi har haft besøg af 10 navere og navervenner
fra Odense, og der deltog 13 fra os selv. Gæsterne ankom
til frokost hvor vi spiste sammen det blev en dejlig dag
hvor der blev spist og sunget, stemningen blev i top og der
blev slået på klokken flere gange vi sluttede ca. ved 20.
tiden, jeg kan kun anbefale at vi prøver det en anden gang
så tak for besøget. Vi var 4 friske som deltog i pinse¬
stævnet her fra Næstved selv om vi ikke var flere havde vi

nogle dejlige dage. Vi her fra havde valgt at bo på cam¬

pingpladsen, det var der også andre som havde for vi var i
alt 25 på pladsen, så det gik ikke stille af sig der var høj
stemning på pladsen nogle gange måske lidt for høj. Selve
festen, huleaften gik strålende, vejret var med os, jo det
kunne ikke være bedre. Så tak til Silkeborg i gjorde det
godt. Det oplyses her at vi holder lukket hele juli måned
og der vil ej heller være hulemøde. Mærkedage. Marianne
kan fejre sin 60års fødselsdag den 13. august, og Peter
Rasmussen kan den 29. august lige dan fejre sin 60 års
fødselsdag.
Med kno Ove.

RANDERS
Kristi Himmelfartsdag var stort set alle mand plus nogle
gæster af hus for at deltage i vores traditionsrige tur fra
Randers Bro til Fladbro. Hans og Hanne gik med helt ud
til Regnskoven - de skulle også lige nå en rund fødselsdag
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i familien, men de vendte heldigvis frygteligt tilbage se¬
nere på aftenen. Vi havde som altid trækvognen med, så
ingen risikerede at lide længe af tørst undervejs. Sådan en
vogn er jo tung at trække, så vi var nødt til at holde mange
pauser for at hvile og prøvesmage lasten. Kapslerne lagde
vi i lommen til senere afregning, og derved blev lommerne
så tunge, at vi var nødt til at holde pause... Efter disse
hårde strabadser nåede vi ud til Julles dejlige have, hvor
Jørn og Grethe stod klar med varme pølser. Her var det
også godt at hilse på Kim og Laila, der var på hyggevisit.
Faktisk begyndte strabadserne først efter frokosten, for
dæmningen havde været under behandling afdiverse store
maskiner, så stien var smal og blød med langt ned til
begge sider - en rigtig udfordring for den friske flok, der
nok engang nåede i mål og kom hjem i hulen til Jørns
kødgryder og en hyggelig aften. Jørn beholder pladsen. En
uges tid senere mødte nogle af os glade og forventnings¬
fulde op til stævne i Silkeborg. Vi vidste, det ville blive
godt, for det havde jo allerede stået i bladet, og det blev
det. Stor tak til Silkeborg for et flot, veltilrettelagt pinse¬
stævne. Grundlovsdag havde vi hulemøde, og vi sad 12
rundt om bordet. Her tog vi stilling til livets store spørgs¬
mål: v Skal man anlægge skæg, når man bliver bedstefar?
v Kan en hane gø?
v Skal den, der ringer med klokken, også selv have en øl?
Undervejs nød vi den nybagte bedstefars kogekunst. Tak
for mad, Peter. Til næste huleaften, den 3/7, tænder vi
grillen. Opgaverne er fordelt, og maden kommer til at
koste 50 kr./person. Turen til Kolding bliver den 12/9.
Sidste tilmelding bliver til hulemødet den 7/8.
Kno i bordet, Helle

mer. Velkommen til hulemøde 4/9 2009. HejSilkeborg....
vi siger bare waw for et pinsestævne... fantastisk. Tusinde
tak. Vi undskylder hvis Samsø Naverne har haft en uheldig
optræden.
Samsø Naverne.

Pinsen kom med usvigelig sikkerhed og det samme gjorde
pinsestævnet. Man skulle næsten tro, at Silkeborg Naverne
havde forbindelse med de højere magter. Utrolig flot vejr
- om det så smittede af på pinsestævnet må stå hen i det
uvisse - men et er sikkert: hele arrangementet stod fuld¬
stændig mål med vejret. Flot, flot!!!! Tak til Silkeborg her
fra Samsø. Vi fik i forbindelse med HB mødet godkendt
vores reviderede vedtægter. Disse vil snarest muligt blive
omdelt til vores medlemmer. Sommeren står for døren, så
vi går i "naversommerhi" her på Samsø. Vi mødes igen d.
4/9 2009 kl. 19.00 til hulemøde.

Bådflygtningen

SILKEBORG

MEGET alvorlig forbrydelse
äSSäSSSÄSiäiLtt,""*let en hvid Ivcco lastbil fra Linrtl er fernem ]iK blevet stjA-jhnuMr TP 97 T1 »«»trermg»-Oet *r en øl-lastbil. n helt «hnuidelif lasUjil,

ROSKILDE
Sidste hulemøde havde vi den 29. maj. Et lille sluttet sel¬
skab må man sige, i alt 9 fremmødte. Vores næstformand
bød velkommen da vores formand var på ferie. En stille
men hyggelig aften. Igen i år inviterede Kristian på heste-
vognstur, det blev den 17. maj, så 11 glade naver mødte
op hos Kristian i Gevninge, og fik en dejlig natur¬
oplevelse, vi kørte en smuk tur rundt i Ledreborg skovene,
efter turen spiste vi vores madpakker hjemme hos Kristian
i hans værksted, højt humør og tak for en dejlig dag.
Juni mødet er aflyst p.g.a. festival
Program for juli. Hulemøde den 31.-7. Grillaften, så husk
mad til at grille.
Hulevagt Gitte og Poul.

SAMSØ
Vi var 8 fremmødte til sommerens sidste hulemøde. Flem¬

ming lagde en god beretning fra pinsestævnet. Pinse¬
stævnet 2011 var samtale evne den aften, men med blan¬
dede meninger, men alligevel positiv. Der blev en dejlig
aften med klokkeklang og hjem i måneskin. God Som¬

Tak til alle der deltog i pinsestævnet i Lunden. Der var
122 tilmeldt til pinsen og noget som jeg aldrig før havde
set 20 faner. Flot - flot. (Sidste mdrs. blad) JA - ja nu
har jeg prøvet noget nyt at være forud, det har ellers altid
været det modsatte der har været fremherskende. Så endnu
en gang tak til alle, vi kunne jo ikke kunnet klare denne
hørtel alene, at det gik godt skyldes jeres gode og positive
indsats, alle beregninger holdt vand altså tilrettelæggelsen
var i orden, med andre ord vi havde styr på det. Der vil
blive afholdt en SJATTE fest for de som gjorde den store
arbejder indsats godt 20 medhjælpere for uden jer havde
det ikke været muligt. Det var jer der gjorde arbejdet. Der
var bare lige det!! at Jens "Kok" er på sygehuset i Viborg
ikke det bedste sted at tilbringe en pinse, nu når det var
ham der stod for alt omkring maden, så var det godt, at der
var assistenterne, assistenttrænere som kunne deres hånd¬
værk, men han var ikke alene på Viborg sygehus, fru.
Schaffer fra Kegnæs var der også, Leif Rohde blev også
indlagt pinselørdag, vi vil ønske alle en god bedring til jer.
Skulle vi nu ikke se frem ad, sommeren er jo over os. I juli
har vi et jubilæum den 1/7 det er John Reiche som har 25
års jubilæum i Naverne og så er der den der Hanne som
træder ind i pensionisternes rækker, tillykke til jer to.
Ka i så holde jer fugtige Svende.
Skriverkarlen
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SLAGELSE
Først en stor og varm tak til Silkeborg for et forrygende
godt Pinsestævne. Det kan ikke gøres bedre. Hulemødet d.
05.06.2009 blev indledt med sang nr. 15. Det var dejligt at
såmange (6 svende og 2 NV) var mødt frem til trods for at
det var Grundlovsdag. Formanden orienterede især fra
delegeretmødet, men også om Pinsestævnet som helhed.
Hovedrengøringen blev aflyst fordi Grethe og Erik havde
ordnet det ved klargøring til hulemødet. Flemming og Mo¬
gens har tilbudt at stå for den musikalske underholdning
ved Set. Michaels Nat d. 25. sept. Vi prøver at gennemføre
lørdagsfrokosten d. 20.06.2009 kl. 13.30. Grethe og Erik står
for arrangementet og ringer rundt ang. tilmelding da vi er
for sent ude med dette. Minderne blev sunget ca. kl. 22.00
hvorefter hulen blev forladt i god ro og orden. (Som sæd¬
vanlig)
Med kno i bordet: Erik

ÅLBORG
Huleaften onsdag, den 3. juni 2009. Der varmødt 11
svende samt 2 gæster. Dette var vort sidste hulemøde
inden sommerferien. Vi startede med at synge nr. 32. Deref¬
ter gik vi over til optagelsen af et nyt medlem, Karl Johan.
Formanden konstaterede, at Karl Johan opfylder betingel¬
serne formedlemskab. Karl Johan fortalte derefter lidt om

sig selv - og det var ikke småting, han kunne berette om.
Forsikringsmægler, foredragsholder, direktør forAalborg
Væddeløbsbane, direktør for Vejle Boldklub, shipping,
Stena Line og projektleder var nogle afnøgleordene i Karl
Johans liv. Han har rejst rundt i hele Europa. For tiden
driver han Aalborg Slotskro med liv og sjæl. Formanden
berettede om stævnet i Silkeborg, som var fuldt på højde
med stævnet i Aalborg. En stor tak til Silkeborg for et par
dejlige dage skal lyde herfra. Lørdag den 20. juni er der en
lille afslutningskomsammen i Hulen. Ellers er der lukket de
andre junilørdage. Kurt lovede at ringe rundt ang. den 20.
juni. Til slut sang vi „Når samlet er vor naverflok".
Hav en rigtig god sommer alle sammen.
Hulemor Lis

STOCKHOLM
På Valborgsaften var vi samlet i hulen på Ingarø for at få
en bid mad og tænde ild på det store bål. Maden fik vi,
men bålet kunne vi ikke tænde, det var for tørt rundt om på
marken, og det blæste formeget, men det var ikke tørt i
hulen. Vi hade surprise d. 15. maj, og det blev Tyroleraften
medAlpmusik og forskellige pølser til, og vi fik se Grethe
Strange fra Århus på besøg. Vi hade avslutning for foråret
og fik kalvsteg og apricos fromage, som blev skyllet ned
med rødvin. I Silkeborg blev Pinsestævnetmeget vellyk¬
ket, og vejret var på det bedste humør, og folk på gaden vi
traf og spurgte efter Lunden, de hade læst i avisen om
stævnet og kunne vise vej.
Program forjuli.
D. 12. juli Fugleskydning.
D. 24. juli Boulespel.
Hilsen Onkel Anders.

ÅRHUS
Hulemødet den 15-5, var noget helt specielt - da vi
havde to 50 års naverjubilarer I hulen. Det erAage og Hol¬
ger Tjerrild, de havde inviteret navere og familie i hulen, til
en dejlig middag, vi fik skipperlabskovs samt øl/snaps til
maden (maden havde Kaj lavet) og han havde fundet den
store gryde frem for vi var rigtig mange i hulen der ville
ønske jubilarerne tillykke! I sin tale til jubilarerne kom for¬
manden ind på hvad der hændte for 50 år siden, han havde
b.l.a. fundet ud af at timelønnen dengang for en tømrer var
4.50 kr. Eftermiddagen talte Holger, han varmeget glad for
at så mange var kommet i hulen for dele dagen med ham
og Aage! Vi fik et meget interessant indblik i
Holgers ungdom og rejselyst, fra han rejste hjemmefra og
til han mødte sit livs lys Erika i Baden Baden. Ville ønske
jeg kunne gengive mere her fra hans beretning, Holger er
en eminent fortæller! Til kaffen fik vi de lækreste lagkager.
På svendenes og egne vegne siger vi mange tak for en
dejlig huleaften!
Hulemøde d. 10-7
Hilsen fra smilets by. Lis

K.D. Anlæg og Belægning
Alt Anlægsarbejde udføres, Bl.a. granit med mere j

V. Kim Dupont, Eyvinds alle 1-1 Dalum
5250 Odense SV. Mobil 29601912

a/EVS/V1 Øéns Værtshus W

Billard Dart
Kirketofte 1. Samsø
Tlf: 86 59 OO 27

y GLARMESTEREN
ej Kant svende
Håndværker- og naversange

Gårdsange
Sømandssange

Salg af CD „Foran for masten"
Giro 4I3 klassikere

Booking: Anita Bondy telefon 44 91 90 09, 21 65 89 49
anitabondy@adslhome.dk www.glarmesterenssvende.dk

Bar NO. 41 Bodega
Staldgårdsgade 41

7100 Vejle
Tlf. 75 85 16 13
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HOVEDBESTYRELSEN:
Emner til hehandling i HB. skal være formanden i hænde
senest den 25. i måneden. Adresseændring indland.
Formand: Kaj Jepsen
Bøgevang 16. Brejning. DK-7080 Børkop.
Tlf. 7586 9335 • 3070 5576 • E-mail: liskaj-d-j@mail.dk

Næstformand: Henning Brogaard
Rødbyvej 113- DK-4900 Nakskov. Tlf. 5495 5665
Mobil 2449 6474 • E-mail: hebro@vip.cybercity.dk

Tilmelding og udmelding af medlemmer, bladforsendelse i
indland

Hovedkasserer: Frode Zachariassen
Rustrupvej 26B • DK-8653 Them.
Tlf. 8684 9268 • E-mail: frode26@mail.tele.dk
Bank: Arbejdernes Landsbank i Danmark, konto: 53470388708
Arbejdernes Landsbank fra udlandet, konto:
DK4353470000388708 • Swift: ALBADKKK

Bladforsendelse til udlandet op sekretær:
Ove Graae. Runestenen 52, DK-4700 Næstved
Tlf. 5577 3931 • E-mail: frgraae@ofir.dk
Redaktør: Richard Schmidt

Skanderborgvej 13A,1, DK-8362 Hørning
E-mail: naverne@gmail.com • Tlf. 8692 2901 • Mobil: 2160 6792
Deadline den 10. i måneden.

Forsendelse af CCEC.RI ADFT:

Vagner Sørensen, Egevænget 1. DK-8382 Hinnerup
Tlf. 4094 2619 • 4093 1963 E-mail: vagner@egevaengetl-29.dk
Udstillingsvogn: Udstillingsvognen står i Holbæk og spørgsmål
angående udlån af vognen bedes rettet til:
Ole Puggaaard. Ladegaardsparken 67,"" • DK-4300 Holbæk.
E-mail: o.puggaard@hotmail.com

Produktion: imprint grafisk : 5572 6692

Hos os er
du altid
velkommen!

Dit lokictle øl depot

Boje Tlf. 40824283 Alt i Hancock og Vestfyen produkter
Jens Tlf. 86667694 Fadøl, øl, vand og vin.

ü>telke'ö #aötf)auö
Hotelrestaurant

Bollingstedter Strasse 2
24852 Langstedt, Tyskland
Vi taler dansk.
Kulinarisk Buffet, se www.stelkes-gasthaus.de

<
n

Jakon A/S
Bygningsentreprise
Baltorpbakken 9, 2750 Ballerup
Tlf. 44 83 02 OO

www.jakon.dk

biankas sommerhusudlejning.
Billig udlejning af sommerhuse med og uden svømmepel.

Ring efter materiale
tlf. 7591 1940 fax. 7593 4019

email: bianka@bianka.dk • webside : www.bianka.dk

VIOLA PUB
Søndergade 21 • 6000 Kolding • Tlf. 75 53 76 90

Helle Krogsgaard

KRONE

TAXI

1
7550 2700

Imprint Grafisk
Thurøvej 8 • 4700 Næstved • Tlf. 5572 6692
www.imprint.dk ■ imprint@imprint.dk

Iä
CITY CAFE'en
Fønnesbechsgade

Herning
Tlf. 9722 5574

stedet, hvor venner mødes

VELKOMMEN TIL NAVERTORPET
Telefon 46/857 028 629

Torpvägen 4,
S-134 64 Ingarö Sverige.

BORGERKROEN

Vestergade 37, Vejle.
Stedet hvor naver og andet godtfolk mødes.

Bodega
GADESPEJLET

Østergade 18 HERNING 9712 30 08

Lad os se på
din privatøkonomi — -

med friske øjne 51 Arbejdernes Landsbank
Filialen i Silkeborg • Tværgade 7 • 8600 Silkeborg • E-mail5347@al-bank.dk

Telefon 38483047 • Direkte 38483588 • Telefax 38483147



AFSENDER:
Hovedkassen

Rustrupvej 26 B,
DK-8653 Them
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DANMARK

Evt.: „Returneres ved varig adresseændring"

...vil du sejle
eller blot ro...
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v/Carl-JohanJensen
Slotsgade 35,9000 Aalborg- 9» 1215 89
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Set. Jørgens Park

55 72 11 95
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Åbningstider:
Hverdage fra kl. 6-18
Fredage dog til kl. 19

Byggefirmaet
Johansen

Solbjerg Hovedgade 72b. Tlf: 8692 6122
8355 Solbjerg. Mobil: 3095 0665

Formand for foreningen i Århus
www.byggefirmaet-johansen.dk

: lUefs:
Frederiksberggade 4 - Silkeborg - Tlf. 86 82 05 91

LUMSKEBUGTEN
Havnegade 33 i Vejle - tlf. 75 82 57 95

BAR - BODEGA - BILLARD
Levende musik - fredag / lørdag
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Flensborgvej 48 - 50. DK-6200 Aabenraa
Telefon 45 7462 4700. Telefax +45 7462 4701

www.hojoster.dk
e-mail: adm@hojoster.dk
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LAM & OKSE PÅ SPID.
Foreningen i Frederikssund vil gerne have fornøjelsen at invitere til fest

på Græse GI. Skole. 3600 Frederikssund
Festen bliver afholdt lørdag d. 29. AUGUST 2009, kl. 17.00.

Menuen består af:

Grill-stegt Lam og Oksekød.
Salat og tilbehør + kaffe.
Pris pr person: 150.00 kr.

Det glæder os at se jer, så tilmeld jer til undertegnet, Senest den. 23. AUGUST 2009
Til Kurt på tlf.: 48248881, kkbr@c.dk eller Poul på tlf.: 47721777, poulbente@privat.dk

Med kammeratlig naverhilsen CUK. i Frederikssund.
Kurt Rasmussen

60 år
Da Freddy i 1981 blev træt af at ture rundt i Zürich, og da han fik hjemve kom han til
Holbæk Naverhule. På det tidspunkt havde hulen kun 7 medlemmer, men det gjorde
Freddy og Helge noget ved. Allerede året efter var tallet fordoblet, det toppede i 2007
med 31 medlemmer, men vi må jo erkende at alderen trykker mange af os og medlem-
santallet daler langsomt, men ikke lysten og hyggen ved at være sammen. Vi vil komme
til at savne Freddy og hans altid gode humør og villige hjælpsomhed. Det er en skam vi
må overgive ham til Randers, men al held, lykke og glæde skal følge ham fra navere og
navervenner fra Holbæk Forening. Kom og besøg os. Og - et hjertelig til lykke med din
60 års fødselsdag samt håbet om at du vil forblive lige så glad og fræk som nu.
På vegne afHolbæk, Kirsten Dreyer

I denne anledning kunne ieg godt tænke at feire det med åbent hus
den 06.08.2009 på Høedvei 15. 4450 Jyderup.

Freddy Christensen. Holbæk

25 års jubilæum
Grethe Nilsson kan den 17. august fejre sit 25 års naverjubilæum. Det er ikke så ofte vi ser Grethe i
hulen, men vi håber du snart lægger vejen forbi hulen, så vi kan gratulere dig med jubilæet.
Hjertelig tillykke ønskes du af os i Århus.
Lis Lindskjold
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TAK - TAK - TAK - TAK
FØDSELSDAGE
D. 05.08.2009

70 år

D. 06.08.2009
70 år

D. 06.08.2009

60 år

D. 19.08.2009
60 år

D. 19.08.2009
60 år

D. 29.08.2009
70 år

D. 29.08.2009
60 år

Poul E. Petersen

Lundevej 6
9240 Nibe

Ålborg

Anny Elfenbein København
Elbagade 35, 2 tv
2300 København S

Freddy Christensen Holbæk
Høedvej 15
4450 Jyderup

Ingolf Rasmussen Randers
Glarbjergvej 99
8900 Randers

Marianne Sommer Bøwig Odense
Brandsøvænget 4
5000 Odense C

Per Bogart Frederikssund
Firhøjvej 4 A
3120 Dronningmølle

Peter Rasmussen

Solbakkevej 2
4700 Næstved

Næstved

JUBILÆUM
D. 01.08.2009 Flemming Abildgård-Thomasen Kbh.
40 år Bellahøj vej 102, st. th.

2720 Vanløse

D. 15.08.2009 Tommy Christiansen Vejle
40 år Ømkulevej 28

7100 Vejle

D. 17.08.2009 Grethe Nilsson Århus
25 år Vinkelvej 99 l.th , Brunshåb

8800 Viborg

Af hjertet tak til jer alle for lykønskninger, telegrammer
og andre hilsener i anledning af min 65 årsdag. Jaså er
det dejligt at være Naver i Silkeborg
Hanne Ravn.

Tak til alle jer som var med til at gøre mit 25 års jubi¬
læum til en festdag med musik og sang i Hulen for mig.
Samt telegrammer og gaven fra alle mine Naver kamme¬
rater og ikke mindst de taler der var til mig i dagens an¬
ledning - tak alle sammen.
John Reiche, Silkeborg

Vi takker for deltagelse til alle naverne ved vores far Leif
Rohdes (Silkeborg navnerne) bisættelse den. 15/06-2009
En særlig tak skal lyde til fane bærerne fra Silkeborg,
Herning, Vejle og Århus. 1 gjorde en trist dag, til noget
meget smukt.
Med venlig hilsen
Charlotte & Karina

Dagen oprandt med sol og sommer, så det var en god dag
at blive femogfirs på, tak for telegrammer og telefonsam¬
taler fra nær og ijern.
"Mose " Marie i Silkeborg.

En stor tak til Naverne i Silkeborg for deres venlighed og
hjælpsomhed omkring min søn Leif Rohdes død og bi¬
sættelse. Tak for de mange smukke blomster. Samt for
lån af lokaler til minde sammenkomst efterfølgende.
En stor tak til Fanebærerne fra Herning - Vejle - Århus
& Silkeborg, det var en flot og værdig afsked vi tog med
Leif.

Venlig hilsen fra familien. Inger Rohde

Vi vil hermed sige Hillerød naverne samt HB mange tak
for opmærksomheden ved vores fødselsdage, Margits 70-
års og min 75-års-fødselsdag.
Med venlig hilsen
Margit og Mogens Norlin

Vi siger hermed tusinde tak til alle som har tænkt på os
ved vores fælles fødselsdagsfest d. 13.06.2009
Med kno i bordet: Bodil og Erik
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CUK. NAVERNE ADRESSELISTE

AUGUST 200 9
AALBORG (01-01-1919)
FORMAND: Gunnar Danielsen Peter Skramsgade 3.tv

DK-9000 Aalborg, tlf. 40 97 18 92
Email-adr.: gunnarda@stofanet.dk

KASSERER: Poul E. Petersen, Lundevej 6,
9240 Nibe, tlf.: 27 12 39 18
email-adr.: pope@kabelmail.dk

HULE: Kattesundet 20, 9000 Aalborg
MØDE: 1. onsdag i måneden kl. 19.
MEDL: 26

ESBJERG (19-09-1979)
Evt. henvendelse til HB-Formand
Kaj J

FREDERICIA (15-03-1920)
FORMAND: Jens Christian Dam, Jens J. Ravnsvej 39.

DK-7000Fredericia. tlf. 40596654
Mail.: veradam@profibermail.dk

KASSERER: Bent Strode Jensen, Urskovvej 21,
DK-7100 Vejle. Tlf.: 50 47 55 63

HULE: Prangervej 2,7000 Fredericia
MØDE: 1. onsdag i måneden kl. 19.00. til ?

1. og 3. Lørdag i Måneden kl. 12.00-15.00.
Ferielukket Juni - Juli.

MEDL: 19 N. - 10 NV.

FREDERIKSSUND (21-06-1971)
FORMAND: Kurt Rasmussen, Teglværksvej 13

DK-3400 Hillerød,
tlf.: 48 24 88 81 mobil: 40 71 42 44
email adr.: kkbr@c.dk

KASSERER: Poul Berg, Gartnerstien 10
DK-3300 Frederiksværk. Tlf.:47 72 17 77
Mobil.: 51 72 57 71
Email: poulbente@privat.dk

HULE: Græse GI. skole, Græse skolevej 21,
MØDE: 1. fredag i måneden. Kl. 19.30.
MEDL: N.28. NV.3

HILLERØD (19-03-1937)
FORMAND: Arne Esbensen, Tingstedet 7

DK-3450 Allerød, tlf.: 48 17 57 78
Email.: aesbensen@yahoo.dk

KASSERER: Ole H. Frederiksen, Kirsebærlunden 9,
DK-3460 Birkerød, tlf.: 45 81 56 23
Email.: 01echrista@yahoo.dk

HULE: Hillerød Kommunes Kulturværksted
Bygning 2, lokal 1.2, Fredensvej 10

MØDE: 2. fredag i måneden kl. 19,30.
Lørdagsmesse kl. 13.00 sidste lørdag i måneden.

MEDL: 21.N, 6 NV.

HERNING (03-12-1964)
FORMAND: Flemming Laugesen, Vestparken 28, Lind

DK-7400 Herning, tlf. 97 22 25 88
email adr.: goflaugesen@mail.dk

KASSERER: Kaj Helmut Kristensen, Nis Petersenvej 20
DK-7500 Holstebro, tlf. 9742 0939
E-mail: eskimo-neger@mail.tele.dk

HULE: Ole Rømersvej 7, kælderen, tlf. 40 84 83 47
MØDE: 3. onsdag i måneden kl.19.30,

samt 1. og 3. Søndag i måneden kl. 10-12.
MEDL: 21 N. - 4. NV.

HOLRÆK (31-08-1920)
FORMAND: Ole Puggaard Ladegaardsparken 67, 1 th.

DK-4300 Holbæk tlf.: 5927 4264
email: o.puggaard@hotmail.com

KASSERER: Kirsten Dreyer, Bøgevej 13, Havnsø
DK-4591 Føllenslev, tlf.: 5920 0023
e-mail: vk@netdrever.dk

HULE: Holbæk Foreningshuset, Jernbanevej 16
MØDE: 3. fredag i måneden kl. 19.30 (ingen møde i juli)

Seniormøde: 1ste torsdag i hver mdr. kl. 13.30
MEDL: 21 N. 5 NV.

HØRNING (12.12.1991)
FORMAND: Leif Schmidt, Østerbyalle 204,

DK-8310 Tranbjerg J. Tlf.: 28 60 40 73
Email: lesmi@c.dk

KASSERER: Flemming Lund Hansen, Kløvervej 6
DK-8362 Hørning, tlf.:86 92 18 32
Email.: nflh@mail.dk

HULE: Den gamle mølle, Møllevænget 47,
8362 Hørning

MØDE: 1. fredag i måneden kl.20.00 (se webside).
MEDL: 10. N. 5. NV.

KOLDING (08-07-1942)
FORMAND: Verner K. Lauritsen, Piledamsvej 4

DK-6000 Kolding, tlf.:7552 9840, 28297712
Emailads.: verner4@stofanet.dk

KASSERER: Lars B. Henriksen, Hestehaven 32,
DK-6000 Kolding, tlf. 22 51 39 49

HULE: Agtrupvej 109, kælderen, 6000 Kolding
MØDE: Sidste fredag i måneden kl. 20.00
MEDL. N 12.
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KOBENHAVN ( 12-01-1899)
FORMAND: Niels Kraglund, Rørholmsgade 20 st.th.

DfC-1352 København K, tlf. 3315 0985
Mobil tlf. 2673 8865 Arb. tlf. 3686 8865
Emailads: nkraglund@jumbotransport.dk

KASSERER: Leif Ove Nielsen, Bremensgade 20, 2.th.
DK-2300 København S, tlf. 3254 9508

HULE: Ingerslevgade 108 kid. tv. DK-1705 Kbh.V.
MØDE: Se svenden under KØBENHAVN
MEDL: 15 N. -11 NV.

NAKSKOV (10-01-2003)
FORMAND: Henning Brogaard, Rødbyvej 113

DK-4900 Nakskov tlf.: 5495 5665
Email: hebro@vip.cybercity.dk

KASSERER: Ole Hansen, Axel Torv 7, 1
DK-4900 Nakskov tlf.: 20 73 19 36

HULE: Rasnæs bådhavn
MØDE: 1 fredag i måned kl. 18.00. Hver fredag kl. 13.00.
MEDL: 6 N. +1 NV

NYSTED (16-10-1955)
Ingen oplysninger modtaget.

NÆSTVED (11-10-1985)
FORMAND: Finn C. Pedersen, Morbærvænget 13

DK-4684 Holmegaard tlf.5554 6697/ 4013 6697
E-mail.: finncp@stofanet.dk

KASSERER: Lis Pedersen, Lodshavn 47, tlf. 5544 1330
DK-4736 Karrebæksminde. Mobil 2088 1330

HULE: Kompagnistræde 1, 4700 Næstved.
MØDE: 1. fredag i måneden, dog ikke i juli.
MEDL: 24 N. 11 NV.

ODENSE (11-09-1900)
FORMAND: Ole Bøwig, Brandsøvænget 4,

DK-5000 Odense C. tlf. 65 90 44 16
Mobil.: 40 36 38 16. Email.: Naver@galnet.dk

KASSERER: Marianne Bøwig, Brandsøvænget 4
DK-5000 Odense C. tlf. 65 90 44 16

HULE: Øksnebjergvej 15 C, Odense M.
MØDE: 1. fredag i måneden.
MEDL: 6 N. + 7 NV.

RANDERS (17-06-1945) ok.
FORMAND: Peter Neis, Kompagnivej 18, 2 th.

DK-8930 Randers NØ, tlf.: 22 35 15 82
KASSERER: Laila Dideriksen, GI.Viborgvej 216

DK-8920 Randers NV. tlf.: 51 86 16 67
Email.: ldi@favrskov.dk

HULE: Høgevej 17, Vorup, 8940 Randers SV.
MØDE: 1. fredag i måneden kl. 19.00. Hversøndag

kl. 11 - 13, dog ikke søndag efter hulemøde.

ROSKILDE
FORMAND:

KASSERER:

HULE:
MØDE:
MEDL:

(17-02-1927)
Inger Willumsen, RønøsAlle 1
DK-4000 Roskilde tlf.: 46 36 42 04

Email.: ingerlars@privat.dk
Erna Nielsen, Ringparken 6 l.th.
DK-4000 Roskilde tlf. 46 36 10 68

Kamstrupsti 2, DK-4000 Roskilde
Sidste fredag i måneden kl. 19.00
N.ll NV. 11

SAMSØ (21-05-1985)
FORMAND: Hans P. Petersen, Onsbjerg Vestermark 17

DK-8305 Samsø. Mobil: 61 36 77 48 -

Tlf.: 86 59 24 09 (Margrethe)
KASSERER: Alice Lind-Forsmark, Østerløkkevej 31

DK-8305 Samsø tlf. 86 59 22 69 Email.:

jorn.s.envoldsen@privat.dk
HULE: Hjemmeværnsgården Onsbjerg Hovedgade 26 -

8305 Samsø.
MØDE: Første fredag i måneden kl. 19.00
MEDL: 13.

SILKEBORG (09-10-1937)
FORMAND: Niels E. Boje, Lindeparken 44, st. tv.

DK-8600 Silkeborg, tlf. 40 82 42 83
KASSERER: Niels P. Jensen, Havretoften 9,

DK-8600 Silkeborg tlf.: 26 18 26 81
Email.: jane-niels-peter@privat.dk

HULE: Skolegade 19,1. 8600 Silkeborg, tlf.: 86 82 26 15
MØDE: Er åben alle onsdage og søndage fra kl. 10-12.
MEDL: 40 N.

SLAGELSE
FORMAND:

KASSERER:

HULE:
MØDE:
MEDL:

(15-11-1942)
Erik Hjorth Andersen, Lovsøvej 11
DK-4230 Skælskør tlf.58 19 47 97
Emailads.: gha@mail.dk
Ejner Petersen, Solbakkevej 13
DK-4180 Sorø tlf. 57 83 38 89

Fruegade 36,4200 Slagelse
1. fredag i måneden kl. 19.00.
10N.+ 8 NV.

MEDL: N. 13, 11 NV.

SØNDERRORG (5-11-1966)
Ingen oplysningermodtaget.

VEJLE (19-7-1919)
FORMAND: Hans Emborg, Højtoft 8, Grejsdalen

DK-7100 Vejle. tlf. 75 83 09 01
Mobil: 40 92 97 05
Emailads.: emborg@grejsdalen.dk

KASSERER: Jørgen Lauridsen, Vejlevej 25
DK-7300 Jelling
Email.: jljelling@privat.dk

HULE: Naverhytten Navervej 3, DK-7100 Vejle
tlf.: 2174 8352

MØDE: 1.fredag i måneden kl. 18,30.
MEDL: N. 41.

ÅRHUS (13-11-1913)
Ingen oplysninger modtaget.
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FÆRBEBHI SVEBIGE

THORSHAVN (01-10-1974)
Ingen oplysningermodtaget.

CANABA

CALGARY (01-01-1958)
Ingen oplysningermodtaget.

SCHWEIZ

BERN
Ingen oplysningermodtaget.

ZÜRICH (05-06-1880)
Ingen oplysninger modtaget.

U.S.A.

LOS ANGELES (05-04-1934)
Ingen oplysninger modtaget.

BORÅS (21-02-1953)
FORMAND: Otto Hansen, Johannelundsgatan 13

S-506 40 Borås, Sverige tlf. 0046 33445489
Emailads: fam.samuelsson@bostream.nu

HULE: Hos Otto Hansen, Johannelundsgatan 13,
S-50640 Borås, Sverige. Tlf.: 0046 33415489

MØDE: Når vi har tid, når vi har øl i hulen, når vi har
gæster afnaver.

MEDL: 2

STOCKHOLM (29-08-1913, Ingerö 1947)
FORMAND: Anton M Poulsen, Torpvägen 6

S-134 64 Ingarö tlf. 0046-8 570 286 04,
E-mail: anton.paulsen@telia.com

KASSERER: Christian Olsen Borevågen 3,
S-132 37 Saltsö-Boo, tlf.+46 8 747 9776
E-mail: strangemark@punkt.se

HULE: Torpvägen 6,
S- 134 64 Ingarö,Sverige
tlf. 0046-8 570 286 29

MØDE: Se hjemmeside
MEDL: 38 N. + 2 NV.

Delegeretmøde i Silkeborg den 30. maj 2009, Punkt 13 til 22.

13. Nedlæggelse af Rejsefonden.
Kaj Jepsen: Som det står i dagsordenen er der kræfter i gang blandt de 4 andre organisationer for at fa Rejsefonden opløst og kapitalen
skulle så uddeles blandt de 5 foreninger og det bliver på en femtedel på hver forening det vil sige at en forening på 8 medlemmer far det
samme som os på 550 medlemmer. Jeg har ikke overvejet at nedlægge Rejsefonden, hvorfor skulle den nedlægges, jeg har talt med
fondsstyrelsen, når man indsender en ansøgning om nedlæggelse af en fond så tages der højde for, hvor stor er fonden, med hvilket
formål tænker man at nedlægge den, Hvad skal den bestående kapital gå til og i samme moment vil der eventuelt komme et efterspil
med skat, fordi pengene bliver udloddet til nogle foreninger de skal præcisere nøjagtig, hvad pengene skal gå til om det er en viderefø¬
relse afbestemmelserne i Rejsefonden eller den forenings drift. Der ermange aspekter og det kan tage lang tid at nedlægge den. Jeg
synes uanset, om der er røster at Rejsefonden ikke giver nogen afkast, det viser at det gør den, hvorfor skal vi nedlægge den. Jeg har
tilkendegivet at CUK ikke støtter en nedlæggelse og det er op til jer om skal fonden skal køre videre. Henning Broholm: Rejsefonden
har vi ingen udgifter med så hvorfor skal vi nedlægge den. Ole Bøwig: Rejsefonden har et rimeligt overskud hvert år, vi har en udgift til
revisor som skal revidere regnskabet til fondsstyrelsen og resten af pengene skal bruges til uddeling til foreninger eller unge som skal
ud at rejse det er formålet. Desværre er der sket det inden for det sidste år at nogle har haft snabelen nede i kassen og vi kan se at
FBSH har hævet 96.000 kr. på 2 år, derefter har der ikke været udbetaling. Desværre har jeg ikke kunnet forhindre det. Anton Paulsen:
Man bliver forbavset når man hører at man vil nedlægge fonden, som vi har kæmpet for at bygge op og mange har skænket formuer for
at skulle blive en fond som skulle støtte unge håndværkere på valsen den har fungeret i mange år. Det kan ikke være rigtigt at pengene er
gået til FHSH. Jeg vil ikke støtte en nedlæggelse. Vagner Sørensen: Det er jo ikke sådan, når der skal snakkes penge, så er der så mange
meninger om det de penge, som kommer fra Rejsefonden går direkte over til FBSH og de penge er ikke bare smidt ud, der står vist 150.000
kr. på kontoen og det skal vi til at få sat på plads, hvordan vi skal anbringe de penge. Vi har møde i efteråret og der skulle det hele falde på
plads. Vi havde en forretningsfører som har gjort meget for Rejsefonden, Jørn Petersen han passede fonden som det var hans egne penge
og dengang fik vi et stort udbytte. De senere år har vi ikke fået meget i udbytte grundet der har været nogen slaphed med forvaltningen.
Hvorfor ved jeg ikke, hvad det skyldes kan jeg ikke sige. Med hensyn til udbetalinger af legater, så får vi ansøgninger om 50.000 -100.000
kr. og det kan der overhovedet ikke være tale om, det er kun bygnings håndværkere som kommer i betragtning. Kaj Jepsen: Jeg forstod at
på mødet i oktober vil det blive besluttet hvordan pengene skal fordeles. Erling Rasmussen: Rejsefonden blev stiftet 1937 i Odense og jegkan ikke se, hvordan den har noget med FBSH at gøre. Vagner Sørensen: Det har slet ikke været på tale at Rejsefonden den skulle
nedlægges, men vi ville undersøge konsekvensen hvis den skulle nedlægges. Med hensyn til udbytte giver FBSH mere end Rejsefondeni udbytte og det ermystisk. Det har været sådan at pengene ikke kom de rigtige til gode efter fundatsen, ordlyd. Ole Bøwig: Rejsefondenblev i sin tid oprettet, da man dengang ikke havde feriemærker, så kunne folk købe mærker som blev udbetalt til ferien og renterne tilgikså Rejsefonden. Så lavede man fundatsen og købte værdipapirer og senere en ejendom og det er ved salget af denne at midlerne i
Rejsefonden eksisterer i dag. Der blev lavet nye bestemmelser i fondsloven som gjorde vores midler stod på en lavt forrentet konto i et
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års tid og derfor gav de ikke meget i udbytte. Dirigenten Otto Vestergaard: Jeg konkluderer her fra forsamlingen at man pålægge at de to
repræsentanter, at de skal arbejde imod en nedlæggelse af Rejsefonden kan vi alle vedtage diskussionen. Laila Petersen Randers: I
Rejsefonden er der en bestyrelse, hvormange stemmer har vi er det sådan de andre godt kan gå ind og nedlægge Rejsefonden. Dirigenten
Otto Westergaard: I pausen er der fremkommet et regulativ afRejsefonden og i det står der.
Kopi af regulativ godkendt 1990
Nyt regulativ for Håndværkernes Rejsefond Stiftet i Odense 1937
§ 1. Medlemmer afForeningen for Berejste Håndværkere, C.U.K., Klub for Berejste Håndværkere Helsingør, Foreningen for Berej¬
ste danske Tømrere, Fremmedskrevne Tømrere, kan vælges til medlem af fællesudvalget. Fællesudvalget leder og administrerer
Håndværkernes Rejsefond. Fællesudvalget sørger for afholdelse af et årligt møde, med deltagelse af tre medlemmer fra hver af oven¬
nævnte foreninger udover udvalget.
§ 2. Fællesudvalget består af 5 medlemmer, en fra hver af de i § 1 nævnte foreninger. Medlemmerne vælges af deres respektive for¬
eninger. Udvalget konstituerer sig selv, med formand (forretningsfører), næstformand og sekretær. Fællesudvalgets opgave er, at
varetage alle tilsluttede foreningers interesse overfor offentlighed, samt stat og kommuner. Hjemsted kommune er Greve Kommune
§ 3. Beretning og årsregnskab aflægges på årsmøderne. Samtidig vælges den statsautoriserede revision til kasseregnskab og behold¬
ninger samt øvrige aktiver og passiver for gennemgående revision. Ved fællesudvalgsmøder kan hver af de ovennævnte foreninger
medtage en suppleant. Regnskabsår er kalenderår.
§ 4. Fællesudvalget har til opgave, at tilvejebringe så mange pengemidler som muligt, for anvendelse til understøttelse for udrejsende
væsentlig unge håndværkere, samt mulig understøttelse af ovennævnte foreninger, og deres arbejde med udbredelse af
håndværkernes vandrebevægelse. Fondens kapital består af en bunden, og en disponibel del, i henhold til fondsregistrets bekendtgø¬
relse. Fondens bundne kapital anbringes i overensstemmelse med §§ 3, 14 og 15 i justitsministeriets bekendtgørelse nr. 97 af 15.
marts 1985. Den disponible kapital må højst svare til et års afkast.
§ 5. Ved eventuel ophævelse afHåndværkernes Rejsefond bestemmes, at den eventuelle eksisterende formue, forvaltes afForeningen
for Berejste Håndværkere, C.U.K.'s hovedbestyrelse, Klub for Berejste Håndværkere Helsingør, Forening Berejste danske Tømrere,
samt de Fremmedskrevne Tømrere, med det formål, så vidt muligt, at varetage de i ovennævnte paragraffer vedtagne bestemmelser.
Således vedtaget på Årsmødet den 17. september 1988. Jørn Petersen, Formand og forretningsfører. Poul Barslund, Næstformand.
Peder Tannebek, SekretærBørge Andersen, Hans Rindom, Udvalgsmedlemmer, i kommer ikke videre i denne sag og det var afslut¬
ning af punkt 16 forslaget er vedtaget med 24 stemmer og en ikke for eller imod.
14. Afbestilling af CCEG bladet
Det blev vedtaget med 25 stemmer
15. Indkomne forslag
Prisstigninger for CUK fra 1. juli 2009. Dirigenten Otto Westergaard oplæste forslaget. Anton Paulsen: Hvorfor, jeg kan godt forstå
at de ekstra udgifter, det er faktisk det samme i foreningerne, vi skal fra 1. juli til 1. januar skal opkræve 28 sv. kroner mere i år det
koster foreningen 10 kr. og da vi kun far 18 kr. ind så det bliver næsten 40 kroner. Derfor vil vi gerne have meddelelse om
kontingentstigninger om efteråret. Så kan vi fastsætte kontingentet for hele året på vores generalforsamling først i det nye år. Peter
Silkeborg: Vi fik dette stykke papir i marts måned og fik det med på generalforsamlingen så vi kunne hæve kontingentet fra 2010.
Forhøjelsen fra 1. juli må vi så finde et andet sted. Erik Andersen: Det er i orden man laver disse prisstigninger så hurtig som mulig.
Det undrer mig at HB sender et forslag ud som en oplysning. Nu er det i orden at vi har taget det ind under indkomne forslag for
bladet skal ud. Frank Petersen: Vi var også så heldige at vi fik meddelelsen inden generalforsamlingen. Nu er det sådan, er det grun¬
det portoforhøjelser, så kan det ikke være rigtigt at vi skal betale 3. kr. for vi far bladene samlet tilsendt. Vi er villige til at betale for
at fa bladene sendt ned til os men ikke portoforhøjelsen. Ole Bøwig: Tidligere var det sådan at indkomne forslag skulle udsendes
inden 1. januar det er det ikke nu men kan vi ikke fa sådan et forslag tidligere så har vi en chance for at få det behandlet på general¬
forsamlingen. Kaj Jepsen: Vi kunne ikke udsende meddelelsen før da det først blev besluttet to dage før udsendelsen. Vi vil fremover
sørge for, at når det drejer sig økonomi og sende meddelelserne noget hurtigere ud. Frode Zachariassen: Vi kan godt lave den aftale at
bladene til udlandet de kan sendes som pakke, så kan vi godt holde prisen på 25,- kr. pr måned. Forslaget blev sendt til afstemning og
blev vedtaget med 23 stemmer og to stemmer imod.
16. Næste års stævneby. Fredericia har meldte sig i Stockholm som næste års stævneby.
Samsø meldt sig som vil afholde stævnet 2011.
17. Valg af formand. Kaj Jepsen blev genvalgt med applaus.
18. Valg af sekretær. Ove Graae blev genvalgt med applaus.
19. Valg af HB suppleant. Torben Silvig var ikke til stede og der blev i stedet foreslået Erik Andersen, Slagelse, som blev valgt. Han
takkede for valget.
20. Valg af bilags kontrollant Erling Rasmussen blev genvalgt med applaus
21. Valg af bilags kontrollant suppleant Otto Westergaard blev genvalgt med applaus.
22. Evt. Kaj Jepsen: Med hensyn til gaver til den afholdende forening, kan vi ikke i stedet give hvad 3 flasker god vin koster og
overrække beløbet ved festaftenen. Det er ikke alle der efterhånden har plads til de alle ting som overrækkes som gaver. Laila Peter¬
sen: Efterlyser sponsorer til arkiver. Vagner Sørensen: Takkede for et godt delegeret møde. Erling Rasmussen: Efterlyste skiltning.
Gunner Danielsen: Aalborg er vi i gang med en bog om naverne, et stort projekt, men vi mangler penge. Frode Zachariassen: Har en
god ide om hvordan vi igen kan bruge mærker til medlemsbogen. Frank Petersen: Angående skiltning, det kan vi lægge på nettet, så
ved vi hvad vi har i størrelse og art. Anton Paulsen: Efterlyser også skilte. Dirigenten Otto Westergaard: Takkede for god ro og orden
i hat opført jer eksemplarisk og jeg vil herefter overgive ordet til formanden. Kaj Jepsen: Så nåede vi til vejs ende med et godt og
sagligt møde så jeg siger tak til de fremmødt og vi vil afslutte med minderne.
Referenter: Gunner Danielsen, Aalborg og Vagner Sørensen, Herning.
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Emne: Når vi bliver pensionister...
Folk som arbejder, spørger tit folk som er gået på pension hvad de far tiden til at gå med. Ok tag nu forleden dag da tog
min kone og jeg ind til byen og gik ind og handlede i en butik. Vi var der kun i fem minutter, og da vi kom ud var en
betjent ved at skrive en parkeringsbøde. Vi gik hen til ham og sagde "Hej du hvad med at vise hensyn, og give et par
pensionister en chance". Han ignorerede os og forsatte med at skrive bøden. Jeg kaldte ham et Nazi svin. Han stirrede på
mig og startede med at skrive en ny bøde for at have nedslidte dæk. Min kone kaldte ham for et ######hoved. Han
skrev den anden bøde færdig og satte den under vinduesviskeren sammen med den første. Så startede han med at skrive
den tredje bøde. Det forsatte cirka 20 minutter, jo mere vi fornærmede ham, jo flere bøder skrev han ud. Personligt var
vi ligeglade. Vi kom ind til byen med bus. Vi prøver at ha det lidt sjov hver dag nu hvor vi er på pension. Det er vigtigt i
vores alder.

Bryllup til Pinsestævnet i Silkeborg
Ja, så skete det også i Silkebog.
Bryllup til et Pinsestævne.

Pastoren fik lov at vie brudeparret til festaftenen på Lunden i Silkeborg.
Må de leve lykkeligt sammen resten af deres dage.

HILLERØD
Til huleaften i juni var vi 14 personer. Karl og Poul fortalte meget levende og spændende om deres tur til Amerika og
besøget hos naverne i Los Angeles. Det sidste møde før sommerferien blev det meget vellykkede grillfest hos Hanne og
Peder. Her havde Karl Maler stegt et vildsvin, som de 30 fremmødte gæster nød med alt tilbehør. En tak til alle, som
medvirkede til at denne dag blev så festlig. Der er ingen møder eller messer i juli og august. Vi ses igen til hulemøde
fredag, den 11 .september. I ønskes alle en god og oplevelsesrig sommer.
Med kno i bordet - Bodensøgartneren
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HOLBÆK
Det var så det sidste møde inden sommerferien og som
nogle måske allerede ved, så rejser Freddy hjem til Jyl¬
land. Om det så er godt for os eller Jylland, må stå hen i
det uvisse. I den anledning var alle drikkevarer på Freddys
regning. Det gav en stemning, som var over middel. Vores
kasserer Kirsten holdt sig heller ikke tilbage den aften,
på grund afnoget fødselsdag, betalte hun for maden. Ikke
så tosset en aften, uden at vi skulle finde penge i lom¬
merne, troede vi. Men Kirsten gjorde opmærksom på, at
på grund af kontingentforhøjelse, skyldte vi alle penge,
som hun ville have med det samme. Så det med en billig
aften, var så som så. Tak for en indholdsrig Ø-tur til
Stevns. Måske lidt blæsende, men ellers var vejret med os.
Et hjørne af Sjælland som varmt kan anbefales til en ny
udflugt. Ved næste møde d. 21. August, vil Markus blive
udråbt til æresmedlem af Holbæk CUK, så husk at møde
op, for at være med til, at gøre denne aften til en uforglem¬
melig aften. Freddy ønskes tillykke med den runde dag, d.
6.august. 60 år er jo ingen alder.
TL

KOLDING
Generalforsamling vel overstået, vi blev enige om at kon¬
tingentet skulle stige 10 kr. pr. måned fra januar. Forman¬
dens beretning godkendt, plus at kassereren regnskab var i
orden. Valg på genvalg på hele linjen. Revision af regn¬
skab foretages af bestyrelsen. Ellers en hyggelig aften med
nogle klokkeklange. Vi talte om at holde åbent en lørdag i
måneden, men derom senere. Vi glæder os til at se Ran¬
ders naverne d. 12-9, vi skal nok finde på noget 1 skal se,
men I lader os lige vide senere hvor mange I kommer og
hvad tid på dagen.
Naverhilsen Karen.

KØBENHAVN
Den 11.6. var der (endelig - altså ferie?) feriehulemøde.
En skam at mange afjer ikke var til stede! Det var rigtig
hyggeligt, og efter lidt "fumlen" med skærmen, kunne vi
endelig se film fra Mosel og Havemesse. Om det var et
kønt syn? Andet halvår afKøbenhavnernaven udkom, men
desværre blev bødekassen ikke tømt til stor ærgrelse fra
undertegnede. Men kassereren orkede ikke at tælle/vente
på beløbet efter filmkavalkaden da den som nævnt var lidt
længe om at komme i gang. Så det bliver så til jul. GYS!
Vi blev dog glædeligt overrasket over en anden dejlig ting,
nemligÆBLEKAGE å la Ilse. MUMS! August er jo sta¬
dig ferietid, men med et lille forbehold fra værts- parret
skulle der stadig blive afholdt Havemesse hos de 2 (Ilse &
Sven Aage), lørdag den 1.8. kl. 13.00. Har du ikke alle¬
rede tilmeldt dig, ka' det nås endnu. Og vi følges ad frem
og tilbage. Ingen problem. Tel.: 56266328 (evt. mobil

51212414). Det SKALoplevessssss... Til sidst men abso¬
lut ikke mindst: Navervennernes Skovtur er år kun nævnt

med dato i Københavnernav 2 da den endnu ikke var på
plads, og det er den stdesværre stadig ikke. Så jeg håber at
der er godt at fortælle i næste nummer, så følg med! Fort¬
sat god sommer til alle ønskes fra Niels „2m".
Arrangementer:
01.8. kl. 13.00 Havemesse I Strøby Egede
23.9. kl. 19.00 Svende-Hulemøde
26.9. Kl. 13.00 NRHF's Skovtur til Slagelse
Niels "2m"

NAKSKOV
Hulemødet d. 3/7 var mere eller mindre aflyst, nok mest
fordi Maria og Henning skulle til 65 års dag i Kbh. Næste
hulemøde afholdes d. 7/8 hvor det også er sidste frist for
tilmelding til sommerfesten. Sommerfesten afholdes fre¬
dag d. 14/7 kl. 14.00 hos Ole i Gurreby. Der bliver opsam¬
ling med taxa fra Nakskov for dem der ønsker transport
frem og tilbage ca. 13.45 (Fluekassen betaler). Nærmere
herom på hulemødet. I år holder vi det åben, så hvis der er
nogle fra andre foreninger der ønsker at deltage. Prisen for
andre bliver 150 for alt mad og fri drikkelse. Tilmeldelse
kan gives til Henning på tlf. 54 95 56 65 eller 24 49 64
74. senest d. 7/8.
Med kno i bord Henning

ODENSE
Vores årlige udflugt gik i år til Næstved Det var Kristi
himmelfartsdag. Det var et meget vellykket besøg. Vi var
9 som deltog. Jytte havde lavet en dejlig dansk frokost
som vi alle nød. Henrik viste os omkring og fortalte om de
gamle bygninger omkring hulen. Inge viste sig fra det
montre hjørne, og gav os alle lidt opvisning med sang og
skæmt. Dagen var ellers fuld af sol men da vi skulle hjem
var det et forrygende regn vejr. Vi fandt dog læ til bussen
kom. Vi siger Næstved mange tak for en god dag. Så må
det blive Jylland næste år. Vi var også nogle stykker som
deltog i pinsestævnet. Ja, de havde rigtig nok faet talt med
vejr guderne, det er mange år siden det har været så flot,
synes jeg. Jeg havde fundet et sted i nærheden af alle fest¬
lighederne, at sove, billigt og jeg sparrede en taxa. Godt
for det. Mit visum udløb desværre om mandagen, så jeg
måtte igen sove på Jytte og Johans køkkenbord ude på
campingpladsen. Der var hyggeligt ude på campingplad¬
sen. Jeg var så heldig at køre med Ove og Jytte over til
Odense, tak for jeres venlighed. Den 4-jule havde vi vores
årlige å tur. Vi startede kl. 13 og sejlede ud til Kalslund
hvor vi hørte dejlig jazz. Der efter kørte vi ud til „hulen"
hvor vi havde aftalt at vi skulle grille. Det blev en rigtig
god dag-aften, som sluttede kl. ???? Vi har meget uden
oms plads ved „hulen", men vi sad inde og spiste, for der
var mere køligt. HUSK hulemødet den 7. august kl. 19-30,
tilmelding og fra melding til Kirsten 26 28 35 38.
De bedste hilsenerpigen fra Fyn.
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RANDERS
Først vil jeg gerne sige tak for gaven og det dejlige kort til
min fødselsdag. Desværre var Grethe der ikke til at smage
lagkagen, så hun måtte have den som diner transportable.
Peter vil gerne sige tak til Vejle for en god, begivenheds¬
rig dag den 20/6, hvor de kunne fejre 90 års fødselsdag og
meget andet. Grethe afleverede gaven, så formanden
kunne holde sig lidt i baggrunden. Den 3/7 var der 19
glade mennesker til hulemøde. Ingen af dem kunne
komme med til Kolding den 12/9, så vi valgte at aflyse
turen, selv om tilmeldingsfristen ikke var udløbet. Hule¬
mødet den 7/8 er også aflyst, da bestyrelsen ikke kan være
der. Første gang efter sommerferien er derfor søndag den
16/8, hvor Peter har hulevagten. Under mødet kom vi ind
på, hvor meget Jan har nydt at arbejde med hulen, så no¬
gen ymtede noget om "forlystelsesskat", hvorpå Jan straks
slog på klokken med den paletkniv, han bar i sin egenskab
af grillmester. Efter mødet skulle vi nemlig tage hul på
sommeren med en dejlig grillaften, og det gjorde vi så. Vi
kunne konstatere, at når Peter siger, han har skaffet store
pølser, så er det rigtigt. Vi erfarede, at "langtidsbriketter"
betyder, at det tager lang tid at fa ild i dem. Vi nød Vibe¬
kes og Kajs selskab - og den alternative klokkeklang,
Vibeke sørgede for. "Dig ser vi gerne her igen, for efter
dig vi længes...) Stoffer afprøvede en ny hattemode, blå¬
stribet badehætte, men han er nu pænere uden. Stor tak til
Frank for at afprøve harmonikaen og for at donere hele
det beløb, "aben" indsamlede, til hulen. (7 kr.)
Tillykke til Kim og Laila med sølvbrylluppet den 4/8.
Tillykke til Ingolf med 60 årsdagen den 19/8.
Fortsat (?) god sommer til alle. Nu glæder vi os til at
komme til Mosel.
Kno i bordet, Helle

D. 04.08.2009 Kim og Laila Dideriksen
Sølvbryllup GI. Viborgvej 216
(N) 8920 Randers NV

SILKEBORG
Fra sidste blad" MEGET alvorlig forbrydelse Bøje har
faet sin øl bil igen. Men gerningsmanden går stadigvæk fri
heri Silkeborg. Hvor er det dejligt for tiden nu er det høj¬
sommer i Danmark, i vi også se fremad. Og tiden til Hule
jubilæet er kort, den 18. oktober, 30 år bestyrelsen / fest¬
udvalget må barsle med et udspil. Hvad gør vi ? Hvordan
var det nu det gik i juni og juli måned nok og se til, stort
set hele tiden. Vi har oplevet John Reiche havde 25 års
jubilæum, hvor der var smørebrød til alle de fremmødte,
igen en god dag at være Naver i Silkeborg i, tillykke til
John og tak. Omkring samme tid var det at en afDan¬
marks sjældne og fredede fuglen Ravnen havde fødsels¬
dag. Det var ikke Hugin eller Munin for de høre jo til i
den Nordiske Saga sammen med Odin, men tvært om vo¬
res sprællevene Hanne Ravn som nu ifølge Bjarne Wils nu
er kommet på finansloven for 2010.

Årets fiskekonkurrence. 2009
Vi havde igen i år en dejlig fisketur til Skellerup. Børeae
konkurrencen blev vundet afFreja Hansen med en fis på
1200 gram. & en pålOOO gram. Bedste Nav blev Jørn Friis
tog en fisk på 3600 gram. Gæst med bedste fangst blev
Bjarne Jensen 4 stk. fisk. Godt besøgt afmeget arbejd¬
somme fiskere i alle aldre. Så resultaterne var til at måle

og veje denne opgave varetog Niels Østergård og selve
præmieoverrækkelsen blev varetaget afPreben Sørensen,
Skysser passede på grillen så den var i gode hænder. Vagn
"Rør" passede salgsarbejdet så det var et meget stærkt
hold.
Fiskeholdet.

Sommeren indebærer mange glæder her i Silkeborg,
RIVERBOOT JAZZ hører absolut til blandt sommerens

gode oplevelser, nu er det bare en hage ved det, den varer
i fire dage, så bliver man noget brugt mod enden. Nu ven¬
ter vi på kassen fra Grønland, den skulle være på trap¬
perne nu. Vi kender alle historien fra "Peters Jul", her
konstaterede denne Peter "I HVOR JEG GLÆDER MIG I
DENNE TID". HER LYDER DET fra Peter "Edderkop"
hvornår mon kassen fra Thule kommer !!! er der nogen
som ved noget ??? Jo vi er da alle spændte hvad den in¬
deholder ikke mindst Peter Edderkoppen. ??? Er den
store klokke der ??? Hold jer nu fugtige Svende her i
sommer varmen.

Skriverkarlen.

SLAGELSE
Lørdag d. 20.06.2009 kl. 13— var vi 7 Svende, 4 NV og 5
gæster samlet i hulen til en herlig lørdagsfrokost som Gre¬
the havde tryllet frem og Karen havde lavet en yderst vel¬
smagende kage til kaffen. Vi havde en dejlig eftermiddag
med sang, spil og gode historier. Det "skæppede" da hel¬
digvis også godt i kassen med et samlet beløb på ca.
2000,- kr. (Ejner har det nøjagtige beløb) som går til drif¬
ten afhulen. Dette er desværre også påkrævet da vi har
fået endnu en huslejestigning. Så har vi nok faet en ny
"spillehaj" i hulen, for Iris løb af med alle 4 gevinster ved
det Amerikanske lotteri. Hulen blev forladt skinnende ren

da kl. var 18— efter at alle, der var plads til, havde været
med til oprydning, opvask og rengøring. Hulemødet d.
03.07.2009. hvor vi var 6 Svende og 2 NV, blev indledt
med sang nr. 35. Ejner kontakter Marianne fra Næstved
hurtigst mulig for evt. at arrangere fælles sommerudflugt.
Da vi ikke havde så meget på "tapetet", gik vi hurtigt over
til den kulinariske afdeling. Her gik det desværre lidt for
hurtigt for Jørgen måtte gøre formanden opmærksom på at



10.

minderne ikke var blevet sunget. Det må vi så gøre dobbelt
så godt næste gang vi mødes. Hulen blev forladt i god ro
og orden ca. kl. 2130. Torsdag d. 09.07.2009. Vi havde åbnet
hulen fra kl. 1330 til 1530, efter forespørgsel fra Slagelse
Turistforening. Ejner og Erik fortalte bl.a. om Naverne nu
og i ældre tid, men også om bygningen hvor vi har til
huse. Det var et medlevent publikum (om end lidt fatalligt)
som stillede mange spørgsmål, men også var benovet over
vores hule hvor selve bygningen er fra 1875. Desuden var
de rigtig glade for Karens hjemmebagte kringle. Alt i alt en
hyggelig eftermiddag.
OBS!!! Hulemedet i august er aflyst.

Med kno i borde: Erik

STOCKHOLM
Det blev en finmidsommerhelg på Torpet, og vi var 35
personer, som fik smage på Kenneth og Annas store kolde
bord, som nu er blevet en tradition i juni måned. Sidst fik
vi deltage i fem kamp. Om aftenen fik vi en godmiddag
som avsluttedes med lagkage med jordbær. Vi takker Ken¬
neth og Anna for det store arbejde I har haft vid denne
helg. Vi var glade for atMarianne og Ole Bøwig kunne
være med på denne fest.
PROGRAM FORAUGUST:
D. 14. august. Huleaften fredag kl. 19.
D. 21. august. Familjefest lørdag kl. 13.
Hilsen Onkel Anders.

VEJLE
Til mødet den 3.Juli, havde 14 Naver og Navinder fundet
vej til Hytten i sommervarmen,men en stille brise fra Vejle
Fjord, gav en behagelig temperatur. Mødet blev indledt
med at Formanden overrakte Erik Ole det LokaleÆres
emblem, hvorefter vi sang nr.74. Herefter kunne Forman¬
den berette om de ting der var sket, siden sidste møde. Til
vores 26.gåtur fra Banegården til Hytten, havde samlet ca.

100 Naver - Navinder samt gæster, der ville være med til at
gøre denne dag festlig. I forbindelse med gåturen, ville vi
her i Vejle markerer, at renoveringen afHytten "Næsten"
var tilendebragt, samt atVejle Naverforening har 90 års
fødselsdag i år. Der blev spist godt afGrillmesterens
lækkerier, og der var vist ingen, der gik sulten eller tørstig
fraHytten den aften. En stor tak til bl.a. De 9 Naver¬
foreninger samt Familien Bartholdy fra Calgary, der var
med til at fejre dagen. For 2 år siden samledes Naveren¬
kerne i Hytten, og onsdag den 1 .Juli var de samlet igen i
Hytten. Desværre kunne Nancy Thomsen ikke deltage i år.
Snakken gik lystigt tværs over kaffebordet, og det blev
bestemt, at for eftertiden er den sidste tirsdag i juni fast
mødedato i Hytten for Naverenkerne. Vejen til Hytten er
nu blevet renoveret, og parkeringspladsen har nu plads til
6-8 biler, alt efter størrelsen på bilen. Til Kaj Olsen, der har
udført alt kobberarbejdet på Hytten, vil Foreningen her
igennem sige foreløbig tak. Foreningen arbejder på, at vise
Kaj Olsen, hvor meget hans flotte arbejde værdsættes.
Hermed en rigtig god sommer.
Med kno Kaj Referent.

ÅRHUS
Til hulemødet den 12-6, var vi 17 svende i hulen! For¬
manden orienterede os om pinsestævnet i Silkeborg, der
havde været rigtig godt, samt overbragte hilsener fra na¬
verne i Los Angeles. Der var en fødselar i hulen, det var
Holger C. Han slog på klokken, vi sagde takmed blære¬
sangen! Aftenen gik med megen snak og hygge, som altid
når vi mødes i hulen! Richard måtte Valdemarsdag den
15 - 6, gå alene med fanen gennem byen til Domkirken, og
igen tilbage til rådhuset, hvor nogle foreninger fik egen
fane. Aftalen med fanevagten kom så sent i stand at un¬

dertegnede havde lavet aftale til anden side! Heldigvis er
Richard stærk, for det kræver sin mand at holde fanen i 3 -
4 timer! Hulemøde den 14-8. Fugleskydning den 22-8,
tilmelding til Kaj, tlf. 86 24 43 51.
Hilsenfra smilets by. Lis

K.D. Anlæg og Belægning
Alt Anlægsarbejde udføres, Bl.a. granit nied mere

V. Kim Dupont, Eyvinds alle l-l Dalum
5250 Odense SV. Mobil 29601912

Øér*$ Vaartshus

Billard O <a.rt

Kirketofte 1. Samsø
Tlf: 86 59 OO 27

GLARMESTEREN
cj ftans svende
Håndværker- og naversange

Gårdsange
Sømandssange

Salg af CD „Foran for masten"
Giro 413 klassikere

Booking: Anita Bondy telefon 44 91 90 09, 21 65 89 49
anitabondy@adslhome.dk www.glarniesterenssvende.dk

Bar NO.41 Bodega
Staldgårdsgade 41

7100 Vejle
Tlf. 75 85 16 13
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Tlf. 5577 3931 • E-mail: frgraae@ofir.dk
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Deadline den 10. i måneden.

Forsendelse af CCEG.BLADET:
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Hos os er

du altid
velkommen!

Dit lohiCLle øl depot

Boje Tlf. 40824283 Alt i Hancock og Vestfyen produkter
Jens Tlf. 86667694 Fadøl, øl, vand og vin.

Af i
g>telke'£ #aötl)ausi
Hotelrestaurant

Bollingstedter Strasse 2
24852 Langstedt, Tyskland ""^5!
Vi taler dansk.
Kulinarisk Buffet, se www.stelkes-gasthaus.de

<
r>

Jakon A/S
Bygningsentreprise
Baltorpbakken 9, 2750 Ballerup
Tlf. 44 83 02 OO

www.jakon.dk

BIANKAS SOMMERHUSUDLEJNING.
Billig udlejning af sommerhuse med og uden svømmepøl.

Ring efter materiale
tlf. 7591 1940 fax. 7593 4019

email: bianka@bianka.dk • webside : www.bianka.dk

VIOLA PUB
Søndergade 21 • 6000 Kolding • Tlf. 75 53 76 90

Heile Krogsgaard

KOLDING

tftr
KRONE

TAXI 7550 2700

Imprint Grafisk
Thurøvej 8 • 4700 Næstved ■ Tlf. 5572 6692
www.imprint.dk - imprint@imprint.dk

CITY CAFE en

Fønnesbechsgade
Herning

Tlf. 9722 5574
stedet, hvor venner mødes

VELKOMMEN TIL NAVERTORPET
Telefon 46/857 028 629

Torpvägen 4,
S-134 64 Ingarö Sverige.

BORGERKROEN

Vestergade 37, Vejle.
Stedet hvor naver og andet godtfolk mødes.

Bodega
GADESPEJLET

Østergade 18 HERNING 9712 30 08

Lad os se på
din privatøkonomi — -

med friske øjne 51 Arbejdernes Landsbank
Filialen i Silkeborg • Tværgade 7 • 8600 Silkeborg • E-mail5347@al-bank.dk

Telefon 38483047 • Direkte 38483588 • Telefax 38483147
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Hovedkassen

Rustrupvej 26 B,
DK-8653 Them

® POST)
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Evt.: „Returneres ved varig adresseændring"
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•

. u« '
»• vijHrtiJcspa

vCarl-JohanJensen
Slotsgade 35,9000 Aalborg- 98 12 15 89

»etkond/f^.
Set. Jørgens Park. Jørgens 1

55 72 11 95
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SILK^BOR^i
TUF. 82. OS±5

Åbningstider:
Hverdage fra kl. 6-18
Fredage dog til kl. 19

Byggefirmaet
Johansen

Solbjerg Hovedgade 72b. Tlf: 8692 6122
8355 Solbjerg. Mobil: 3095 0665

Formand for foreningen i Århus
www.byggefirmaet-johansen.dk

; tisets :
Frederiksberggade 4 - Silkeborg - Tlf. 86 82 05 91

LUMSKEBUGTEN
Havnegade 33 i Vejle - tlf. 75 82 57 95

BAR - BODEGA - BILLARD
Levende musik - fredag / lørdag

HØJSKOLEN
ØSTERSØEN

Flensborgvej 48 - 50. DK-6200 Aabenraa
Telefon 45 7462 4700. Telefax +45 7462 4701

www.hojoster.dk
e-mail: adm@hojoster.dk
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Ålespisning Lerdag d. 05/09-2009.
Pris 150 kr. med 1 øl og 1 snaps.
Prangervej 2, 7000 Fredericia.
Tilmelding senest d. 29/08.
På Tlf. 28 96 94 60.

Tilmelding er bindende.

FERIEOPLEVELSE EN VARM SOMMERDAG 2009.
En varm sommerdag, nærmere bestemt torsdag den 2. juli om morgenen tog jeg på valsen
med stok og ransel på ryggen, for at tage en tur op til det nordlige afDanmark, nemlig Ska¬
gen og selve grenen. Jeg startede hjemmefra kl. 9.00 om morgenen med kurs mod den jyske
motorvej ved Edslev. Her stod jeg og ventede i ca. 20 min. inden der var en bilist der tog
mig med op til Randers nord, Viborg landeveje. Igen ventede jeg på et lift. Denne gang gik
det hurtig, kun 5 min. Så var der gevinst helt op til Hobro nord. Nu var klokken efterhånden
blevet 10.30 og temmelig varmt, ikke mindst fordi jeg havde det varme naver tøj på. Igen
var der en venlig bilist der tog mig op, og det var helt op nordenfjords, nemlig Ugerby ikke
langt fra Skagen, kun 40 km. Klokken var efterhånden blevet 11.30 og nu var det rigtig
varmt. Det tog meget lang tid inden jeg fik et lift til Skagen, selv om at der kørte mange
last, og personbiler på denne vej. Alle bilerne var proppet med ferieturister og alt deres
ferie oppakning bag i bilen. Endelig var der en venlig Nordmand der tog mig op, da var der
også gået næsten en time eller ca. 5 km. Jeg præsenterede mig og sagde pænt tak for liftet, hvortil de unge Nordmænd
spurgte om jeg skulle til festival i Skagen. Det var jeg ikke klar over men var glad for liftet og endda helt til Skagen Sta¬
tion hvortil jeg ankom 13.05. Det første jeg søgte var noget vand at drikke. Inde i Brugsen, ikke langt fra stationen, var
der en håndvask og koldt vand, dejlig med noget vand i den varme, temperaturen var efterhånden kommet op på 26*.
Godt nedkølet og med væskebalancen i orden, bevægede jeg mig ned til havnen igennem byen. Her mødte jeg mange
glade ferie og festival gæster som var interesseret i hvad jeg var for en, andre viste godt hvad en naver er, og stak en
50er i brystlommen. En tilbød min makker (vandrestaven) en øl, men han var stiv så jeg fik den øl. Nede på selve hav¬
nen, festpladsen var der også nogle glade givere. Her på havnen talte jeg med folk på samme alder som mig der også har
arbejdet i udlandet i mange år men ikke var naver. Der var også 2 familier fra Silkeborg som udmærket kendte til na¬
verne, men ikke ligefrem for det positive, de mente at vi naver var nogle drukkenbolte, og optoget igennem Silkeborgved Pinsestævnet i år, mere lignede et fastelavnsoptog. Der var ikke til at se hvem der var med i optoget. Det var ikke
sjovt at høre på, som naver. Dagen gik og det blev varmere og varmere, og først på aftenen efter mange sjove oplevelser
og samtaler med de glade og gavmilde festival gæster, Svensker /Nordmænd og Dansker gik jeg ud til Skagens gren, en
tur på 5Km og retur. Jeg ankom til Danmarks nordlige punkt Kl. 19.30. Nu varmit mål nået som jeg havde sat mig for atfuldføre. Næste dag, fredag kl. 21.30 kom jeg hjem, og endnu en oplevelse rigere og godt træt i mine fødder og svedigefter den varme tur nord om Danmark med stok og ransel på ryggen.
Med naverhilsen fra Jens Hansen.
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m1 TAK - TAK - TAK - TAK
FØDSELSDAGE

D. 03.09.2009
60 år

D. 08.09.2009
80 år

D. 24.09.2009
75 år

D. 24.09.2009
85 år

D. 26.09.2009
75 år

D. 30.09.2009
70 år

Kirsten Jessen

Føniksvej 8
8260 Højbjerg

Hørning

Ingrid Olsen Stockholm
Diligensvægen 34, 3 tr
S-131 48 Nacka

Sverige

Finn Lorentzen Silkeborg
Markedsgade 6, 2
8600 Silkeborg

Hugo Madsen Stockholm
Bjørkholmsvægen 75
S-13231 Saltsjø-Boo
Sverige

Jørgen K. Andersen Los Angeles
2178 Highland Oaks Dr
Arcadia CA 91006
USA

Anne Marie Langballe
Skovparken 34
8450 Hammel

Randers

D. 26.10.2009 Ulf Steen Hansen
70 år Egholmvej 16

4880 Nysted

Nysted

Jeg vil hermed sige tak til naverne i Frederikssund, samt
til H.B. for opmærksomheden ved min 70 års fødselsdag.
Med venlig hilsen LeifBergstrøm

Må jeg udtale en stor tak til H.B. og Københavns for¬
ening for telegrammer i anledning afmit 40 års jubi¬
læum den 1-8. Der varmede meget.
Med kno i bordet og de venligste hilsener
Flemm ing Abildgaard-Thomasen.

Tak til HB og Fredericia forening for opmærksomheden,
på min 65års dag.
John Andersen. Fredericia

Tusind tak for det store fremmøde fra nær og fjern på
min 60 års dag. Tak fordi i har været med til at gøre da¬
gen festlig. Tak for telegrammer, telefonopringninger,
m.m. Jeg er ganske benået over hvor mange der tænkte
på mig den dag.
Tak for hjælpen til Bitten, Far og Mor og brormand.
Med kno i bordet, Freddy. Holbæk.

Jeg takker for fremmødet til min kones begravelse.
Mange tak.
Arno Franck.

JUBILÆUM

D. 13.09.2009 Karl Jensen Hillerød
40 år Bygmarken 5

3540 Lynge

D. 26.09.2009 Torstein Loftheim København
50 år Skellet 9, 2 mf

2600 Glostrup
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Formandens Spalte.
Nu hvor sommerferien forhåbentlig er vel overstået for de fleste af os, er "Arbejdstøjet" fundet frem igen. Med arbejds¬
tøjet mener jeg de gøremål der ligger foran både HB og Foreningerne rundt i både ind- og udlandet. Det kan endnu en
gang konstateres, at de rigtige informationer fra både Foreningerne samt HB er vigtige. Her tænkes på Medlemmernes
adresser, samt informationerne fra Foreningerne ang. Bestyrelsesmedlemmernes navn og adresse.
Der er desværre sket en beklagelig fejl i Adresselisten, der står i DfS August. En kassererpost er desværre blevet oplyst
med navnet på en person, der er taget på sin sidste rejse. Vedkommende har været Kasserer i Foreningen. Det er menne¬
skeligt at fejle, men den slags fejl må ikke ske. Det vil altid være hårdt for de efterlade, at se den slags, så i stedet for at
"Revse" hinanden, så lad os hjælpe hinanden med at undgå den slags beklagelige hændelser. Jeg har også fået Telegram¬
mer retur, der var sendt i forbindelse med "Milepæle" hvor postvæsenet havde påstemplet: Forkert adresse. Derfor er det
vigtigt, at Foreningerne oplyser enten Hovedkasserer Frode Zachariassen eller undertegnede ang. adresseændringer, så
den rigtige adresse kan blive ført ind i adressekartoteket. Med dette vil jeg ønske alle en fortsat god sommer.
Med kno

Kaj Jepsen

UNDSKYLD!!!!!!
Rettelser til adresselisten.

Jeg kom desværre til at lave et par alvorlige fejl. Beklager mange gange til Roskilde og Randers.
Især til Karl Nielsen. Håber i kan tilgive mig.
Med naverhilsen Richard.

Her de rigtige oplysninger.
ROSKILDE. RANDERS.
KASSERER: HULE: Høvejen 17, Vorup, 8940 Randers
Mogens Jensen, Søvænget 1, 4621 Gadstrup
Tlf.: 46 19 11 36.

OPDATERINGAFADRESSELISTEN

NYSTED (16-10-1955)
FORMAND: Alex V. Jensen, Drosselvej 9

DK-4480 Nysted Tlf.: 21 66 68 39.
Email.: alex.v.jensen@live.dk

KASSERER: Willy E. Jørgensen, Vognmandsparken 2
4880 Nysted, Tlf.: 20 45 26 83.
Email.: willy.jorgensen@pc.dk

HULE: Den Gamle Stationsbygning,
Jernbanegade 24, 1ste sal, 4480 Nysted

MØDE: Den første mandag i måneden kl. 19.00.
MEDL: 12

ÅRHUS (13-11-1913)
FORMAND: Ole Lindeborg Johansen,

Solbjerg Hovedgaden 72 B,
DK-8355 Solbjerg
Tlf.: 86 92 61 22, mobil: 30 95 06 65
Email.: bj@byggefirmaet-johansen.dk

KASSERER: Børge Andersen, Sonnesgade 14, 1 . 8
DK-8000 Århus C. Tlf.: 86 25 33 99
Mobil: 61 33 99 90.
Email: babh@stofanet.dk

HULE: Orla Lehmans Alle 7, 8000 Århus C
giro 856-2652
Email: post@aarhusnaverne.dk

MØDE: 2. fredag hver måned,
decmber 1. og 3. fredag

MEDL.: N. 42
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USA turen april 2009 A f Jørgen Christiansen. Færøerne
Marts 29. Flvver Tona, Torqur og mig til København. Næste dag kører vi til Silkeborg for at se en slagterbutik som
Torqur muligvis skal i lære i.
Marts 31. Klokken 9.00 tager vi fly, sammen med to gode venner som vi skal være sammen med på turen, til London og
der efter direkte videre til Los Angeles. En afnaverne, som hedder John, viste os vej til bil udlejnings firmaet, hvor vi
lejede en stor bil, og kørt der efter ca. en times kørsel i LA. ankom vi til hans hus hvor vi kunne bo under opholdet i
USA, hans kone Helene havde lavet aftensmad til os. Efter aftensmaden var vi meget trætte efter 14 times flyvning og
tids forskellen på 9 timer. John og Helene viste os hvor vi skulle sove, og vi gik i seng. Vi stod op klokken 7.00. John og
Helene havde allerede lavet dejlig morgenmaden til os. Efter morgenmaden ville John gerne vise os rundt i LA. Vi kørte
først ud for at se nogle flotte huse som rige folk bor i, disse huse kostede flere millioner dollar. Der efter kørte vi over i
naver dalen som er en Dal som en rig dansker har givet naverne i Californien, for 65 år siden, hvor naverne så byggede
et hus til at holde møder i. Der efter kørte vi hjem til Helene som havde lavet en dejlig frokost til os. Efter frokosten
kørte vi hen for at hente vores venner Harald og Lilly, som boede 15 minutters kørsel fra os. John viste os først hen til en
udsigtsplads hvor man kunne se Hollywoods fra, der efter kørte vi ind i Hollywoods og parkerede bilen der og spadse¬
rede rund der. Vi så hvor de kendte skuespiller havde skrevet ned på fliserne og sat deres hånd aftryk der. Der var også
guld stjerne med kendte skuespilleres navne på fortovskanten. Der efter gik turen til Beverly Hills, hvor vi så de flotte og
dyre huse som de rige skuespillere bor i og mange flotte biler. Vi kørte nu til Santa Monica, hvor der er mange højhuse,
og vi finder også den berømte strand der, hvor tv-serien Baywatch er indspillet. Efter at vi nu i dag har kørt ca. 160 km.
Har Helene lavet aftens mad til os alle sammen, efter maden kørte John, Harald og Lilly hjem. John og Helene havde
været på Færøerne sidste år i 6 timer, hvor de havde set meget på de få timer hvor deres skib lå til kajen. Vi så nogle
billeder som de havde taget på Færøerne fra Koldefjord og Kvivik. Tona synes at det var sjovt at hun i Los Angeles
kunne vise dem på et billede hvor hendes barndoms hjem var. Vi siger tak for en dejlig dag og godnat.
April den anden. Jeg havde dagen i forvejen ringet til min fætter Per Christiansen, som bor i Ventura, omtrent to timers
kørsel fra hvor vi opholder os, og aftalt med ham at vi kommer og besøger ham i dag. Efter morgenmaden, afhenter vi
Harald og Lilly, og stiller GPS ind på fætter Pers adresse. Vi ankom klokken 11.00 til fætter Pers hus, som ligger højt op
1 Ventura med en god udsigt over byen og Stillehavet. Per stod uden for huset og røg pibe, som han også gjorde for 28 år
siden hvor vi mødte ham sidst til hans fars fødselsdag i Danmark. Per bød os inden for i hans flotte hus, hvor han bød os

på noget at drikke, vi snakkede mest om vores familie. Per sagde at han havde planer om at vise os byen som han boede
i. Han fortalte os at han var ved at starte en fabrik i byen, som skulle fremstille speciel bro belægnings sten, han havde
købt maskiner i Mexico til 9 millioner dollar. Han fortalte os også at han købte bygninger op, og at han lige havde købt
et gammel hus længere nord på, som han ville renovere, og at han havde købt en skole på mange hundrede m2. som
skulle renoveres om. Inde i huset havde han en stor hund (Dansker) som var meget glade for os, og en lille puddelhund,
2 sallede katte og en papagøje. Væggene inde i huset var dekoreret med malerier fra Sæby i Danmark, hvor hans kone
kommer fra, og hans forældre har også boet i Sæby på deres ældre dage. Uden for huset havde han forskellige fugle, og
ikke mindst nogle kæmpe store skildpadder som var meget gamle. Pers kone var ikke hjemme, så han synes at han ville
byde os ud at spise på en restaurant. På restauranten bød Per os på retters mad, som smagte godt. Jeg spurte Per om han
havde noget arbejde i kortere tid til mig og min lærling efter sommer ferien. Han sagde at han arbejdede for det offent¬
lige, og at han kun måtte have amerikansk arbejdskraft. Jeg sagde; hvad med huset og skolen du lige har købt, skal der
ikke laves noget der. Jo sagde Per, jeg synes vi skal køre op i bjergene og se den skole jeg har købt. Efter middagen
kørte vi op i bjergene for at se skolen, som bestod af 4 store bygninger som han havde planer om at bygge om til konto¬
rer og lejligheder, måske du kan hjælpe mig med det Jørgen, sagde Per, ja du kan prøve at kontakte mig når det bliver
aktuelt. Vi kørte ned fra bjerget til Ventura igen, men det var ved at blive mørk, så vi så ikke så meget af byen, det må
blive næste gang vi kommer, sagde jeg. Vi havde planer om at køre ned til San Diego som er en stor by der ligger nede
ved grænsen til Mexico. Per havde gode kontakter til billige og gode hoteller, så han bestilte værelser til os til turen. Vi
kørte nu syd på, og fandt hotellet Per havde buket os ind på.
April den fjerde. Klokken 8.15 kørte vi langs den flotte stille havs kyst ned til San Diego, som er en meget stor by med
ca. 3 millioner folk. Vi tog ind og så Sea World, hvor der er mange forskellige dyr fra havet. De mest imponerende dyr vi
så var spækhugger, hvor vi så en fantastisk opvisning med dem. Efter det meste af en dag i Sea World, fandt vi hotellet
som Per havde bestilt til os, der efter gik vi ned på havnen, hvor der lå mange flotte skibe, vi gik ind på en restaurant og
fik noget godt at spise der.
April 5. Efter morgenmaden kørte vi en tur i byen for at se de store bygninger. Der efter kørte vi ned til kajen og se det
flydende maritime museum, som består af 7 skibe der hver især fortæller deres del af søfartens historie. Mest interessant
er tre masteren Star of India- et handelsskib fra 1863, der har taget turen rundt om jorden ikke mindre end 21 gange.
Harald og Töuour synes at den sovjetiske undervandsbåd var meget interessant at være ombord i. Efter at vi havde set de
7 marine fartøjer, tog vi en sejltur ud på San Diego bugten.
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Vi sejlede forbi den store meget amerikanske flådebase med atombevæbnede ubåde og store hangarskibe. Vi kører nu
hen til den gamle by i San Diego, og spiser på en Mexicansk restaurant. Efter en god middag går vi en tur i den gamle
by, som er den første by skabt af europæiske indvandrer i Californien. De historiske bygninger fra perioden 1821-72
er restaureret eller genskabt. Der var meget liv i den gamle by, med alle mulige forretninger, barer og restauranter og
alt mulig fra den tid. Der var ingen biler i den by. Vi kørte nu nord på igen, til Los Angeles og afleverede Harald og
Lilly ved den familie som de boede ved, hvor vi der efter kørte hjem til vores familie, og fortalte dem om vores tur.
Søndag April den femte. 5. Vi stod ikke så tidlig op denne morgen, klokken var næsten 8.00 inden vi spiste morgen¬
mad. Torqur , Töna og mig kørte til et indkøbs center, hvor jeg købte en læder frakke, Torqur købte en slips. Efter
indkøbs turen, havde vi aftalt med dem vi boede ved at de kunne køre med i kirke. Det var en Danish kirke, som lå ca.
50 km. fra hvor vi boede, vi mødte mange danskere uden for kirken som vi hurtig kom i snak med. Efter gudstjene¬
sten, var der en bar uden for kirken, hvor dem der havde i kirke, fik lidt at spise og vi kunne købe øl eller vin til. Vi
fik snakket med mange forskellige mennesker ved denne sammenkomst. Efter det møde gik vi ind i et fest- lokale som
var bygget sammen med kirken, hvor der var 3 retter mad, og vin, øl eller vand til maden. Maden smagte godt, og det
var en virkelig god stemning med mange taler mest på engelsk. Harald holdte også en tale, fordi han blev 75 år denne
dag. Den første søndag i måneden er gudstjenesten på det danske sprog, hvor man så spiser sammen bagefter, som i
dag. Efter en hyggelig dag i kirken kører vi hjem for at planlægge den næste tur som går nord på. Harald og Lilly har
besluttet at de ikke tager med på denne tur. Så det bliver Tona, Toröur og mig, som kører nord på.
Mandag April den sjette. 6.
Vi kørte tidlig om morgenen nord på til Yosemite National park, omkring 500 km. Køreturen der op var meget flot
med meget landbrug, med store vin marker. Mod øst kunne vi se meget høje bjerge med sne på, hvor de højeste bjerge
er ca. 4500 m. høje. Vi ankom klokken 2.00 til vores flotte hotel ved Yosemite. Efter vi havde tjekket ind, gik vi i tu¬
rist informationen. Vi kørte der efter ind i parken og parkerede bilen, og gik 6 km. For at se nogle af verdens største
træer, som er redwood. Det må siges at det er godt nok de største træer vi nogen sinde har set. Nogle af træerne er
2600 år gamle, de kan have en omkreds på 31 m og en højde op til 82 m, de kan veje op til 1200 tons med 1500 ku¬
bikmeter. Nogle af grenene har en diameter op ti 2 meter. Efter at vi havde gået rundt nogle timer, inde i skoven,
måtte vi nu vende om og gå ned til vores bil inden det blev mørkt. Vi kørte nu hen til hotellet, og fik noget godt at
spise der. Senere på aftenen kom vi i snak med nogle amerikaner som også boede på hotellet. Vi sad uden for ved et
bål og vi havde det dejligt sammen med dem, de spurgte meget om Færøerne, og synes at Færinger burde være stolt af
at være en del afDanmark, de havde hørt at Danmark skulle være et af de bedste lande i verden at bo i.
Tirsdag april den syvende. 7. Klokken 7.00 kørte vi fra hotellet og ind i Yosemite vandfald, med et fald på 436 m.,
men med de efterfølgende mindre vandfald er der et fald på 739 meter til dalen, det 3. største i verden. Efter fine natur
oplevelse i Yosemite parken, kørte vi mod San Francisco, hvor der er ca. 400 km. til. Det var en flot tur. Vi kørte over
de 2 lange broer til San Francisco, og fandt hurtig vores hotel som ligger tæt på Golden Gate broen. Vi kørte os en tur
i byen, kørte over Golden Gate broen, og tog hold på den anden side af broen hvor der var god udsigt over Francisco
bugten og Golden Gate. Den orangerøde bro er bygget fra 1933-37 og var i mange år verdens længste hængebro, bro¬
pillerne rager 228 m. i vejret, og holder de kabler der bærer den 2,7 km. Lange sekssporede vej fra San Francisco til
Martin halvøen. Vi kørte ligt rundt på Martin halvøen, hvor vi nød den flotte udsigt der var derude. Det var ved at
blive mørk, så vi kørte tilbage til vores hotel, og spiste på en Italiensk restaurant, hvor jeg spiste 10 italiensk retter
mad, Torqur og Tona nøjes med 3 retter.
Onsdag april den ottende. I dag havde vi bestemt os for en bustur med guide i byen. Efter morgenmaden kørte vi hen
hvor bussen kørte fra, og købte billetter til turen. Vi ser først de meget stejle gader, hvor der er gamle kabel trukket
sporvogne, og gaden Lombard med 8 skyskraber, og ser den Transamerica Pyramide, som er 260 m. høj. Turen går nu
hen til det gamle beat miljø hvor flower power tiden startede, et meget spændende område med mange barer og mær¬
kelige folk. Vi går nu ind i Chinatown som er en kinesisk ghetto med 20.000 beboere. Her er der alle mulige kinesiske
forretninger, også et meget spændende område i San Francisco. Vi kører op og ser Castro som er bøssernes hovedstad.
Castro er en del af byen som overlevede jordskælvet i 1906, og husene er meget flotte velbevaret og i victoriansk stil.
Her efter kørte vi hen til en flot Japansk have, hvor der var mange flotte blomster og træer. Efter besøget i den Japan¬
ske have, kørte vi over Golden Gate broen op til San Rafael. Der oppe var der en båd som vi skulle sejle med. Vi sej¬
lede ud på San Francisco bugten og så den flotte by ude fra. Vi sejlede forbi øen Angel, hvor der er indspillet nogle
film fra, og den næste ø vi sejlede helt tæt på, var den meget kendte Fængsel ø Alcatraz, som var den mest bevogte
fængsel i USA, som blev lukket i 1963. Fangerne havde ingen mulighed for at flygte fra øen, som var det mest ben¬
hårde og rædselsfulde fængselsmiljø, man kunne tænke sig. Denne tur sluttede med at lagde til kaj i San Francisco.
Senere på dagen kørte vi uden for byen hvor vi fandt et bjerg hvor der var en fantastisk udsigt over hele San Francisco
og bugten. Sidst på dagen tager Törqur og Töna i et indkøbscenter, i mens går jeg en tur i San Francisco. Hvor jeg står
ved ende stationen for cable car, og ser hvordan de vender sporvognene på en karrusel. Vi tager hjem til hotellet og far
noget at spise, og planlægger turen i morgen, hvor vi vil køre langs Stillehavs flotte kyst, tilbage til Los Angeles, en
tur på ca. 850 km.



Tnr^l^i niende anril. Vi står meget tidlig op denne morgen, hotellets restaurant har ikke åben så tidlig, så vi kører,uden at få morgenmad. Vores første stop ca. 100 km. fra San Francisco, er ved Santa Cruz, som er en hyggelig hav¬neby Vi er nu blevet meget sulten, og spiser morgenmad i denne by, inden vi kører videre til Monterey. Turen går nuud på Monterey halvøen, hvor vi vælger at køre ind på en privat vej som man betaler for at køre på. Vejen hedderSeventeen Mile Drive. Det er et område hvor der bor mange millionærer, der er mange flotte huse, og nogle afUSAbedste golfbaner, at se på denne flotte tur. Langs kysten er der mange sø-løver og havoddere. Selve byen Monterey varNord Mexico hoved stad op til 1848 hvor Mexico tabte krigen mod USA og mistede store land områder. Mexico mi¬stede hele Californien, Nevada, Utah, Arizona, New Mexico, Texas og store dele afWyoming, Colorado og Kansas. Vihavde nu planer om at vi ville køre langs kysten syd på og så overnatte i den Danske by Solvang. Det var en hel fanta¬stisk flot køretur med mange bjerge og skov helt ud til Stille Havet. Vi nærmer os nu San Luis, og stopper ved enstrand hvor der er hundrede af sø elefanter. Sø elefanterne (Elephant seals) har været tæt på udryddelse på grund afjagten på deres olierige spæk. Derfor er det næsten et mirakel, man kan se på stranden. En hel koloni af ElephantSeals, som har det hyggelig på stranden, man kan se at det er sociale dyr. Dyrene kan blive op til 4 m. lange og veje2000 kg Der bliver født ca. 1000 unger om året, i denne koloni, som nok er verdens største, og de er total fredet. Detvar en stor oplevelse at se disse dyr. Der efter kørte vi til den Danske by Solvang, og fandt et motel der. Vi har kørt559 km. i dag.
Fredag tiende marts. Vi startede dagen med at spise morgenmad i Olsens bageri, hvor man rar alt muligt Danskbrød Der efter lejede vi en 4 mands cykel og cyklede rundt i byen, først så vi kirken, vi var så heldige at kirke tjenerenkom ud fra kirken, og vi spurgte hende, om vi måtte komme ind og se kirken, det måtte vi gerne sagde hun. Kirkenvar som typisk Dansk kirke. Alt hvad vi så i byen var dansk præget, men ingen i byen kunne snakke dansk mere. Vicyklede rundt i byen og så Rundetårnet, Dybbel Mølle, H. C. Andersen og alle de andre Danske seværdigheder, altsom var i byen mindede om Danmark. Ideen om Solvang startede i 1910, da en Dansk præst foreslog at der skulleopbygges en ny Dansk koloni i Californien. Formålet var at bevare forbindelsen til Danmark, og at bevare Dansk leve¬vis omkring danske kirker og folkeskoler. I dag er Solvang en by med 5500 indbygger. Over 2 millioner amerikanereom året besøger Solvang og dens 200 forretninger, 30 restauranter og 16 hoteller. Nu tør Solvang kalde sig for "Dendanske hovedstad i Amerika". Vi afleverede vores cykel, og kørte mod Los Angeles, som ligger tæt på hulen. Vi tagerhen i hulen hvor damerne (naveretterne) tager på en restaurant. Vi mænd bliver tilbage og hygger os i hulen, Törqurspiller poker med nogle garvede fyre. Senere far vi noget at spise, og der bliver snakket meget, og holdt mange taler.Det var en meget hyggelig aften, både for Navere og Naverinder.

T «i-rlap den elvte aDril. Efter morgenmaden kører vi hen hvor Harald og Lilly bor, og tog dem med ind til hulen.Naver og Navereter var ved at gøre klar til 75 års jubilæums festen, som skal være i aften. Der var rejst et stort teltsom Harald havde hjulpet med at stille op. John som vi boede ved i starten vi var i USA, var der også. Han hjalp osmed at planlægge vores næste tur, som vi havde planer om skulle gå til Nevada, Utah og ned igennem Arizona ogtilbage til Californien igen. John foreslog os en park, som vi kunne nå at køre til i dag. Tårqus havde ikke lyst til atkøre med os han ville hellere være i selskab med folkene som var ved hulen og spille kort med dem. Harald, Lilli,Tona og mig kørte til parken. I parken er der mange flotte blomster, træer og kaktuser. Der var et stort slot i parken,hvor der var mange gamle malerier om Amerikas historie. Efter nogle timer i parken, kørte vi over til hulen for athente Törqur som havde haft det godt sammen med naverne. Vi kørte hjem tor at tage det fine tøj på til i aften. Par¬tyet startede klokken 5 med et lille måltid i hulen, med øl og vin til. Vi var ca. 130 folk, der var en meget god stem-nino Klokken 7 gik vi til bords, Præsten startede med at bede en bordbøn for os. Efter forretten, synger vi de forskel-lige°landes nationalsange. Der var bare en som kunne den færøske nationalsang, og det var Töna, hun blev bedt om atgå op på scenen, og Töna tog mikrofonen og sang for, og folk prøvede at synge med det bedste de kunne, der var storjubel efter sangen. Der var mange taler under spisningen, Harald holdt også tale. Efter hovedretten, blev de forskelligeforeninger kaldt op på scenen for at holde tale og fa ° gallonWhisky som gave. Jeg var ikke forberedt på at holdetale men det gik nu godt. Hvor jeg talte om hvor jeg havde arbejdet før, jeg kom til Færøerne. Der efter gav jeg Na¬verne i 2 bøger om Færøerne, en på engelsk og en på dansk, som de blev meget glade for. Efter desserten gik jeg ud entur Formanden kaldte på, og sagde prøv og se over til busken der, der var der en stor bjørn, som også gerne villesmage den gode mad vi har faet, formanden kastede en sten efter bjørnen, og den løb væk. Jeg tror at bjørnen var ca.10 m. fra os da vi så den. Vi gik ind igen, hvor der var god musik at danse til. Det var en fantastisk god aften vi havdehaft, og det blev sent inden vi kom i seng den nat.
Snndap den tolvte aDril. Klokken halv ti kørte vi over hvor Harald og Lilly bor, hvor deres husvært hjalp os med at fareserveret hotel i Las Vegas. Der efter kørte vi hen til hulen, hvor der var alt mulig godt at spise og drikke til morgen¬mad. Vi tog en stor madpakke med os, og sagde pænt farvel til naverne. Vi kører nu mod Las Vegas en køretur på ca.450 km. Vi kører langs Mojave National Park, hvor vi på vores højre side har Death Valley National park, hvor mankan finde en af de laveste dale på kloden. I en forstad til Las Vegas, finder vi en rasteplads, hvor der var nogle halm¬baller som vi bruger som stole og bord, og vi spiser vores medbragte madpakke der. Vores hotel som vi havde reserve¬ret var nem at finde, fordi det har et tårn som er 350 m. højt. Hotellet havde et kæmpe stort kasino på første etage. Vi



fik tjekket ind, og tog elevatoren op i det tårn, som hørte til hotellet, der var en hel fantastisk udsigt over Las Vegas. Påøverste platform er der en roterende restaurant, som hedder Top of the World. Der var også en højhastighedskarrusel, dersvinger passagererne ud over afgrunden, hvor de så hænger og dingler høj over The Strip. Da vi kom ned fra torn gik virundt i kasinoet, hvor der var 100 vis af spille-automater, der var fra 1 cent til, hvor hvert træk koster 500 dollar. Jegspillede lidt men vandt ikke. Toryur spillede poker, hvor han vandt flere hundrede dollar den nat, som han tabte igennæste nat.

Tirsdag den trettende april. Tidlig den morgen gik vi til turist informationen for at planlægge vores ophold i Las Ve¬
gas. Vi bestilte en aften bus tur i aften, og en dag bus tur til i morgen på turist kontoret. Vi besluttede os for at køre over
at se Hoover Dam som er en stor kendt dæmning, som ikke ligger så langt fra Las Vegas. Vi parkerede vores bil vedHoover dæmningen, og går en tur der. Hoover Dam er en flot prop i Colorado floden. Den 221 m. høje dæmning blevbygget 1931-35. Bag den er skabt den 185 km. lange sø Lake Mead, der både fungerer som rekreativ område og vandre¬servoir for San Diego og det sydlige Los Angeles. Turbinerne i dæmningen yder 4 mia. kwh om året- der rækker til en bypå 1,3 mio. indbyggere. Vi nåede ikke at komme ned under dæmningen og se de store turbiner, fordi vi skulle nå atkomme med på den nat guide tur vi havde bestilt i morges. På vejen til Las Vegas spiste vi på en Kina restaurant.Vi møder vores guide klokken 17.00. Han siger, hvorfor rejse verden rundt når man kan se det hele verden her, han næv¬ner Paris, New York, Venedig, Bellagio, Monte Carlo, Luxor, Mandalay og mange andre byer som man kan se i Las Ve¬
gas. Han siger også at Las Vegas er det vildeste, mennesket har bygget siden Babelstårnet, og at byen vokser med enormhast, der flytter ca. 7000 amerikaner til byen om måneden. Las Vegas har i de seneste 20 år været USA's hurtigst vok¬sende storby. I 1950 boede her 48.000 mennesker. I 1970 boede der 77.000 og i dag bor der næsten 2 mio.Vores første stop var i udkanten af byen, hvor det store Las Vegas skilt er. Ved skiltet kom der en Cadillac bil, ud af bilenkom der en mand som vi synes så nok så bekendt ud, vi kendte manden og gik hen og hilste på ham, manden var Elvis
Presley. Guide viser os mange af de store flotte hoteller, og han siger at det er mafia som er bagmændene for hotellerne.Nogle afhotellerne har op til 5700 værelser. Vi så også vandshows, ild shows og et kæmpe flot stort lys show på hovedgaden. Vi spiste aftensmaden på øverste etage af et høj hotel på hoved gaden, hvor der var en fantastisk udsigt.Tirsdag den fjortende april.
I morges var det Harald der vækkede os klokken 7.30 så vi havde travlt, fordi vi skulle med på en udflugt klokken 8.30.Vi kørte først hen og så en chokolade fabrik. Vores næste stop er ved et museum lidt uden for byen, hvor man så, hvor¬dan folk har levet igennem tiderne i U.S.A. Det var forskellige huse og køretøjer fra 1700 tallet og op til i dag.Det var et meget spændende område at se. Her efter kørte vi ca. 100 km. og ind i en mindre national park som hedderRed Rock Canyon, som er en meget flot park, hvor fjeldene er røde, og der er et rigt dyreliv der inde. Efter turen gikHarald og Lilly op for at hvile sig. Vi tre andre gik os en tur i byen. Vi bygger hus for en mand på Færøerne som havdeboet på et hotel i Las Vegas som hedder Venedig, som skulle være helt fantastisk, vi fandt dette hotel. Det var enormt
stort, det var som at være i Venedig, da vi kom ind i hotellet, med stor blå himmel, og kanalerne hvor der sejlede gondo¬ler, der var en hel by med forretninger, Venedig torv og mange restauranter inde i hotellet. Det var det mest imponerendehotel vi nogensinde har set. Vi gik tilbage til vores hotel, og spiste i en Italiensk restaurant, Lilly havde fødselsdag i dag,hun bøs os på kaffe og kage den aften.

Fortsættelse følger.

FREDERICIA
Hulemøde Onsdag den 5/8-09. Så er ferien slut, og vi er klar med nye kræfter, til at få det sidste på plads til pinsestævneti 2010. Vi håber, at så mange som muligt kan komme til Fredericia, i pinsen 2010, mød nu op i stor flok, vi garanterer atder er mad nok til alle. Nu er det tid til at omtale hulemødet. Formanden bød velkommen til 14 medlemmer, som sang"Når samlet er vor naverflok Derefter spiste vi en dejlig sommerret, tak til Vera. Det smagte rigtig godt. Første punkt
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omhandlede muligheden for at flytte hulemødet fra onsdag til torsdag. Bestyrelsen godkendte det, så nu bliver det lagt
ud til afstemning når der er generalforsamling onsdag den 7/10. Mød nu op og stem! Samme dag vil der være mulighed
for at komme med gode oplæg, til pinsestævnet. Så omtalte formanden grilldagen i Madsbyparken, hvor der var stor
tilslutning. Tak, til dem fra Odense, der kiggede forbi. Så er det tid til at spise ål igen, det bliver lørdag den 5. september
kl. 14:00. Pris pr kuvert bliver 150kr, dette er inkl. 1 øl + 1 snaps. Tilmelding senest 29/8, på tlf. 28 96 94 60. Vel mødt
til glade timer... Skål! Slut for denne gang.
Med kno i bordPhilip
Ps. Vi skal lige huske at give et stor TILLYKKE til: Bjarne Rasmussen og Tom Nummelin Rasmussen med deres 60års
dag. Bedre sent end aldrig... Undskyld.

FREDERIKSSUND
Ved hulemødet d.7. aug. var hele 10 personer mødt op, og det var mere end vi havde forventet i det gode vejr. Da for¬
manden var på ferie bød næstformanden velkommen til de fremmødte, bl.a. Kjeld der havde forvildet sig ud i hulen. Det
må ha været en hård tur, for han var åbenbart så træt, at han måtte støtte sig til klokkestrengen. Vi kvitterede herfor med
blæren. Anna havde bagt en dejlig kringle, selvom Poul Erik som bar den ind, påstod at det var ham, men vi siger Anna
mange tak for det påfund. I løbet af aftenen sang vi flere af de sange vi sjældent synger, men det var godt at fa gen¬
opfrisket dem. Vi sluttede som vi.plejer denne dejlige aften med minderne. Da vi ikke har hulemøde i september vil vi
her sige tillykke til Per bager - Birger - Carl ondt i maven - og Kjeld der alle har fødselsdag i september og Poul Erik-
Simon - Kurt - og Anita Bondy (65 år) der alle har fødselsdag i Okt.
Husk Svendeaften d. 2. sept.
Kassemesteren

HERNING
Et meget forsinket referat fra sidste hulemøde d. 17/6 i Herning - men det forholder sig således at sekretæren har holdt
en god og efter egen mening velfortjent sommer ferie. Vi var samlet 11 navere samt Lilly - Haralds kone. Harald havde
medbragt sin kone for at hjælpe ham igennem aftenen for de havde forberedt sig til en aften, hvor de ville byde på lidt
fra USA, både til ganen og til øjne og ører. Vi fik set en masse billeder fra naver turen til USA og vi fik lejlighed til at
skylle det hele ned med "JACK DANIELS" whisky - ikke nogen dårlig cocktail kan jeg hilse og sige. Det virker som
om vi er ved at udvikle en kultur i hulen, hvor UDREJSENDE medbringer billeder og proviant fra de lande de har be¬
søgt - det er bare rigtig hyggeligt - måske skulle vi tilbyde andre naver foreninger gratis underholdning! Tak til Harald
og konen. Vores kasser fik overrakt en BJØRN, alle der kender vores kasser er bekendt med han har den dejligste schæ¬
ferhund - ved navn Bjørn. Erlings kone Porn havde fundet en figur, som hun mente lignede Bjørn, så den fik vores kas¬
ser overrakt. Vi var dog alle lidt utilfredse med at Porn ikke selv kom for at aflevere gaven. Det er ikke helt så yndigt når
Erling skal repræsentere familien! (undskyld Erling). Vi talte selvfølgelig lidt om kommende sommer ferie planer og her
kunne Erling fortælle at han skulle en tur til Thailand - han holdt et længere indlæg om hvordan man opnår rabat i Thai¬
land - det er godt at vide hvis man nogen sinde kommer så langt hjemme fra. Der har lige været TEKO udstilling - men
det er nu ikke bare dem der kan fabrikere særlige remedier for vores naver kammerat Harald medbragte en særlig taske
med naver monogram beregnet til 6 DÅSEØL fabrikeret af hans datter - måske hun modtager bestillinger! Så var der
igen noget som jeg ikke vidste, nemlig at mine naverkammerater også kan agere DANSK HERRE MODE RÅD - de har
lagt mærke til at Claus Pagh og PRINSGEMALEN ikke er særlig velklædte, de mente at de trængte til at få syet gardero¬
ben ud - ja de gik så vidt, så nogen sagde, at de ville være behjælpelig med omsyning af tøj - det er jo rart at vide HVIS
nogen af os skulle få lagt lidt kilo på sidebenene. Vera fra Fredericia som vi alle kende, har lanceret et nyt TREND, hun
har nemlig fundet ud af at 2 naver mærker kan blive til alle tiders kende mærke på en bil antenne - måske skal vi alle til
at køre med denne særlige antenne "ting" for at blive kendt i hele landet - godt fundet på Vera! Her i Herning er vi
leverings - dygtige i mærkater. Vedr. datoer og mærkedage - sættes disse i bladet afRichard - HUSK det kære naver
kammerater inden I kritiserer sekretæren HA HA. - hun er nemlig helt uskyldig. Håber alle har haft en god sommer.
Naver hilsen Jonna
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HILLERØD
Det er stadigvæk højsommer i skrivende stund. Det første
møde efter sommerferien er den 11 .september hvor Per
holder et spændende foredrag med titlen: "Min tur med
hvalerne ved Azorerne." Husk tilmeldingen til møder og
messer til Peder Hellerup på telefon 48 17 07 12 en uge
før. På denne huleaften får vi også besøg afArne fra Los
Angeles naverne. På Kulturnatten fredag den 25.septem¬
ber holder hulen, som de foregående år, åbent for at for¬
tælle om naverbevægelsen.
Med kno i bordet

Bodensøgartneren

HØRNING
Husk, kom til hulemøde i Navermøllen fredag 4. septem¬
ber fra kl. 19.30. Ferieminder hvor blandt andet Jens
fortæller om sin tur til Skagen, samt viser en TV. film 30
min.. Tag familien eller en ven med.
Med naverhilsen Jens H.

/»«I A/m/

KØBENHAVN
I skrivende stund er det jo mere eller mindre dejlig som¬
mer og ferietid for mange. Ikke mindst når det gælder
hulerne. Vi havde dog den altid overdådige årlige Have¬
messe hos Ilse & Sven Aage i Strøby Egede, der bare
SKAL opleves. Vi var 19 med gæster der havde en pragt¬
fuld dag. Vi kom lidt sent i gang, men det blev klokken
også da vi skulle hjem. Da der jo nok er rigelig mad- og
drikkeomtale andet sted i bladet, vil jeg bare skrive:
Mave og hals blev fyldt op. Sidste nævnte blev dog også
brugt flittigt til lystig sang. Vi havde et imponerende
sanghæfte, der virkelig bød på udfordringer. Tak til værts
parret og til Arthur der igen var kommet den lange vej.
Når vi atter for alvor kommer i gang efter feriesæsonen,
plejer vi at ligge ud med Navervennernes Skovtur. MEN,
desværre har vi i år ikke rigtigt fået det til at passe. Så
måske bliver det Svende- Hulemødet onsdag den 23.9.,
der denne gang får lov til åbne efterårsbal(l) erne! Kom
og fortæl det sidste nye du har fået på opleveren siden
Havemessen eller sidst DU var i Hulen. Vel mødt!
Arrangementer:
23.9. kl. 19.00 Svende-Hulemøde
Med kno I bordet
Niels "2m"

NYSTED
Nu er sommeren ved at gå på hæld og det er atter tid til
at skrive. Stort fremmøde ved sommerfesten den. 6. juni i
Det Gamle Elværk i Nysted, en rigtig hyggelig dag/aften,
hvor der blev spist og sunget af hjertens lyst. Sejlturen
med Ole Wiberg den. 13. juni blev aflyst på grund af
blæsevejr, det planlægges muligvis til efteråret hvis der
findes tilslutning herfor. Arbejdet med fremstilling af 20
brugbare skilte til Middelalderfesten ved Nysteds by jubi¬
læum er tilendebragt og indbringer en net lille sum
penge fra Kommunen til foreningens slunkne kasse.
Første hulemøde efter sommerferien er mandag den. 7.
september kl. 19:00
Med kno
Oldermanden

NÆSTVED
Ja så er sommeren forbi, og vi startede med at holde
hulemøde, hvor der deltog 16 medlemmer. Det må siges
at være fint, når vi ved at der stadig er nogle som er på
ferie. Mødet gik godt og der var stor spørgelyst til de
forskellige ting. Vi sluttede mødet Kl.20.30. Vores nye
medlem Flemming Ravn stod for menuen, som var en
sammenkogt ret. Det skal han nok få lov til en anden
gang. Festudvalget orienterede om skovturen, som i år vil
foregå med tog til København, hvor vi skal ind at se
Christiania. Turen foregår den 12.september. Vi starter
med en guidet tur, som tager 1-1° time. Derefter vil der
være mulighed for at gå rundt på egen hånd. Eventuelt at
foretage nogle indkøb, da der er mange spændende ting,
som bliver solgt. Ca. kl. 18 vil der være spisning i en af
deres restauranter, hvor der er mad til rimelige priser.
Derefter går turen tilbage til Næstved, hvor vi slutter i
hulen. Se opslag i Hulen om priser og tilmelding.
Husk vores ekstraordinære generalforsamling den 4. sep¬
tember i Hulen. Mød talstærkt op. Husk at det også er din
forening, og det er der, du kan være med til at bestemme.
Med naverhilsen Ove.

ROSKILDE
Ved hulemødet den 31. juli var der god tilslutning 15
medlemmer havde en herlig grillaften, vi kunne sidde
ude hele aftenen, da vi sad under telttaget, så der var fuld
gang i grillen, snakken og grinet, samt sang og højt hu¬
mør, en helt igennem dejlig aften. Den 25. september
holder hulen fødselsdag, tilmelding til Lars Peter på tele¬
fon 46 36 42 04, senest 15. september. Det er billigt så
husk tilmelding
Program for september.
25 - 9. Hulemøde med fødselsdag.
Husk tilmelding.
Hulevagt Lillian og Poul.
Med naverhilsen Gitte.
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SILKEBORG
Hvordan er det nu Banker og store firmaer fører regnskab,
ja vi har et budget, underskud på 46.000.000 kr. så viser
regnskabet at underskuddet kun bliver 31.400.000 kr. så
pas nu på, for så viser regentskabet at der er tjent
14.600.000kr. ???? En sten sikker Stein Baggermetode eller
er det pinsestævnet 2009, alt dette vil fremgå af regnskabet
til generalforsamlingen den 26. september 2009 kl. 10. Vi vil
dog dulme nerverne først med kaffe + rundstykker kl. 9 og
så en tur til doktoren for værdig trængende. Resten efter
vedtægterne. I september er der 65 årsdage igen en belast¬
ning af finansloven eller statsbudgettet de lykkelige er
Peter Poulsen og Gunner Møller samt Finn Lorentzen som
bliver 75 år. Nu skal i høre hvordan det gik med "Peters
jule kassen", den ankom og fyldte over lm3, samt vejede
142 kg. Altså ikke noget som man lige bærer op i Hulen, så
frem med kobenet op med låget. Jo den store
klokke var der. Så det var derfor kassen vejede så meget.
Edderkopper har godkendt klokken og Peter siger at den
har kostet 35.000 kr. Om det er den Danske stat eller Basen
der har betalt den vides ikke, men vi skal have den op at
hænge, men først skal der laves nogle bolte der går gen¬
nem ydermuren til at gøre den fast i, men kom selv og be¬
tragte denne vældige klokke.
Holdjer nu fugtige så længe. Skriverkarlen

STOCKHOLM
Der kom en del skydeglade til fugleskydningen i juli, og
vejret var på toppen, så det blev en fin dag på Torpet, og
fuglekonge blev Stefan Paulsen. Så hade vi Boulespel den
24. juli, og det var dejligt at være ute selv om det var
varmt, men dermanglede ikke drikka, og det var damerne
som spelede best, så det blev Ingrid Olsen og Karin
Håkansson som vandt. Vi har haft besøg afViveka og
FlemmingAndersen fra Viuf, og vi takker for alt godt, som
I tog med fra Danmark, og alt den gode mad, som i er så
dyktige til at lave.
Program for september:
D. 05.09.2009 Årsfest lørdag kl. 18.
D. 11.09. Månedsmøde fredag kl. 19.
D. 25.09. Svendefest fredag kl. 19.
Onkel Anders.

Ski un.m1'1

ÅRHUS
Til hulemødet den 10-7, fik Tonny en gave fra forenin¬
gen, da han for nylig rundede de 70 år. Han sagde tak for
gaven, ved at slå på klokken! Bager havde også haft fød¬
selsdag, han slog også på klokken, ligeså gjorde Holger T.
Vi sagde pænt tak for omgangene ved at afsynge blære¬
sangen for hver og en afgiverne! Ole Bjelgart, der er flyt¬
tet til Randers og derfor sjældent er i hulen, havde denne
aften fundet vej til hulen. Det er altid rart at se "gamle"
hoveder (undskyld udtrykket)! Vi var kun 15 svende til
mødet, men det lød som om der var det dobbelte antal i
hulen, der blev snakket, grinet og sunget, så det var en
lyst.
Hulemøded. 11-9
Hulemøde m/ ledsager d. 25 - 9
Hilsenfra smilets by. Lis

K.D. Anlæg og Belægning
Alt Anlægsarbejde udføres, Bl.a. granit med mere

V. Kim Dupont, Eyvinds alle 1-! Dalum
5250 Odense SV. Mobil 29601912

o/EVf/w
w Øéns Værtshus W

Billard Dart
Kirketofte 1. Samsø
Tlf: 86 59 OO 27

GLARMESTEREN
oghans sverle

3PT f1' f Håndværker- og naversange

lia vlJ Gårdsange, Sømandssange
Giro 413 klassikere

Salg af 2 CDer "En rastløs sjæl"
og "Foran for masten".

Booking: Anita Bondy telefon 44 91 90 09, 21 65 89 49
anitabondy@adslhome.dk www.glarmesterenssvende.dk

Bar NO. 41 Bodega
Staldgårdsgade 41

7100 Vejle
Tlf. 75 85 16 13



www.naverne.com

HOVEDBESTYRELSEN:
F.mner til behandling i HB. skal være formanden i hænde
senest den 25. i måneden. Adresseændring indland.
Formand: Kaj Jepsen
Bøgevang 16, Brejning, DK-7080 Børkop.
Tlf. 7586 9335 • 3070 5576 • E-mail: liskaj-d-j@mail.dk

Næstformand: Henning Brogaard
Rødbyvej 113- DK-4900 Nakskov. Tlf. 5495 5665
Mobil 2449 6474 • E-mail: hebro@vip.cybercity.dk

Tilmelding og udmelding af medlemmer, bladforsendelse i
indland

Hovedkasserer: Frode Zachariassen

Rustrupvej 26B • DK-8653 Them.
Tlf. 8684 9268 ■ E-mail: frode26@mail.tele.dk
Bank: Arbejdernes Landsbank i Danmark, konto: 53470388708
Arbejdernes Landsbank fra udlandet, konto:
DK4353470000388708 ■ Swift: ALBADKKK

Bladforsendelse til udlandet og sekretær:
Ove Graae, Runestenen 52, DK-4700 Næstved
Tlf. 5577 3931 • E-mail: frgraae@ofir.dk

Redaktør: Richard Schmidt

Skanderborgvej 13A,1, DK-8362 Hørning
E-mail: naverne@gmail.com • Tlf. 8692 2901 • Mobil: 2160 6792
Deadline den 10. i måneden.

Forsendelse af CCEH.RI .ADF.T:

Vagner Sørensen, Egevænget 1, DK-8382 Hinnerup
Tlf. 4094 2619 • 4093 1963 E-mail: vagner@egevaengetl-29.dk
Udstillingsvogn: Udstillingsvognen står i Holbæk og spørgsmål
angående udlån af vognen bedes rettet til:
Ole Puggaaard, Ladegaardsparken 67,lth • DK-4300 Holbæk.
E-mail: o.puggaard@hotmail.com

Produktion: imprint grafisk : 5572 6692

MÅMDH
Dit lohccLle e>l d&p>ot

Boje Tlf. 40824283 Alt i Hancock og Vestfyen produkter
Jens Tlf. 86667694 Fadøl, øl, vand og vin.

^telke'ö (Üaötfjauö
Hotelrestaurant

Bollingstedter Strasse 2
24852 Langstedt, Tyskland
Vi taler dansk.
Kulinarisk Buffet, se www.stelkes-gasthaus.de

<
r>

Jakon A/S
Bygningsentreprise
Baltorpbakken 9, 2750 Ballerup
Tlf. 44 83 02 OO

www.jakon.dk

biankas sommerhusudlejning.
Billig udlejning af sommerhuse med og uden svømmepøl.

Ring efter materiale
tlf. 7591 1940 fax. 7593 4019

email: bianka@bianka.dk ■ webside : www.bianka.dk

VIOLA PUB
Søndergade 21 • 6000 Kolding ■ Tlf. 75 53 76 90

Helle Krogsgaard

KOLDING

KRONE

TAXI 7550 2700

Imprint Grafisk
Thurøvej 8 ■ 4700 Næstved ■ Tlf. 5572 6692
www.imprint.dk ■ imprint@imprint.dk

CITY CAFE'en
Fønnesbechsgade

Herning
Tlf. 9722 5574

stedet, hvor venner mødes

VELKOMMEN TIL NAVERTORPET
Telefon 46/857 028 629

Torpvägen 4,
S-134 64 Ingarö Sverige.

BORGERKROEN

Vestergade 37, Vejle.
Stedet hvor naver og andet godtfolk mødes.

Bodega
GADESPEJLET

Østergade 18 HERNING 97 12 30 08

Hos os er

du altid
velkommen!

Lad os se på
din privatøkonomi — -

med friske øjne gi Arbejdernes Landsbank
Filialen i Silkeborg • Tværgade 7 • 8600 Silkeborg • E-mail5347@al-bank.dk

Telefon 38483047 • Direkte 38483588 • Telefax 38483147



AFSENDER:
Hovedkassen

Rustrupvej 26 B,
DK-8653 Them

® post)
pp

DANMARK

Evt.: „Returneres ved varig adresseændring"

...vil du sejle
eller blot ro...
^ vi mødes på ^

v/Carl-Johan Jensen
Slotsgade 35,9000 Aalborg- 98 12 15 89

DATtr * B-l L-LvAcRÜ

.enerko„di(o
Set. Jørgens Park

55 72 11 95

\ / /-

x>eN

t-f&ST
SILKttOTZjq

TUF. SÉ> 22. 05±S

Åbningstider:
Hverdage fra kl. 6-18
Fredage dog til kl. 19

Byggefirmaet
Johansen

Solbjerg Hovedgade 72b. Tlf: 8692 6122
8355 Solbjerg. Mobil: 3095 0665

Formand for foreningen i Århus
www.byggefirmaet-johansen.dk

; Lis&s
Frederiksberggade 4 - Silkeborg - Tlf. 86 82 05 91

LUMSKEBUGTEN
Havnegade 33 i Vejle - tlf. 75 82 57 95

BAR - BODEGA - BILLARD
Levende musik - fredag / lørdag

HØJSKOLEN
ØSTERSØEN

Flensborgvej 48 - 50. DK.-6200 Aabenraa
Telefon 45 7462 4700. Telefax +45 7462 4701

www.hojoster.dk
e-mail: adm@hojoster.dk



Mosel 2009
Moseltreff nr. 40 i rækken er nu vel overstået og her bringes en spontant referat:
Fra Frederikssund var vi 5 medlemmer + et par ægtefæller, repræsenteret ved det 40-tyvende
Moseltreff. Personligt ankom jeg sammen med Karsten til Mesenich/Mosel i bil torsdag den 27.
august ca. kl. 15.00. Vi fandt en passende P-plads på et hjørne og iførte os røde kasketter og nys-
kåret naverstok og vandrede de sidste ca. 200 meter hen til Verner og Margits Restaurant "Zerwasi-
Zensen". Margit stod på trappen og modtog os med åbne arme, kunne endda uden tøven sige: Jamen
det er da Inge og Karsten - ikke? Det skal nævnes, at vi sidst var ved Mosel for 20 år siden - meget
godt gået! Hurtigt kom der lidt drikkevarer på bordet og vi fik oplyst hvor Gert og Anne-Marie var

Forlsties p side 4.
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FØDSELSDAGE

D. 01.10.2009 Ib R. Bowadt Sønderborg
60 år Nørre Havnegade 34. 3.th.

6400 Sønderborg

D. 02.10.2009 Roman Pazdecki Fredericia
75 år Holtebakke 19, Erritsø

7000 Fredericia

D. 10.10.2009 Leo Lassen Esbjerg
85 år Ewads Alle 23, 1. th.

6700 Esbjerg

D. 13.10.2009 Arne Knud Hansen H.B.
70 år Hattesvej 11

6792 Rømø

D. 15.10.2009 Bent A. Christensen Fredericia
75 år Wesselvej 12

7000 Fredericia

JUBILÆUM

«1
«1

D. 01.10.2009 Erik Møller Los Angeles
40 år 23946 Whitefield PL

Valencia CA 91354
USA

D. 05.10.2009 Flemming Birkegård Frederikssund
25 år Gæslingevej 47 B, Langesø

3080 Tikøb

TAK - TAK - TAK - TAK

D. 15.10.2009 Ebbe Stofferegen Samsø
70 år Tværvej 24, Langemark

8305 Samsø

D. 17.10.2009 Poul Vestergård Stockholm
75 år Bjørkholmsvægen 36

S-132 52 Saltsjø-Boo
Sverige

D. 25.10.2009 Finn Alfred Larsen Hillerød
70 år Lodsstræde 6

2791 Dragør

Tak for alt
Per Bogart, Frederikssund

Tusind tak for telegrammer og kort ved min 60års fød¬
selsdag til foreningerne: Stockholm, Silkeborg, Randers,
København, Vejle, Hørning. En særlig hilsen og tak til:
Else og Otto, Anni og Niels "2 m", Ilse og Svend Aage,
Bodil og Jørgen, Kirsten N og Kirsten R.
Marianne Bøwig Odense

D. 26.10.2009 Ulf Steen Hansen Nysted
70 år Egholmvej 16

4880 Nysted

D. 27.10.2009 Bent Jensen Fredericia
70 år Viggo Anersensvej 5, Høll

7080 Børkop

D. 28.10.2009 Poul E. Lauritsen Vejle
70 år Vesterbrogade 38, 2

7100 Vejle

D. 29.10.2009 Georg Nymand Calgary
70 år 1485 Hunterbrook Road NW

Calgary AB T2K 4V4
Canada

Inmemoriam,

(til minde om)

Der er med stor sorg at vi har modtaget meddelelsen om
at Lissi S. Kristensen er død den lOseptember.
Lissi tabte kampen selvom den har været hår og lang.
Lissi var en af vore brave tøser som altid gav en hånd
med når der skulle tages den store tørn i køkkenet i Hu¬
len.

Ære være Lissi's minde.
Naverne i Silkeborg
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Formandens Spalte.
Det er altid rart, når DfS "dumper" ned i brevkassen, så kan man læse nyt om, hvad der sker rundt omkring i Forenin¬
gerne, samt læse om oplevelser Naver har haft, enten på rejser eller hjemlige ture. Mine øjne faldt straks over " Ferie¬
oplevelser en varm sommerdag 2009 " der var skrevet af Jens Hansen. Jeg må indrømme, at da jeg læste den sidste del
af artiklen, røg øjenbrynene helt om i nakken. Det som de 2 familier fra Silkeborg havde udtalt sig om mht. Naver og
Pinsestævnet i Silkeborg, kunne jeg godt tænke mig, at få uddybet nærmere: Hvor er deres kendskab til Naverne?? Det
er muligt, at de har set noget af optoget i Silkeborg, men at blive sammenlignet med Fastelavnsklovne, og som deres
udtalelser er refereret af Jens Hansen, så er Naverne - alle over en kam " Drukkenbolte". Jeg er udmærket klar over, at
Jens Hansen ikke kunne be- eller afkræfte, om optoget gennem Silkeborg lignede " Et Fastelavnsoptog " idet Jens ikke
deltog i Pinsestævnet. At hele CUK bliver udstillet som drukkenbolte i DfS, der har andre læsere end Naver, fremmer
ikke just interessen for CUK hos de unge håndværkere, samt andre, der påtænker eller har arbejdet i udlandet, at melde
sig ind i CUK. Jens Hansen du plejer ikke at være mundlam. Havde det ikke været relevant, hvis du havde fået de 2
familier til at uddybe, hvor de havde den lidet flatterende viden om Naverne fra, før end det blev sat på tryk?? Ja jeg
spørger bare. Jeg er sikkert ikke den eneste, der føler, at vi Naver bliver mere eller mindre "Udstillet" som " Fastelavns-
klovne og Drukkenbolte "
Med kno Kaj Jepsen Formand CUK.

Til Jens Hansen i Hørning.
Jens Hansen du render jo med sladder, den slags skulle du jo holde dig fra. Det er jo dissideret usandheder du skriver i
"Den farende Svend" ang. Pinsestævnet 2009. Hvis du selv havde deltaget, så kunne du udtale dig om pinsestævnet, om
der var drukkenbolte og fastelavnsoptog i byen, men det gjorde du ikke. Men spørg nu dem der deltog, der var da med¬
lemmer fra Hørning til stede. Hvis du vil kritisere os en anden gang så sørg for at have dine kilder og reference i orden,
for fremtiden.
Naverne i Silkeborg.

HB-Mødet 22. august 2009 kl:1000 - Kulturværkstedet, Christiansgade 1, Hillerød
1: Formandens beretning:
Først vil jeg byde velkommen til de fremmødte til dette HB-møde. Dernæst en tak til Hillerød Naverne for at de vil
lægge lokaler til dette møde. Der er ikke sket så meget, siden HB-mødet i Silkeborg. Jeg blev kontaktet ang. deltagelse i
et "Svendegilde" i Vejle, for at berette om Naverbevægelsen. Svendegildet blev holdt i Naverhytten, så rammerne var
helt perfekt til at fortælle om vores Forening. De unge mennesker var meget interesseret i at høre om Naverne, samt
hvordan de evt. kunne blive hjulpet af Naverne, hvis de besluttede sig for, at drage "På valsen". Så mon ikke der på et
senere tidspunkt vil komme indmeldelser i Foreningen. Jeg har ikke fået nogen tilbagemelding fra Østersøhøjskolen,
ang. deres indlæg i en ny folder, men de holder nok sommerferie, som de fleste skoler rundt omkring gør.
Kaj Jepsen. Formand CUK.
2. Beretning fra hovedkasserer:Regnskabet ser pænt ud. I henhold til vedtægter kan medlemmer der har været meldt ud,
ikke medtage gammel anciennitet ved genindmeldelse.
3. Arkivet:

Ingen referat - ferie
4: Evaluering af pinsestævne:
Pinsestævne skal være i et prisleje, hvor alle kan deltage. Hulepriser er at foretrække.
Formanden kontakter de foreninger, der skal afholde stævnet.
5. Medlemspleje:
Hvad gør vi for at få nye medlemmer samt bibeholde dem der er i forvejen.
Hvem har gode forslag?
6. Trykning af telegrammer/kuverter:
Vi bruger alle de gamle op, før vi bestiller nye.
7. Eventuelt:
Intet
8: Ny mødedato og sted:
Lørdag den 14.11.2009 - kl. 10:00 i Kolding
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taget hen på cykeltur og at svenskerne sov til middag - det varede dog ikke længe før vi fik selskab
og kunne konstantere at 40-tyvende allerede var i fuld gang. Indkvartering hos vores gamle værtinde
Maria Sehl - som i mellemtiden var blevet 82 år - ikke et øje tørt - gensynsglæden var stor. Torsdag
aften fik vi, hos Verner, en dejlig let menu og så ventede vi nogle timer på at bussen fra Jylland
skulle ankomme - hvilket den naturligvis gjorde, herligt at se dem alle - nogle var meget friske an¬
dre en smule matte, men endnu engang en hurtig indkvartering hvor Verner kørte de mest trætte på
plads. Moselkomiteen havde lavet et flot program for de 4 dage - det må man sige. Fredag var ind¬
march af faner og derefter udflugt til Koblenz, Deutsches Eck, med en skøn sejltur og om aftenen
grillaften hos Verner. I løbet af fredag eftermiddag ankom de sidste medlemmer af "Glarmesteren og
hans Svende" og dermed var der lagt op til et meget musikalsk Moseltreff - de gør det godt de
svende! Og de satte kulør på hele arrangementet. Ind i mellem kunne „Haldur" afløse -eller supplere
på sin Harmonika. Lørdag bød sædvanen tro på bjergtur med prærievogne op i vinmarkerne - festaf¬
ten hos Verner. Herunder blev det meddelt, at komiteen fortsætter og det næste treff allerede er i stø¬
beskeen. Vi kan godt glæde os. Måske blev festaftenen - på en måde - den mest stille aften, det var
lidt synd! Nogle enkelte havde glemt festtøjet - nu den hvide dug var lagt på kunne man måske godt
gøre sig lidt umage, hovedtaleren glimrede ved sit fravær, men Marianne havde til gengæld lavet de
flotteste sanghæfter, og da musikken sluttede kl. 23.oo med minderne (man må ikke spille længere
for åbne vinduer) ja så ebbede festen lige så langsomt ud, men selvfølgelig var vi da også nogle
stykker som vanen tro havde klister på stolen og ikke kunne få nok af vinhusets fine bar stemning.
Søndag var der vinsmagning i Verners kælder, middag og afslutning i Beilstein - den gamle histori¬
ske Zenthauskeller. Kl. 17.45 var der sejltur til Cochem, med det traditionelle festfyrværkeri - utro¬
ligt flot. Den sejltur endte i det rene diskotek, hvor en hel del af os Navere bidrog med at holde dan¬
segulvet hedt, man kunne ikke lave andet fandt vi ud af, de spillede så højt, men det blev faktisk
også meget sjovt - særligt på hjemturen. Det blev godt over midnat før vi var tilbage i Mesenich og
fandt ind i de smalle gyder. Mandag morgen afsked med bussen uden for Verners vinhandel med
musik og det hele - almindeligt opbrud. Vejret var med os også på dette treff nr. 40 - nogle herlige
dage i godt selskab, stor ros til moselkomiteen Geert Stage og Ole Bøwig og til Margit og Verner i
særdeleshed. Det er utroligt hvor hjemligt og hyggeligt de formår at skabe de helt rette rammer hver
eneste gang. Det skal nævnes at vi var godt 80 deltagere - ingen brølere - alt forløb i god ro og hyg¬
gelig orden - prisen - ja, det er faktisk utroligt hvad vi fik for de penge!

Efterlysning.
Af billeder fra vores pinsestævne i Silkeborg 2009

Jeg / vi har forlist vores, det som vi søger,
er fra Fanemarchen og billeder der fra Lunden indendørs.

Send en CD med billeder eller over Pc en

og vi dækker de nødvendige udgifter som må være forbunden hermed.

Til Søren Hvejsel
Udgårdstoften 10, 8600 Silkeborg
E-mail adr.: hvejsel@webspeed.dk

Tak..
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Så er det s

Hjemmelavet suppe med tilbehør
i Fredericia den 7-11-2009. Kl.14.00.

Pris 75.00 kr.

Tilmelding senest den 30-10-2009.
På TLF. 28 96 94 60.

Tilmelding er bindene.

Naverne far egen »hule
«r

lÉÉf ill BH
Jgk fy-

mi

30 års Hule jubilæum lørdag den 10. oktober 2009 kl. 14
Denne dag vil vi fejere med åben Hule.

Med lidt til gane og drøbel.
Hvor alle er velkommen.

Kom også og se vores nye Thule væg med
"Edderkoppens" store Thule klokke + faner og billeder

Naverne i Silkeborg.
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FREDERICIA
Hulemøde den 2/9 2009. Så er et hulemøde igen over¬
stået, med 11 fremmødte medlemmer. Da den varme mad
var blevet spist, og en sang var blevet sunget, kunne mø¬
det starte med at formanden bød velkommen. Der var
ikke meget andet på programmet end det kommende
pinsestævne. Der blev diskuteret meget, og man blev
enige om at opfordre medlemmer til at komme til gene¬
ralforsamlingen d. 7/10 kl. 19:00, så vi sammen kan
finde den bedste løsning til pinsestævnet. Mød nu op den
7/10, det er vigtigt at give din mening og ideer til kende.
Lørdag, d. 5/9, var 28 navere og gæster, samlet til årets
ålespisning. Dagen startede med at vi sang nummer 28,
og Jens Chr. bød velkommen til alle fremmødte. Så kom
ål, og alt hvad der hører til på bordet. Med god hjælp fra
gæsterne, der kom fra Odense, Sønderborg, Kolding og
Ålborg, blev det en rigtig god dag. Stor tak for dejlig
mad, til Vera, Jens Chr., Niels og Dorthe.
Nu slut for denne gang.
Med kno i bord Philip

HERNING
Referat fra hulemøde i Herning d. 19/8. Vi var 7 naver
samlet. Snakken gik og vi fik blandt andet vendt ferie
oplevelser med hinanden. Igen i år havde Flemming væ¬
ret i Skagen for at spise rødspætter med syltetøj til - der
var visse vanskelighed er med at få et bord - men Flem¬
ming påstår at hans CHARME skaffede et bord - da han
fortalte om genvordighederne ved at få et bord havde vi
andre måske i tankerne at nogen kunne huske ham fra
sidste år! Tanker er jo som bekendt toldfrie. Så var der
lidt fra Gunnar om ferie oplevelser for mange år siden,
hvor han måtte bruge sin bil som PLØKKER i et storm
vejr som campist. Altså parker bilen på teltet og den står
fast. Det blev endvidere fortalt at vores fane havde det
med at drikke sig fuld ved visse lejligheder - årsagen
hertil skal vel findes hos vores fanebærer. Det sige at
fanen ikke altid, kan finde hjem efter en TUR med Gun¬
nar. Vi drøftede igen vores anvendelse af bødekassen -
men en del af forsamlingen var optaget af noget andet
nemlig Mosel turen som starter på torsdag så vi kom ikke
frem til nogen beslutning - nå men en efterårs tur kan jo
også gå an. I øvrigt var der mange meldinger, som ikke
tåler pressens bevågenhed, så mødet var ikke kedeligt -
men slut for denne gang.
Naver hilsen
Jonna

HILLERØD
"Så er sommeren snart til ende og de raske Svende går i
skandinavisk ned". Som i juli havde vi heller ingen mø¬
der i august, men nu starter vi igen. En forsinket fødsels¬
dagshilsen til Knud Lindgreen, vores superkok, som
fyldte 65 år den 29.september. Ligeledes et tillykke til
Karl Maler, som den 13.september havde 40-års-jubi-
læum i C.U.K. Også et tillykke til Fin Alfred, som bliver
70 år den 25.oktober. Vi nyder altid hans dejlige musik,
når han giver et nummer eller to på harmonikaen. Fredag
den 9.oktober har vi hulemøde, hvor Arne fortæller om
sin tur til Australien. Lørdag den 31.oktober er der
messe. Husk tilmeldingen til Peder på telefon:48170712.
Med kno i bordet - bodensøgartneren

HOLBÆK
Der var store problemer med fyret i Foreningshuset.
Men hvem kunne også vide, at man skulle i
Akvarieklubbens aflåste rum, for at skifte sikringer. Og
det fandt vi så ud af dagen efter hulemødet. Vi havde
dog en rigtig god aften, som Markus nok vil huske, for
den aften hvor han fik overrakt et emblem som tegn på,
at han er blevet æresmedlem hos os. Højdepunktet er
altid ved sådan en lejlighed, hvem der skal stikke hvem,
når emblemet skal på. Der er blevet gjort rent hos os si¬
den sidste møde og det kostede en parkeringsbøde. Nu
mangler vi bare, at få gjort rent i Foreningshusets andre
rum. Som vanlig skal vi til Kræmmermarked i Mørkøv
sammen med Frederikssund forening. Og det foregår i år
d. 25. - 27. september. Kom forbi og få en oplevelse sam¬
men med os andre.
TL
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hørning
Den 1. samling efter ferien var med gensynets glæde over
linjen. Aftenens emne var ferieminder, men først blev der
vist en tv film, optaget af Århus senior tv hold i Naver¬
møllen. Det var Leif og Jens der fortalte og viste Møllen
og Hulen frem. Udsendelsen har været vist på Østjyllands
tv. Der var også ferieminder fra Nordkap, Rhinen og
Mosel, Mynchhausens hjemland og Samsø. Næste gang
vi samles i kælderen til Navermøllen er det sangaften.
Den aften skal vi synge alle de sange som vi har øvet os
på siden sidste år. Det er det kendte underholdnings trio
Søvejens sangservice der kommer, så er det bare med at
møde op 2, oktober kl. 19,45, med klare sangstemmer,
ellers spis en rå æggeblomme først.
Med naverhilsen fra tenoren Jens.

kolding
Hulemødet d. 28-9. Vi skulle jo fejre Bent Skomagers 65
års fødselsdag og det blev vi sandelig også, han gav det
helt store kolde bord med Skyllemiddel til, så mange tak
for det Bent, og sluttede så af med en irsk kaffe. En rigtig
dejlig aften. Så var vi et par stykker som tog turen til
Fredericia, de havde jo indbudt til ålegilde, og det forstår
de at lave der, må jeg sige, vi blev i hvert fald meget
mætte alle sammen, og vi siger mange tak for mad, de
smagte godt. Også tak til Anni for hendes lækre rødbe¬
der, det kan være at hun skal til at levere til forskellige
foreninger så tænk over det, du kan jo få ekstra fortjene¬
ste uden skat og moms. Ellers en rigtig hyggelig efter¬
middag hos jer. Vi kommer gerne igen. Om ikke for så til
Pinsestævnet.
Naverhilsen Karen.

København
August måned var stadig ferietid, så det eneste arrange¬
ment vi havde, var Havemesse i Strøby Egede der blev
omtalt i sidste nummer. Oktober er absolut en måned, hvor
flaget (hvis man har et sådan) skal hejses. Vi skal nemlig
lørdag den 21. hylde 2 på begge måder flotte jubilarer.
Det er Flemming Abildgaard-Thomasen, der den 1.8.
kunne fejre 40 år I CUK og ikke norske Mona (det hedder
de fleste af de norske piger jeg kender/kendte) men norske
Torstein (Loftheim), der den 26.9. rundede 50 år! De skal
have diplomer, i "Den Gyldne Bog" med våbenskjold og
have mønter i det runde bord. Hvad siger I så? Det skal
ikke gå stille af. Så for at alle kan deltage, er det kl. 13.00
det foregår, og derfor ingen undskyldning er for ikke at
komme. Solen går først ned kl. ca. 19.00. Sidste tilmel¬
ding helst den 1.10. ifald Svenden ellers er dukket op, sker

til: HulemorAnny: 32979590 eller undertegnede:
26738865 (mobil). Søndag den 18.10. er det endelig tid til
en Søndagsmesse. Mon vi får varmt til mavsen? Det bliver
en messe under fredelige forhold. Endelig er der Svende-
Hulemøde den 22.10., hvor jeg også her håber på et stort
fremmøde. Var der nogen der sagde Oktoberfest i den
måned? Sidst men absolut ikke mindst, vil jeg reklamere
for vort vand(!)-vittige Sildebord lørdag den 7.11. også kl.
13.00. Få (silde)benene på nakken og tilmeld dig helst
inden den 1.11. Thi der er ingen ben i at komme, og næ¬
sten heller ikke i retterne der bare er overdådige. Har du
selv en specialitet du kan/vil lave og tage med denne dag,
får du naturligvis et STORT tak og refundering.. Jeg kan
næsten ikke vente.

Arrangementer:
10.10. kl. 13.00 Surprice & Jubilardag
18.10 kl. 10.30 Søndagsmesse
22.10. kl. 19.00 Svende-Hulemøde
7.11. kl. 13.00 Sildebord
Med kno i bordet Niels "2m"

nakskov
Først en beklagelse til Nakskov naverne, jeg glemte at
tiden render hurtig, når man ikke er 20 år mere, men her er
en opsamling fra sidste gang. Maria og Henning var på
besøg i Stockholm, fra den 31/7 og kom først hjem d 6/8
takket være Anton, men du er tilgivet, og igen en tak for
din store gæstfrihed. Det var en vellykket tur, om det var
fordi Kris var i Thailand, så der var fred og ro, skal jeg
lade være usagt. Så en stor tak til Stockholm. Hulemødet
d.7/8 var der mødt 5 naver, 3 nv. plus en gæst. Der var kun
sommerfesten og en ny kommende rafle turnering på tape¬
tet. Sommerfesten som Fluekassen betalte, blev holdt hos
vores kasserer Ole på „slottet" og 12 deltog, en god vel¬
lykket dag, hvor lotteriet "21 „kom frem. ca. 500 lodder
blev afsat. Fredag d. 28/8 skulle vi så prøve at holde vores
rafle turnering, det gik så godt, at vi ville forsætte, så næ¬
ste turnering bliver d. 25/9 kl. 19.00. hvor jeg forventer at
vi bliver 12 deltager som også er maksimum, og så gav det
et pænt overskud. Hulemødet d. 4/9 deltog 4 naver, l nv,
plus en gæst. Jeg kunne berette at det var lykkedes mig at
få skrevet hulen og bådplads over til Nakskov Naver¬
forening af tekniske og økonomiske grunde. Vi afholder et
„høstgilde" lørdag d. 17/10 kl. 13.00. i hulen. Pris kendes
ikke endnu, men det bliver til rimelige priser, med bin¬
dende tilmelding. Rafling d. 25/9 i hulen kl. 19.00. Hule-
møde d. 2/10 vises der film fra Grønland, egen optagelse.
Hulemøde d.7/11 vil Ole fortælle om sit arbejde i Canada
og Schweiz. Husk tilmelding hvis i vil spise hulens mad.
Mandag D.7/9 drager Ole og Henning til Nørre Alslev
hvor vi skal holde et foredrag om naverne i gigt¬
foreningen.
Husk at hulen er åben hver fredag fra kl. 13.00, hvor Kurt
bl.a. er fast deltager hver gang.
Med kno i bord Henning



8.

NYSTED
Ved Hulemødet den.7. sep. 2009 var 9 svende mødt til det
første hulemøde efter sommerferien. En hel del skulle
afklares siden vores sidste hulemøde i Maj måned. Angå¬
ende sejlturen med OleWiberg blev der ikke aftalt ende¬
ligt hvornår og hvem som ønsker at tage på tur i Oles båd.
I forbindelse med By jubilæet og Hajkutter træf i Nysted -

havde flere Naver været med på turen over Østersøen og
næstformanden kunne berette om hans sejltur fra Nysted
til Rostock som for i øvrigt var en rigtig dejlig tur - dog
var han havnet på en kutter hvor udskænkning af øl ikke
var muligt, så 11 timer er rigtig længe når man kun er på
læskedrik, Ib kunne dog berette om at han har fået slukket
tørsten på færgen hjem. I anledning af Nysted bys jubi¬
læum var der en god klat penge indsat på foreningens
konto og det udmøntede sig i aften for svendene med
Sprængt Oksebryst med pebberodssovs som tak for hjæl¬
pen, og det var inklusiv drikkevare. Næste hulemøde er
den 5. oktober og der er Niels Skaaning som har æren af
at lave mad til svendene. Minderne blev sunget og det var
tid til at gå hjem efter en rigtig dejlig aften. Husk tilmel¬
ding til de gule ærter den. 5. november på tlf. 21 66 68 39
Med kno Oldermanden

NÆSTVED
Vi har afholdt ekstraordinær generalforsamling den 4.
september. Der var indkommet 3 forslag, som alle blev
vedtaget. Referat kan afhentes i Hulen. Efter generalfor¬
samling holdt vi hulemøde med 25 veloplagte deltagere.
Lørdag den 3. oktober kl. 09:00, har vi igen arbejdsdag,
hvor de resterende opgaver gerne skulle blive færdige. Vi
håber I møder talstærkt. Fredag den 16. oktober kl. 19:00,
afholder vi ølsmagning, hvor Hermann kommer og præ¬
senterer 10 spændende ølsorter. Der er plads til ca. 30
personer, så tilmelding bliver efter "først til møllen" prin¬
cippet. (Tilmelding i Hulen, eller ring Hulemor
55770952). Efter ølsmagningen er der stort pølsebord.
Pris 150,- kr. i alt, så kom og vær med og få nogle hygge¬
lige timer. Åbningstider: Hver torsdag og fredag: 14:00 til
18:00 - Velkommen. Hulemøde hver den 1. fredag i må¬
neden kl. 19:00. Disse fredage åbner Hulen først kl.
16:00. Besøg også vores hjemmeside: www.naverne.dk
hvor du kan læse om de kommende arrangementer i kalen¬
deren, se billeder og filmklip og meget, meget mere.
Med kno Ove

ODENSE
Den 4. sep. havde vi et lille hulemøde. Der var ikke sket
så meget siden sidst, ud over at Marianne og Ole var ble¬
vet gift endnu en gang, denne gang til en kirkelig vielse.
Vi havde samlet ind til en lille opmærksomhed. Der blev

serveret smørrebrød og givet mange omgange jeg har ikke
tal på dem alle men vi havde alle en anledning til det. Vi
havde også fået besøg afArno. Vi takker alle der gav om¬
gange. Ole for talte lidt om vores Moseltræf. Det 40 år
siden der mødtes nogle der for første gang. Bl.a. vores
afdøde formand Keld ploug, var en af dem som stiftede
træffet, det var sammen med Otto Krøll fra Düsseldorf.
HUSK GRF den 2. oktober. Jeg blev over talt til at lave
gule ærter, når blot jeg ikke skal køre dem ud på min cy¬
kel. De vil blive afhentet. Vi har også en rettelse fre. den
27 afholdes julefrokost.
Tilmelding til gule ærter 26 28 35 38 til Kirsten.
De bedste hilsener Pigen fra fyn.

RANDERS
Hvor er der dog skønt i Mosel! Stor ros og tak til arrangø¬
rerne for en fantastisk tur. Fra Randers var vi 6 med bus¬
sen og 5 selvkørende + Freddy, som vi efterhånden tillader
os at tælle med. Vi glæder os til at byde ham ordentligt
velkommen til Pigernes/Pigens By... Ups: Vi var 7 med
bussen, for Vibeke, den dejlige quinde, var da også med til
at gøre turen festlig. Hanne fik lært en ny sang på turen,
som hun blev meget glad for: "Jeg er så glad for min cy¬
kel". Hun havde glæde af cykelturen i flere dage. Stoffer
har fundet en ny teknik, når man vil på damebesøg: Man
råber bare om hjælp, så bliver man tilbudt nattelogi. Gre¬
the skabte ny mode med et halstørklæde af en papirserviet.
Vi tror dog nok, at Stephanies tørklæde, som hun lånte,
varmede bedre, og med et godt halstørklæde har man jo
alt, hvad man har brug for. Hans og Peter sled stemmerne

op - oh, hvilken salig fred... Solvej måtte desværre melde
fra til turen, men heldigvis var hun klar til hulemødet den
4/9. Her var vi 12 deltagere. Under den alvorlige del af
mødet handlede det først og fremmest om generalforsam¬
lingen. Der blev sat opslag op, og dagordenen kommer
også nederst i dette indlæg. Da der blev "legetime", slog
Solvej straks på klokken (ved hjælp af Peter), og vi lan¬
gede hende fluks blærerøvskasketten, der måske var en
anelse for stor? Kort efter var det Jørn, der ville fejre, at
han snart skal være bedstefar. Han gør det grundigt og
snupper to børnebørn på en gang. Tillykke med det. Vi
siger også tillykke til Anne Marie med 70 årsdagen den
30/9.

Generalforsamling afholdes fredag den 2/10 kl. 19.00
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Stemmeudvalg
3. Formandens beretning
4. Kassereren: Regnskab
5. Indkomne forslag
6. Valg. (Formand og næstformand er på

valg. Begge genopstiller)
7. Evt.
Kno i bordet, Helle.
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ROSKILDE
Da rejselysten og udlængslen stadig er stor blandt med¬
lemmerne, var vi kun en lille flok på 8 fremmødte. Da
vores formand også var ude og opleve verden, bød næst¬
formanden velkommen, og efter en sang gik vi med god
appetit i lag med de medbragte kulinariske oplevelser. På
grund af det lille fremmøde, kunne vi rykke tættere sam¬
men og snakken gik livligt om løst og fast, alle kunne hø¬
res og blev hørt, når tingene skulle sættes på plads og det
blev til en meget livlig og humørfyldt aften, der sluttede
ved 22 tiden. Sommeren er nu overstået med mange gode
og få mindre gode oplevelser og vi bevæger os frem mod
blegansigternes tid, med alt det den indebærer, men det
tager vi op efterfølgende. Program for oktober: 30-10
kl. 19.00 Hulemøde. Hulevagt Anna Lise & Mogens
Med naverhilsen Poul

SILKEBORG
Oktober måned er ikke den travleste mdr. i året for Na¬
verne, men i Silkeborg er der altid noget. Jens "Kok" er
syg og har det langt fra godt, hans ene ben vil ikke som
resten af kroppen. God bedring Jens vi savner dig, også en
hilsen til Lissi. Efterårs generalforsamlingen er jo over¬
stået mere derom i næste nr. af "Den farende Svend". Vi
har haft den glæde at vi har fået Kai Spaanhede tilbage, så
et varmt velkommen til Kai, du har jo altid hjertet med
dig. Peter Skrydstrup bedre kendt som Skysser bliver 65
år den 23/10. Hurra - hurra. Skysser er jo også en af vo¬
res Grønlands farer fra Thule. Der er dog en ting vi skal
fejre eller rettere to, først og fremmest at vi har haft hule i
30 år i Skolegade 19 første sal. Dette skyldes at der var
flere gode mennesker der arbejdede for os, borgmester
Ernst Thomsen som er tømrere samt viseborgmester Tage
Jensen som var maler og altid den der varetog den lille
mands interesser. Dette jubilæum vil blive fejret lørdag
den 10. oktober kl. 14, hvor i alle er velkommen til at fest¬

lig holde vores hule, som så til den tid har vi fået indrettet
en Grønlands stue eller en Thule væg med fane og "Edder¬
koppens" store klokke og billeder med mere. Nu skal der
lige males først og så nye søm i vægen så der vil blive
noget at se på og til. Foreningen måtte jo se vores Pinse¬
stævne nedgjort på skammelig vis af Jens Hansen fra Hør¬
ning, hvis så han endda selv havde deltaget, men det
gjorde han ikke så det er meget nedrigt gjort. Men nu ved
vi jo at det er usandheder fra ende til anden det hjælper jo
da altid noget, men skammeligt gjort alligevel.
S hold jer mun tre og fugtige Svende. Skriverkarlen.

SLAGELSE
Hulemøde d. 04.09.2009. Her mødte 7 Svende og 1 NV
op hvor vi startede med at synge nr. 53. Formanden bekla¬
gede at hulemødet i august var blevet aflyst. Dette vil ikke
gentage sig fordi der fra flere sider er tilkendegivelser om
at det har været et stort savn. Men da beslutningen blev
taget ved hulemødet i juli, var der ingen indsigelser.

M.h.t. Set. Michaels Nat d. 25. Sept. har rigtig mange
Svende meldt sig til. Herligt! Her vil Mogens og Flem¬
ming stå for underholdningen. Karen og Grethe vil sørge
for deres berømte hjemmebag. Så det kan kun gå godt selv
om indledningen blev lidt hektisk da kassereren havde
glemt alt om tilmelding og var taget på ferie— igen. Men
selv i den yderste "udørk" virker jungletrommerne jo hel¬
digvis. Formanden har måttet erkende at han har misfor¬
tolket HBS vedtægter (Stk. 4, afsnit 1). Her står intet om at
man skal have arbejdet i udlandet ca. 1 år i én sammen¬
hæng. Dette beklages og tages til efterretning. Herefter
gik vi over til det mere kulinariske og siger Jens Peter tak
for "fløden til kaffen". Håber snart at se dig i hulen. Min¬
derne blev sunget ca. kl. 22ffl hvorefter hulen blev forladt i
god ro og orden. Arrangementer: Banko/frokost i hulen
d. 17.10.2009 kl. 13^. Der vil være tilmelding ved hule¬
mødet i oktober. Sommerudflugten bliver, i. flg. fest¬
udvalget, i år, ændret til en Løvfaldstur. Tilmelding, tids¬
punkt og sted oplyses på hulemødet i oktober.
Med kno i bordet: Erik H. Andersen

STOCKHOLM
Det var dejligt at se så mange på familjefesten den 22.
august. Med börn og börnebörn blev vi tiisammens 27
personer. Der blev spelet Kup og Boulespel, og de fleste
börn drog siden til badestranden og badede, det blev så
samling til maden, röde pölser og kartoffelsalat og det gik
som smör i solskin. Vor kassör Christian Olsen har fores¬

laget at vi må ta en genomgang af alle fotoalbum og skrive
hvem som er hvem på bilderne. Program for oktober.
D. 02.10. Månadsmöde kl. 19.
D. 10.10. Whist lördag kl. 10.
D. 17.10. Whist lördag kl. 10.
D. 30.10. Svendefest fredag kl. 19.
Med hilsen Onkel Anders.

SØNDERBORG
Så fik vi startet op efter en lang ferie. Der var kun 10 med¬
lemmer til det første Hulemøde, men stemningen var helt i
top. Vores næstformand Egon bød velkommen, og vi star¬
tede med at holde et minuts stilhed til ære for Inge. Heref¬
ter sang vi den gamle kending „ Jeg elsker hver naverhule
„. Godt at rørt de rustne stemmer igen. Forskellige opga¬
ver blev delt ud såsom græsklipning og hækklipning. Inga
og Regnar har været en tur i Mosel, og vi så en masse

dejlige billeder fra turen. Regnar snakkede med Roman
Pazdecki på turen, og Roman forærede vores Hule en
lerplatte fra 1981 med et motiv fra indvielsen afAissund-
broen. Roman havde fundet lerplatten på et loppemarked.
Tak til Roman. Det var Inga som stod for aftensmaden,
farsbrød med grønsager og pastaskruer. Det smagte dej¬
ligt, og Svend blev da også så kåd, at han slog på klokken.
Tak for skænken til Svend.
Med kno i bordet Bestyrelsen.
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VEJLE
15 Naver ogNavinder varmødt til mødet den 4. september,
der blev indledt med sang nr. 29, hvorefter formanden tog
ordet, og bød velkommen til de fremmødte. Der var ikke de
store ting at berette om. Vejlauget skulle holde møde søn¬
dag, idet Lauget var lidt utilfreds med arbejdet, der var
blevet udført på Navervej. Entreprenøren, der havde ud¬
ført arbejdet, ville være til stede på mødet. Formanden
opfordrede medlemmerne at møde frem til Generalforsam¬
lingen den 2. Okt. idet der er flere ting, der skal drøftes og
sættes til afstemning, så mød op, så alle ermed til at be¬
stemme Foreningens samt Hyttens fremtid. Efterfølgende
var ordet frit - hvor mange ting blev vendt og drøftet. Jør¬
gen - vores kasserer havde fået bogen " På Valsen 1926-
1930 " medAlex Sjøgren forærende. Bogen blev overdra¬
get til Foreningen, og vil i fremtiden være i Hytten. Bent
Pilegård slog 2 slag i bordet - Hans arm var ikke lang nok
til at nå Klokken. Tak for det Bent. Anne havde lavet noget
lækkert til at nyde efter mødet - Tak for detAnne.
Med kno

Kaj.

ÅLBORG
Aalborg afdelingens hulemøde onsdag den 2. sept. 2009.
Der var mødt 10 svende til det første møde efter sommerfe¬
rien. Formanden bød velkommen til alle vore solbrændte
medlemmer. Vi mangler stadig vores sommerudflugt - og
der er enighed om at tage en bette tur til Egholm. En lille ø
midt i Limfjorden. Keld og Sigurd vil tage sig afdette.
Formanden er ikke „tilgængelig" de næste par dage/uger ?
- han sejler „Limfjorden rundt" for tiden så han vender
nok frygtelig tilbage senere. ? Foreningen har modtaget en
artikel fra „ugebladet Hjemmet".... den handler om vores
gode naverbror Christian, som kom hjem igen efter ca. 3°
år på valsen omkring juletid. Enmeget spændende artikel.
Stor tak til afsenderen. Vi sang nr. 32. Inge Eriksen har en
god ven, som har opholdt sig på Thulebasen som mekani¬
ker. Han er udlært i Aalborg og er et godt emne som evt.
nyt medlem. Vi glæder os til at se ham en afde kommende
lørdage. Lørdagshulemødet blev vendt og drejet lidt, da

der desværre ikke er det store fremmøde.
Med venlig hilsen herfra Aalborg.
Hulemor

ÅRHUS
Til hulemødet den 14-8, var der et pænt fremmøde. Der
blev sunget blæresangen for Stephan, han slog på klok¬
ken, han havde haft fødselsdag. Vi siger Tak! Fugle¬
skydningen i Hinnerup den 22 - 8, blev indledt med et vel¬
dækket morgenbord, med alt hvad dertil hører af vådt og
tørt - værten for dette morgenbord var sidste års fugle¬
konge Tonny. Derefter gik svendene i gang med at skam¬
skyde fuglen - Erik lagde ud med at skyde næbbet ned -

det kostede ham en omgang til alle! Her følger de dygtige
svende der vandt præmier. Frank skød halsen ned - Ole J.
skød halen af - Otto fik ram på venstre vinge - Højre vinge
skød Erik ned, men det var på Bagers skud! Så var det tid
til en dejlig frokost - der manglede absolut ingenting,
mætte og tilfredse blev skydningen genoptaget, brystet
skulle ned - - og det blev nedlagt afElse W. Sådan -

STORT tillykke med fuglekongeværdigheden Else! Der er
en fejl i kalenderen, der er IKKE hulemøde den 2. okt. NYT
i år til bowling. Vi har lavet et mere retfærdigt system.
D.v.s. at mændene dyster mod hinanden og pigerne mod
hinanden - Ikke som før, hvor det var bedste svend og
bedste ledsager! Hulemøde den 9-10.
Bowling den 23 -10, i Eckersbergsgade kl. 19.-.
Tilmelding er nødvendig, da der skal bestilles baner!
Ring til Kaj på tlf. 86 24 43 51.
Hilsenfra smilets by. Lis

K.D. Anlæg og Belægning
Alt Anlægsarbejde udfores, Bl.a. granit med mere

V. Kim Dupont, Eyvinds alle 1-1 Dalum
5250 Odense SV. Mobil 29601912

> ^ Øéns Værtshus W

Billard Dart
Kirketofte 1. Samsø *
Tlf: 86 59 OO 27

J Ü GLARMESTEREN
oghans svede
Håndværker- og naversange

Gårdsange, Sømandssange
Giro 413 klassikere

Salg af 2 CDer "En rastløs sjæl"
og "Foran for masten".

Booking: Anita Bondy telefon 44 91 90 09, 21 65 89 49
anitabondy@adslhome.dk www.glarmesterenssvende.dk

Bar NO. 41 Bodega
Staldgårdsgade 41

7100 Vejle
Tlf. 75 85 16 13
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HOVEDBESTYRELSEN:
F.mner til hehandling i HB. skal være formanden i hænde
senest den 25. i måneden. Adresseændring indland.
Formand: Kaj Jepsen
Bøgevang 16, Brejning, DK-7080 Børkop.
Tlf. 7586 9335 • 3070 5576 • E-mail: liskaj-d-j@mail.dk

Næstformand: Henning Brogaard
Rødbyvej 113- DK-4900 Nakskov. Tlf. 5495 5665
Mobil 2449 6474 • E-mail: hebro@vip.cybercity.dk

Tilmelding op udmelding af medlemmer, bladforsendelse i
indland

Hovedkasserer: Frode Zachariassen

Rustrupvej 26B ■ DK-8653 Them.
Tlf. 8684 9268 • E-mail: frode26@mail.tele.dk
Bank: Arbejdernes Landsbank i Danmark, konto: 53470388708
Arbejdernes Landsbank fra udlandet, konto:
DK4353470000388708 • Swift: ALBADKKK

Rlariforsendelse til udlandet og sekretær:
Ove Graae, Runestenen 52, DK-4700 Næstved
Tlf. 5577 3931 • E-mail: frgraae@ofir.dk

Rpriaktør: Richard Schmidt

Skanderborgvej 13A,1, DK-8362 Hørning
E-mail: naverne@gmail.com • Tlf. 8692 2901 • Mobil: 2160 6792
Deadline den 10. i måneden.

Forsendelse af CCEG.RI .ADET:

Vagner Sørensen. Egevænget 1, DK-8382 Hinnerup
Tlf. 4094 2619 ■ 4093 1963 E-mail: vagner@egevaengetl-29.dk
Udstillingsvogn: Udstillingsvognen står i Holbæk og spørgsmål
angående udlån af vognen bedes rettet til:
Ole Puggaaard, Ladegaardsparken 67,"" • DK-4300 Holbæk.
E-mail: o.puggaard@hotmail.com

Produktion: imprint grafisk : 5572 6692

Dit lotecile e>l depot

Boje Tlf. 40824283 Alt i Hancock og Vestfyen produkter
Jens Tlf. 86667694 Fadøl, øl, vand og vin.

Steifee'é <§aötf)auö
Hotelrestaurant

Bollingstedter Strasse 2
24852 Langstedt, Tyskland
Vi taler dansk.
Kulinarisk Buffet, se www.stelkes-gasthaus.de

<
n

Jakon A/S
Bygningsentreprise
Baltorpbakken 9, 2750 Ballerup
Tlf. 44 83 02 OO

www.jakon.dk

biankas sommerhusudlejning.
Billig udlejning af sommerhuse med og uden svømmepøl.

Ring efter materiale
tlf. 7591 1940 fax. 7593 4019

email: bianka@bianka.dk • webside : www.bianka.dk

VIOLA PUB
Søndergade 21 • 6000 Kolding • Tlf. 75 53 76 90

Helle Krogsgaard

våjWmmm

KRONE

TAXI

1
7550 2700

Imprint Grafisk
Thurøvej 8 4700 Næstved ■ Tlf. 5572 6692
www.imprint.dk ■ imprint@imprint.dk

CITY CAFE'en
Fønnesbechsgade

Herning
Tlf. 9722 5574

stedet, hvor venner mødes

VELKOMMEN TIL NAVERTORPET
Telefon 46/857 028 629

Torpvägen 4,
S-134 64 Ingarö Sverige.

BORGERKROEN

Vestergade 37, Vejle.
Stedet hvor naver og andet godtfolk mødes.

Bodega
GADESPEJLET

Østergade 18 HERNING 9712 30 08

Hos os er

du altid
velkommen!

Lad os se på
din privatøkonomi -

med friske øjne 51 Arbejdernes Landsbank
Filialen i Silkeborg • Tværgade 7 • 8600 Silkeborg • E-mail5347@al-bank.dk

Telefon 38483047 • Direkte 38483588 • Telefax 38483147



AFSENDER:
Hovedkassen

Rustrupvej 26 B,
DK-8653 Them
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DANMARK

Evt.: „Returneres ved varig adresseændring"

...vil du sejle
eller blot ro...
^ vi mødes på Jjl

v/Carl-JohanJensen
Slotsgade 35,9000 Aalborg- 98 12 15 89
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55 72 11 95
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Åbningstider:
Hverdage fra kl. 6-18
Fredage dog til kl. 19

Byggefirmaet
Johansen

Solbjerg Hovedgade 72b. Tlf: 8692 6122
8355 Solbjerg. Mobil: 3095 0665

Formand for foreningen i Århus
www.byggefirmaet-johansen.dk

: Lvsets
Frederiksberggade 4 - Silkeborg - Tlf. 86 82 05 91

LUMSKEBUGTEN
Havnegade 33 i Vejle - tlf. 75 82 57 95

BAR - BODEGA • BILLARD
Levende musik - fredag / lørdag
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Flensborgvej 48 - 50. DK-6200 Aabenraa
Telefon 45 7462 4700. Telefax +45 7462 4701

www.hojoster.dk
e-mail: adm@hojoster.dk
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Hans Peter Pedersen
25 års jubilæum

Den 2. november, kan vört meget trofaste medlem - Hans
Peter Pedersen - måske bedre kendt i naverkredse som

"Bager", fejre sit 25 års naverjubilæum! Bager har været
meget omkring i Verden, han har sejlet på diverse skibe i
sin ungdom! Mandskabet ombord har helt sikkert levet
godt - "Bager" er han ikke kun af navn - men også af
gavn, han bager de skønneste kringler! Bager har gennem
mange år taget sin tørn i hulen, han var i en lang årrække
skramleriforvalter. Nu nyder han at komme i hulen og
hygge med os alle. Favoritten i sangbogen er nr. 28, Han
synger den glad og gerne sammen med svendene!
Hjertelig tillykke med dit 25 års jubilæum Hans Peter, fra
os alle i Århus foreningen.
Lis

Åbent Hus.
I anledning afmin 65 års fødselsdag mandag d. 9. november 2009, vil det glæde mig, at se alle
til min reception lørdag d. 7. november 2009 fra kl. 08:00 til 14:00 på min bopæl.

Venlig hilsen
Arne Jacobsen
Nørresvinget 12

3600 Frederikssund
Tlf. 47 31 07 29.

OPRÅB!!
Haldur laver DVD fremvisningfra Moseltur 2009,
40 års jubilæet, ca. en times varighed
den 15.11.2009 kl. 10.00 i hulen i Herning.
Han har lovet lidt ekstra underholdning ???
Der kan købes øl, kaffe og vand.
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FØDSELSDAGE
D. 23.10.2009 Peter „Skysser" Skydstrup Silkeborg
65 år Langelinie 9 D,1

8600 Silkeborg

TAK - TAK - TAK - TAK

D. 02.11.2009 Gunvor Rasmussen Hillerød
80 år Ølbycenter 23 F

4600 Køge

D. 09.11.2009 Arne Jakobsen Sejr Frederikssund
65 år Nørresvinget 12, st.

3600 Frederikssund

D. 13.11.2009 Annelise Johnsen Roskilde
75 år Roskildevænget 33, st. tv.

4000 Roskilde

D. 23.11.2009 Johannes Thiesen Stockholm
75 år Skænkelvægen 2

S-134 43 Gustavsberg
Sverige

D. 23.11.2009 Kenneth Olsen Los Angeles
80 år 6410 California Ave

Bellflower CA 90706
USA

D. 26.11.2009 Else Rindom København
85 år Herlevgårdsvej 15 B, st. tv.

2730 Herlev

Tak til Silkeborg Naverne for deltagelse ved min hustru
Lissi Kristensens død og begravelse
Tak for blomster og gode ord til mig.
Vagn "Rør"

Jeg siger hjertlig tak til Silkeborg HB. samt Karl i Ros¬
kilde Ruth og Erik, Gorda og Henry Ny. For
opmärksomhed til min 8o års dag, samtidig takker jeg
mine venner og kammerater som stillede op ude på Tor¬
pet for at fejre min dag.
Med venlig hilsen Ingrid Olsen, Stockholm forening.

Hermed tak for telegrammer og gave i anledningen af
mit 40 års jubilæum.
Karl Jensen, Hillerød forening

Mange Tak til alle for Hilsener og Telegrammer både fra
HB, Vejle og Fredericia Foreninger. Mest til Vejle, min
Barndoms By, hvor jeg fejrede min Fødselsdag. Det glæ¬
dede mig meget.
Mange venlige hilsener Roman Pazdecki

D. 29.11.2009 Teddy Juliussen Calgary
65 år 1712 - 61 st Street NE

Calgary, AB TIY 1N2

TAk til alle jer som kom og fejerede Hule jubilæum samt
indvielse af POLARSTUEN sammen med os.

Naverne i Silkeborg

Den 13.oktober modtog jeg meddelelse om, at Leo Las¬
sen Esbjerg var taget ud på sin sidste rejse den 26.sep-
tember. Leo Lassen blev optaget den 01-09-1979 i Es¬
bjerg, da foreningen i Esbjerg blev oprettet. Leo havde
ved sin bortgang været medlem af CUK i 30 år. I gennem
årene havde Leo flere bestyrelsesposter i foreningen, og i
de sidste åringer forsøgte Leo at holde foreningen i gang,
men på grund af helbredet, samt svigtende medlemstal,
måtte Leo desværre se, at hans arbejde var forgæves, og
efterfølgende sætte foreningen i Esbjerg på stand by. Leo
kunne have fejret sin 85 års fødselsdag den 10-10,
hvilket han desværre ikke opnåede.
Ære være Leo's minde
På CUK's vegne

Kaj Jepsen

JUBILÆUM
D. 02.11.2009 Hans Peter Pedersen Århus
25 år Fuglebakkevej 132, 6 th.

8210 Århus V
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Formandens Spalte.
Så er efteråret sat ind vejrmæssigt med rusk og regn - kedelige dage. Kedelige dage er ikke tilfældet for HB. Den 17.ok¬
tober er der FBSH-Rejsefondsmøde i Århus, og den 14. november holder vi årets sidste HB-møde i Kolding, så hvis der
er noget I gerne vil have bragt op på HB-mødet, så giv mig besked. Til orientering vil jeg være på ferie fra den 21. no¬
vember til 05. december, hvis der spørgsmål til HB i den periode, vil Næstformand Henning Brogård tage sig af spørgs¬
målene. Vi har stadig et par "Hængepartier" der blev drøftet på Delegertmødet, der skal afklares. Forhåbentlig er de
afklaret efter næste FBSH-Rejsefondsmøde samt HB-mødet. Jeg vil informere om dette i næste nr. af Svenden
Med kno

Kaj Jepsen
Formand CUK.

Holbæk Naverne afholder Julefrokost d.28-11-09 kl.13.30
i Hulen, Julebuffet 70.00kr. drikkevarer til hulepriser.
Tilmelding senest 22-11-09 til OP telf. 59 27 42 64
eller mail o.puggaard@hotmail.com

Julefrokost
Naverne i Frederikssund inviterer til dejligt julebord, med alle julens
specialiteter. 01 og vand til Hulepriser.
Hvornår: Den 05. december 2009. KL. 13.00
Sted: Hulen, Græse gi. skole, Græse Skolevej 21. 3600. Fr. sund.
Pris: 135 kr. Tilmelding: Ja.
Hvornår: Senest den 29. november.
Husk: Gave til 25- 30 kr.
Til hvem: Kurt Rasmussen 48 24 88 81/

Poul Berg 47 7217 77/poulbente@privat.dk
Vi ses i hulen. God Jul og et godt Nytår.

I et vinhus vil jeg sige
mit farvel og lægges ned.
Under tønden vil jeg ligge
under tappen hovedet,
munden må stå spærret åben,
det må observeres thi
ellers turde tappedråben
gå min tørre hals forbi.
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Den 29. november

2009 kan

Teddy Juliussen,
Calgary fejre sin
65 års fødselsdag.

Tillykke
fra foreningen.

Den 29. oktober

2009 fejrede
George Nymann,

Calgary sin
70 års fødselsdag.

Tillykke
fra foreningen.

Jens Hansen, 20 år.
Hørning d. 3. okt. 2009.
Om præcis én mdr. kan Jens, eller Naver-Jens som alle vi jo kender, fejrer sit 20 års jubilæum som Nav. En stor tak skal
lyde til ham da han gennem alle årerne har været yderst engageret i Naverbevægelsen og har gjort sig MEST fordelagtigt
bemærket, men der har også været folk med sure miner ind imellem, som altså ikke kan tage hans direkte og glade
Vesterbrodrengehumør og hvad deraf følger. Dem om dét! Nåmenner, vi her i Hørning er glade for at Jens valgte at
følge sine egne veje og fik i første omgang oprettet en Hørning afdeling i sit eget soveværelse. Siden fik han øje på Møl¬
len, der stod tom og forladt. Ad de sædvanlige kringlede kanaler, der kommer af at være bosat i en lille provinsby og
selv være et større EGO, kunne Jens en dag glad meddele at Møllen var VORES, altså Navernes. I årerne der siden
fulgte, blev Jens mere og mere engageret i Møllens ve og vel, og i de seneste tre år kan "vi" (læs; Jens") prale af at bak¬
ken ind til Møllen, nu kaldet officielt "NaverMøllen" er jævnet, der er kommet belysning, stampet grusbelægning m. m.
m. Nogle har endda set Jens svinge sig i Møllevingerne, siges der. Hmmm, men at han holder Hørnings gamle byvåben¬
tegn ved lige i sol og regn, kan afstedkomme bemærkninger som "Mølle-Jens" "Tandlægen" (han reparerer nu på tand¬
hjulet i øverste møllehat.), og andre spøjse bemærkninger. Også som skramleriforvalter er han u-overtruffen. Han har
efter sigende styr på alle de 273 effekter som "bor" i Navermøllen, lige fra mindste, mærkelige pebermølledims til de
store skruetvinger, der kunne holde større flader sammen ved forarbejdning. Ligeledes kender de fleste småfolk i børne¬
haverne Jens's "smertensbarn" møllenissen Fimpe, som hvert år skal sættes i pleje i nov. dec. mdr. hos børnene, så far
Magnus og mor Trisse kan arbejde i fred for ham, medens de laver julegaver til alle de artige børn i Hørning. (Mon Jens
selv får en julegave??? Hø hø hø). Vi glæder os også over hans store organ, altså SANGER organ. Der er ikke et øje tørt,
når han fremfører "Bjørnen vågner" på ægte Ivan Rebroff-manér. Det er aldrig trist at være i hans selskab, og vi vil øn¬
ske dig mange gode år fremover. Vi kommer nok på banen igen d. 3/11 2014, så skynd dig at spare sammen.
Hyggelige Naverhilsner
Og med kno i bordet, Anne og alle de andre.

50 år CUK, Kbh.

Thorstein Loftheim
40 år CUK Kbh.

Flemming Abilgard
Thomasen
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Rettelse til adresselisten.

HERNING
Formanden Flemming Laugesen

har fået ny email:
goflaugesen@gmail.com

FREDERICIA
Generalforsamling 07/10-09. Så blev det dagen for gene¬
ralforsamlingen. 17 medlemmer var mødt op til en god
aften, der begyndte med at vi sang nummer 35. Derefter
var der varm mad, med hvad der hører til. Så var tiden
inde til at formanden bød velkommen til generalforsamlin¬
gen. Første punkt var valg af dirigent, som faldt på Johan,
der takkede for valget. Derefter blev protokollen læst op
af sekretæren, og godkendt uden kritik. Derefter blev det
tid til formandens beretning, hvor han omtalte det sidste
halve års forløb med flere gode arrangementer, så som
grillfesten, ålegildet, udflugten og meget andet. Denne
beretning blev også godkendt. Så aflagde kassereren sin
halvårs beretning uden påtale. Under indkomne forslag
blev det vedtaget at flytte hulemødet fra første onsdag i
måneden til første torsdag i måneden. Ligeledes blev det
vedtaget at hulens åbningstider laves om fra 1 & 3 lørdag i
måneden, til 2 & 4 lørdag. De ny tider træder i kraft fra
den 1. januar 2010. Mødet sluttede med at dirigenten tak¬
kede for god ro og orden under generalforsamlingen. Så
gav Bent Askov en tår til halsen, i anledning af hans nært
forstående 75 års dag. Tak til Bent. Nu slut herfra for
denne gang.
Med kno i bord Philip

FREDERIKSSUND
Hulemøde i Frederikssund. Så er vi her igen. Det har væ¬
ret en god sommer, men desværre er mit indlæg til sven¬
den i sidste måned fra vores grill aften åbenbart ikke nået
frem til redaktøren? Vi måtte desværre aflyse vores årlige
lam på spid, da der ikke var nok tilmeldinger til dette ar¬
rangement, men vi kommer igen til næste år. September
måned har været en travl måned, da vi igen sammen med
Holbæk var på Mørkøv Krammer & Hestemarked i

Mørkøv. Og selv om vi ikke havde smeden med i år, da
han skulle på ferie lykkedes det os, at få et par dejlige
dage i Mørkøv. Men vi kunne godt tænke os, at der ville
komme flere fra foreningerne, når vi nu har udstillings-
vognen ude og blive luftet. Fredag d. 2.oktober var der
huleaften i hulen. Det blev en travl aften for Per og Leif,
som var hulevagt denne aften. Det viste sig at der var sket
en sensation i foreningen, nemlig det, at vores alle samens
Hulefar (Arne), måtte melde afbud, da han var gået hen og
blevet syg. Det var første gang i de 8 år, som Hulefar har
været med, så panikken begyndte at sprede sig, men hel¬
digvis havde vi hulemor (Kisser), som sprang til, og hjalp
til i køkkenet, og det skal hun have tak for. Vi fik også
besøg af Bruno Nielsen fra Halsnæs lokalradio på besøg,
og det kommer der en radioudsendelse ud om, men hvor¬
når ved vi ikke med sikkerhed endnu. CUk-Frederissund
vil hermed ønske Flemming Birkegård tillykke med sit 25
års jubilæum og Leif Bergstrøm, som skulle slå sit 5 års
mærke i det runde bord, og der skal også lyde et stort til¬
lykke til Per Bogart & Leif Bergstrøm med de 7 x 10 år.
Karsten & Inge berettede for deres tur til Mosel, hvor det
vidst var 20 år siden de var der sidst, og det kom der en
gribende fortælling ud af. Miraklernes tid, var ikke forbi
denne aften, da vores kasser Poul Berg måtte op med pun¬
gen, da han under minderne, kom til at springe et vers
over, så han blev skyld i, at vi andre også måtte spytte i
bødekassen. Men alt i alt blev det en dejlig aften.
Med knoen i bordet.
Jan Johansen

CUK-Frederikssund ønsker tillykke med fødselsdagen i
oktober til.
Poul.E. Christoffersen 09.10.2009 51 år.,
Simon Sylvest. 18.10.2009 42 år.
Kurt Rasmussen. 21.10.2009 51 år.
Anita Bondy. 31.10.2009 65 år.

HILLERØD
Nu falmer skoven trindt om land. Det gør vi også, men vi
er stadig friske til at mødes i hulen. Huleaften i september,
hvor vi havde gæster fra Los Angeles og Nakskov, var
godt besøgt. Til messen om lørdagen var vi desværre kun
6 fremmødte. Med i alt 29 medlemmer burde vi kunne
tromme flere sammen til vores sammenkomster. Altså: Op
på lakridserne i fremtiden. Kulturnatten forløb godt. En
del besøgte hulen og blev længe og fik fortalt om naver¬
bevægelsen. Også voksne børnebørn fra tidligere med¬
lemmer lagde vejen forbi og så billeder af deres bedste¬
fædre. På vores huleaften den 13. november tømmes
bødekassen. Lørdag den 28. november har vi julefrokost
og regner med god tilslutning. Man skal jo aldrig snyde
sig selv for en god oplevelse! Husk tilmeldinger til Peder
på tlf.: 48 17 07 12, gerne en uge før.
Med kno i bordet

Bodensøgartneren
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HOLBÆK
Til september hulemødet var vi 15 fremmødte. Arne fra
Los Angeles var på besøg med sig havde han taget en
gammel skolekammerat han ikke havde set siden sidste
skoledag, tak til Arne for snaps og klokkeklang, og histo¬
rier fra LA, du er altid velkommen i hulen. Vi havde en

del klokkeklang denne aften bl.a. Torben der havde holdt
ferie i Polen og havde hjemtaget en større ladning for¬
skellige Polske ØL med hjem. Til vores kære medlemmer
og andre Naver/Venner der er interesseret i at komme til
vores Julefrokost d. 28-11-09 kl.13.30 bedes reservere

dagen. Under 15 tilmeldte aflyser vi, så kom op på mær¬
kerne. Se annonce andet sted.
Med Kno TL/OP

HØRNING
I den forgangne måned „September" har vi her fra Hør¬
ning været en tur i Den gamle by for at aflevere kærv
skruer, store som små, i alt ca. 50 kg. fordelt på 2 træk¬
vogne, samt andre gamle effekter til byen. Sluttede dagen
af med en rundvisning omkring den nye by der skal byg¬
ges i den gamle by. Ved hulemødet „oktober" kom Søvej¬
ens sang service for at underholde og spille Sigfred Peter¬
sen viser, og sange fra sangbogen. Det blev til 16 - 18
viser og sange den aften, sunget af 15 fremmødte og 3
gæster.
Med naverhilsen „tenoren".

det runde bord (Torsteins' anden). VANDvittigt, men
sandt: Lørdag den 7.11. kl. 13.00 er det igen tid til at
gøre en god fangst til en rimelig penge. Du behøver ikke
at iføre dig waders. For man kommer ikke ud på det dybe
vand for at skulle nyde alt godt fra havet (næsten). Der
kan højst blive tale om vand i øjnene ved synet af fang¬
sten, hvoraf en stor del er hjemmelavet. Men naturligvis
er der andet vådt, til brug ved udskylning af halsen
"i ny og næ". Har du også en specialitet du nænner at
medbringe, så siger vi ikke nej, men gi' lige et praj. Sid¬
ste tilmelding den 1.11. til Hulemor Anny: 32979590 el.
undertegnede på mobil 26738865. Grundet særlige om¬
stændigheder (nej det er ikke en kommende fødsel) bliver
Andespil & Steg i år afholdt lørdag den 28.11. Trop tal¬
rigt op og bak op om dette fantastiske skue både ved spil¬
lene og spisningen. Også i år skulle vi gerne være mange
nok til stadig at kunne have 12 spil og dermed også sta¬
dig overdådige præmier. Men det kræver på flere måder
pladen fuld. Sidste tilmelding den 22.11, men kom gerne
lidt rapt ud af (ande)fjerene. Vi siger tak. Det var ordene
for denne gang.
Arrangementer:
7.11. kl. 13.00 Sildebord
18.11. kl. 19.00 Svende-Hulemøde
28.11. kl. 15.00 Andespil

kl. 18.30 Andesteg
Med kno I bordet

Niels "2m"

KOLDING
Hulemødet d. 25-9. Vi var samlet en lidt større skare end
vi plejer. Måske nogle kommende nye medlemmer, men
som sagt har de jo et par gange til at bestemme sig om de
vil se os igen, hvad vi jo håber. Ellers hygger vi os når
Lars sætter sild og ost på bordet, med øl og skyllemiddel.
Lidt sang og klokkeklang blev det også, til det hjælper
når der kommer lidt nye stemmer til. Sluttede aftenen
med vores favorit drik Irsk Kaffe.
Med naverhilsen Karen.

KØBENHAVN
Da trioen De Nattergale eksisterede, havde de et hit, hvor
omkvædet var: "Uha da da, uha da da da", og det kunne
sagtens have været brugt om antallet af fremmødte til
efterårets første Hulemøde den 23.9. Nå, bare ikke det
hele synger på sidste vers. Lidt bedre var det den 10.
oktober hvor vi skulle hylde 2 jubilarer der flot havde
rundet 40 og 50 år i CUK. Det var henholdsvis Flem¬
ming A.-Thomasen og Torstein Loftheim. Det var i al
beskedenhed og som altid, en yderst dejlig dag, hvor Leif
Oves svigerinde Jonna (er det mon med h?), igen var den
dejlige store kreateur. Bror Jørgen skal naturligvis også
nævnes med en tak. Jubilarerne fik et flot diplom, kom i
den gyldne bog med våbenskjold og ikke mindst mønt i

LOS ANGELES
Ved August modet kom der 33 navere og gæster. Det var
undertegnede og hustru der stod for madlavning, idet jeg
kunne fejre min lidt runde 65 års fødselsdag samme dag.
Rejerne i trængsel og frikadeller gjorde stor lykke og
humøret var højt hele aftenen. Ved modet i september
stod næstformanden Ken Olsen for modet og naver Jorn
Hansen stod for madlavningen. Denne gang stod den på
speciel gourmet forret dernæst stegte fiskefiler (Sea Bass)
og kartofler og persille sovs og så en meget lækker des¬
sert. Denne middag gjorde megen lykke, desværre var jeg
ikke til stede, da jeg var på en tre ugers tur til Danmark.
Her fik jeg til gengæld besøgt både Hillerød og Holbæk
naverklub. Jeg takker naver Poul Olsson, som jeg boede
hos og naver Karl Jensen, som tog mig på besøg hos en
gammel soldaterkammerat og så et besøg til Fredensborg
Slot og så til Hillerød naver klub om aftenen. Også tak til
Ebert Christensen i Holbæk. Her overnattede jeg også.
Til modet i Holbæk bragte jeg min gamle legekammerat
og hans frue. Det var omkring 55 år siden vi legede sam¬
men i Ordrup. Derfra gik min tur over Fyn til Vejle hvor
jeg var så heldig at være blevet inviteret til Naver Keld
og Grazina Christensens kobberbryllup. De var jo vores
gæster til Los Angeles 75 år jubilæum. Jeg var også lige
et smut inde hos Naver Johan i Kolding, derfra gik turen
til Odense,
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hvor jeg besøgte endnu en soldaterkammerat. Her korte
vi et smut over til Naver Ole Bøwig og hans hustru til en
kaffe tår. Ole bor også i Odense. Jeg må også lige huske at
fortælle at sekretær Ove Graae kom med til mødet i Hil¬
lerød. Jeg var gæst hos Ove og Jytte i Karrebæk. De var
ved at lave en tilbygning til deres sommerhus, så jeg fik
lov at bruge lidt værktøj og give dem en hjælpende hånd.
Her blev jeg også forkælet med god mad. Stegte ål med
tilbehør. Ikke dårligt. Ja, jeg nåede da også at besøge min
egen familie og venner og deltage i min søster og svogers
diamant bryllup, som var alle tiders fest. Nå, men turen fik
jo en ende og maskinen fløj mig så hjem til min ensomme
kone, som ikke var med på min forfløjne tur. Jeg sov i 11
forskellige senge på 20 dage. Men i Naverhulen herovre
havde de også en travl september. Modet gik fint og den
halvårlige rengøring blev ikke undladt. Den sidste søndag
i september stod Naverne Peter Hansen og Max Christen¬
sen for BBQ, det stod på hamburgers, hotdog og kylling.
Naveretterne stod for kaffe og kage og det amerikanske
lotteri. Alt i alt en god skov turs dag og cirka 50 kom og
deltog, vejret var godt, men desværre var der lidt larm fra
alle flyene der dumpede vand oppe i bjergene. Der var sta¬
dig efter veer fra alle de store ilde brande her i Los Ange¬
les. Men ingen af Los Angeles navere har lidt nogen ska¬
der og Hulen står uskadt også. Så kommer vi til oktober
modet. 30 mand kom og 2 nye medlemmer blev optaget.
Så vi siger velkommen til Hans Andersen og Rene Ander¬
sen, de er far og son. Hans Andersen fandt hans vej tilba¬
ge til hulen efter nogle års fraværelse. Naver Bill Knudsen
stod for madlavning, sildemad og små kyllinger og is med
gode dråber over. Nu planlægger vi Mortens Aften den
13. november. Naver Max Christensen vil stå for ænderne

og vi invitere Naveretterne med, så vi regner med fuldt
hus. Måske omkring tres.... Jeg tror jeg fik det hele med.

Med Kno Arne O.

NAKSKOV
Hulemødet d. 2/10 var vi 6 fremmødte. Der fastholdt
vi datoen for høstfesten, selvom der var frafald, „Det
er også bare fordi vi har medlemmer der er så glad for
deres arbejde,, Vi fastholdt at høstfesten bliver lørdag d.
17/10 kl. 13.00. Fredag d. 30/10 afholder vi rafleturnering
igen kl. 19.00. Det ser det ud til at vi måske kommer til
at sige nej til et par stykker, da vi kun vil være 12 stk.
Dejligt når der er så stor tilslutning. Til næste hulemøde
skal vi have datoen for julefrokosten på plads, eller hvad
der skal laves. Husk at der vises film fra Grønland til
næste hulemøde d. 7/11, men uden Grønlands kaffe. Fre-
dagsmødet d. 9/10 var vi 6 stk. bl.a. fordi vi fik besøg af
Søren og Marianne fra Slagelse, Søren fik også lov til at
prøve, hvordan det er at ligge på vores sovesofa. Tak for
besøget. PS. Vi er åbne for, hvis man fra andre forenin¬
ger har lyst til at deltage, blandt venner i et lystigt lag.
Med kno i bord Henning.

NYSTED

Hulemødet den. 5. oktober 2009. Hulemødet blev indledt
med en sang af Svend H Rønne (Nystedsangen) som blev
sunget fra hjertet, aldrig har jeg hørt naverne synge den
så pænt - og i takt / stor ros til svendene. 9 svende var
mødt til hulemødet, på dette første hulemøde i efterårets
tegn. Hulemødet drejede sig hovedsalig om vores gule
ærter onsdag den. 4. november. Willy laver de gule ærter
igen i år, og som han har høstet så megen ros for i tidens
løb, formandens kone står for at bage pandekager. Bord¬
dækningen for aftenens traktement er overladt til Hule¬
far Jens og Havnefogeden Svend Erik. Listen til særlig
indbudte gæster blev diskuteret, ingen nye gæster bliver
inviteret denne gang, kun de sædvanlige gæster inviteres
af formanden. Med hensyn til udflugt til foråret er der
flere projekter på bordet - Stevnsfortet som en mulighed
der undersøges af Ib Thøfner, og som en anden mulighed
er et besøg i Puttgarden hvor Scandlines har en simulator
som vi måske kunne fa lov at benytte til vores udflugt.
Simulatoren er en kopi af skibsbroen på de fire Rødby
færger, og her kan besætningen træne i at sejle skibet
under ekstreme forhold, og vi var alle enige i at det var et
godt udgangspunkt for et etablerer en udflugt, formanden
som stadigvæk arbejder indenfor Scandlines regi har lovet
at tage kontakt til de rette personer, Simulatoren kan kun
benyttes hvis der i forvejen holdes træning for færgernes
personale, så det er med at ramme netop lige sådan en
dag. Vi var alle enige om at vente med udflugten indtil
Frank atter var under disse himmelstrøg efter sit vinter
eksil som plejer at vare indtil medio april eller omkring
Påsken, afrejsen foregår efter at der er afholdt julefrokost,
så der vil være nogle måneder i vinter hvor vi ikke skal se
Franks milde ansigt i hulen, men det vænner man sig jo
nok til. Niels Skaaning stod for maden denne gang, som
bestod af en ude mærket Skibber Labskovs som smagte
fortræffeligt og om Niels har lavet retten selv eller købt
den færdig skal jeg lade være uvis, men det smagte godt.
UG til Niels. Julefrokosten er aftalt til den. 5. eller 12.

december alt afhængig af om vi kan låne lokalerne fra
Ib Foss Hansen som vi har gjort i de sidste 2 år. Min¬
derne blev sunget og mødet sluttede i god ro og orden.

NÆSTVED
Til hulemødet d. 02. 10 var mødt 12 medlemmer samt
et potentielt medlem. Formanden bød velkommen, og vi
sang nr. 28. Henrik oplæste protokol i Oves fravær. Folk
stod næsten i kø for at blive gæstekok. Der er ingen ledige
pladser før marts 2010. Dejligt med interessen for denne
gode tradition. Poula Mortensen, der søger optagelse som
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nav, redegjorde for sin rejsetid. Hun ville allerede som 18
årig ud at sejle, men man skulle på det tidspunkt være 21
år. Hun blev ansat som stewardesse i Dansk Fransk Re¬

deri, hvor hun sejlede i 8 år uden at anløbe dansk havn.
Marianne berettede om udflugten til Christiania. Det
havde været en stor succes med 14 deltagere. Festudvalget
har flere ture i tankerne, så hold jer ajour med opslag i
Hulen. Lørdag d. 03. 10 var der arbejdsdag. Der deltog
ikke mange, men dem der kom, gjorde et godt stykke ar¬
bejde. Nu ser vi frem til ølsmagningen d. 16. 10. Allerede
nu skal I sætte X i kalenderen ved d. 12. 12, hvor vi hol¬
der den årlige julefrokost.
Med hilsen fra Næstved Marianne

ODENSE
Den 3-10 blev der serveret gule ærter i hulen Det blev en
meget vellykket aften. Jeg havde lavet dem hjemme, og
Kirsten N kom og hentede mig og ærterne. Vi manglede
bare grisehalerne. De skal bestilles i god tid. Så dem måtte
vi undvære. Der var også bagt æbletærte til kaffen. Vi har
kun generalforsamling i april med regnskaber, så vi kom
hurtigt i gennem aftenen. Vi havde også den glæde at se
Inge og Arne. Husk næste møde skal vi snakke jule fro¬
kost og hvad vi skal med bringe. Julefrokost er den 27.
nov. kl. 17.
De bedste hilsener Pigen fra jyn.

RANDERS
Vi havde generalforsamling fredag den 2/10 med 12 delta¬
gere. Undertegnede blev dirigent, og Solveig og Grethe
blev stemmetællere. Peter holdt en fin beretning og kom
ind på alle de hygsomme ting, der er sket i løbet af året.
F.eks. har vi nu helt styr på, hvornår traveturen har jubi¬
læum. .. tror vi nok. Beretningen blev godkendt med ap¬

plaus. Jan fremlagde regnskabet som vikar for vores gode
kasserer. Der er et teknisk underskud, men da vi har brugt
mange penge på hulen, er der reelt et overskud på driften.
Regnskabet fik også en klapsalve med på vejen. Der var
tre indkomne forslag, som alle blev vedtaget: Vi arbejder
på at få pinsestævnet til Randers. Vi fordeler regnskabet
på poster i stedet for måneder. Alle i bestyrelsen kan give
stempler i bogen. Vi havde skrevet i dagsordenen, at både
formand og næstformand var på valg. Det viste sig, at det
kun var næstformanden, og hun modtog heldigvis genvalg.
Tillykke, Bitten. Under eventuelt markerede Hans ivrigt.
Hans indlæg bestod i at ringe med klokken, og det blev
vel modtaget. Der var lidt mere debat, og derefter gik vi
over til "nydning" af Hanne og Hans' dejlige kartoffel¬
suppe tilsat Jyttes dejlige pølser. I beholder pladsen. Nu
mangler vi bare at undersøge, om Solveig kan nå at få sine
skolepenge tilbage. Hun mener, der er 12 år til 2012. Ups:
Vi skal også lige huske at spørge den muntre Freddy, om
det er lige så sjovt at blive vækket med grydelåg, som det

er selv at slå på dem om natten??? Der er julefrokost i
hulen lørdag den 28. november kl. 13. Pris 50 kr. Sidste
tilmelding er søndag den 22. november. Vi glæder os til at
se alle på banen.
Kno i bordet Helle

ROSKILDE
Et dejligt hulemøde, der var 20 glade mennesker samlet,
vi fejrede hulens fødselsdag. Aftenen startede med vel¬
komst af Formand Inger som hurtigt gav ordet videre til
festudvalget, som var værter denne aften de stod for mid¬
dagen der som sædvanlig var rigtig dejlig, vi fik kyllinge¬
steg med hvide kartofler og agurkesalat, derefter ost og
vindruer. Stemningen var super, snakken gik livligt, der
blev skålet og grinet, Poul Ølmand fortalte nogle små
sjove historier. Denne dejlige aften sluttede kl. 22.
Program for november.
27.- 11. Hulemøde med Generalforsamling
Hulevagt: Inger og Lars Peter

SILKEBORG
Er der nogen som skal til Doktor i dag?
Og det var der! så alle kom under behandling ved doktor
Nielsen og alle blev raske så de kunne deltage i general¬
forsamlingen. Skal det være Grønlandsstuen eller Thule
stuen nej det blev til det meget favnene Polarstuen dette
slog formanden fast ved vores generalforsamling. Der
bliver arbejdet intenst på at Polarstuen fremstår pænt og
ny renoveret N. Peter maler med hjælp fra Boje - Niels 0.
- Ole. Jeg konstaterede den anden dag at de også selv har
madpakker med, så jeg kan render byærinder. Vi skal også
huske at Skysser er overgået til BjarneWils's talemåde
altså optaget på finansloven, så tillykke Skysser og vel¬
kommen i kluppen. Af + 65 årige. Tilbage til generalfor¬
samlingen som forløb i god ro og orden under ledelse af
Niels Østergaard. Det kom frem at vi til næste år skal på
fisketur igen til den gode fiske sø i Skellerup den 19. juni
og have den Store Bade dag den 7. august og at der er
nogle ål der må af med frakken og på panden en gang
først i det nye år, se det var jo fremtiden eller hvad der er i
vente - frit efter formandens ord. Så blev det kassernes tur
han lagde ud med "Dette pæne regnskab skyldes at vi har
haft mange gode kræfter til at hjælpe os" Vores bank og
husvært. Altså vi havde haft overskud i kassen ikke mindst
på grund af pinsestævnet, men nok så vigtigt at den ordi¬
nære drift også gav et godt + så begge beretninger blev
godkendt. Pause til det nødvendige. Også en lille vedtægts
ændring kom også med. §5 stk. 2 Kontingentrestance er
max 3 mdr. Genvalg over hele linjen med ombytning af et
par pladser. Niels takkede alle for den gode stemning der
havde været under generalforsamlingen og denne gang
slog vi vores egen rekord med en V2 time så under 3 timer
med lægebesøget flot klaret. I November er der Sang-
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eftermiddag den 7 og der kommer Peter "Edderkopp" og
Haldur til at spille op til denne helt uforglemmelige efter¬
middag hvor der vil være igen i år, som vanligt kaffe med
æblekage til at smøre stemmen med. Vi ses.
Så hold jer muntre og fugtige Svende.
Skriverkarlen

Efter generalforsamlingen'

SLAGELSE
Vi havde åbent hus i hulen d. 25.09.2009 fra kl. 19ffl -
24m. Flemming Valbum og Mogens "skoma'r" skulle stå
for det musikalske denne aften. Men da Flemming des¬
værre blev syg, klarede Mogens dette inden han skulle
hjem og passe "børn". Vi havde en rigtig dejlig aften med
nær ved 70 deltagere som nød godt af Karen og Grethes
hjemmebag. Der var flere optagelsesberettigede som
gerne vil komme til en huleaften for at se om det kunne
være noget af interesse med et medlemskab for dem. Des¬
uden søgte en om optagelse som Naverven. Vi kan kon¬
kludere at det blev en rigtig vellykket aften med et pænt
økonomisk overskud. Meeeen! Vi må også konstatere at
det ikke kun er Garderhusarerne som er kommet til Sla¬

gelse. "Krykhusarerne" har holdt deres indtog i Slagelse
og med mere end 60 % afmedlemmerne på syge/skade-
listen i foreningen, er det jo snart det rene lazaret vi kan
præstere. Jeg forstår godt hvis nogen nærer betænkelighed
ved at blive optaget. Herfra ønskes god bedring til alle
med håbet om snarligt gensyn.

fagforeningen - Metal - for at holde et foredrag d.
08.10.2009. Løvfaldsturen er vi desværre nød til at aflyse.
Vi forlod hulen kl. 20^ efter at have nydt vores medbragte
klemmer.

Med kno i bordet: Erik

Hulemødet d. 02.10.2009 blev en tam affære da vi kun var

4 fremmødte, men det var jo desværre forventet, da vi
stort set alle mand, er handicappede på den ene eller den
anden måde. Grethe, Jørgen og undertegnede tager ud til

STOCKHOLM
Nu er efteråret kommet til Stockholm, og den første natte¬
frost har vi haft. Torpet på Ingarø i Stockholms skærgård
har været godt besøgt i sommer, og mange har sikkert
gode minder fra Stockholm og omegn. På månedsmødet
berættade formanden Anton Paulsen om en fantastisk tur
til Moseltræffen, både sjelve festen og arrangemeget og
den private resen. Anton påminde også om en eventuelt
afgiftshøjning på grund af en højning af porto af den
farande svend, dette kommer at besluttes om på måneds-
mødet den 6. november. Vi håber at mange medlemmer
kommer.
PROGRAM FOR NOVEMBER.
D. 06.11. Månedsmøde fredag kl. 19.
D. 14.11. Gåsemiddag lørdag kl. 18.
D. 28.11. Svendefest lørdag kl. 19.
Hilsen Onkel Anders.

VEJLE
15 Naver var mødt til generalforsamlingen den O2.okto-
ber, der blev indledt med sang nr.: 91, hvorefter Forman¬
den bød velkommen til de fremmødte, samt ønskede Ro¬
man fra Fredericia, der gæstede os i Vejle, stort tillykke
med fødselsdagen. Derefter gik vi over til dagsorden, hvor
Erik Hauschild blev valgt som dirigent. Erik takkede for
valget, og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt
indkaldt. Formanden efterfølgende sin beretning, hvor de i
sommerens løb havde været en del aktivitet i Hytten - bla.
besøg af Østerbo's Pensionistforening, der havde en rigtig
god dag i Hytten - Gåturen, der samtidig var en markering
af Foreningens 90 års dag- Hyttens renovering, og Åle-
gildet der havde samlet 28 sultne personer. Beretningen
blev godkendt. Kassereren fremlagde derefter regnskabet,
der gav anledning til mange spørgsmål. Regnskabet sat
under afstemning, og blev ikke godkendt. Derfor indkal¬
des der til ekstraordinær generalforsamling fredag den
Oö.november, med et punkt på dagsorden: Gennemgang
og godkendelse af regnskabet. Af indkomne forslag var
der 2.1: Indkøbt klimaanlæg opsættes: Enstemmigt vedta¬
get. 2: Lagerrum laves om til bad og toilet: Enstemmigt
vedtaget. Jørgen Lauridsen ønskede ikke genvalg til
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kassererposten. Carsten Christensen blev valgt som ny
kasserer. Keld Christensen blev genvalgt som Næstfor¬
mand. Niels Erik Thomsen blev "Ny" skramleriforvalter,
idet Lida de Vries ikke ønskede genvalg. Hytteudvalget,
der var på valg, er nu: Erik Nielsen - Helge Gjerding og
Arne Kristiansen. Lis Dallris Jepsen blev valgt som revi¬
sor, idet Jess Pedersen, der var på valg, ikke var til stede.
Under evt. der ikke refereres i Svenden, blev der vendt
mange ting. Før og under dette punkt, var der afprøvning
af "Klokken" og de glad "Klokke-spillere" får selvfølgelig
"Blæren" så der var mange "Blærer...." til stede i Hytten.
Dirigenten takkede for god ro og orden, hvorefter vi satte
os til bordet, for at nyde Kirstens Brunkål med tilbehør.
Tak til Kirsten, der er på ferie i øjeblikket, og sidst men ikke
mindst: Tak til Roman for " Livets vand " der blev nydt
sammen med maden.
HUSK:EKSTRAORDINÆRGENERALFORSAMLING
den 06. november
HUSK: Lørdag den 21. november, er der GuleÆrter a la
DSB-Jens.
Med kno

Kaj Referent.

ÅLBORG
Huleaften i Aalborgforeningen onsdag den 7. oktober 2009
Der varmødt 11 svende. Formanden bød velkommen - og
konstaterede at enkelte medlemmer havde glemt slipset.
Den slags skæpper i bødekassen. Sommerudflugten blev
omdøbt til „sensommerudflugten", da den endnu ikke har
fundet sted. Efterårsprogrammet er ikke helt på plads
endnu, da vi har „en meget rejsende bestyrelse" (citat).
Formanden efterlyste gode ideer til udflugterm.m.
Hammerværket i Godthåb blev foreslået samt en tur til Lille
Vildmose. Andre forslag gik på en tur til Utzoncentret her i
Aalborg - ellerNordkraft. Kasserer Poul Erik har lavet en
ny hjemmeside, så kig endelig indenfor på den. Formanden
for Håndværkerhuset -Allan - er blevet gift, så et stort
tillykke fra os alle sammen til brudeparret. Formanden rin¬
gede med klokken - den glade årsag hertil var, at han var
blevet forlovet. (Så fik vi da HAM afsat!) Stort tillykke!!!

Stor tak til Poul Erik for endnu en dejlig menu.Aldrig har
jeg set større hakkebøffer! Vi sender alle en kærlig hilsen til
Anker, der desværre ikke har overskud til at komme på 3.
sal. Vi savner dig! Det var vist alt for denne gang.
Glade hilsener fraAalborgforeningen.
Hulemor Lis

ÅRHUS
Hulemødet den 11-9, var rigtig godt besøgt, vi var 19
svende og en gæst, det var Kurt Wollenberg. Vi sang
velkomstsangen for ham! Årets fuglekonge er jo Else, i
anledning af hendes værdighed slog hun på klokken. Vi
siger tak! Leif J. havde haft fødselsdag, også han slog på
klokken, samt var vært for en rejemad til kaffen. Tak til Leif!
Til hulemødet med ledsager den 25 - 9, var vi 27 i hulen,
der gerne ville høre foredrag om bjergbestigning! Vi havde
en gæst, det var Ulla Høyer der bor i Risskov, men kommer
fra Julianehåb! Jens Buhelt der for en tid siden havde rund

fødselsdag, fik i den anledning en gave fra foreningen!
Jørgen slog på klokken, vi sigermange tak! Vi havde 2
gæster mere, det var foredragsholder Sigurd Østergård og
fru Else fra Hobro. De var for 4 år siden i Kenya, og ville
bestige Kilimanjaro, men måtte opgive da helbredet ikke
var i top! Men i år skulle det være. Sigurd fortalte og viste
os fotos på storskærm af den 5 dage lange opstigning til
toppen af bjerget. Det havde været anstrengende, men
havde været det hele værd! Kilimanjaro er knap 6 km. høj,
så det kræver gode lunger i den tynde luft! Formanden
takkede Sigurd for det interessante foredrag, ved at give
Sigurd og fru Else, 2 fl. god vin! Vi havde endnu en klokke¬
ringning, det var Richard, der gav en omgang, han havde
haft fødselsdag. Tak for det, Richard! Hulemøde d. 6 -11.
Stiftelsesfest i hulen, den 14 - 11, kl. 18,-, tilmelding til
Kaj, senest d. 5 -11, tlf. 86244351. Der serveres velkomst¬
drink - en 3 retters menu, kaffe m/småkager, samt natmad.
Prisen er 150 kr. pr. person. Drikkevarer til hulepriser.
Tur til Flensborg den 28- 11, afgang kl. 9,-fra Musikhu¬
set. Tilmelding til Kaj. tlf.86 24 43 51.
Hilsen fra smilets by. Lis

K.D. Anlæg og Belægning
Alt Anlægsarbejde udfores, Bl.a. granit med mere j

V. Kim Dupont, Eyvinds alle 1-1 Dalum
5250 Odense SV. Mobil 29601912

a/EV£r/y\ Øéns Værtshus W

Billard Dart »

Kirketofte 1. Samsø **
Tlf: 86 59 OO 27

- GLARMESTEREN
oj Ran« svende
Håndværker- og naversange

I tfdsJ Gårdsange, Sømandssange
Giro 413 klassikere

Salg af 2 CDér "En rastløs sjæl"
og "Foran for masten".

Booking: Anita Bondy telefon 44 91 90 09, 21 65 89 49
anitabondy@adslhome.dk www.glarmesterenssvende.dk

Bar NO. 41 Bodega
Staldgårdsgade 41

7100 Vejle
Tlf. 75 85 16 13
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HOVEDBESTYRELSEN:
Emner til behandling i HB. skal være formanden i hænde
senest den 25. i måneden. Adresseændring indland.
Formand: Kaj Jepsen
Bøgevang 16, Brejning. DK-7080 Børkop.
Tlf. 7586 9335 ■ 3070 5576 • E-mail: liskaj-d-j@mail.dk

Næstformand: Henning Brogaard
Rødbyvej 113 • DK-4900 Nakskov. Tlf. 5495 5665
Mobil 2449 6474 • E-mail: hebro@vip.cybercity.dk

Tilmelding og udmelding af medlemmer, bladforsendelse i
indland

Hovedkasserer: Frode Zachariassen

Rustrupvej 26B • DK-8653 Them.
Tlf. 8684 9268 • E-mail: frode26@mail.tele.dk
Bank: Arbejdernes Landsbank i Danmark, konto: 53470388708
Arbejdernes Landsbank fra udlandet, konto:
DK4353470000388708 • Swift: ALBADKKK C

Bladforsendelse til udlandet og sekretær:
Ove Graae, Runestenen 52, DK-4700 Næstved
Tlf. 5577 3931 • E-mail: frgraae@ofir.dk

Redaktør: Richard Schmidt

Skanderborgvej 13A,1, DK-8362 Hørning
E-mail: naverne@gmail.com • Tlf. 8692 2901 ■ Mobil: 2160 6792
Deadline den 10. i måneden.

Forsendelse af CCEG.BLADET:

Vagner Sørensen, Egevænget 1, DK-8382 Hinnerup
Tlf. 4094 2619 • 4093 1963 E-mail: vagner@egevaengetl-29.dk
Udstillingsvogn: Udstillingsvognen står i Holbæk og spørgsmål
angående udlån af vognen bedes rettet til:
Ole Puggaaard, Ladegaardsparken 67,"h • DK-4300 Holbæk.
E-mail: o.puggaard@hotmail.com

Produktion: imprint grafisk : 5572 6692

Hos os er

du altid
velkommen!

Lad os se på
din privatøkonomi
med friske øjne Arbejdernes Landsbank

Filialen i Silkeborg • Tværgade 7 • 8600 Silkeborg • E-mail5347@al-bank.dk
Telefon 38483047 • Direkte 38483588 • Telefax 38483147

MANDEN
Dit lofccile <eil c±ep>ot

Boje Tlf. 40824283 Alt i Hancock og Vestfyen produkter
Jens Tlf. 86667694 Fadøl, øl, vand og vin.

g>telke'ö #aötf)auö
Hotelrestaurant

Bollingstedter Strasse 2
24852 Langstedt, Tyskland
Vi taler dansk.
Kulinarisk Buffet, se www.stelkes-gasthaus.de

<
n

Jakon A/S
Bygningsentreprise
Baltorpbakken 9, 2750 Ballerup
Tlf. 44 83 02 OO

www.jakon.dk

BIANKAS SOMMERHUSUDLEJNING.
Billig udlejning af sommerhuse med og uden svømmepøl.

Ring efter materiale
tlf. 7591 1940 fax. 7593 4019

email: bianka@bianka.dk • webside : www.bianka.dk

VIOLA PUB
Søndergade 21 • 6000 Kolding • Tlf. 75 53 76 90

Helle Krogsgaard

KOLDING

tår
KRONE

TAXI 7550 2700

Imprint Grafisk
Thurøvej 8 ■ 4700 Næstved • Tlf. 5572 6692
www.imprint.dk • imprint@imprint.dk

iTi
CITY CAFE'en
Fønnesbechsgade

Herning
Tlf. 9722 5574

stedet, hvor venner mødes

VELKOMMEN TIL NAVERTORPET
Telefon 46/857 028 629

Torpvägen 4,
S-134 64 Ingarö Sverige.

BORGERKROEN

Vestergade 37, Vejle.
Stedet hvor naver og andet godtfolk mødes.

Bodega
GADESPEJLET

Østergade 18 HERNING 9712 30 08



AFSENDER:
Hovedkassen

Rustrupvej 26 B,
DK-8653 Them
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Evt.: „Returneres ved varig adresseændring"

F...vil du sejle ^
eller blot ro...
^ vi mødes på ^

v/Carl-Johan Jensen
Slotsgade 35,9000 Aalborg- 98 12 15 89

^\1.7,
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»etkondit0
Set. Jørgens Park 1"

55 72 11 95
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Åbningstider:
Hverdage fra kl. 6-18
Fredage dog til kl. 19

Byggefirmaet
Johansen

Solbjerg Hovedgade 72b. Tlf: 8692 6122
8355 Solbjerg. Mobil: 3095 0665

Formand for foreningen i Århus
www.byggefirmaet-johansen.dk

Ltitis
Frederiksberggade 4 - Silkeborg - Tlf. 86 82 05 91

LUMSKEBUGTEN
Havnegade 33 i Vejle - tlf. 75 82 57 95

BAR - BODEGA - BILLARD
Levende musik - fredag / lørdag

HØJSKOLEN
ØSTERSØEN

Flensborgvej 48 - 50. DK-6200 Aabenraa
Telefon 45 7462 4700. Telefax +45 7462 4701

www.hojoster.dk
e-mail: adm@hojoster.dk



NR.12 DECEMBER 2009 RG.107

Hovedbestyrelsen
jer Mie en glædeligJul

samt et god



2.

FØDSELSDAGE

TAK - TAK - TAK - TAK

D. 02.12.2009 Bent Wils Silkeborg
75 år Ravnholtsvej 11, 1 tv.

8600 Silkeborg

D. 03.12.2009 Edwin C. Belknap Los Angeles
70 år 616 Norumbega Dr

Monrovia CA 91016
USA

D. 04.12.2009 Erling Lindgren København
75 år Elbagade 33, 3 tv.

2300 København S

D. 04.12.2009 Kurt Eriksen Nakskov

60 år Hoskiærsvej 42
4900 Nakskov

D. 08.12.2009 Hermann Bossen Århus
70 år Svinget 27

6270 Tønder

D. 08.12.2009 Finn C. Pedersen Næstved
65 år Morbærvænget 13, Fensmark

4700 Næstved

D. 11.12.2009 Peder Niels Jensen Silkeborg
65 år Havretoften 9

8600 Silkeborg

D. 23.12.2009 Karl Nielsen Roskilde
85 år Ringparken 6, 1 th.

4000 Roskilde

D. 24.12.2009 Flemming Rønne Næstved
70 år Ramsherred 6, 2 th.

4700 Næstved

D. 29.12.2009 Olav Odgaard Odense
70 år Allegade 65

5000 Odense C

D. 30.12.2009 Ernst Liljenskjold Ålborg
65 år Paladun Müllersvej 29

9000 Ålborg

D. 01.01.2010 Poul Jørgensen Roskilde
75 år Vanværksvej 27

4771 Kalvehave

En rigtig stor tak for opmærksomheden til min 80 års
fødselsdag d. 2. nov. Tak til H.B. og til naverne i Stock¬
holm, som sendte en hilsen både pr. brev og telefon. Sidst
men ikke mindst en tak til Hillerød forening, som per¬

sonligt mødte op med en blomst og en gave. Tak for alle
gode minder med jer alle sammen lige fra 1947 og til nu.
Fra Gunver.

Jeg vil her igennem sige tak for telegrammer og opmærk¬
somheder på min 70 Års fødselsdag den 28.oktober.
Poul Erik Lauritsen ( Polle )
Vejle

Mange tak for opmærksomheden ved min 70. års dag
den 15. oktober.
Med venlig hilsen
Ebbe Stoffregen, Samsø Naverne.

Tak for opmærksomheden til mit 25 års jubilæum i
C.U.K. Tak for alle de mange telegrammer, og tak for
alle telefon opringninger, både fra ind og udland. Det
varmer altid.
Med naverhilsen Hans Peter Pedersen

"Bageren", Århus

V

JUBILÆUM

D. 19.12.2009 Per Nyberg Frederikssund
50 år Ved Mosen 18, Skuldelev

4050 Skibby

D. 01.01.2010 Gunnar O. Hansen Herning
25 år GI. Ringkøbingvej 44 C st.

7400 Herning
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Den 03. december 2009 kan Skandinavisk central understøttelseskasse, eller som det i daglig tale bliver til C.U.K, fejre sit
110 Års jubilæum. Idet der ikke i øjeblikket ikke ermidler i Hovedkassen til atmarkere denne milepæl, vil det være glæde¬
ligt, om Foreningerne i såvel ind- som udlandet, vil markerer denne dag på deres Hulemøder rundt omkring. Jeg vil ikke
lave en "Alenlang" redegørelse om, hvordan CUK opstod, idet medlemmerne ved deres optagelse bliver orienteret om,
hvornår og hvor ideen til stiftelsen af CUK opstod. Kort fortalt så blev CUK stiftet den 3. december 1899 i Winterthur, og
hovedkraften bag stiftelsen afCUK var urmager Hertz, og på delegeretmødet den 3.december blev Peter Jørgensen valgt
som formand for CUK. 11902 blev Peter Jørgensen også redaktør af Den farende Svend, vores foreningsblad, der i dag
udkommer i ca. 800 eksemplarer. Op igennem 1900-tallet, blev der stiftetmangeCUK -foreninger rundt omkring i verden,
med mange lidtmærkelige steder, f.eks. Moskva -Algier - Sydafrika og Grønland samt Venezuela. CUK - Naverne var og
er repræsenteret fra Nord til Syd i Øst og Vest. Vi må desværre erkende, at i øjeblikket er der ikke den tilgang til CUK som
vi måtte ønske, men da Naver altid er velset rundt omkring, og idet vi fra Foreningsbesøg på forskellige Tekniske Skoler
har observeret, ungdommen i dag har fået mod på at opleve verden på en anden måde end charterrejser, er der tiltro til, at
medlemstallet vil stige i de kommende år.

HB-mødet den 14. november i Naverhulen Agtrupvej 109 Kolding.
Dagsorden:
1: Formandens beretning 2: Beretning fra Hovedkasserer 3: Redaktørens beretning
4: Evaluering af Året 2009.5: Eventuelt 6: Ny mødedato og sted.
1. Først vil jeg byde velkommen til de fremmødte til dette årets sidste HB-møde. Dernæst en taktil Kolding Naverne for at
de vil lægge lokaler til dette møde. Vi kan se tilbage på et år, der har budt os på lidt af hvert. Vi har sagt farvel til Naver og
Navinder, der er taget på deres sidste rejse. Vi har også sagt goddag og velkommen i vort Naverlaug til nye medlemmer,
men vores mål mht. tilgang af Nye Svende er desværre ikke blevet opfyldt, og den "Uheldige" omtale Naverne fik af de 2
familier fra Silkeborg, gør nok ikke vores arbejde med at skabe interesse for vores foreninger rundt i Verden lettere. Vi
fortsætter ufortrødent videre i det nye år, med at synliggøre CUK. Jeg vil ønske medlemmerne i HB en rigtig glædelig jul,
samt et godt og lykkebringende nytår, med tak for samarbejdet i det forgangne år.
Kaj Jepsen. Formand CUK.
2. Hovedkassereren havde fået en henvendelse fra Stockholm, idet de ønskede at få udvidet deres annonceplads, hvilket
redaktøren vil se, om det kan lade sig gøre, uden at det vil tage plads fra de andre annoncører. Der er stadig enkelte for¬
eninger, der skylder kontingent til Hovedkassen. Ligeledes er der også udestående mht. betaling af annoncer. Venligst få
disse ting bragt i orden. En ny aftale med Post Danmark mht. hvornår DfS skal afleveres til forsendelse, samt forsendelse
er i orden. Forsendelsesprisen er ikke oplyst endnu fra Post Danmark. Ny 3-årig aftale mht. fremstilling af emblemer, er
ved at være på plads.
3. Redaktøren beklagede, at der var fremkommet 2 numre afDfS med samme måned. Derudover er samarbejdet med tryk¬
keriet stadig godt - Bladene bliver afleveret til videreforsendelse i god tid. Richard og Hans Emborg (Redaktørsuppl.) vil
"Stikke hovederne sammen" så Hans kan blive holdt ajour mht. redigeringen af DfS.
4. HB har været meget glade for, at Foreninger i årets løb har lagt lokaler og ører til vores HB-møder. Vi fårmange gode
tilkendegivelser - men også god og konstruktiv kritik, som vi efterfølgende forsøger at rette op på. Ingen er ufejlbarlig, så
vi har hørt og lært meget, i den tid vi er kommet til foreningerne, for at afholde HB-møder. Hvis der er en forening, der
kunne tænke sig at lægge lokaler til det næste HB-møde den 6. marts 2010, så venligst giv Formanden besked

OPRÅB EFTERLYSNING
5. Hvordan får vi Nye medlemmer? Henning Brogaard kom frem med, at Foreningerne i forbindelse med Kulturaften og

lign. Arrangementer i deres by, kunne tage en snak med Kulturudvalget, og evt. få en stand, hvor man så kunne uddele
materiale og berette om Naverbevægelsen. Lokalradioer er også noget, der kan bruges til at synliggøre CUK. Hvis en
forening vil annoncerer i lokale dagblade, kan Hovedkassen være behjælpelig med et tilskud til annoncen.
Det er ikke for tidlig at tænke på forslag til Æresmedlem/ Årets Nav samt forslag der skal behandles på Delegeretmødet.
Nærmere om dette i næste nr. afDfS
6. Ny mødedato blev aftalt til 06. marts 2010.
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Formandens Spalte.
I sidste nr. af Svenden oplyste jeg, at der var et par "Hængepartier" som ville blive ordnet på næste FBSH-Rejsefonds-
møde i Århus. Jeg beklager, at dette ikke blev tilfældet, idet Sygdom samt langsomlighed fra CCEG's side med at få
endeligt afregnet med FBSH omkring CCEG-kongressen i Odense. Thomas Bech - Formand for FBSH skulle deltage i
CCEG-møde 23. oktober i Lüdersburg, og forventede, at CCEG betalte det skyldige. Jeg forventer, at kunne informere
om dette i næste nr. af Svenden. Hermed vil jeg på HB's vegne ønske alle Naver og Navinder i ind- og udlandet en rigtig
glædelig jul, samt et godt og lykkebringende nytår.
Med kno

Kaj Jepsen
Formand CUK.

Pinsestævne 22 -23 -24 Maj 2010
Det er lidt før end ellers, men da vi har erfaret at der er flere ting i byen til pinse vil vi derfor opfordre til at få bestilt på
et af de følgende steder.
2 Campingpladser og 2 hoteller, og mellem disse 4 steder kører vi med bus til de mest aktuelle tidspunkter.

Hindsgavl Camping:
69 Kr. pr. person plus 30 Kr. for strøm.
Tlf.64 41 55 42

Galsklint Camping:
71 Kr. pr. person plus 30 Kr. for strøm.
Mail@galsklint.dk bliver betjent efter Nytår.
Tlf. 64 41 20 59. bliver først betjent til Påske når pladsen åbner.

Hotel Medio

Kolding Landevej 6, 7000 Fredericia. Tlf.75 94 22 38
Dobbelt værelse 650. Kr. incl. morgenmad
Enkelt værelse 525 Kr. incl. morgenmad

Hejse kro. Skærbækvej 17, 7000 Fredericia Tlf.75 94 06 22
Dobbeltværelse 800 Kr. incl. morgenmad
Enkeltværelse 700 Kr. incl. morgenmad
Denne kro ligger nærmest på festlokalet.
Stævne priser med mere vil komme i februar nr. som sædvanlig.
Med kno Jens Chr. Dam

Vejle Navernes
fSEiM

«V ~ /.7><V-f "V.

'

Lørdag den 16.januar 2010 Kl.: 1800
afholder Vejle-Naverne deres Vinterfest.

Festen er i Gildesalen Treschowsgade 7100 Vejle.
Menuen er ikke helt på plads, men der vil i lighed med
tidligere år, være: Forret - Hovedret - Kaffe - Natmad.

Prisen vil være 150,- kr. pro person.
Menuen vil blive bragt i næste nr. af Svenden,

og tilmelding til festen skal foretages til:
Formand Hans Emborg

Tlf.: 75 83 09 01,
Mobil: 40 92 97 05.
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Fortsættelse fra september nummer:
Onsdagfemtene april, klokken ti, kører vi ind i Arizona mod Grand Canyon, hvor der er ca. 510 km. til. I en by som hedderWil¬
liams får vi noget at spise. Det er blevet meget koldt, -7, og det sner lidt. Vi kører videre til Grand Canyon landsbyen, og tjekker ind
på et hotel der. Vi kontakter tur informationen på hotellet, og købte en guidetur til i morgen. Torsdag den 16. april. Vores guide kom
i en minibus til vores hotel, vi er i alt 12 personer, der skal med på turen. Det var nok så koldt, Harald og Lilly havde ikke fået jakker
med, men heldigvis havde guide jakker med som de kunne låne. Vi kører ind i parken, og stopper flere steder, hvor vi betragter den
gode udsigt over Grand Canyon. Colorado-floden har skabt et af denne verdens vidundere på sin 2700 km. lange rejse fra udspringet
i Rocky Mountains til den Californiske Golf i Mexico. Gran Canyon er 446 km. lang, op til 30 km bred og 1,6 km dyb. Nede i dybet
ser vi den røde Colorado-flod der graver sig endnu længere ned i kløften. Vi kører nu ind i Indianerreservatet, hvor der er mange
boder, hvor man kan købe alt mulig, vi spiser på en restaurant der inde. Senere kører vi ind på prærien, hvor der er meget øde. Her
finder vi mange store forstenede træer, som ermillioner år gammel. Vores sidste ophold på denne tur er ved et tårn som indianerne
har bygget for mange år siden, vi var oppe i tårnet, hvor der var en meget god udsigt over Gran Canyon. Vi siger nu farvel og tak for
en tur, til vores Guide, og de andre vi har været på tur sammen med. Vi kører nu syd på i Arizona, forbi Flagstaff, og ned til Sedona,
som er et meget flot rødt område. Vi finder en Cowboy bar og får noget at spise der, og vi overnatter i byen. Fredag 17. april. Jeg
står tidlig op denne morgen går mig en tur i Sedona, inden vi spiser morgenmad, og ser det mageløst landskab af dramatiske, røde
klippebjerge med flade toppe. Jeg genkender landskabet fra mange amerikanske Cowboy film, som John Waynes og andre kendte
skuespiller har spillet med i. Efter morgenmaden kører vi rundt og ser de flotte røde landskaber, som hedder Red Rock Country. Vi
kører op på fjeldet til en flot og enkel katolsk kirke, det er bygget, så den falder i den smukke natur. Tiden nærmer sig, hvor vi skal til
at køre vest på igen, fordi vi skal være i Los Angeles i morgen, for at deltage i Dronningens fødselsdag, og der er ca. 800 km at køre.
Det er en meget flot køretur med meget skov og bjerge og mange sving. Vi tog et ophold i byen Prescott, hvor der er en gammel guld
og sølv mine, ved siden af minen var der nogle murer der var i gang med at pudse et hus, Harald og mig gik hen og snakkede med
dem, Harald sagde at deres pudsebræt var for lille. Ude på prærien i Arizona så vi mange store kaktusser som jeg tror var op til 15 m.
høje, vi så også en del sky-pumper, som kan være nok så farlig. Vi kører nu over grænsen til California, og vælger at køre til Indio for
at overnatte der. Vi kan se 2 national parker Anza-Borrego og Joshua-Tree fra Indio. Lørdag 18. april. Efter morgenmad kører vi
mod Los Angeles, en køre tur på ca. 300 km. Vi ser at der bliver mere landbrugs jo længere vest vi kommer, og at der er tusindvis af
Danske vind-møller. Vi ankommer til Los Angeles klokken 12.00, ved værtsparret, som Harald og Lilly bor ved. Vi spiser frokost
sammen med dem i haven, og har det hyggelig med dem. Tona, Torqur og mig, fandt os et hotel tæt på den Danske kirke, hvor vi
skulle holde Dronningens fødselsdag i aften. Disneyland som vi ville se i morgen ligger heller ikke langt der fra. Vi mødte ved kirken
til happy hus, klokken 17.00. Klokken 18.00 gik vi til bords inde i fest lokalet, hvor Garder-foreningen holdt parade for os, det var
meget festlig, efter paraden sang vi konge sangen og råbte et 9 foldigt hurra for Dronningen. Efter god mad og drikke var der dans
bag efter. Vi havde alle sammen en virkelig hyggelig aften. Søndag den 19. April. Tidlig på formiddagen kørte vi over i Disneyland.
Disney ville skabe klodens lykkeligste sted med Magis Kingdom, som han åbnede i 1955. Vi ser først California Adventures, som er
en ny storebror til Disneyland. Senere går vi ind i det gamle Disneyland, som vi kender bedre, fordi vi har været i Disneyland, både i
Paris og i Florida, som er kopier af den i Californien. Efter en hel dag i Disneyland, kører vi til hotellet og gør os klare til hjemrejse i
morgen. Mandag den tyvende april. Om formiddagen kører vi til lufthavnen, og møder der nogle af vores gode naver venner der,
som vi skal flyve sammen med. Der var også kommet nogle Los Angeles navere for at tage afsked med os. Og her til sidst vil vi her
fra Færøerne sige tusind tak til alle navere og naverinder, for jeres gæstfrihed og den gode måde i har behandlet os på. Vi kommer
helt sikker snart tilbage.
Med kno i bordet og kærlig hilsen. , Jørgen Christiansen. Færøerne.

FREDERICIA
Hulemøde d. 04/11-09. Årets næstsidste hulemøde startede med at vi traditionen tro begyndte med den varme mad, der
var kreeret af Vera, dejligt dejligt. Så bød formanden velkommen til 9 medlemmer der var mødt op trods regn og slud, til
en hyggelig aften. Det var ikke meget formanden havde på programmet, han mindede folk om at hvis nogen havde fået
nyt telefonnummer skulle det meldes til Vera, af hensyn til den nye telefonliste. Andre ting blev drøftet som ej skal
refereres her i bladet. Nu er det ved at være tid til julefrokosten, der afholdes lørdag den 05/12 kl. 14:00. Prisen er 100kr
pr. person. Tilmelding til Vera på tlf. 28 96 94 60. Mød nu op til en god dag. Kim lavede klokkespil og gav øl da han
fyldte 48år. Tak Kim. En engel kom stille forbi, og slog på klokken, så der faldt øl af. Også tak til englen. Mødet sluttede
klokken 22:00 god aften.
Med kno i bord Phillip

FREDERIKSSUND
Ved hulemødet d. 6/11 var der stort fremmøde, idet hele 19 var mødt op denne aften. Klokken blev da også støvet godt
af, for vi havde 2 der skulle slå plade i det runde bord, og 2 havde haft fødselsdage i månedens løb. Først ved klokken
var Anita, der var blevet folkepensionist. Poul E. slog også på klokken, men han har jo flere år endnu før han kan kalde
sig pensionist. Senere blev det tid til at jubilarerne skulle slå plade i bordet. Flemming Birkegård der har været medlem i
25 år slog først sin plade i bordet, (med lægtehammer) flot klaret Flemming. Så blev det Torben Silvings tur til efter 5
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års medlemskab at slå plade i bordet, og han klarede det
da også fint. Vi siger tillykke til alle fire og takker for
skænken. Torben serverede en grønlandsk kaffe med
masser af krudt i, men det er en drik for guder og navere.
Efter menuen bøffer med spejlæg og ostemad var der
kaffe, og hertil havde Anna bagt en herlig Kringle og
dertil var der masser af slik. Vi siger tak til Anna. Vi
havde besøg afMorten Mollerup fra NHH byg, hvor 3 af
vore Svende havde været inde og modtage deres gæster
ved firmaets nyligt afholdte 100 års Jubilæum. Stifteren
af firmaet havde selv været nav og været på valsen, og
derfor dette initiativ. Morten fortalte derefter lidt om
firmaets historie. Vi sang minderne kl.22,30 da nogle
viste tegn på at tage hjemad. En hyggelig aften og vi
håber også fremover at se mange svende i hulen.
Fødselsdage i december.
Klaus Helsøe d.5/12, Inge Henriksen d. 12/12
Frank Ventrup d.21/12, Inga Jensen d.22/12
Husk julefrokosten d.5/12
Med naverhilsen Kassemesteren

HERNING
Vores hulemøde d. 21/10 var meget velbesøgt vi var 12
navere samlet. Det vides ikke om det store fremmøde
skyldtes viden om, at den kommende julefrokost nok
ville komme på dagsordnen. Men det viste sig at vi fik en
meget grundig debat om menu og pris, hvilket var lidt
overraskende, jeg havde ikke forventet at mine mandlige
naver kammerater havde så meget viden om netop dette
emne - men det viste sig at der var uanede kræfter og
energi i forhold til at gennem føre og planlægge den
kommende jule frokost. Evt. koner, kærester og veninder
til en naver skal vide at det er vigtigt at benytte sig af den
enorme energi der ligger i disse mænd i forhold til
afvikling af en julefrost. Så mit gode råd til julen 2009
skal være - husk at overlade ansvaret til din naver mand
når julefrokosten skal effektueres - de kan bare. En ting
er vi alle helt enige om vi skal have JULEFROST D. 4/
12 2009 KL. 17.00 i Hulen. Vi kan kun få en god jule¬
frost på baggrund af den energi vi alle ligger for dagen.
Alle skal være velkomne til den kommende julefrokost
det bliver helt sikkert ikke KEDELIGT. Hvis du /1
ønsker at deltage bedes i kontakte vores formand på
telefon 97222588 han er frisk på at modtage tilmeldin¬
ger. Menuen og priser er ikke helt på plads endnu men
ring og hør nærmere. Vi har brug for tilmelding senest
d.22/11. Husk hvis du vil deltage at medbringe en lille
gave til ca.25.- Det forlyder fra vores kasser at der vil
være en lille gave fra klubben til Herning naverne denne
aften. Vi kan godt love at værdien af gaven ikke får
skattemæssige konsekvenser. Hermed måske lidt i god
tid men glædelig jul til alle navere, naver venner og
deres familie. Så tilbage til vores møde vi gik i gang med
at synge vores efter min mening gode kendings melodi
"Når samlet er vor naver flok" under ledelse af vores
forsanger Gunnar - så der var bare gang i den med 12

friske naver. Heldigvis skulle vi ikke tørste denne aften
for Erling havde medbragt en flaske Whisky, som han
sendte rundt indtil den var tom. Det er gået op for en del
af os at whisky og øl smager ganske godt sammen Jeg
tror vi skal passe på at det ikke bliver en vane. Tusind tak
til dig Erling vi nød det. Når vi nu var ved det at putte
noget i munden vil jeg lige orientere om, at vi i Herning
er ved at indarbejde en ny kultur, vi har nemlig fundet ud
af at SNUS, WHISKY OG ØL smager ganske godt
sammen. Men hvad gør man, når man ikke er rigtig
garvet snuse bruger - jo man går selvfølgelig bare i gang
og lytter intenst til den vejledning som bliver giver fra de
erfarne. Jeg må sige, at jeg selv syntes at jeg er ved at
være vældig dygtig til denne disciplin så måske vores
formand skal overveje hans tilbud om gratis SNUS på
hele busture. Vi er på vej med en ny kalender som bliver
udarbejdet af Vagner, han havde lagt et eksemplar til
godkendelse, det var bare rigtig flot, tak skal du have
Vagner. Vi fik en hilsen fra Silkeborg der havde haft fest.
Det forlyder at Haldur ikke ville kendes ved Herning
naverne på togture til Silkeborg - men undgå dem kunne
han ikke - for hvad var første STOP, det var selvfølgelig
HESTEHOVEDET her måtte han vist nok vedgå at han
kendte vore udsendinge. Det forlyder at Silkeborg skulle
indvi deres Grønlænder stue - ja, ja - men tænk jer de har
fået en KLOKKE til vist nok 60.000.- mon det er en rigt
naver historie. Hvad med opdatering af indbo forsikring
Silkeborg! Vores kasser Kaj Helmuth kom glad og fro og
fortalt at han havde været på dame besøg - han påstår at
det var en spejder kammerat - men Kaj Ove vidste
BEDRE DET var de gamles hjem, der havde åbent hus.
Til slut på "hulemødet trak vores gode formand en kanin
op af hatten han havde en plan! Han meddelte, at der
ville blive planlagt en MJØD tur til Billund fredag d. 15/1
2010 - ja du læste rigtig han mente det helt bestemt og
han fastholdt at vi talte om 2010. Godt formand vi
glæder os. Tak Richard fordi du lige reddede vores plan
for Haldur Mosel møde i hule d. 15/11 - håber vi ses
MVH
Jonna Burgdorf

HILLERØD
Sidst i oktober var Arne og undertegnede til CCEG-træf i
Lüdersburg i Niedersachsen. Mere herom på et hule-
møde. Til messen i oktober var vi 16 fremmødte; så det
går fremad. Hanne serverede denne gang skinke med
kartofler og hvid sovs. Rigtig god gammel og velsma¬
gende dansk mad. (Ikke gammelfleisch). Sidste hule-
møde i år bliver fredag, den 11 .december. Traditionen tro
serverer vi gløgg og æbleskiver. Vi har også vores pakke-
auktion, som er et muntert indslag her i den mørke tid.
Husk at medbringe en gave -værdi mindst kr. 25.00.
Husk også tilmeldingen til Peder på tlf. 48 17 07 12,
gerne 1 uge før.
Med kno i bordet og god Jul og godt Nytår
Bodensøgartneren
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HØRNING
Ved hulemødet den 6. november var der spænding lige til
det sidste, vi fik nemlig serveret sønderjysk grønlangkål
med pølser og flæsk til. Der var dog ingen der fik trom¬
mesyge, gassen gik lige så stille af, takke være alle de
gange vi skulle op og stå for at synge blæren, til glæde
for de ædle givere, der havde fødselsdag, jubilæum eller
solgt huset og var husvild. Den 3. december er der premi¬
ere på D.V.D. filmen „Hørning Mølles historie igennem
150 år", på lokalarkivet Højbo skolen fra kl. 18.00 her i
Hørning. Optagelsen fortæller i lyd og billeder om møl¬
len gennem 150 år. Alle er velkommen.
Med naverhilsen snej.

KOLDING
Hulemødet d. 30-10. Vi der var mødt op fik en rigtig sjov
og god aften, da vi kom ind i at diskutere gader og særlig
værtshusene lå, og hvad de hed i gamle dage. Nogle af
værtshusene er jo nok ikke mere, til gengæld er der jo så
kommet nogle nye til. Der er jo stadig mange steder, hvor
vi kan få en pind i øret. Der findes jo også diskoteker,
men jeg tror vi er for gamle til at komme der, men har jo
også vores hule, hvor der altid findes skyllemiddel. Vi
har bestemt Nytårstaffel til lørdag d. 16-1-2010 kl. 13.00.
i hulen til hulepriser, så alle er velkommen. Tilmelding
til Lars senest d. 4-1-2010 på tlf. 22 51 39 49. Ellers alt
vel her i Kolding.
Naverhilsen Karen.

KØBENHAVN
Søndagsmessen den 18. 10. måtte desværre aflyses, hvil¬
ket også næsten skulle være tilfældet med Svende-Hule¬
mødet den 22.10. VI var 3 + Arthur der sandelig igen var
i staden.... Så godt han ikke kom til en lukket dør. Vi må
være inde i en stime. Der var dog 11 glade mennesker til
Sildebordet den 7.11., hvor der som sædvanligt ikke
manglede noget. FIIISK ER GODT! Det traditionelle
Andespil- & Steg er i år flyttet en uge frem til den 28.11.
Se nærmere omtale i sidste Svend. Når du læser disse
linjer, er deadline overskredet. Men du er velkommen til
at ringe og høre om der er en fri plads. Hulemor Anny:
32 97 95 90 el. undertegnede på mobil 26 73 88 65. Tors¬
dag den 17.12. afholdes det også altid hyggelige Jule-
Hulemøde. Hulen er vært ved gratis (!) gløgg og æbleski¬
ver, næste Københavner nav udkommer og endelig skal
bødekassen tømmes efter et år. Vi fik den nemlig ikke
tømt inden sommerferien, så det er mere spændende
end ellers. Kom (h)julene ned, 'ik? 2010 ligger vi som
sædvanlig ud med Stiftelsesfest, der denne gang
bliver lørdag den 9. januar. Kom og fejre en "gammel
svend" - årsmæssigt altså. Sidste tilmelding den 4.1. til
Hulemor eller undertegnede. Må I alle ude som hjemme,

her og der, have en rigtig glædelig jul og et godt nytår
med håb om mange gode timer sammen.
Arrangementer:
28.11. kl. 15.00 Andespil, kl. 18.30 Andesteg
17.12. kl. 19.00 Jule-Hulemøde
9.1.10 kl. 19.00 Stiftelsesfest
Med kno l (jule)bordet
Niels "2m"

LOSANGELES
Nu nåede vi så til december og et nyt år står for døren.
Derfor ønsker vi alle naverne og navervenner i Danmark,
Færøerne, Canada og Sverige og selvfølgelig her i USA
en Rigtig Glædelig Jul samt et godt og helsebringende
Nytår. Generalforsamling står også for døren her i de¬
cember, så vi må se om besætningen skal udskiftes, men
allerførst skal vi have vores traditionelle Julemad. Selv¬

følgelig Flæskesteg og ris a la mande. Vi regner med at
få plantet to avocado træer her i november /December, de
var gaver fra Vejle og Hillerød, men nu er det først tid til
at få træerne i jorden. Årstiden skal jo være rigtig. Kan
lige oplyse at der skulle komme 67 til andesteg i novem¬
ber, så vi håber væggene kan holde her i Hulen.
GLÆDELIG JUL OG GODT NYTAAR ALLE
SAMMEN.
Med Kno Arne O.

NAKSKOV
Vi har haft et par arrangementer på det sidste. Lørdag
d. 17/10 havde vi høstfest, med det store kolde bord, vi
var 9 der deltog, og det gav et pænt overskud. Fredag
d.30/10 var det dag for rafling, der var vi også 9 stk., og
den dag var der ingen smalle steder hos deltagerne, over¬
skuddet var på ca. 500 kr., og man var ikke bange for at
give omgange. Herlig aften. Hulemødet d.6/11 var vi
skuffende kun 6 mødt op, 3 naver og 3 navervenner. Der
blev vist film fra Grønland, som jeg havde optaget for 21
år siden, den var lang 2 1/2 time, men de ville se det
hele, så vi måtte spise i en pause (gullasch suppe). Tors¬
dag d. 26/11 kl. 19.00 rafler vi igen i hulen, husk tilmel¬
ding hvis man vil være sikker på at deltage, da vi stopper
ved 12 personer der mener de er gode løgnere. Husk det
sidste hulemøde inden jul d. 4/12 hvor det er sidste frist
for at finde en dag hvis vi skal holde julekomsammen.
Hulemødet i januar holdes d. 8/1. Alle naverforeninger
ønskes en rigtig god jul samt et meget bedre nytår (pas
på håndværkerne næste morgen) fra Nakskov.
Med kno i bord Henning

NYSTED
Hulemøde den 2. november 2009
Der var pænt fremmøde til aftenens hulemøde. De sidste
forberedelser til festmiddagen onsdag den 4. november
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blev aftalt, efter tilmeldingen skulle vi blive ca. 27 perso¬
ner til middagen - bestående af Gule Ærter og pandeka¬
ger. Prisen for ærterne er aftalt til 80,- pr. person så kan
det økonomiske kører rundt med et lille overskud. Jule¬
frokosten er aftalt til den 12. december kl. 13:00 i det

gamle elværk. Alle er tilmeldt med koner/kærester så det
er kun nødvendigt at afmelde sin deltagelse til Julefroko¬
sten. Frank er atter i Spanien, denne gang er det vandret¬
ure i højderne han udsætter sig for, han har lovet at være
hjemme inden julefrokosten, efter julefrokosten rejser
Frank atter til Spanien. Ole Wiberg skulle lave aftenens
middag, men meldte desværre afbud fordi hans nærvæ¬
relse var ønsket i Norge, så det blev Oldermandens kone
som overtog Ole's tørn ved gryderne, så det bliv hakke¬
bøf med bløde løg - ganske udmærket. Minderne blev
sunget og det var tid til at gå hjem i regn og blæst - et
rigtigt efterårsvejr. PS. Festmiddag den 4. november.
5 personer meldte afbud til de gule ærter - så vi blev kun
22 personer og særlig inviteret var Bent Bille Hansen m/
frue og Leo Thorsen m/frue begge forhenværende borg¬
mestre i gi. Nysted Kommune også inviteret var MAF-
Lennardt Damsbo Andersen m/ frue, desværre skulle
Lennardt til møde i Folketinget og meldte afbud. Invite¬
ret var også Per Mortensen som havde taget sit sømands-
klaver med for at spille i pauserne mellem portionerne,
det lød rigtigt godt, og et dejligt nyt initiativ som var
med til at gøre aftenen lidt festligere. De gule ærter var
helt som de plejede og stor ros til Willy samt til
Oldermandens kone som stod for pandekagerne. Tak for
hjælpen - også til dem som stod for borddækning og af¬
rydning/opvask.
Med kno
Oldermanden

NÆSTVED
Siden sidst: Vi har afholdt en ølsmagningsaften. 30 del¬
tog. Afbud fra 4. Det var en rigtig god aften.Herman,
som demonstrerede øllerne, havde 10 forskellige med.
Hvorvidt man kunne lide dem er jo op til hver enkelt.
Efter de 10 øl, havde han som en overraskelse, en øl-
likør, som varmes op til 60 og serveres med flødeskum.
Den smager godt, men er dyr. Efter øl-demonstrationen
fik vi pølsebord, der smagte dejligt. Vi sluttede ved 23
tiden. Det var en dejlig aften og vi håber at vi videreføre
traditionen. Vi har afholdt hulemøde, hvor vi aftalte at
holde en temaaften den 8. januar 2010, hvor man gerne
må komme med forslag til rettelser i vores vedtægter. Vi
havde besøg af Leif, som søger optagelse. Han har boet
og arbejdet i Sverige i 10 år. Han har også sejlet. Preben
orienterede om at han havde været i Canada med nogle
tømrerlærlinge. De var inviteret som gæster i naverhulen
i Calgary, hvor de deltog i en festaften og havde en hilsen
med hjem til os andre. De var også i Alaska, hvor de
deltog i VM og en af hans lærlinge opnåede at blive nr.
5. Et FLOT resultat. Husk tilmelding til vores julefrokost
på opslag i Naverhulen. Pris ca. 155 kr. inkl. drikkelse.

Husk at medbringe en gave til ca. 30 kr., som vil blive
bortaktioneret. Finn Pedersen fylder 65 år den 8. decem¬
ber og Flemming Rønne fylder 70 den 24. december.
Med naverhilsen Ove

ODENSE
Vi var en lille flok den 6 til mødet. Vi fik lavet aktivitets
kalender, så alle kan få den til julefrokosten. Der blev
også talt om julefrokosten Den fredag den 27 -11 kl. 17.
Det bliver den eventyrlige store hjemmelavede julefro¬
kost. Alle kommer med noget hjemmelavet. Og en lille
pakke til 20-25 kr. (Ole ville tage Marianne med) Det
vides ikke om vi også skal spille om Marianne. Så har vi
ikke mere på programmet i år, men vi ses 7. jan. 0-10 Vi
vil gerne ønske alle en glædelig jul og et godt nytår. Tak
for mange goder timer med sjov og hygge i 0.09.
De bedste hilsener fra pigen fra fyn.

RANDERS
Den 6/11 havde vi et dejligt hulemøde med 15 deltagere,
heraf 2 køkkenhjælpere, der var hidkaldt af Anne Marie.
Hun fejrede nemlig sin 70 års dag ved samme lejlighed.
Inden vi nåede dertil, måtte vi gennem dagensdagsorden,
der f.eks. indeholdt menuen til julefrokosten. Heldigvis
slutter den med, at festudvalget forbeholder sig ret til at
ændre sammensætningen, for ris a la mande med rødkål
og lun leverpostej med kirsebærsovs er måske. ..tjahh...
usædvanligt? "Runde-Hans" (Eine gratis Runde) har
doneret en ny flaske, så den traditionsrige auktion kan
heldigvis stadig finde sted - dog i år på tid. Hvis bladet
holder standarden med at være ude i god tid, kan vi lige
nå denne påmindelse: Husk, det er den 28/11 kl. 13. Den
29/11 holder vi almindelig hulesøndag - tilsat de lækre
rester fra frokosten. Efter alle disse alvorligheder overtog
Anne Marie føringen med sild, snaps og smørrebrød med
flæskesteg. Billedet blev fuldendt med en hjemmelavet
pæretærte. Kære Anne Marie, du beholder pladsen. Fest¬
lighederne blev ikke mindre af, at vi fik sunget flere af
yndlingssangene - nogle af dem endda på flere melodier
på én gang. Husk, der er nytårs Tam Tam i Hulen den 31/
12 kl. 10. Der kan vi også fejre et-års fødselsdag i Hulen
på Høvejen.
Kno i bordet, Helle

ROSKILDE
Velkomst af vores næstformand Poul Jørgensen. Sidste
hulemøde var rigtig meget et hyggemøde, bestående af et
mindre pænt selskab idet vi kun var 8 personer, men de
medbragte klemmer og de gode drikkevare blev indtaget i
godt humør. Vi sluttede ved 21 tiden. Siden sidste hule¬
møde har vi haft gæster af Smedene, der kom 38 glade
mennesker, som var interesseret i at høre om naverne,
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Inger fortalte flot hvorvidt naver livet, om hvordan man
bliver naver og om den flotte naverdragt. Bagefter fortalte
Per skilt om sit farverige liv som naver," farende svend "
det vakte meget morskab hos vores gæster. De havde be¬
stilt Kaffe og Kringle, senere kunne de så købe 01 og
Vand. Inger, Lars Peter, Poul og Gitte tog sig af arrange¬
mentet. Det var herligt at se så mange mennesker i Hulen,
og få fortalt om naverne til så mange.
Program for december.
18-12. Sidste hulemøde i år.
Hulen giver kaffe og æbleskiver.
Hulevagt Karin og Poul Erik.
Med naverhilsen Gitte.

SLAGELSE
D. 17.10.2009 holdt vi frokost/bankospil i hulen hvor vi var
samlet ca. 20 svende, NV og gæster. Vi havde denne gang
fået dejligt smørrebrød fra Gry Valbum (Grillsmeden), men
formanden havde desværre bestilt for lidt ostemad. Grethe
havde, vanen tro, lavet en herlig kage som blev fortæret til
kaffen. Herfra skal lyde en stor tak til alle der har hjulpet til
med sponsorater, hentet og brunget materialer, stået for bord¬
dækning, opvask og mange andre ting. Alt dette var skyld i
at vi kunne hente et pænt overskud til hulens drift. D.
05.11.2009 havde vi besøg af 9 "unge" (som er blevet æl¬
dre), herlige mennesker fra foreningen "Midgården" i Sla¬
gelse, der ville høre om Slagelse Naverforening. Hans, Ej¬
ner og undertegnede stod for arrangementet medens Grethe
havde lavet en afsine berømte kager som blev fortæret med
stor lyst. Det blev en dejlig eftermiddag hvor vi sang lystigt
fra sangbogen. D. 06.11.2009 var der mødt 7 op til hule¬
mødet hvor vi startede med at synge nr. 27. Herefter orien¬
terede formanden om medlemsafgang, manglende kontin¬
genter, stigende udgifterm.m. Herefterblev spørgsmålet stil¬
let: Hvad skal/vil vi med Slagelse Naverforening og hulen?
Dette skabte, som ventet, en livlig debat hvor det viste sig at
flertallet går ind for at vi fortsætter som hidtil så længe vi
kan og håber på et mirakel. Vi kan bare ikke fortsætte som
hidtil fordi der bliver færre og færre hænder til at stå for de
forskellige ting med arrangementer, pasning afhulen, frem¬
bringelse afpjecer og formularer o.m.a. Så var det tid til at
gå ombord i de medbragte klemmer hvor Jørgen havde fun¬
det lidt "frostvæske" frem som han delte velvilligtud afp.g.a.
en afholdt fødselsdag. Det vides ikke hvad Grethe har imod
vikinger, men hun bliver begejstret hver gang Hans og Jør¬
gen ikke har været sammen med dem. Minderne blev sun¬
get ca. Kl. 22ffl hvorefter vi forlod hulen. Fra Slagelse Naver¬
forening ønsker vi alle en rigtig glædelig jul samt et godt
nytår.
Arrangementer: D. 05.12.2009 kl. 13.00 - Jul i Hulenmed
æbleskiver, gløgg, kage og kaffe.
D. 31.12.2009 kl. 10.00 - 12.00. Nytårstaffel

Med kno i bordel: Erik

STOCKHOLM
På månedsmødet 1. oktober kom det frem at vores annons

i "Den farende svend", som "Pastoren" Arthur Nielsen har
sat in, har nogen spurgt om, hvad er Navertorpet, derfor
kommer en nærmere beskrivning i tidningen, måske et
foto. Chriss sa at, at han har set en man arbejde sort på
Ingarø, det var skorstensfejeren. Whistturneringen er slut,
og Erling, som holder rede på alle resultat fra hvem som
blev sist til den som vandt. Tredje pris gik til Else, andre
pris til Svend Erik og jeg trodde, at han hade glemt at jeg
varmed, men han sa at jeg hade vunnet, så jeg fik ta med
hjem igen snaps og bubbelvin, som jeg hade med. Under
tiden vi spelede whist kom Christian Olsen og Freddy
Håkansson og tog hand om træd, som var faldet for vin¬
den, så nu har vi brænde igen til komfuret, Chriss var ar¬
bejdsledere, vi takker for deres insats. Program for decem¬
ber:
D.05.12. Månedsmøde lørdag kl. 13.
D.12-12. Lucia og julebord kl. 13.
God jul og et godt nytår ønsker Stockholm.
Onkel Anders.

VEJLE
Til den ekstraordinære generalforsamling den 06. Nov. var
17 Naver og Navinder mødt op, og generalforsamlingen
blev indledt med sang nr.: 22 "Langt fra Hjemmet", hvor¬
efter vi gik over til dagsorden, hvor valg af dirigent var
første punkt. Jens Ibsgaard blev valgt, og takkede for val¬
get, hvorefter han kunne konstaterer, at generalforsamlin¬
gen var lovlig indkaldt iht. Vedtægterne. Der var kun 1
pkt. på dagsorden: Godkendelse af regnskab. Vore fra¬
trådte kasserer Jørgen fremlagde regnskabet, og besvarede
samt uddybede spørgsmål vedr.: posteringer på regnska¬
bet. Efter redegørelsen blev regnskabet sat under afstem¬
ning, og 9 stemte for - 3 imod - 5 undlod at stemme. Her¬
med var regnskabet godkendt. Evt. var hurtigt overstået,
hvorefter vi fortsatte med alm. Mødeaften, hvor Forman¬
den kunne oplyse, at de nye lamper til Hytten var klar til
at blive sat op, så i løbet afkort tid, vil de blive sat op,
under Helges kyndige vejledning. Ud over dette, så har
vores Formand puslet lidt på computeren, og resultatet er
et ændret lokal telegram til mærkedage. Dette blev sendt
rundt, så de fremmødte medlemmer kunne se og kommen¬
terer udformningen. Et flot telegram, som Hans vil gøre
færdig til næste møde. Som noget nyt har 2 afvore "en¬
lige" medlemmer taget initiativet til at holde sammen-
skudsfest Nytårs aften i Hytten. Er der andre, der skal
fejrer Nytår alene, og har lyst til at fejre den i Hytten, så
kontakt Finn Olesen Mobil: 41 40 28 06 og tilmeld jer.
Tilmeldingen er af hensyn til indkøb afmadvarer.
Der var lagt et brev frem i Hytten fra Roman (Fredericia -

Nav) der fejrede sin 75 års fødselsdag i Hytten. I brevet
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beskriver han meget levende, hvad han og hans tro følge¬
svend stokken havde oplevet på selve dagen - aften og
næste morgen. Efter at have læst brevet, var ingen i tvivl
om, at det var ikke så sært, at især stokken var blevet så
træt, at et hvil hos Ina og Arne var nødvendigt, før end
den/ de kunne foretage hjemrejsen til Fredericia, hvilket
skete næste dag. Det skal lige nævnes, at Romans stok var
så letsindig, at forære og åbne en flaske "Livets vand" i
Hytten, så ikke så sært, at den blev træt. Erik havde lavet
mad, som blev nydt med stor velbehag - Tak for det Erik.
Den ekstraordinære generalforsamling og efterfølgende
møde sluttede i ro og god orden med "Vejles Pris"
Der var 2, der søgte om optagelse. Deres papirer blev gen¬

nemgået afBestyrelsen, og forelagt de fremmødte. Der var
ingen indsigelser, så på næste møde deltager de i mødet,
og vil så blive optaget på mødet den 08. januar 2010.
Med kno

Kaj Referent.

ÅLBORG
Hulemøde i Ålborg onsdag den 4. november 2009. Der var
mødt 19 personer i alt - heraf2, som var klar til optagelse.
Dejligt at se så mange møde op på en ellers „vejrtosset"
dag. Formanden stod for optagelsen og Leifog Jimmy,
som blev budt velkommen i vormidte. Leifer uddannet
elektriker og har arbejdet udenlands. Jimmy har arbejdet
både som flyttemand bl.a. i Grønland og som chauffør i
Spanien vedr. rustfrit stål. Han har desuden været konvoj¬
leder i Jugoslavien vedr. flygtningehjælpen. For „sjovs
skyld" skal det lige nævnes at Leifermedlem af „danske
ølentusiaster" - så ham skal vi nok få glæde af! Vores
landskendte forfatter - Inge Eriksen - læste op afsine erin¬
dringer, som netop nu er i handelen tak til Inge, du er
en sej tøs, og en absolut glimrende skribent. Vi nød din
oplæsning. Traditionen tro serverede Kurt „and a la
Bagdad" og traditionen tro ÅD vi os en pukkel til. Tak
fordejlig mad, Kurt. En lille sjov betragtning: Alle vore
sodavand har overskredet sidste salgsdato, hmmmm !
En hyggelig aften - så hyggelig at Hulemor døjede med at

nå den sidste natbus .... En lille tilføjelse husk at der
er julefrokost lørdag den 5. december kl. 17.
Hilsen fra os alle i Aalborg Foreningen.
HulemorLis

ÅRHUS
Til hulemødet den 9-10, var der ikke så mange svende i
hulen. Herluf fortalte om sine unge år i Schweiz, og om
hvordan han blev gjort bekendt med Naverforeningen,
samt at han blev optaget der for 54 år siden. Axel var til¬
bage i hulen efter sit sommer "eksil", det markerede han
ved at give en omgang. Tak til Axel! Den 23 - 10, var vi 18
svende og ledsagere i bowling hallen, til den årlige dyst
med at styre kuglerne hen til en strike! Da "Timen" var
forbi, tog vi i hulen! Efter aflæsning af listerne, stod det
klart at der var to svende der stod lige, det var Richard og
Frank! Efter en lodtrækning som Richard vandt, er årets
bowlingkonge igen i år Richard, og førstepræmie til Frank!
På dameholdet blev det Lis, der er den nye bowle¬
dronning, og Birgit der vandt første præmie! Der var nye
ansigter i hulen og Otto fortalte dem reglerne angående
sang nr. 29! Da sangen kom til sidste vers, sang Otto selv
"kling - kling - klang". Vi sigermange tak tilOtto for "fejl¬
tagelsen", han gav en omgang til alle! Hulemødet den 6 -
11, var en rigtig hyggelig aften. Bager der netop har haft
25 års jubilæum, havde bagt franskbrød og kringle til sven¬
dene, og det smagte skønt! Otto havde haft fødselsdag,
han slog på klokken, tak til Otto! Jens var på Fransk visit i
hulen, det var derfor Leif, der senere slog på klokken på
Jens' vegne - som tak for opmærksomheden til hans 70
års dag! Vi siger tak! Axel måtte sande at Verden er lille - til
et møde i en bank i Århus, traf han en bekendt, som han
havde mødt en gang 40 år tidligere i Congo !!! Formand
Ole har været på USA tourné - han havde b.l.a. været på
besøg hos Henry i New York, og skulle hilse i hulen fra
ham!
Julefrokost i hulen, den 4 - 12, kl. 19,-
Julehulemøde den 18-12.

Glædelig Jul, samtGodt Nytår.
Hilsenfra smilets by. Lis

K.D. Anlæg og Belægning
Alt Anlægsarbejde udføres, Bl.a. granit med merCj

V. Kim Dupont, Eyvinds alle 1-1 Dalum
5250 Odense SV. Mobil 29601912

^/EVE/w» ^ Øens Værtshus V
Billard Dart

Kirketofte 1. Samsø
Tlf: 86 59 OO 27

GLARMESTEREN
t>j Katts svende
Håndværker- og naversange

Gårdsange, Sømandssange
Giro 413 klassikere

Salg af 2 CDér "En rastløs sjæl"
og "Foran for masten".

Booking: Anita Bondy telefon 44 91 90 09, 21 65 89 49
anitabondy@adslhome.dk www.glarmesterenssvendc.dk

Bar NO.41 Bodega
Staldgårdsgade 4 1

7100 Vejle
Tlf. 75 85 16 13



www.naverne.com

HOVEDBESTYRELSEN:
Emner til behandling i HB. skal være formanden i hænde
senest den 25. i måneden. Adresseændring indland.
Formand: Kaj Jepsen
Bøgevang 16. Brejning. DK-7080 Børkop.
Tlf. 7586 9335 • 3070 5576 • E-mail: liskaj-d-j@mail.dk

Næstformand: Henning Brogaard
Rødbyvej 113- DK.-4900 Nakskov. Tlf. 5495 5665
Mobil 2449 6474 • E-mail: hebro@vip.cybercity.dk

Tilmelding og udmelding af medlemmer, bladforsendelse i
indland

Hovedkasserer: Frode Zachariassen

Rustrupvej 26B ■ DK-8653 Them.
Tlf. 8684 9268 • E-mail: frode26@mail.tele.dk
Bank: Arbejdernes Landsbank i Danmark, konto: 53470388708
Arbejdernes Landsbank fra udlandet, konto:
DK4353470000388708 • Swift: ALBADKKK

Bladforsendelse til udlandet og sekretær:
Ove Graae, Runestenen 52. DK-4700 Næstved
Tlf. 5577 3931 • E-mail: frgraae@ofir.dk

Redaktør: Richard Schmidt
Skanderborgvej 13A,1, DK-8362 Hørning
E-mail: naverne@gmail.com ■ Tlf. 8692 2901 • Mobil: 2160 6792
Deadline den 10. i måneden.

Udstillingsvogn: Udstillingsvognen står i Holbæk og spørgsmål
angående udlån af vognen bedes rettet til:
Ole Puggaaard, Ladegaardsparken 67,"h • DK-4300 Holbæk.
E-mail: o.puggaard@hotmail.com
Produktion: imprint grafisk : 5572 6692

Hos os er
du altid
velkommen!

Lad os se på
din privatøkonomi
med friske øjne Arbejdernes Landsbank

Filialen i Silkeborg • Tværgade 7 • 8600 Silkeborg • E-mail5347@al-bank.dk
Telefon 38483047 • Direkte 38483588 • Telefax 38483147

MANDEN
Dit lobzcLle øl depot

Boje Tlf. 40824283 Alt i Hancock oe Vestfyen produkter
Jens Tlf. 86667694 Fadøl, øl, vand og vin.

^telke'ö fåaötfjauö
Hotelrestaurant

Bollingstedter Strasse 2
24852 Langstedt, Tyskland
Vi taler dansk.
Kulinarisk Buffet, se www.stelkes-gasthaus.de

2- Jakon A/S
O Bygningsentreprise

Baltorpbakken 9, 2750 Ballerup
^ Tlf. 44 83 02 00

www.jakon.dk

BIANKAS SOMMERHUSUDLEJNING.
Billig udlejning af sommerhuse med og uden svømmepøl.

Ring efter materiale
tlf. 7591 1940 fax. 7593 4019

email: bianka@bianka.dk • webside : www.bianka.dk

VIOLA PUB
Søndergade 21 • 6000 Kolding • Tlf. 75 53 76 90

Helle Krogsgaard

KOLDING

KRONE

TAXI 7550 2700

Imprint Grafisk
Thurøvej 8 • 4700 Næstved ■ Tlf. 5572 6692
www.imprint.dk • imprint@imprint.dk

CITY CAFE en

Fønnesbechsgade
Herning

Tlf. 9722 5574
stedet, hvor venner mødes

VELKOMMEN TIL NAVERTORPET
Telefon 46/857 028 629

Torpvägen 4,
S-134 64 Ingarö Sverige.

BORGERKROEN

Vestergade 37, Vejle.
Stedet hvor naver og andet godtfolk mødes.

Bodega
GADESPEJLET

Østergade 18 HERNING 97 12 30 08



AFSENDER: ® PO$tY
Hovedkassen

Rustrupvej 26 B, D D
DK-8653 Them

DANMARK

Evt.: „Returneres ved varig adresseændring"

...vil du sejle
eller blot ro...
^ vi mødes på Jjj,

v/Carl-Johan Jensen
Slotsgade 35,9000 Aalborg- 98 12 15 89

»etkond,^.^5^ Set. Jørgens Park

^yu>Ne
H-esr
SIL

TUF. 82. 05±5

Åbningstider:
Hverdage fra kl. 6-18
Fredage dog til kl. 19

Byggefirmaet
Johansen

Solbjerg Hovedgade 72b. Tlf: 8692 6122
8355 Solbjerg. Mobil: 3095 0665

Formand for foreningen i Århus
www.byggefirmaet-johansen.dk

S; tise
Frederiksberggade 4 - Silkeborg - Tlf. 86 82 05 91

LUMSKEBUGTEN
Havnegade 33 i Vejle - tlf. 75 82 57 95

BAR - BODEGA - BILLARD
Levende musik - fredag / lørdag

HØJSKOLEN
ØSTERSØEN

Flensborgvej 48 - 50. DK-6200 Aabenraa
Telefon 45 7462 4700. Telefax +45 7462 4701

www.hojoster.dk
e-mail: adm@hojoster.dk


