
NR.1 JANUAR 2010 RG.100

Vi ses til Pinsestævne
i Fredericia

den 22-23-24 Maj 2010.

Vejle Navernes Vinterfest
Lørdag den 16.januar 2010 Kl.: 1800

afholder Vejle-Naverne deres Vinterfest.
Festen er i Gildesalen Treschowsgade 7100 Vejle.

Menu vil i lighed med tidligere år, være:
Forret - Hovedret - Kaffe - Natmad.
Prisen vil være 150,- kr. pro person.

Tilmelding til festen skal foretages til:
Formand Hans Emborg

Tlf.: 75 83 09 01,
Mobil: 40 92 97 05.

Menu:
Forret: Røget Laks m. fyld på Salatbund
Hovedret: Farseret Kalvecuvette- Braiseret Vikingkølle - Krydderstegt Nakkekam.
Dertil: Flødekartofler m. Parmesan-løg, Sæsonens blandet Salat,
Små bagte kartofler m. hvidløg-mynte og oregano, Hjemmelavet kartoffelsalat.
Natmad: Aspargessuppe m. boller og Baguette.
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FØDSELSDAGE

D. 01.01.2010 Poul Jørgensen Roskilde
75 år Vandværksvej 27

4771 Kalvehave

D. 04.01.2010 Inga Pedersen Stockholm
75 år Smiths væg 6 A

S-132 39 Saltsjø-Boo
Sverige

D. 10.01.2010 Rene Christensen Holbæk
50 år Hovedgaden 25

4520 Svinninge

D. 15.01.2010 Ole Hull Kristensen Århus
65 år Brobjerg Parkvej 76

8250 Egå

D. 15.01.2010 Johnny Valentin Nakskov
65 år Riddersborgvej st.th.

4900 Nakskov

D. 17.01.2010 Willy Christiansen Næstved
65 år Karstensvej 258, Karrebæk

4736 Karrebæksminde

D. 22.01.2010 Søren Henrik Christensen Hørning
70 år Ingerslevvej 24

8361 Hasselager

D. 27.01.2010 Erik Ole Hansen Vejle
65 år Svendsgade 13C, 2tv.

7100 Vejle

D. 27.01.2010 Ingolf Nielsen Samsø
65 år Vester Ringvej 5

8305 Samsø

TAK - TAK - TAK - TAK

Så lykkedes det at blive 75 år, tak for opmærksomheden
til Naverne i Silkeborg samt telegrammer - kort og tele¬
fonsamtaler mm.
Den femoghalvfjerdsårige Bent Wils.

Tusind tak til Hillerød, H.B. og samtlige foreninger der
sendte mig en hilsen i anledning af mit 40 års jubilæum i
C.U.K.

Karl, Hillerød forening.

JUBILÆUM

D. 01.01.2010 Gunnar O. Hansen Herning
25 år GI. Ringkøbingvej 44 C. st.

7400 Herning

D. 09.01.2010 Lars Borg Henriksen Kolding
25 år Hestehaven 32

6000 Kolding

D. 13.01.2010 Ole Bøwig Odense
25 år Brandsøvænget 4

5000 Odense C

D. 20.01.2010 Jørgen P. Christiansen Næstved
25 år Egedevej 103

4640 Faxe

25 års jubilæum.
Jørgen P. Christiansen, Egedevej 103, 4640 Fakse, kan fejre sit 25 års jubilæum den 20. januar 2010. Et stort til lykke
til dig Jørgen. Jørgen er optaget i Thule i 1985 og har trofast flyttet til Huler i nærheden af sin bopæl. København og
nu Næstved.
Når vi nu er ved jubilæer, så kan Næstved fejre sit 25. år som forening i år. Mere herom senere.
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In memoriam.

Det er med stor sorg at vi har modtaget meddelelsen om at Gas og Vandmester Flemming Valbum er taget ud på sin sid¬
ste rejse d. 17.11.2009. Flemming var i en årrække selvstændig efter overtagelsen af familieforetagendet, Valbums Gas
og Vandmesterforretning, men måtte afhænde dette bl.a. fordi der opstod økonomiske ustabile forhold. Herefter tog han
5 år til Thulebasen i Grønland for at få afviklet den gæld som var opstået. Efter hjemkomsten fra Grønland blev han
ansat ved Sorø kommune og var her til han gik på pension for få år siden. Flemming har altid været noget ved musikken,
og han var allerede som barn med i FDP musikkorps. Siden blev det bl.a. til medlemskab både i Jernbaneorkestret og
hjemmeværnsorkestret. Desuden var han medstifter af Slagelse Jazz-klub. Slagelse Naverforening har, sammen med
mange andre, kunnet drage nytte af Flemmings store viden om Slagelses historie. Vore tanker vil være hos Flemmings
familie.
Æret være Flemmings minde.
Slagelse Naverforening.

Mindeord om

Solveig Lind Sørensen
Det er med sorg i sindet vi har modtaget meddelelsen om, at vores kære medlem Solveig Lind Sørensen den 24. novem¬
ber 2009 er draget på den sidste rejse. Solveig fik 79 somre på denne jord. Solveig har været medlem af Randers¬
foreningen siden 1972, og har i en periode været i foreningens bestyrelse. Solveig har tilført foreningen meget i de for¬
gangne 37 år, både arbejde og ikke mindst en utrolig masse livsglæde. Kun én gang har vi hørt Solveig "brokke" sig, det
var den søndag, hvor hjemmesygeplejersken kom så sent, at Solveig ikke nåede i hulen. Solveig var en pige med det
ægte lyse naversind, og vi er mange her i Randers der har rigtig gode minder om den skønne kvinde: Solveig Lind Sø¬
rensen.

Ære være Solveigs minde
På Randersforeningens vegne
Jan Harry Frederiksen

Til minde om Jonny
Mandag den 23-11-2009, modtog jeg meddelelse om at
Jonny Mortensen i en alt for ung alder er draget på sin
sidste rejse. I en alder af 52år. Jonny var med til at gen¬
starte foreningen i Fredericia i 1989. Jonny har været vidt
og bredt omkring Cuba, Libyen og Grønland. Jonny var en
glad og meget afholdt person i foreningen.

Ære være hans minde.
CVK Fredericia.

In memoriam

Det er med sorg vi kan meddele, at vort medlem Poul
Olsson er taget på sin sidste rejse. Poul blev indmeldt hos
os i november 2000 og var sammen med Leif Øblom med
til at arrangere vores fantastiske tur til Finland i juli 2003.
Selv havde Poul arbejdet som møbelsnedker i Stockholm.
Vores tanker går til familien.
Æret være Pouls minde.

Hillerød-forening
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Ole H. Kristensen
65 år den 15-1

Ole blev uddannet som tømrer i 1965! Han ville gerne arbejde på Grønland og hørte om arbejde i Kristianshåb gennem

kollegaer, han rejste første gang dertil i 1972! I året 1973 arbejdede Ole for Monberg og Thorsen og rejste igen til Grøn¬
land, han var der med til at bygge en skole, rækkehuse og flere andre bygninger. Ole traf sin kone Hansine på Grønland,
de rejste til DK i 1975, og har siden boet her!
Ole kommer gerne i hulen og hygger sig sammen med naverne!
Hjertelig Tillykke med fødselsdagen ønskes du af Århus foreningen. Lis

ÅBENT HUS.

I anledning af min 65 års fødselsdag holder jeg åbent hus, fra kl. 10.00 - 16.00 på Brobjerg Parkvej 76, 8250 Egå.

Med naverhilsen Ole H. Kristensen.

Tak til alle der var med til at gøre pinsestævnet her i Silkeborg til årets oplevelse for os, også en tak til hovedbestyrelsen
for et fortrinlig samarbejde.
Vi håber at vi ses i Silkeborg en anden gang.
Godt nytår til alle

Naverne i Silkeborg
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Formandens Spalte.
Det er altid glædeligt, når man modtager en opmærksomhed i anledningen af en mærkedag. Det er skuffende, når man
ikke hører eller modtager noget som helst. Det sidste er desværre tilfældet for flere Naver i årets løb, der ikke har modta¬
get Telegram fra CUK's Hovedbestyrelse. Grunden er, at jeg har fået flere telegrammer retur med påskriften: Adressaten
ukendt på adressen. Det betyder, at der ikke er blevet meddelt adresseændring for de personer til Frode eller underteg¬
nede, så Telegrammerne bliver påført den sidst kendte adresse. Endnu en gang vil vi her fra HB opfordre Foreningernetil at indberette til Frode eller undertegnede, når der er ændringer i medlemmernes adresser, eller foreningsforhold.
Ligeledes når der sker ændringer i Bestyrelserne.
Hermed vil jeg på HB's vegne ønske alle medlemmer nær og fjern et rigtig godt nytår, med tak for samarbejdet i det
forgangne år.
Med kno

Kaj Jepsen
Formand CUK.

O

GODT NYTÅR

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
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OPLYSNING

Bestyrelsen i afd. 04 Herning indstiller hermed
vores medlem no. 2 8 9 7

MARTIN TOM ARON SCHOU,
Jegstrupvej 36 - 8800 Viborg

Til eksklusion af C. U. K, på grund af mang¬
lende kontingentbetaling.

Ovennævnte er godkendt på vores generalforsam¬
ling samt et ekstraordinært

bestyrelsesmøde afholdt den 04. dec. 2009

GODT NYI R - MOSEL 2010

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

Bussen kører igen
Torsdag d. 26. aug. til mandag d. 30. aug. 2010

Sæt X i den nye kalender
Med naverhilsen

TORBEN- FLEMMING - BØRGE.

FREDERICIA
Hulemøde den 02/12-2009. Så blev det tid til det sidste hulemøde i år. Formanden bød velkommen til 13 medlemmer,
og bad os mindes Jonny Mortensen med 1 min stilhed. Ære være hans minde. Så sang vi nummer 43, inden der blev
spist en dejlig menu. Selve mødet startede med et resume omkring pinsestævnet, som er ved at falde på plads. På mødet
blev også julefrokosten lørdag den 05/12, omtalt. Også lige en stor tak til Johan for fødselsdagsøl, på sin 59 års dag. Så
er det rund næste gang. Husk nu hulemødet den 07/01-2010 kl. 19:00. Mød talstærkt op, til en hyggelig aften. Så et
lille referat fra vores før omtalte julefrokost, den 5. december. 18 personer nød en dejlig frokost, med sang og klokke
klang. (10 gange i alt, plus det løse.) En rigtig god dag. Stor tak til alle der mødte op, fra Vera og Jens Chr. Nu til lidt
om det nye år der byder både på nye åbningstider i hulen og ny hulemødedag. Fremover er hulemødet flyttet til 1. tors¬
dag i måneden. Første møde finder sted torsdag den 07/01-2010 kl. 19:00. Husk at læse den omdelte årskalender om
åbningsdag og arrangementer i hele år 2010. Husk at hænge kalenderen op, så den er synlig. På forhånd tak.
Gå også den nye navne og telefonliste igennem og se om jeres navn og nummer er rigtige. Ellers kontakt Vera på tlf. 28
96 94 60 og få det rettet.
Med kno i bord

Philip

HERNING
D. 18/11 havde vi hulemøde. Der var desværre ikke mødt ret mange op, men vi formodede at de samlede kræften til
den forstående julefrokost som jeg tidligere har skrevet om i bladet. Men vi havde alligevel nogle interessante emner
oppe og vende som f.eks. influenza som I jo helt sikker har hørt om og forhåbentlig ikke haft. I løbet af aftenen kom
det frem at det vist IKKE kunne ramme en naver så tag det bare helt roligt kære venner - og så var der jo lige proble¬
met med alt det indkøbte medicin hvem skal betale det? Så var der noget om ØL PRISER som selvfølgelig må optage
enhver i denne (også) tid - det blev oplyst at man ikke skal rådføre sig med vores formand vedr. øl indkøb, idet det var
blevet konstateret at han havde investeret i en kasse lyse øl til en pris på 110,- en anden havde købt en hel kasse
JULETUBORG til 99,- det giver stof til efter tanke! Efterløn er af en eller anden årsag også et godt emne hos os - men
jeg må desværre konstatere, at der måske var lige så mange udredninger omkring efter løn som vi var fremmødte. Der
var også et par sandfærdige historier om sommertid og vintertid. Formanden påstår at han engang har vejledt en
bonde mand i computer styring, idet bonde mande ønskede hjælp til at indstille computeren til fodring af hans grise
ved overgangen til vintertid - bonde mande fik det svar at han jo kunne spørge grisene om ikke de var ligeglade med
sommer og vintertid! Så var der den med en anden naver der havde stået i baren ved overgangen fra sommertid til
vintertid KATASTROFE baren lukkede og vi var fortsat tørstige! Formanden orienterede om, at der var aftalt besøg i
hulen til hulemødet d. 15/1 2010 en klub der vist nok heder TIP en ældre klub fra? Vi får se - de skal være velkomne.
Vi fik planlagt vores tur med bødekassen vi vil tage en tur til Billund for at se Mjød fabrikken i januar så vi har pla¬
nerne på plads.
Godt nytår til alle fra os i Herning.
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HILLERØD
Kun 5 personer var mødt op til hulemødet den ^.novem¬
ber. Derfor besluttede vi at udsætte tømningen af bøde¬
kassen til messen den 28.november, hvor vi også havde
julefrokost. En rigtig hyggelig sammenkomst hvor vi var
13 personer i alt (det går fremad)! Hulemødet i januar
bliver den 15.januar, altså med en uges forskydning. Her
holder Per et foredrag om sit møde med hvalerne ved
Azorerne, som vi kan glæde os til. Lørdagsmessen er den
30.januar. Husk tilmelding til Peder på telefon: 48 17 07
12
Med kno i bordet

Bodensøgartneren

HOLBÆK
Holbæk afholdte julefrokost d.28-11-09. Selv om jeg
havde annonceret at der blev aflyst hvis ikke der var 15
tilmeldte, gik vi alligevel til fadene de 13 der havde til¬
meldt sig, og jeg må sige det blev en rigtig hyggelig dag,
vi var ikke flere end vi kunne afholde den i hulen og med
en god buffet og en meget god stemning var det vellyk¬
ket, en skam ikke flere oplevede det. Til Hulemødet 15-
01-10 vil Ebert grundet hans runde tal invitere Holbæk
naverne på en bid brød og lidt til halsen. Så min under¬
holdning udsættes. Der er tilmelding til Eberts aften
grundet mad bestilling til Ole P. 59 27 42 64 senest: 10-
01-10. Der skal også være et stort tillykke til Rene (kon¬
ditoren) vores brød leverandør.
MED KNO
OLE P.

KOLDING
Hulemødet d. 27.11. Igen et rart og hyggeligt med møde
med tilgang til et nyt medlem og 3 nv., så der er lidt
fremgang i foreningen, men det er svært at få nogen til at
få interesse i naverne i dag, folk har så meget at skulle i
dag, men vi håber stadig at nogen har lidt overskud til at
melde sig, og se hvad vi står for, der må jo være nogen
som har været ude at arbejde og er berettiget til at del¬
tage, men vi kan jo bare håbe på at det sker. Så har vi
vores Nytårsparade sat til Lørdag d. 16-1- kl. 13.00 i
hulen til en pris af 125 kr. og skyllemiddel til hulepriser.
Så vi håber der er mange som vil glæde sig til at se os.
Håber I er kommet godt over julen, men vi vil herfra
ønske alle et godt nytår. Tilmelding til Lars d. 4-1-2010.
Tlf.: 22 51 39 49.
Naverhilsen Karen.

KØBENHAVN
Det var et uhyggeligt møgvejr den 18.11., så vi blev nød
til at aflyse Svende-Hulemødet. Endnu engang undskyld
til dem der trodsede vejrguderne og kom til en lukket dør.
ØV! Desværre måtte vi også stryge Andespillene og steg¬
ene den 28.11. Det var ikke fordi at brikkerne var røget
på gulvet og fuglene fløjet, men en alt for lille tilmelding.
Tænk sig, før i tiden havde vi venteliste! men vi prøver
en anden (!) gang, nemlig til næste år. 2010! Lyder godt,
men lidt uhyggeligt 'ik? Men selvfølgelig klør vi på
endnu et år. Vor stiftelsesfest ligger først for den 9. ja¬
nuar kl. 19.00. 111 år skal fejres med manér. Hvert ettal
står for menuen: forret, hovedret og dessert og det hele til
en som altid konkurrencedygtig pris. Og "en lille en"
dertil er der masser af. Kom og nyd atter en pragtfuld
aften sammen med kammeraterne. Der er jo noget at
indhente nu hvor ande arrangementet gik fløjten. Sidste
tilmelding den 3.1. Sør'me om vi ikke afholder Søndags¬
messe den 17.1. Kom og nyd en dejlig dag i Hulen og se
dine venner i dagslys! Sidst men ikke mindst er der
Svende-Hulemøde onsdag den 27.1. Sikke en start på
året. Ser frem til at møde en masse, også gerne udefra.
Fra København skal lyde e rigtigt Godt Nytår til ALLE i
hjem- som i udland. Lad os håbe at krisen kradser af.
Arrangementer:
9.1. kl. 19.00 Stiftelsesfest
17.1. kl. 10.30 Søndagsmesse
27.1. kl. 19.00 Svende-Hulemøde
Med kno i bordet

NAKSKOV
På det sidste har vi haft en rafle aften. Det var d. 27/11.

Og den 4/12 var der så huleaften, hvor der skulle sættes
nogle datoer på programmet, grundet at vi nærmer os

dagen, hvor Maria og undertegnede drager i landsflygtig-
hed i Spanien. Vi blev bl.a. enig om at holde lidt jule¬
komsammen lørdag d. 19/12 kl. 14.00 med æbleskiver,
gløgg og lidt sneøl. Efter mødet serverede hulemor tarte¬
letter med kylling og tilbehør (det var på bestilling). Der¬
efter fortalte Ole lidt om sin tid, som tømmer i Canada
og Schweiz, hvor han bl.a. skulle prøve at arbejde med
elværktøj, som man ikke kendte til i Danmark. I det nye
år starter vi med rafling d.6/1 -10, kl. 18.00 hvor vi be¬
gynder med gule ærter, og hvad der høre sig til, og efter
maden begynder vi så på det sjove. Husk der er bindende
tilmelding til begge dele, hvis man vil være sikker på at
deltage. Fredag d. 8/1 -10 kl. 18.00 holder vi det sidste
hulemøde inden vi drager af sted. Der har jeg lovet at
vise film fra Nepal, som vi besøgte for nogle år siden.
Tirsdag d. 12/1 -10 drager vi, Maria og undertegnede til
København, hvor vi så letter ved 9.00 tiden dagen efter
til Spanien, og kommer hjem igen d. 14. april, hvor vi
håber at foråret er kommet til Danmark. Vi holder et
ekstra hulemøde, når vi er kommet hjem igen, fredag d.
23. april, grundet pinsestævnet i Fredericia.
Med kno i bord og godt nytår til alle Henning
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NÆSTVED
NÆSTVED. (25 ÅR i 2010). Årsskifter er traditionelt
tid til at gøre status. Nogen har personlige nytårsforsæt¬
ter, andre har ønsker på andres vegne. Sætningen: Et
lykkebringende nyt år, har vi hørt mange gange den
seneste tid. Vi ønsker at kunne bringe lykke til andre!
Hvem skal gøre det? Det skal vi jo selv! Tænk på en god
ven. Besøg ham eller hende. Tag telefonen og ring. Send
et brev - eller send en mail til dem der har det.
Godt nvtår til ier alle. Vi vil gerne takke hovedbestyrel¬
sen for godt arbejde og besøg rundt om i landet. Det er
god ide. Vi vil også gerne takke de gæster vi har haft i
2009 fra andre Huler. Vi vil gerne takke vore venner i
udlandet, både for besøg og gæstfrihed. En særlig hilsen
og tak til Navervenner, Naveretter og andre støtte¬
medlemmer i ind og udland. Vi vil gerne mindes dem der
er draget ud på den sidste vandring i 2009. Men vi vil
også sige velkommen til alle nye medlemmer. I december
optog vi Poula Mortensen. Velkommen til dig Poula. Der
er flere optagelser på vej. Leif Baran står klar i det nye
år. Yderligere 4-5 medlemmer er også på trapperne. Så
lad os ønske samme progressive fremgang for alle andre
foreninger! Vi har 4 fødselarer i januar, mere eller min¬
dre Vi runde - også til lykke til jer! (I kan se hvem det er i
kalenderen på www.naverne.dk ).
Bemærk: Hulemøde: 8. januar 2010 kl. 19:00
Temaaften om vedtægter er flyttet til 15. januar 2010 kl.
19:00. Gældende vedtægter kan læses på hjemmesiden.
Stor deltagelse med nye forslag ønskes.
Hvis du ikke har internet, kan du hente et print i Hulen.
Hjemmeside: www.naverne.dk
Med kno Herberg.
Lørdag den 11.12. blev der afholdt den årlige julefrokost
med alt hvad der hører til. både vådt og tørt. Tak til
festkomiteen for et stort stykke arbejde. Glæder mig
allerede til næste år.
Med kno Chefredaktøren.

ODENSE
Den 4. dec. havde vi årets julefrokost her i Odense. De
mødte alle talrigt op, nemlig 9 stykker. Det er alle vores
trofaste medlemmer. Alle var sat i gang med at lave no¬
get godt til julefrokosten. Der manglede heller ikke no¬
get, måske en større mave til alle lækkerierne. Der var alt
fra sild til blodpølse. Marianne havde lavet en kæmpe
skål med risalamande. Jeg troede at der var til 20 perso¬
ner, men nej vi spiste næsten det hele. Der var også man¬
delgave som Birgit fik. Nå,
ja hun fandt vist 2 stk. mandler som hun satte sammen.
Og den gik rent ind. Vi andre prøvede at sætte de mand¬
ler sammen som vi fandt, men det duede ikke. Det var en
meget lækker risalamande. Derefter havde vi aktion over
vore pakker som vi havde med. Det gik ret så livligt til,
der blev også budt højt. Højeste bud var på 85 kr. flot nok
når pakkerne må koste ca. 25 kr. Vores vært havde glemt

at købe øl, så Ole måtte i byen og købe en kasse, så da
den var næsten var tomt tog vi hjem. Da var kl. ca. 1-30.
Husk vi har møde igen i jan. den 8.
De bedste hilsener fra pigen fra Fyn.

RANDERS
Den 28. november afholdt vi den første julefrokost på
Høvejen, hvor 17 medlemmer deltog. Vi fik 7 retter mad,
dog fik Grethe 8, da Helle kom med en "hotter" til
hende. I pakkelegen var der mange gode gaver, især
Helle fik den skønneste hat, der gav anledning til, at vi
sang "skorstensfejeren gik en tur" (se billederne på
www.Naverne.com). Vi fik jo stjålet vores dyrebare flaske
ved indbruddet i foråret: øv, men Rundehans, det venlige
væsen, har skænket foreningen en ny flaske med et ind¬
hold af samme tvivlsomme kvalitet som i den gamle.
Flasken blev traditionen tro solgt på auktionen og gik i år
til Peter fra Nordbyen, så var han jo glad (vi må jo håbe,
at han også får sin tromme juleaften, det bette skind)
Hulen summede af hygge, sang, klokkeklang, og lyden
fra Franks harmonika. Vi fik sunget både Hennings "syd¬
europæiske" sang, "I et Vinhus" til minde om Solveig,
der jo er taget på den sidste rejse, og mange andre. Det
var en rigtig god aften, og ingen gik tørstig hjem. Den 4.
december afholdt vi hulemøde, hvor vi også fejrede
Rundehans, da han jo havde fødselsdag(54 år). Der var
fremmødt 9 medlemmer, der fik koteletter i fad, som
Helle havde tilberedt. Selvfølgelig var der glaserede løg
til den forkælede fødselar og en kage, som Hanne havde
bagt. Peteres telefon ringede, det var Solveig der sendte
en omgang øl fra det høje (dog via hendes datter, Inge¬
lise) Den 5. december startede i Nordre kapel, hvor vi tog
afsked med vores dejlig Solveig. Vi sang nogle smukke
sange og præsten holdt en varm tale om Solveig. Efter
bisættelsen var vi en 25 stykker, der tog i Hulen til
mindekomsammen. Solveigs datter Ingelise, var vært
med smørebrød, kaffe, småkager og øl i en mænge som
Solveig ville synes om. Der blev sunget og fortalt histo¬
rier om Solveig, bl.a. om da Solveig ved ølsmagningen i
Lystrup i fjor var enig i, at øllen fra Thor (hvor Solveig
har arbejdet i mange år) smagte af pis. Det skal dog til
Solveigs forsvar oplyses, at det var en "blindsmagning",
og at øllet blev serveret i 4 cl glas (alt for små ølglas).
Solveig og jeg har fra første dag vi mødtes i hulen været
"Solveig og Harry", det har vi begge hygget os med.
Mange har rigtig gode minder om Solveig. Vi fik holdt
en rigtig god afskedsfest for den kække nav Solveig Lind
Sørensen. Randers naverforening har mistet et dejligt
medlem, Men himlen er blevet et festligere sted.
Der er nytårs tamtam med solbærrom og æbleskiver i
Hulen den 31/12 kl. 10-12.

Hulemødet holdes fredag den 8/1.
Der er almindelig hulesøndag den 3/1.
Kno i bordet
Jan Harry
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ROSKILDE
Generalforsamling 27. nov. 2009. Hyggelig og rolig aften,
der startede med dejlige gule ærter med tilbehør. Forman¬
dens beretning og det reviderede regnskab blev godkendt.
Der blev en lille ændring i bestyrelsen, Gitte Rzenno
havde valgt at udtræde af bestyrelsen i valgperioden, Der¬
for trådte 1 suppleanten til, ny lokaleinspektør blev Poul
Rzenno. Under eventuelt blev bestyrelse og festudvalg
med rette rost. Hulemøde i jan. er d. 29.
Med kno i bordet Kristian

SILKEBORG
Vi prøver en gang mere og så for prins Knud.
Vores indlæg til december nummer af Svenden blev-
borte ???????? hvorhen ved ingen, men det er nok
sendt til himmels til glæde for dem der er hinsides.
Vores dejlige piger har gjort det igen, jo de har lavet
jule hygge i hulen med grand og lys - Tak for det,
så nu kan vi se julen forude. Så er der også tid til de
stille stunder side og lade tankerne gå på tilbage tog.
Hvad har vi gjort af gode ting, men også det mod¬
satte skal der være plads til. I det gode hjørne blev
der plads til dette.
IJddraQ fra en Farende Svend. For 31 år siden
Ja så står vi igen uden Hule, men på trods af det var
vi mødt talrigt op 4 stk. Svende. Formand Hans
mente at pinsestævnet var under fuld kontrol, Kasse¬
mester Muhle skulle til skolefest. Knud Valhal var
ude med vandrestaven og Farmand kørte hjem. -
Men Svende Hjælp med at finde en Hule hvor vi så
kan blive. ? Nu 31 år senere. Og det blev gjort, vi
fejrede 30 års jubilæum den 10. oktober med delta¬
gelse af rigtig mange besøgende fra både her og der.
Og tak for gaverne fra både der og her, men en spe¬
ciel stor tak til Aage Nommensen fra Brørup for de
to flotte Langpiber, mange tak Aage det var meget
flot. Nu har vi også fundet den helt rigtige plads til
vore 3 langpiber, så kom og se dem ophængt. Hvor¬
dan det føles at blive 75 år, spørg Bent Wils for han
ved det efter den 2. dec. Da vil vi ønske vor
kransekagebager tillykke med de femgroghalvfjers
han har gjort det igen — uddelt smagsprøver her op
til jul og nytåret. Hvordan er det nu det er "Blærerøv
du fylder vores vom med kager så den er ved at
sprænges efter die vi lænses Blærerøv. Niels Peter
har også tage hul på et nyt kapitel i sit liv den 11.
dec. Da overgik han til en ny titel. Hr. pensionist,
altså endnu et medlem i vores brede og lange række
af pensionister velkommen.
Så hold jer muntre og fugtige Svende. Skriverkarlen.

SLAGELSE
Hulemøde d. 04.12.2009. Vi var mødt 6 svende, 4 NV og
1 gæst frem denne aften som vi indledte med sang nr. 22.
Lotte Hansen blev herefter behørigt optaget som NV og vi
er rigtig glade for at hun vil støtte foreningen på denne
måde. Formanden orienterede om at sekretærjobbet bliver
overtaget af Jørgen efter nytår og Hans går ind som hule¬
far igen. Herefter blev mulighederne for flytning af hulen
til andre lokaler diskuteret. Dette skabte en livlig debat
hvor Boye og formanden enedes om at undersøge disse
muligheder. Så var det tid for det kulinariske højdepunkt
hvor debatten, i godmodigt vennelag, ikke blev mindre.
Hulen blev forladt, efter vi havde sunget minderne, ca. kl.

Lotte Hansen

Jul i hulen 2009. Lørdag d. 05.12.2009 havde vi Jul i
Hulen med 17 herlige, feststemte mennesker. Også dejligt
at Elsebet, Lis og Boye med familie lige kom og hilste på.
Vi skulle have startet kl. 13® med gløgg, æbleskiver, kaffe
og kage m.m. men blev lidt forsinket fordi ovnen i komfu¬
ret fik HFI-relæet til at afbryde. Så er vi jo så heldige at
Iris Rafn (enke efter vores tidligere hulefar), som bor ret
tæt ved, altid har døren åben for os. Det havde hun også
denne dag og det er vi dybt taknemmelige for. Karen og
Grethe havde, som sædvanlig, lavet noget dejligt hjemme¬
bag. Efter at have nydt det hele og flere sange afholdt vi
den obligatoriske pakkeauktion og amerikanske lotteri
hvor overskuddet, som blev flotte ca.. 1700,- kr., som går
ubeskåret til hulens drift. Efter en rigtig dejlig eftermiddag
forlod alle hulen ca. kl. 1722.
Med kno i bordet: Erik H. Andersen

STOCKHOLM
Højning af kontingent for næste år blev besluttet på
månedsmødet i november fra 600 til 700 kr. og årskortet
fra 500 til 600 kr. og alle priser kommer i tidningen
Stockholmnaven. Gåsmidagen blev velbesøgt, vi var 20
personer som fik nyde af stekt gås med tilbehør, som pi¬
gerne på Ingarø hade ordnet, vi takker dem for deres store
arbejde. Under middagen fik vi nøjet at hylde Poul Vester¬
gård med en blomsterbuket i anledning af hans 75 år. På
svendefesten fik vi glæde os over at Jenny og Johannes
Thiesen kunne være med og vi kunne fejre hans 75 års
dag.
PROGRAM FOR JANUAR 2010.

D.16.01. Nytårsmesse lørdag kl. 13.
D.23.01. Hulemøde lørdag kl. 13.
D.30.01. Torskmiddag lørdag kl. 13.
Hilsen fra Onkel Anders.
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VEJLE
Årets sidste mødeaften, fredag den 4. december, trak 14
personer til vor hule, -10 naver, 2 aspiranter og 2 "med¬
hjælpende hustruer". Vel ikke dårligt, nårmørke, rusk og
regn, samt konkurrerende julefrokoster tages i betragtning.
Indledningsvis besluttedes det at CUK's 110 års jubilæum
skulle fejres, og Inger og Anna tog straks på indkøb.
Voila', - en times tid senere stod der en lækker frokost¬
buffet. Stor tak til de to. Brødet accompagneredes, i over¬
ensstemmelse med forskrifterne, af både øl og snaps.
Sangbøgerne blev rørt, og kimen i klokker kundgjorde at
Carsten har fået lagt en sølvplade i det runde bord, - han
har fået solgt sit tidsrøvende Farum-hus, og i tillæg rundet
de 69. Næsten for meget til én omgang. Lidt senere satte
Keld klokken i svingninger, -sådan bare fordi han fik lyst.
Prisværdig lyst. Af andre prisværdige sjæle kan nævnes
store Hans og Niller, så vi må sige at der blev arbejdet
flittigt på at udligne den 31 -øls manko der fulgte os fra de
gule ærter. Vore to nav-aspiranter Lloyd og Stefan syntes
at falde godt til i vortmiljø. De er begge spillemænd, og
det blev antydet at de gerne vil agere backing Group ved
vor vinterfest i Treschowsgade den 16. januar. Glæd os!
Tilmeldingen er startet. Det er den også til Finns
sammenskuds nytårsaften i hulen, men desværre går det
lidt trægt. Skal Finn virkeligt være der alene den aften? De
opmærksomme vil vide at vor parkeringsplads, måske Vej¬
les stejleste, er blevet ordnet og "asfalteret". At det ikke
løser alle vore problemer måtte vi sande da Lida havde
besluttet at bryde op. Der måtte assistance til fra hele be¬
sætningen for at få Mercedesen linet korrekt op til turen.
Vi må forberede os på vinterens komme.
Vejle ønsker Glædelig Jul og Godt Nytår.
Med kno, substitutten.

ÅLBORG
Hulemøde onsdag den 2.12.2009. 8 svende varmødt op.
Ikke såmange, men det skyldes sikkert, at vi har julefro¬
kost i Hulen lørdag den 5.12. Formanden bød velkommen
og vi sang derefter nr. 32. Formanden efterlyste „muntre
indslag" til julefrokosten - og Kurt lovede at vise sit gamle
trick: at stå på hovedet og drikke en øl. Dagens ret var
forloren skildpadde - og de 8 medlemmer formåede at spise
op, selvom der på dåsen stod, at der var nok til 20 perso¬
ner.... hm !

Ellers handlede mødetmest om den kommende julefrokost.
Poul Erik har lavet en ny hjemmeside: Naverneaalborg.
Der kan I senere læse lidt om julefrokosten. Husk at næste
hulemøde er onsdag den 6. januar 2010.
Glædelig jul til alle.
Hulemor, Aalborg

ÅRHUS
Til Stiftelsesfesten den 14-11, var der trængsel i hulen,
dejligt at så mange bakker op om vore arrangementer! Efter
velkomstdrinken gik vi til bords, vi fik en dejlig 3 retters
menu, maden kom udefra, men natmaden havde Kaj kok¬
kereret, en dejlig aspargessuppe! Efter kaffe og kage, blev
der uddelt præmier til dem der havde vundet i diverse kon¬
kurrencer! Så var det tid til Amerikansk lotteri og ren
hygge derefter! Hulen blev som vanligt til stiftelsesfesten
låst af ved 04 tiden af da natteravnene gik hjem!! Den 28 -
11, var datoen for den årlige Flensborg tur. Der blev tid til
at se på diverse julemarkeder i byen, samt god tid til at
handle ved grænsen på hjemturen! Turen hjem blev lidt
forsinket af ordensmagten, der gik bussen efter i søm¬
mene, men alt var i skønneste orden! Til julefrokosten den
4. december, var rygtet om Kajs kogekunst nået helt over
Atlanten til Henry i New York, det ville han også være med
til, så han fløj til DK for at være med denne aften! Der var
30 personer i hulen, men der var rigeligt med mad til alle af
hvad der skal være til en sådan frokost!
Hulemøde den 8 -1 - 2010
Hilsenfra smilets by. LisVelkommen til ferie på Navertorpet,

Ingarö, hos Naverne Stockholm
|Rf Bökning 00468 5702 8604

Torpvägen 4
S-13464 Ingarö, Sverige

r/EVH/w% Øéns Værtshus W

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

y! GLARMESTEREN
oy /tans 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.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, hladforsendelse 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

Redaktor: Richard Schmidt
Skanderborgvej I3A,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,"" • DK-4300 Holbæk.
E-mail: o.puggaard@hotmail.com
Produktion: imprint grafisk : 5572 6692

JDit lofrzal& øl depot

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

^»telke'ö (gaötfjauö
Hotelrestaurant

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

z
o
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<
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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

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

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 gi 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
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Evt.: „Returneres ved varig adresseændring"

vi mødes på

v/Carl-JohanJensen
Slotsgade 35,9000 Aalborg- 98 12 15 89
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Byggefirmaet
Johansen

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

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

„erkondife
Set. Jørøens Park 1*Set. Jørgens Park

55 72 11 95

A W /- 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

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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Erik Eriksen 20. februar 2010, 80 års fødselsdag
Erik Eriksen blev efter sin skolegang uddannet som trælasthandler,
det medførte at han allerede i en alder af 27 år tog til udlandet, Erik
tog til Toronto/Canada og blev der i 5 år derfra til Colorado/USA ud
over at handle med træ, var Erik også en habil skiløber. I 1963 kom
Erik tilbage til Danmark igen, men kunne ikke helt holde sig fra at
drage ud, det blev til handel med træ i Norge, Sverige og Finland
men samtidig kunne han være mere hjemme ved familien til alles
tilfredshed. I 1985 blev det igen USA denne gang Californien hvor
han blev i 12 år. Her mødte Erik naverne og blev medlem i LA.
Efter sin pension i 1997 har Erik været bosat i Egå, men opholder
sig så vidt mulig i sommerhuset i Skødshoved. Erik er stadig meget
i udlandet, og når man rejser med ham er det svært at få tid til at
se alt det som Erik gerne vil vise andre, men lidt bliver det da til.
Han kender Canada og USA som sin egen bukselomme, men nogle
enkelte gange kan man tage ham i at huske forkert. Vi vil gerne fra
Århus Naverne ønske Erik tillykke med sin 80 års fødselsdag.
Ole Lindeborg

ÅBENT HUS

Da jeg bliver 75 år,
holder jeg åbent hus

i hulen i Redstedsgade 16 , Sønderborg
lørdag den 13/2 2010 fra kl. 11 - ???.

Med naverhilsen

Regnar Buhl Jørgensen , Sønderborg
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FØDSELSDAGE

TAK - TAK - TAK - TAK

D. 03.02.2010 Ebert Christensen Holbæk
80 år Strandmøllevej 136

4300 Holbæk

D. 04.02.2010 Jenny Thiesen Stockholm
80 år Skænkelvægen 2

S-134 43 Gustavsberg
Sverige

D. 13.02.2010 Regnar Buhl Jørgensen Sønderborg
75 år Vestergade 47

6310 Broager

D. 15.02.2010 Claus-Peter Jessen Hørning
60 år Føniksvej 8

8270 Højbjerg

D. 20.02.2010 Erik Eriksen Århus

80 år Sommersmindesvej 152
8250 Egå

Til minde om Poul Olsson.

Tak for opmærksomheden til mit 25 års jubilæum i
C.U.K. Tak for alle de mange telegrammer.
Med naverhilsen Gunnar O. Hansen

(Borgmester) Herning

Tak til jer alle som påtrængte mig med telegrammer og
fødselsdags hilsener, da jeg overgik til livslang ydelse i
form af folkepension. Tak til jer som mødte op i Hulen i
Silkeborg. Så nu er jeg også kommet på finansloven.
Niels Peter Jensen

„En meget stor tak for opmærksomheden til min 75 års
fødselsdag den 1.1.2010, tak for telegram fra HB og
fra Naverne i Vejle, samt den fine CUK designede bære¬
pose, med diverse gode sager, fra mine gode mangeårige
(25) naver og navervenner i Roskilde forening.
Med venlig hilsen og godt nytår til alle.
Naverven Poul Jørgensen, Roskilde."

Mange tak for opmærksomheden til min 75 års fødsels¬
dag. Særlig tak til Stockholm for det flotte kort.
Tak til Vejle, Næstved og C.U.K, ved Kaj Jepsen.
Med Naverhilsen Flemming Rønne, Næstved.

Poul Olsson har drejet sit sidste stykke smukke og
funktionelle stykke ædel træ. Dermed forsvinder endnu
en person af en race der er ved at blive sjælden, nemlig
den faguddannede håndværker, som udviklede sit
håndværk til ikke blot at være det daglige arbejde. Men
til også at være en livsform og en personlig udtryks¬
form, hvor der aldrig blev gået på kompromis med kva¬
liteten. Poul Olsson ejede en sjælden dannelse, som
dels stammede fra de unge års læsning af store humani¬
stiske tænkere fra begyndelsen af forrige århundrede,
og var velkendt med folk som Kropotkin og Proudohn,
dels fra de mange timer i værkstedet sammen med
træet og værktøjet. Han var et af de mennesker jeg har
mødt som har gjort størst indtryk på mig. Så, kære
Poul, jeg håber du nu står ved den store mesters dreje¬
bænk og drejer vidunderlige stykker.
Et æret være dit minde.
På Hillerød naverforenings vegne
Knud Lindgreen.

MINDEORD

Vagn Tholstrup, naverven gennem mange år, er draget
ud på sin sidste rejse 29. november. Vi kommer til at
savne Vagn og hans lune humør.
Æret være hans minde.
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Tilmeldingsblanket tilPinsestævnet i Fredericia 22 - 23 - 24 maj 2010
Navn:

Adresse:

Postnr: By:
CUK - Forening:
Tel.: E-mail.:

Pris Lørdag Søndag Mandag lait
Stævnemærke 90 kr xxxxxxxx xxxxxxxx

Huleaften pr. person 95 kr xxxxxxxx xxxxxxxx

Delegeretmøde pr. person 90 kr xxxxxxxx xxxxxxxx

Ledsager udflukt / m. frokost 250 kr xxxxxxxx xxxxxxxx

Festaften 260 kr xxxxxxxx xxxxxxxx

Morgenmad søndag 35 kr xxxxxxxx xxxxxxxx

Morgenmad mandag 35 kr xxxxxxxx xxxxxxxx

Totalt beløb

Alle tilmeldinger skal være os i hænde senest den 15. april.
Tilmeldingerne fremsendes til

Vera og Jens J. Dam, Jens J. Ravnsvej 39, 7000 Fredericia
Vera Dam Tlf. 28 96 94 60, Jens J. Dam Tlf. 40 59 66 54.

Beløbet indbetales/overføres til stævnets konto Sydbank Reg. nr. 7051 Konto
Ved tilmeldingen betales minimum 50 % af beløbet.

Husk! Påfør korrekt navn og forening samt telefonnummer.

SIDSTE TILMELDINGSFRIST 15. APRIL

Hotel Postgården: Enkeltværelse: 640 kr., Dobbeltværelse: 705 kr.
Dette hotel er ved havnen og inden for voldanlægget. Vores busarrangement kører ikke her forbi.

Vel mødt i Fredericia til et hyggeligt Pinsestævne

Formandens Spalte.
Nu hvor alle forhåbentlig er kommet godt ind i det nye år, vil vi fra HB endnu en gang opfordre Foreningerne i ind- som
udlandet til at drøfte, om de har et medlem, der skal indstilles til Årets Nav eller Æresmedlem afCUK. Efter sidste
Pinsestævne blev der rettet henvendelse til HB, om det var en forglemmelse, at der ikke blev udnævnt Årets Nav- eller
Æresmedlem. Vi kunne kun svare, at der desværre ikke var foreninger, der havde indstillet medlemmer til denne på¬
skønnelse for deres arbejde for CUK.

Indstillinger til ovennævnte skal være Formanden i hænde senest den
01. Marts 2010.
Kaj Jepsen
Formand CUK.

nr. 1050216
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"Dagbog afOtto Westergaard, Århus Naverforening"
USA CALIFORNIEN, LOS ANGELES

6. APRIL - 21. APRIL 2009
Den 6. April 2009 kl. 03.00 stod vi op og fik vor morgenkaffe og gjorde os klar til afgang, pakkede de sidste ting i
kufferterne, kl. lidt i 04.00 blev vi hentet afMorten der kørte os til Skanderborg station, hvor vi skulle med Inter-City
toget kl. 04.28, han hjalp med bagagen og kørte derefter hjem og vi afventede. Toget ankom rettidig og vi fik en beha¬
gelig togrejse og ankom til Kastrup (Copenhagen Airport) kl. 07.37. Vi kom op i Terminal 3, og kunne så gå videre til
Terminal 2, hvorfra vi skulle checke ind, hvilket skete uden de store problemer, og var overstået kl. 08.10, hvorefter vi
gik til transit området, og fik hermed også sikkerhedschecket overstået, hvorefter vi fandt et sted at nye en kop kaffe og
et stykke morgenbrød. Vi gjorde herefter et par små indkøb, hvorefter vi fandt ud til Gaten, hvorfra vi skulle flyve, og
vi kom da også ombord på Air France, der afgik til tiden kl. 10.10, og landede herefter også planmæssigt i C.D. Paris,
Frankrig, herefter gik det med bus ind til Terminalen, hvorefter vi skulle igennem en mindre check ind igen, og videre
med en anden bus til Terminal 2E gate 69, dette tog sin tid og der var kø hver gang vi skulle noget nyt, men vi kom dog
ombord kl. 13.20, og afgangen skulle være kl. 13.30, men forsinket blev vi en time så vi lettede først kl. 14.30 med kurs
mod Los Angeles, og der ventede nu ll'A times flyvning. Undervejs blev vi forplejet først med drinks, senere med Din¬
ner og drikkevarer efter eget valg, alt i alt en god betjening, og jeg fik mig en lille lur på ca. 7 timer, over et par gange,
og vi fik lidt at spise inden flyet landede i L-A. kun Vi timer forsinket, havde indhentet en time undervejs. Så skulle vi
gennem USA check med fingeraftryk og øjenfoto, dernæst toldkontrol og bagageudlevering, og endelig ude af luft¬
havnsbygningen og Else kunne nu nyde sin første cigaret siden vi kom til Kastrup, kl. var nu 16.30 lokal tid, 9 timers
forskel. Vi kørte nu med schuttelbus ti biludlejningsfirmaet "Alamo", og fik udleveret en Nissan Maxima, med hvad
der tilhører en sådan, automatgear, klimaanlæg, o,s.v. og så kørte vi i retning afGlendora, kl. var nu omkring 18.30, og
vi skulle jo bo hos Kent og Connie, og efter en enkelt fejlkørsel kom vi frem til vore bekendte kl. ca. 20.00, og fik en
dejlig velkomst med et par glas vin og et enkelt stykke mad og vi sad og hyggesnakkede indtil kl. ca. 23.00, hvorefter
vi gik til ro. Det var dejlige mennesker at møde og træffe, de skulle også begge op og på arbejde dagen efter, Connie er
ejendomsmægler og Kent er entreprenør.

Den 7. April 2009 sov vi til kl. ca. 08.15, blev klar til morgenmad, som vi nød i
solen på terrassen og netop som vi var færdig og skulle tilrettelægge turen til Las
Vegas kom Kent hjem, ville lige hør og se om at var vel. Han hjalp på Internettet
med at bestille hotel i Las Vegas på Circus Circus, og han skaffe en køletaske til at
have med i bilen, for at holde vandet koldt, og så gik turen mod Las Vegas i staten
Nevada kl. var 10.00. Else fik indstillet vor GPS, og så gik turen østover via de
forskellige Freeway og Highway, og vi havde et par enkelte "pitstop" undervejs,
hvor vi et af stederne købt smykker hos en indianerwomen, og et andet sted spiste
vil lidt frokost, men ellers gennem et meget øde og goldt landskab, en rigtig ørken,
men meget smukt på sin vis, vi var vel oppe i omkring 5000 fods højde, svarer til omkring 1600 meter, og vi nåede frem
omkring kl. 14.30 og kl. 15.00 havde vi checket ind og fået nøgler til vor værelse på hotellet. Efter lidt udpakning med
videre, gennemgik vi hotellet Circus Circus, hvor der var et kæmpestort Casino med alt i spillemaskiner, spilleborde
til poker, og til kortspil, og terningekast, der manglede ikke noget der. Der var også et stort "Adventure" afdeling be¬
stående at hvad vi forstår ved et kæmpe tivoli, og med hvad der til hører, vi måtte sande at alt der var stort. Vi gik også
en aftentur ned ad "strippen" det er gaden med alle kasinoer, og hvad der måtte være af fornøjelser m.v., og sikken et
lyshav en sådan aften, der var neonreklamer overalt, og denne aften spiste vi et af kasinoerne, og kom helt ned til Cæsar
Palads, før vi vendte om og gik retur i retning mod vort hotel, hvortil vi kom kl. ca. 23.00, og da var en lang dag til ende
og vi gik i seng for en god nats søvn.
Den 8. April 2009 sov vi til kl. 08.15, klædte os på og gik til morgenmad på hotellet. Derefter kl. ca. 09.30 travede
vi atter ad "strippen" og nåede denne gang næsten til vejs ende, vi så bl.a. Eiffeltårn, Triumfbuen, og mange andre af

Europas og Ægyptens seværdigheder, og et kæmpe stort indkøbscenter, hvor der
var en kunstig himmel, og når man gik i centeret, var det næsten helt som at kigge
op på en blå himmel, med lette skyer og fugle, det var imponerende og kaldes "The
Miracle Mile Shops at Planet Hollywood", og tilbage til hotellet og var der kl. ca.
1500. Else gav sig til at skrive postkort og jeg fik tilføjelser i dagbogen. Vi snup¬
pede en eftermiddagslur og gik derefter ud for at spise, men blev enige om at købe
lidt forskelligt og tage med og spise på værelset, og kl. 2000 gik vi til ro, vi skulle
tidlig op næste morgen og på tur til "Gran Canyon" og bl.a. flyve med helikopter.



5.

Den 9. April 2009 stod vi op kl. 05.45 morgenmad på hotellet, og ned foran hotellet for at møde vor guide fra Adventu¬
re firma kl. 07.00, og hentet i en stor landrover med plads til 7 passagerer, men vi hentede endnu et par på et andet hotel,
og kun vi 4 skulle på denne tur, der også kostede 279 dollar pr. næse. Vi startede med at køre til lufthavnen i Las
Vegas, hvor vi så en sikkerhedsfilm og blev fortalt hvordan vi skulle forholde os, når vi senere på dagen skulle ud at fly¬
ve med helikopter, vi udfyldt diverse papirer, og så kørte vi ellers derudad. Som passager så jeg meget mere end hvis jeg
slev var kørende og vi nåede da også frem til "Hoover Dam", hvor vi gjorde stop og var ude at se på dæmningen og de
forskellige ting i nærheden, før vi fortsatte i retning med en hesteranch, undervejs holdt vi diverse stop for forfriskning
og lidt fortælling om naturen, og de forskellige kaktusarter med videre, og vi nåede frem til "Diamond Bar Ranch" hvor
vi så os om, her kunne man leje en hytte eller en Tipi for en nat eller mere og bruge dette som udgangspunkt for besøg
i området. Vi blev nu i hestevogn kørt højere op på en flad strækning, hvor der var i alt 5 helikopter landingspladser, og
her kom der efter et øjebliks ventet en helikopter, som tog os 4 personer med ud på en godt 20 minutters lang flyvetur
ud over og et stykke ned i Grand Canyon, det var igen et kæmpe øjeblik og storslået at se floden "Colorado River" i
bunden at Canyonen, vi kunne se et par både, men på afstand bitte små, der fortalte lidt om afstanden.

Tilbage på ranchen, blev der serveret frokost, og herefter så vi lidt opvisning
afnogle cowboys der skød lidt omkring sig og det fra en lille "kulisseby"
på stedet, herefter gik turen igen hjemover mod Las Vegas, fra Gran Can¬
yon, som ligger i Arizona, igen var det hele storslået og goldt og en rigtig
ørkentur, der var kø da vi nåede tæt på Hoover Dam, og det forsinkede os
vel omkring en time, men vi havde stadig enkelte stop for forfriskning og
udkigspunkter, og ankom til hotellet omkring kl. 18.00.

Uden for hotellet Circus Circus, blev vi uventet genkendt afKjeld fra
Vejle, der sammen med Dressina og Ove og Jytte havde været på kasino, og
nu faktisk skulle til at tilbage til deres hotel, men vi gik over på vor værelse,
og drak en øl, inden de fortsatte deres tur. Vi spiste atter på værelset denne
aften, og gik trætte til ro omkring kl. 21.30.

Fortsættelse følger.

FREDERICIA
Hulemøde torsdag den 07/01-2010 kl. 19:00. 10 med¬
lemmer havde givet fremmøde til årets første hulemøde,
og til en ny mødedato som fremover er første torsdag i
måneden. Mødet startede med spisning af varm mad, som
lunede i denne kulde, 7 minus grader. Formanden bød vel¬
komme, og startede med et resumé omkring pinsestævnet
som falder mere og mere på plads. Nu venter vi bare på
tilmeldingerne fra landets foreninger. Kig på landkortet,
find Fredericia, og så er det med at tilmelde sig til pinse¬
stævnet i denne skønne by. Velkommen. 15/03-2010 har
foreningen i Fredericia 90 års jubilæum, som den 20/03-
2010 markeres med åbent hus. Der vil være lidt til mave
og hals i hulen på Prangevej 2 fra kl. 14:00 til kl. ??:??.
Johan forslog at man lige så godt kunne nominere en
naver fra Canada, eller USA, til årets naver. Tænk på det
rundt om i foreningerne, som et oplæg. Så blev klokken
taget i brug af Jytte og Poul E. Poul E. af et godt hjerte,
og Jytte i anledning af sin fødselsdag, et par dage senere.
Så det blev en hyggelig aften.
Med kno i bord, Philip

FREDERIKSSUND
CUK-Frederikssund vil håbe, at alle er kommet godt
igennem jul og nytåret. Vi vil ønske alle et rigtigt godt
nytår, med håb, at 2010 vil blive et godt år for alle. Først
og fremmest vil jeg undskylde til alle i CUK-Frederiks-
sund, at der ikke kom noget indlæg i svende fra julefro¬
kosten i december. Men jeg har haft problemer med min
e-mail, som har gjort, at indlægget til redaktøren af Sven¬
den åbenbart ikke er kommet frem. Jeg beklager meget,
men jeg håber, at det ikke vil ske igen. Men nu til det
gode, og det er at vi igen var samlet til det traditionelle
hulemøde den første fredag i det nye år til kogesild. Det
hyggelig aften, hvor vi havde belæg af den nye borg¬
mester i Frederikssund Ole Find Jensen, som for første
gang var på besøg i hulen. Det så ud til, at han hyggede
sig godt, og vi må håbe, at det ikke er sidste gang han vil
komme forbi hulen til os. Ligeledes havde vi besøg af
Freddy (maleren) fra Jyderup, som kom forbi på denne
aften, for at sige farvel til os inden han tog den store rejse
hjem til sin Bitte. Vi vil komme til at savne Freddy her på
sjælland, men vi ved, at han vil fa det godt der over i det
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mørke Jylland. Der var flittigt brug af klokken, da både
Frank Ventrup og mig selv igen er blevet et år ældre, men
det er ikke til at se på os? Da det nærmer sig tiden til den
årlige generalforsamling i april måned, vil bestyrelsen
grene have, at hvis du har et indlæg til generalforsamlin¬
gen vil vi gerne bede om det seneste d 1. marts 2010.
Angående hjemmesiden til CUK-Frederikssund, er der
åbenbart sket et eller andet med den, så jeg vil i den nær¬
meste fremtid lukke den ned, og lave en ny. Hvornår den
igen er oppe at køre, vil vende tilbage med.
Vi ønsket tillykke med fødselsdagen til.
Kaj Hansen 02-02-10
Claus Salomonsen 02-02-10
Per Vejen 18-02-10
Med knoen i bordet
Jan Johansen

HERNING
Herning naverne havde et hulemøde d. 16/12. Det var
snestorm, så vi vare bare 6 kammerater samlet. Det var
aktuelt at debattere klima situationen nu under klima kon¬
ferencen - for nogen mente at det voldsomme snevejr ikke
kunne passe med C02 tallene eller klima konferencens
oplysninger om global opvarmning. Herefter en snak om
glatte veje i kvartererne og ansvaret for sne rydning. No¬
gen havde hørt at mekanikeren har gode tider - han mener
at vejrmelding skal forbydes for det giver penge i kassen
med vejrmæssige overraskelser og krøllede biler. Forman¬
den havde fødselsdag så han gav en omgang jule Tuborg,
men ikke nok med det så gav han også jule gløgg og
æbleskiver(eller var det Grethe der gav?) - men fakta er,
at det hele lagde godt i maven - så tak til formanden og
Grethe. Mændene i min forening ved hvordan man køber
BH til lille mor - når man bliver spurgt af ekspeditricen
om størrelsen er appelsin, mandarin eller pære havde na¬
veren sagt at de ligner ØRERNE på min gravhund. Gode
råd til indkøb af BH.

Jo så var der også gode råd om borddækning for det for¬
tælles at ALUKRAFT og blå servietter er aldeles udmær¬
ket. Prøv det. Låsby Svendsen, ham I godt ved med hu¬
sene, havde haft stor 80 års fødselsdag og tænk jer der var
en i forsamlingen der mente at han havde råd til disse
store fester fordi han GLEMTE at betale skat - men kan
det da være rigtigt?
MVH Jonna

HILLERØD
Vort sidste hulemøde i det gamle år forløb godt og
hyggeligt. Der var godt med æbleskiver og gløgg, som
Hanne, Peder og Knud havde sørget for. Vellykket som
altid. Ved vores årlige tilbagevendende pakkefest var Karl
Maler som sædvanlig den perfekte auktionarius; han kan
bare det der! Vores generalforsamling afholdes den
12.februar, hvor vi starter kl.18.30 med spisning af
veltilberedt skipperlabskovs, som er gratis. Herefter
begynder generalforsamlingen kl. 19.30. Mød talrigt op!
Sidste år var vi kun 13 fremmødte, der er plads til flere.
Så kom, selvom Kyndelmisse slår sin knude. Søndag den
18.april er der planlagt en udflugt til Cirkusmuseet, men
mere herom senere. Husk tilmelding til generalforsamlin¬
gen senest en uge før til Peder på telefon: 48 17 07 12
Med kno i bordet

Bodensøgartneren

HOLBÆK
Til hulemødet 18-12-09 undertegnede var ikke til stede,
har jeg fået refereret at der KUN var 8 fremmødte til
gløgg og æbleskiver. Nu må jeg nok sige vi skraber bun¬
den, men dem der mødte have en god aften. Og så lige en
husker til kalenderen GENERALFORSAMLING: d.19-
03-10, hvor jeg håber på et stort fremmøde.
MED KNO
Ole P.

KØBENHAVN
Siden sidst: Så skete det! Det, der ikke kunne ske! Vi
måtte aflyse andestegen sørgeligt, men sandt. Der var
ikke nok tilmeldte. Til gengæld var der godt med besø¬
gende til Jule-Hulemødet. Om det så var Annys berømte/
berygtede glögg, der trak, eller det nye nummer af Køben-
havner-naven, vides ikke. Eller var det den store spænding
om bødekassen? Annys glögg levede op til forventnin¬
gerne, der var kun en enkelt trykfejl i Københavner-naven
og bødekassen blev tømt. Denne gang var der ingen knap¬
per eller udenlandske mønter. Kassererens gæt kom tættest
på, så han vandt præmien. Så er det snart fastelavn, vi
samles søndag 14/2. Vi håber på at være nok til at klare
tønden. Torsdag 25/2 er der svende-hulemøde, vel mødt.
Sekretæren
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LOS ANGELES
Der mødte 33 glade navere og gæster op til vores januar
mode. Vores gode naver Bill Knudsen stod igen for mid¬
dagen og den bestod af rejemad, gule ærter, torsk og des¬
sert. Vi fik også sunget #21,22,20,38 fra vores sangbog.
Naver Ken Olsen ringede med klokken og gav en om¬
gang til halsen. Kaffe og kringle fulgte derefter. Ved mo¬
det blev optaget et nyt medlem Kurt Lund som bor i Del
Mar ved San Diego. Vi bod ham velkommen. Vores se¬
kretær Albert Jacobsen har fratrådt sekretær posten efter
at have skrevet Los Angeles Navernes Newsletter i 2 år.
Vi takkede ham for et godt job. Nyvalgt til sekretær blev
så naver Gari Medförd. Det blev besluttet at vi tidlig på
foråret skal i gang med at beskære træer og buske. Endnu
en opvaskemaskine er blevet installeret, så nu skulle vo¬
res opvaskeproblem været blevet lost. Modet gik godt og
mange emner blev diskuteret, og hulen blev forladt i god
ro og orden selvom bølgerne gik lidt højt. Nu håber vi
så at år 2010 vil blive et godt år for alle naverne verden
over. GODT NYTAAR.
Med kno
Arne O. _^j<é?*k

hvor vi ordnede kontingenter, og om vores valuta reser¬
ver hos kassereren og i fluekassen, Lars lykke Rasmussen
ville misunde vores kassebeholdning. Når bladet udkom¬
mer, sidder Maria og undertegnede i vores eksil i Spa¬
nien og er hjemme igen 14/4.
Med kno i bord Henning

Kobbersmed

NAKSKOV
Sidste nyt fra Nakskov. Så er vinteren også kommet til
Sydhavsøerne. Lørdag d. 19/12 skulle vi have lidt jule¬
komsammen med gløgg (godt med brændevin i), æble¬
skiver og sneøl. Formand Erik og Grethe fra Slagelse,
havde meldt deres ankomst, men det skulle sneen nok
sætte en stopper for, så vi var kun 6 deltager, men humø¬
ret var højt alligevel. Onsdag d. 6/1 var det rafledag hvor
vi undtagelsesvis skulle starte med gule ærter som hule¬
mor stod for, de gule ærter var en succes, men når man er
godt mæt, så er lysten ikke så stor, men 3 omgange blev
det til, hvor taberen skulle betale en 50 til fluekassen. Da
der ville være flere afbud til hulemødet om fredagen, tog
jeg fusen på dem der var mødt op, da 2 af deltagerne
skulle optages og gerne inden vi rejste til Spanien, blev
det den dag. Vi siger velkommen til Kate Hansen der har
arbejdet 8 år i Sverige, men er kommet hjem og er på
Vestas i Nakskov nu, men når bladet kommer ud er stop¬
pet grundet efterløn, da Kate fylder 60 år d. 15/1-10. Vi
siger også velkommen til Jørn Pedersen også kaldet for¬
midleren, men er udlært som maskinarbejder, men som i
dag er pensionist. Jørn har bl.a. sejlet 3 år på langfart og
har arbejdet i Grønland. Jeg gjorde samtidig opmærksom
på pinsestævnet i Fredericia, hvis der er en der gerne vil
deltage bl.a. som delegeret giver kassen 1000 kr. i til¬
skud, 11 deltog den dag. Hulemødet om fredagen blev i
stedet et møde mellem kasserer Ole og formand Henning

Lndslok

NYSTED
Ved årets første hulemøde mandag den. 4. januar 2010
var kun 6 svende bænket i hulen, Jens havde meldt afbud
fordi han var sløj. Da Birger og Ulf ikke havde lade høre
fra sig måtte vi starte mødet lidt forsinket, vi var enige
om at de havde glemt mødet da de to herrer ikke plejer at
gå glip af noget. Frank Bred er stadigvæk i eksil i Spa¬
nien og vi holder kontakten ved lige dagligt via e-mail og
MSN, men det er jo slet ikke det samme som at se Frank
på sin plads i hulen, og med hensyn til pladsen i hulen
som efterhånden er rigtig trang hvis alle svendene møder
op, vi blev enige om at igen søge Kommunen og et andet
lokale til at afvikle vores møder i. Der har de sidste par

dage været temmelig meget snefald her i Nysted, men
denne aften var fin, tør og vindstille med kun et par gra¬
ders frost. Ole & Enikö Wiberg stod for aftenens menu,
en ret fra Ungarn som de fleste ikke har haft fornøjelsen
af at smage før. Kødretten hedder: pörkölt. En traditionel
ungarsk ret som ofte forveksles med gulyås. Hertil blev
der serveret 3 fl. Ude mærket rødvin af en lettere årgang.
Pörkölt minder meget om bøf stroganoff men der er ikke
tomatpure i og det er lavet på oksekød men det kan laves
på al slags kød oplyser Enikö. Nudlerne kaldes for
nokedli på den vestegn i Ungarn hvor Enikö kommer fra.
Hvis man vil bestille nudler på en restaurant i Ungarn så
skal man kigge efter galuska på menukortet. Skulle jeg
hilse og sige fra Enikö. Alt i alt en vellykket aften med
ros til kokkene. Generalforsamlingen bliver holdt på
hulemødet den 1. marts kl. 19:00 Dagsorden ifølge for¬
eningens vedtægter og forslag skal være formanden i
hænde senest 14 dage før Generalforsamlingen. På valg
til bestyrelsen erWilly Jørgensen og Jens Kristensen. Der
vil som sædvanligt blive serveret brunkål med en snaps
efter Generalforsamlingen, så mød op hvis i vil deltage i
løjerne svende, tilmelding er ikke nødvendigt men det vil
være en ude mærket ide at give formanden besked hvis
man ikke kommer. Næste hulemøde holdes mandag den
1. februar og aftenens kok er Havnefogeden, det glæder
vi os også til, Bøssens indhold gættes også denne aften,
men optælles først til hulemødet i marts, og Frank skal
huske at e-maile sit gæt til formanden.
Minderne blev sunget og det var tid til at gå hjem.
Med kno
Oldermanden
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NÆSTVED
Siden sidst. Vi sluttede året med gløgg og æbleskiver, vi
var 12 personer som deltog en hyggelig eftermiddag. Tak
til festudvalget. På årets første hulemøde fik vi optaget
Leif Baran. Velkommen vi håber at du vil blive glad for
at være her og at du vil deltage aktivt i foreningens
arbejde. Samtidig bød vi velkommen til Kjeld Jensen som
ønsker optagelse hos os. Kjeld har rejst som montør i ca.
6 år. Vi håber også at Kjeld får glæde af at blive medlem
hos os. Så har vi en 25 års jubilar, Jørgen Christensen.
Jørgen er blevet overført til os fra København, vi ønsker
dig tillykke med jubilæet. I februar kan Willy holde sin
65 års fødselsdag, vi ønsker dig tillykke med dagen.
Med naverhilsen Ove

RANDERS
Vores nytårs tamtam så i første omgang ud til at være et
træf for "rigtige venner", men lidt efter lidt blev plad¬
serne besat, og vi fik en rigtig hyggelig formiddag. Jytte
Neis' søster, Bente var så sød at afprøve klokken. Til
gengæld sang vi den smukke blærerøvssang for hende.
Stoffers cykel havde overfaldet ham, så han måtte blive
hjemme. Derfor fik han sine æbleskiver som dinér trans¬
portable. Vi glæder os til fremover at se ham komme med
bussen. Vi siger tillykke til Jørn, der nu kan føje titlen
"bedstefar" til sit CV - og så til to børn på en gang. Flot
klaret, Jørn. Årets første hulemøde var for en lille, sluttet
flok. 4 mand høj. Til gengæld havde vi en hygsom aften,
hvor vi nød Peters kogekunst. Han havde helt selv varmet
maden og kogt risen. Kære Peter, du beholder pladsen.
Hulen har nogle T-shirts med naver-logo. De kan købes
for 80 kr. Planen for 2010 ser således ud: Søndag den 14/
2 kl. 13.00: Fastelavn. Torsdag den 13. maj kl. 10.00:
Travetur 60 års jubilæum.
Lørdag den 26/6: Tordenskjoldsdage i Frederikshavn.
Foreningen giver bussen.
Fredag den 2/7: Grillaften
September: Amerikanerhytten. Vi satser på den 10-12/9.
Endelig besked senere.
Oktober: Efterårstur, måske Koldinghus. Vi satser på den
9/10. Endelig besked senere.

Lørdag 20/11 kl. 13. Julefrokost.
Fredag den 31/12 kl. 10-12. Nytårs tamtam.
Mærkedage:
6/5: Elo Bjerking 65 år
5/8: Johan Aaquist (Knast) 60 års jubilæum.
5/10: Christian Schmidt (Chris) 85 år
Vi holder fastelavn i hulen søndag den 14/2. Vi starter
med spisning kl. 13. Derefter slår vi katten af tønden
sammen med drengene og slutter af med fastelavnsboller
og kakao/kaffe. Der er sidste tilmelding fredag den 5/2.
Her glæder vi os også til at byde Freddy rigtigt velkom¬
men til Randers.
Kno i bordet
Helle

ROSKILDE
Hulemødet d. 13. dec. Vi holdt Karl Nielsen og Poul
Ølmands fødselsdag med pomp og pragt, vi havde en
rigtig hyggelig aften med god mad, og megen hygge.
Alle blev fint beværtet, med alt efter ønske. TAK FOR
EN RIGTIG GOD AFTEN. Hulemøde i feb.d.26.
Med kno i bordet Kristian.

SILKEBORG
Nu har vi taget hul på et nyt årti, så må vi se hvordan
tingene vil udvikle sig. Jeg stødt på et ord som jeg ikke
kender en "Guardian" hvad er det for en stilling? Nu
starter vi med at se tilbage hvad ser vi flere dødsfald
Egon "maler" og Leif Rohde samt Lissi Kristensen som
vi har måttet tage afsked med i 2009. Så er det jeg kom¬
mer til at tænke på om vi kan blive så syge eller ringe at
alt bliver ulideligt og der er ingen mening med noget
mere.! At det ligefrem bliver en lettelse. I december var
der to som fejrede deres fødselsdage med klokke klang i
udstrakt grad til lykke en gang mere til Bent Wils og
Niels Peter. Jule komsammen lige op til jul var en god
dag med gløgg og æbleskiver og der var nok af det, der
var bare lige det med vejret, Voldborg var ikke taget i ed
så det var derefter nytårstaflet igen meget traditions bun¬
det med champagne og kransekage fra kransekage¬
bageren som dog i anledning af den tilstundende højtid
havde haft en dag med kontor arbejde, resultat en arm
bundet op. Alle ønsker dig god bedring. Og tak for kage.
Vores hulefart Vagn har også brudt med traditionerne og
taget til fødselsdag med sin datter Gitte på Salling på en
gård, dog havde han sørget for forsyningerne først til
Hulen i form af champagne, så vi klarede også denne
forhindring. Derfor et tillykke til Gitte Spaanhede.
Denne den første søndag i 2010 var vi 18 svende i hulen
til at sige godt nytår, Børge farmand gav et sving med
ført hånd, vi havde også var der besøg fra Helsingør af
Poul Erik der også ville afprøve klokken, tak til jer det
var en dejlig oplevelse altså en god dag i hulen. I februar
vil der være Ål i Hulen den 13 kl. 17 til de sædvanlige
lave hule priser, men husk at skrive jer på ved Vagn. Nu
hviler der fred over land og by, og det sne igen flot er det,
men besværligt. Kan i holde jer varme og dog fugtige
Svende, Vi ses i hulen
Skrivekarlen.
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SLAGELSE
Nytårstaffel 2009 i Slagelse Naverforening
Ved hulemødet d.8/1 startede mødet med kritik fra
formanden, fordi Hans havde undladt at tænde for køle¬
skabet. Fremmødet var 4 navere og Inaverven. Det blev
meddelt at generalforsamlingen bliver afholdt som
nedenstående. Mødet startede med afholdelse af minderne
fra arilds tid. Temperaturen i lokalet bevirkede at stemme¬
lejet var noget røstene da kvintetten brød ud i sang.
Maden til generalforsamlingen bliver leveret af Grethe,
som vil servere gule ærter og brunkål, dog ikke på samme
tallerken. Regnskabet må jo være nogenlunde pr. dags
dato, kassereren skal på ferie, vi ved det ikke fra ham.
Ejner inviterer til fødselsdag som han holder i hulen, til
maj, han spurgte hvad dag i ugen der passede os;
5 om fredagen
3 om lørdagen
2 om søndagen.
Den medbragte mad blev spist under almindelig palaver
med en snaps efter eget valg. Mødet sluttede med gensyn
af vennerne som skrevet står.
Husk Generalforsamling d. 19.01.2010 kl. 19- i hulen.
Tilmelding senest ved hulemødet i februar eller på tlf.
23353496 / 22885735
Med kno i bord Jrgen.

Torsdag d. 31.12.2009 var vi samlet 15 festklare Svende
og NV samlet i hulen til et herligt nytårstaffel som Hans
og Linda, vanen tro, er værter for. De 2 timer på nytårsaf¬
tensdag fra kl. lO02 til 12— er blevet en tradition som vi
meget nødigt vil undvære og herfra skal lyde en stor tak til
Hans og Linda for et dejligt arrangement.
Slagelse Naverforening ønsker alle et godt og fremgangs¬
rigt nytår.

SØNDERBORG
Først et rigtig Godt Nytår til alle naver og navervenner.
Vores julefrokost er vel overstået. Bestyrelsen og et par
medlemmer lavede alt maden. Det var bare godt. Humøret
var i top og der blev spist og snakket til den store guldme¬
dalje. Et par uger senere skulle vi have julebanko med
gløgg og Karins hjemmebagte æbleskiver. Men vejret ville
det anderledes. Sne, sne og atter sne. Banko blev aflyst,
men Karin slipper ikke for at servere hendes gode æble¬
skiver på et senere tidspunkt. Den 31. december var Hulen
åben fra kl. 11.00 til 14.00. Vi spiste sildemad og rester
fra vores julefrokost. Nu skulle Sputnik tømmes og der
skulle tælles op. Samtidig skulle vi gætte på beløbets stør¬
relse. Den dårligste gætter tabte en skænk til den bedste
gætter. Hanne var knap så god til at gætte, derfor måtte
hun betale en skænk til Karin. Det har dog ikke været fest
det hele. Vi har fået forlænget vores huslejekontrakt med
Sønderborg kommune. Så vi har den samme adresse de
næste 5 år. Det er bare dejligt. Husk: Hulen har åben den
første fredag i hver måned og den 3. lørdag formiddag i
hver måned.
Med kno i bordet Bestyrelsen

SØNDERBORG
Hulemøde D. 8/1 2010. Vi var mødt 5 Naver og 3 Naver
venner + en gæst. Vi hyggede os med god snak mens
Hanne og Egon lavede mad til 15 pers. Man ved jo aldrig
om der ville dukke flere op i det her dejlige sne vejr. Vi
startede med at synge Nr.28 (der kom også en del penge i
vores „Sputnik" stort smil). Samt vil vi lige ønske Arne
Knud Hansen velkommen her i Sønderborg forening. Han
er overflyttet fra Gentofte, men er nu bosat på Rømø. Så
vi det må siges at han havde en lang vej hjem. Vi ønsker
Ragner Jørgensen et stort tillykke med de 75 år D. 13/2-
2010. Håber han må få en hyggelig dag med mange gæ¬
ster. SKALL. Tak for en hyggelig aften i Hulen.
Med kno i bordet. Hilsen Hardy.

STOCKHOLM
Vår medlem Grethe Henriksen ligger på Dalens Sjukhus
og ønsker sig mørk choklad, og vi håber at vi snart ser
henne igen på Ingarø. På månedsmødet den 5. december
kom pinsestævnet på tapeten og eventuelt hvem som
kunne tænkes skulle med, så det er at være ude i god tid,
og det er Naverne i Stockholm kænd for at være. Vi var
ikke mange som deltog vid Lucia og julebordet på torpet
men vi gjorde så godt vi kunne med at tømme fadene.
Program for februar:
D. 06.02. Årsmøde lørdag kl. 13.
D. 14.02. Slå Katten af tønden søndag kl. 14.
D. 27.02. Svendefest lørdag kl. 13.
Med kolde hilsener Onkel Anders.

VEJLE
På en kold vinteraften, havde 13 Naver og Navinder fun¬
det vej til hytten til årets første møde, der blev indledt
med sang nr. 70, hvorefter Formanden ønskede godt nytår
og bød velkommen til de fremmødte. Steffen og Lloyd der
havde søgt om optagelse, blev herefter kaldt hen til " Det
runde Bord " hvor Formanden informerede dem om, hvad
det vil sige at være Nav, hvordan og hvor CUK opstod,
Navernes skikke og ritualer samt stoltheden ved at være
Nav, ligeledes de skikke- og ritualer der er lokalt, blev de
informeret om. Dette havde ikke afskrækket dem, begge
svarede ja til, at de ville optages, og efterleve det de var
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blevet informeret om. Forsamlingen rejste sig, og bød dem
velkommen i foreningen med Velkomstsangen. Når dette
læses, er Foreningens Vinterfest overstået, men formanden
opfordrede alligevel til at tilmelde sig til Festen den 16.
Januar. Man skulle tro, at Julen var vendt tilbage til Hytten
pga. den liflige Klokkeklang, der lød flere gange. En tak til
Johnny Vimmelman, der desværre ikke kunne være til
stede, men havde allieret sig med Ibsgaard, til at røre
klokken. De " Gæve Spillemænd " fik selvfølgelig "Blæ¬
ren". Som tidligere nævnt, havde Finn Olesen og Niller
inviteret "Enlige" til at holde Nytår i Hytten. Desværre var
der ikke tilslutning til dette, så de aflyste det, og vil måske
prøve en gang mere, men det vil tiden vise. Endnu en gang
et godt nytår til alle foreninger i ind- og udlandet fra
Naverne i Vejle.
Med kno

Kaj Referent.

ZURICH
Kære Navervenner, vi ønsker jer alle et forsinket GODT
NYTÅR her fra Zuerich Forening. Vores sidste arrange¬
ment i 2009, var vores traditionelle julefest for børn, på
hotel Landhus, der deltog 60 voksne og 20 børn, da vores
formand Peder havde budt velkommen, bad han børnene
om at kalde på julemanden, og da han endelig fandt vejen
til hotellet, bad han børnene om at komme op til ham på
podiet. Og efter ch-manier skal børnene sige et vers før de
får godteposen, der var mange gode indlæg til stor jubel
hos forældrene, selv den ellers så rolige Vivienne optrådte
med et sang indlæg sammen med Kimberli, og de høstede
også et stort bifald fra forældrene, derefter blev der serve¬
ret sprød flæskesteg, lavet af en Portugesisk kok på hotel¬
let. Derefter blev der solgt lodder til vores store tombola

Velkommen til ferie på Navertorpet,
Ingarö, hos Naverne Stockholm
W* Bokning 00468 5702 8604

Torpvägen 4
S-13464 Ingarö, Sverige

q/EVH/w% Øéns Værtshus W

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

som var opstillet og organiseret afAnnie Vilhelmsen, med
mange gode Priser fra vores Sponsorer, såsom Danske
snebajer fraAxel Petersen, og vin fra Wiener weingut's
forhandler fam. Gono-Jensen, under festen fik vi en julehil¬
sen fra vores tidligere kasser Frank Petersen, som nu stod
i det sydlige Sudan, som er på vej til Syd-Afrika sammen
med Anneliese, på motorcykel, hans rejsebeskrivelser
kann læses på tysk på deres hjemmeside,
www.anneliesefrank.ch
Med kno i bordet Flemming Vilhelmsen.

ÅRHUS
Julehulemødet den 18-12 var som altid godt besøgt! Der
var en gæst i hulen, en ung mand fra Knebel. Han ville
gerne have et par ting at vide om naverne og om at komme
på valsen! Traktementet denne aften er æbleskiver og
solbærrom. Rommen havde Kaj spædet op med stærkere
varer, den var ikke længere så sød efter blandingen, til
gengæld gav den en herlig løftet stemning i hulen! Bøde¬
kassen skulle tømmes, men inden da skulle der gættes på
indholdet i kassen, hver naver lavede en indsats, den der
kom tættest på beløbet vandt indsatsen, Otto var tæt på
beløbet, han omsatte straks sin gevinst, ved at slå på klok¬
ken ! P.S. Trods finanskrisen - var der hele 2400,- kr. I
bødekassen! Senere på aftenen kom koner og kærester i
hulen, de havde været ude at spise med kniv og gaffel!
Ved årets første hulemøde (i år den 8-1) var der en opti¬
mistisk og glad stemning - hvad bringer mon det nye år?
Det er som at åbne en bog, uden at kende handlingen -
svaret må vi vente et år på at få! Vi var mange i hulen
denne kolde januaraften. Vi har en tradition ved dette
møde at spise retur varmepengene op, således også i år, vi
fik en sildemad! Den høje hat var i brug to gange, da der
blev sunget blæresangen for Ole B. H. og Lis, begge slog
på klokken efter en veloverstået fødselsdag.
Hulemøde den 12-2.
Gule ærter den 27 - 2, derefter banko.
Hilsenfra smilets by. Lis

GLARMESTEREN
ej /tan* sventfe
Håndværker- og naversange

■ ' «kB 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

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,', 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 67,1"' • DK-4300 Holbæk.
E-mail: o.puggaard@hotmail.com
Produktion: imprint grafisk : 5572 6692

Dit lohcale øl ciepot

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

i§>telke'ö (Saötljauö
Hotelrestaurant

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

O
s/

<
r>

Jakon A/S
Byqningsentreprise
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

w
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

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

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 jj Arbejdernes Landsbank

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

Evt.: „Returneres ved varig adresseændring"

...vil du sejle
eller blot ro...
^ vi mødes på ^

v/Carl-JohanJensen
Slotsgade 35,9000 Aalborg- 98 12 15 89

^i;//

HAR.T * B-l L-t-ATSJi

^rkond/f
Set. Jørgens Park

SIL-k.EB.OTaq
TUF. Zé>&2.05±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

: 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

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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Ole Strange
Hele to mærkedage!
Ole Strange kan se frem til to store mærkedage i år! Den 12-3,
fylder han 50 år, og den 1 - 4, har han 25 års Naverjubilæum!
Ole var som ung i tømrerlære, men måtte opgive faget på grund
af sygdom. Ole ville gerne ud i Verden og har været mange ste¬
der, men nok mest i Indien og Bangladesh hvor han var volontør
for Dansk Santal Mission, I Bangladesh traf han sin kone Amita,
De bor nu i Ålborg - Ole er ansat ved Vejgård Kirke! Et Stort
tillykke med mærkedagene ønskes du af Århus foreningen,
L. Lindskjold

Randers Naverforening

AUBILÆUMSTRAVETUA?
1950-2010

Torsdag den 13. maj kl. 10
(Kristi Himmelfartsdag)

Vi starter fra Randers Bro

Turen går langs Gudenå og ender i Fladbro. Der er
forfriskninger undervejs, og frokosten er ægte, røde pølser.
Efter traveturen er der spisning i Hulen på Høvejen 17 i Vorup.
Vi håber på besøg fra flere foreninger. Tag gerne jeres fane
med, så vi kan blive et flot optog.
Tilmelding til spisning til Peter, tlf: 22 35 15 82 senest 6. maj.

Åbent Hus
I anledning afmin 65 års fødselsdago

holder jeg Åbent Hus i Naverhytten i Vejle
den 27/3 kl. 12 til ?

Med naverhilsen Hans Emborg
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FØDSELSDAGE
D. 12.03.2010 Ole M.Strange
50 år Postgårdsvej 11

9260 Gistrup

D. 13.03.2010 Ejner Petersen
70 år Solbakkevej 13

4180 Sorø

D. 16.03.2010 Arne Brogaard
75 år Nordre Ringvej 82

6000 Kolding

D. 17.03.2010 Arne Munk
65 år Ellebækvej 18

8250 Lystrup

D. 18.03.2010 Leif Larsen
60 år Hasserisvej 249

9000 Ålborg

Århus

Slagelse

Kolding

Århus

Ålborg

TAK - TAK - TAK - TAK

Tusind tak til Silkeborg - Vejle - Fredericia - HB -
Frode + Nancy og Kolding for telegrammer til mit 25 års
jubilæum.
Lars - Kolding

Tak for deltagelse ved min Fødselsdagsfest i hulen.
Tak for gaver og god hjælp.
Med venlig hilsen Ebert, Holbæk forening.

Tak for opmærksomheden til min 65 års fødselsdag, tele¬
grammer fra Vejle og H.B. og det store fremmøde på
dagen.
Med naverhilsen Ole H. Kristensen, Århus.

Jeg takker for al opmærksomhed til mit 25 års jubilæum.
Hilsen Jørgen Christiansen, Næstved

D. 18.03.2010 Ole Wiberg
65 år Slotsgade 7 A

4880 Nysted

D. 22.03.2010 Hans Emborg

Nysted

Vejle
65 år Højtoft 8

7100 Vejle

D. 22.03.2010 Arne Madsen Odense

80 år Allesø Norden 76
5270 Odense

D. 28.03.2010 Jens Kristian Ibsgaard Vejle
70 år Fredensgade 6

7100 Vejle

D. 31.03.2010 Tom Bristing Los Angeles
85 år 2224 Cooley PI

Pasadena CA 91104
USA

JUBILÆUM
D. 01.03.2010 Preben Tvilhøj Vejle
25 år Nyvej 6

7100 Vejle

D. 01.04.2010 Ole M. Strange Århus
25 år Postgårdsvej 11

9260 Gistrup

Tak for opmærksomheden til min 75 års fødselsdag. Tak
for telegrammer. Tak for fremmødet af H.B., Randers,
Århus, Hørning, Vejle, Fredericia, Herning, Odense og

selvfølgelig Sønderborg, der lagde hulen til.
Det var helt overvældende.
Med naverhilsen Rainer, Sønderborg

Arne Munk
65 år
Den 17. marts, kan Arne fejre sin 65 års fødselsdag. Arne
Munk er tømrer og har som sådan haft et travlt arbejds¬
liv. Det er ikke så ofte vi ser dig i hulen - men vi håber at
du snart lægger vejen forbi, så vi personligt kan gratulere
dig! Tillykke med dagen fra Århus foreningen.
L. Lindskjold
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Mindeord.
Det er med sorg jeg må meddele, at Vejle foreningen har mistet vort ældste medlem. Tage Prehn tog den 22. Januar 84 år
gammel ud på sin sidste rejse. Tage blev meldt ind i Fredericia i 1975, og som formand var det ham der lukkede forenin¬
gen i 1984, hvor Tage også meldte sig ud af foreningen. 1 1989 blev Tage igen meldt ind, og var med til at genåbne for¬
eningen i Fredericia. Tage var derefter sekretær i nogle år, og i 1999 flyttede han sit medlemskab til Vejle. I Vejle havde
vi glæde af Tage i en del år, især var der fest når Asger og Tage fortalte om hvordan de begge var blevet torpederet under
krigen hvor de begge sejlede. Tage afsluttede sit arbejdsliv ved DSB hvor han svejsede skinner sammen. Det var også
Tage der sammen med nogle andre af Fredericias medlemmer var på besøg i Hytten, og derfor fik lokal toget til at sætte
forsamlingen af ude ved Hytten. Tage vil være savnet i Vejle.
Æret være Tages minde.
Hans Emborg
Vejle

Slagelse Naverforening d. 29.01.2010.
In Memoriam.
Det er med stor sorg vi i dag har taget afsked med Jens
Peter Olsson som drog ud på sin sidste rejse
d. 23.01.2010. Han har i mange år skabt lys og glæde
overalt hvor han kom frem. Sådan var det også her i
Naverhulen i Slagelse hvor Jens Peter gerne underholdt
os med sine musikalske evner, sine små finurligheder og
sit, helt vidunderlige, humør. Den bedste betegnelse af
Jens Peter kan kun være: En herlis original. Dette ment

i ordets allerbedste betydning. Det var dog tydeligt for
alle at Jens Peter aldrig kom sig over Jeannes bortgang
for 2 år siden. Men nu er han hos hende og jeg er sikker
på at der er sang og musik hvor de befinder sig. Vore
tanker er hos Jens Peters familie.
Æret være Jens Peters minde.
På Slagelse Naverforenings vegne:
Erik Hjorth Andersen

HUSK TILMELDING TIL
PINSESTÆVNET I
FREDERICIA

Fredericia Selskabslokale
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Tilmeldingsblanket tilPinsestævnet i Fredericia 22 - 23 - 24 maj 2010

Navn:

Adresse:

Postnr: By:
CUK - Forening:
Tel.: E-mail.:

Pris Lørdag Søndag Mandag lait

Stævnemærke 90 kr xxxxxxxx xxxxxxxx

Huleaften pr. person 95 kr xxxxxxxx xxxxxxxx

Delegeretmøde pr. person 90 kr xxxxxxxx xxxxxxxx

Ledsagerudflukt / m. frokost 250 kr xxxxxxxx xxxxxxxx

Festaften 260 kr xxxxxxxx xxxxxxxx

Morgenmad søndag 35 kr xxxxxxxx xxxxxxxx

Morgenmad mandag 35 kr xxxxxxxx xxxxxxxx

Totalt beløb

Alle tilmeldinger skal være os i hænde senest den 15. april.
Tilmeldingerne fremsendes til

Vera og Jens J. Dam, Jens J. Ravnsvej 39, 7000 Fredericia
yera pam ju 28 96 94 jens j Dam xif. 40 59 66 54.

Beløbet indbetales/overføres til stævnets konto Sydbank Reg. nr. 7051 Konto
Ved tilmeldingen betales minimum 50 % af beløbet.

Husk! Påfør korrekt navn og forening samt telefonnummer.

SIDSTE TILMELDINGSFRIST 15. APRIL

Vel mødt i Fredericia til et hyggeligt Pinsestævne

Et velkommen til Pinsestævnet i Fredericia.
Adressen på lokalet er Vejle Landevej 110, men indkørsel til lokalet er bedst fra Bredstrupvej som er en sidevej til Vejle
Landevej, næsten lige for gavlen af selskabslokalet. Og her starter indskrivningen kl. 11.00. Herfra kører bussen kl. 13.15
ind til fanemarchen, som vil blive anført af 6.juli garden, så vi håber i møder talstærkt op til dette indslag, vi skulle jo
gerne være flere Navere end Garder. Vi går fra Bulowsplads kl. 14.00 og vi går til pladsen ved Landsoldaten, og her vil
fotograferingen finde sted. Når det er overstået vil bussen returnere til festlokalet, hvor indskrivningen kan fortsætte hvis
ikke man har fået det ordnet inden. Her starter huleaftenen også kl. 19.00. Når det er slut vil bussen køre den tidligere
annoncerede rute, samt hente dem der ønsker det søndag morgen og returner igen når festaftenen er forbi, men tingene
her vil være fuldt beskrevet i programmet som udleveres ved indskrivningen. Hvis man ønsker at køre til Fanemarchen
kan det anbefales at køre ad Vestre Ringvej, herfra køre ad Prangervej, videre ad Sjællandsgade, hvor man hurtigt får det
gamle Rådhus på venstre hånd, her skulle der være fine parkerings muligheder, så er der ikke mange skridt videre af
Sjællandsgade før man er på Bulowsplads. Nu vil jeg håbe at dette er information nok ind til i får programmet i hånden
ved indskrivningen. I modsat fald er i meget velkommen til at kontakte mig påTlf. 40 59 66 54.
Nu har jeg kun tilbage og ønske at rigtig mange vil besøge Pinsestævnet 2010 her i Fredericia som næsten er et centrum
her i Danmark, og i får en oplevelse i vil tænke tilbage på med fornøjelse flere år ud i fremtiden.
Med kno i bord
P.B.V. Jens Chr. Dam.

nr. 1050216
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BUDGET OG REGNSKAB FOR CUK NAVERNE 2009

INDTÆGTER
BUDGET 2009 REGNSKAB 2008 REGNSKAB 2009

KONTINGENTER 168.000 147.302 162.471
ABONENTER/ANNONCØRER 29.000 25.959 31.966
RENTER 2.000 3.396 2.145
INDTÆGTER IALT 199.000 176.657 196.582

UDGIFTER
UDSENDELSE AF DfS 113.000 97.984 106.748
PORTO ADM 3.500 2.962 532
CCEG BLADET 700 690 -

FORSIKRING 2.000 1.525 1.530
ADMINISTRATION 9.000 9.199 2.230
REVISION 4.500 4.218 4.268
HB MØDER 8.000 17.538 7.237
PINSESTÆVNE 10.000 25.304 9.050
BESTYRELSENS UDLÆG 27.500 27.500 27.500
GAVER-KRANSE-RUNDEDAGE 3.000 2.941 5.024
REJSER 5.000 13.756 4.000
ARKIV/HUSLEJE 5.000 8.704 4.319
EDB KØB/REP M.M. 3.000 10.679 -

INTERNET 1.000 682 1.778
UDGIFTER IALT 195.200 223.682 174.216
RESULTAT 3.800 -47.025 22.366

VARESALG
VARESALG 2009 28.000 26.352 23.990
VAREKØB (26.000) -24.099 -21.158
INDTÆGTER IALT 2.000 2.253 2.832

REJSEFONDEN 2009
BEHOLDNING 1-1-2009 34.674 36.490
INDTÆGTER 5.000 4.000
UDGIFTER -3.184
NY BEHOLDNING 31.12.2009 36.490 40.490
RESULTAT REJSEFONDEN I ALT 1.816 4.000

AKTIVER I ALT
OBLIGATIONSKONTO INCL REJSEFONDEN 110.568 86.307
VARELAGER ULTIMO 47.407 38.105
KASSEBEHOLDNING PRIMO 84.191 143.520
UDESTÅENDE 15.290 22.308
AKTIVER I ALT 257.456 290.240

PASSIVER
EGENKAPITAL 257.456 318.501
PASSIVER I ALT 257.456 318.501

Varelageret nedskrevet med 10%
Telegrammer nedskrevet til nul p.g.a. dårlig parafinbelægning.
Regnskabet er revideret og fundet i orden. Ingen bemærkninger til regnskabet.
Them, den 12-02-2010

Erling Rasmussen Erling Jørgensen^^^^^^^
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Generalforsamling.
I CUK- Fr.sund

09-04-2010. Kl.19.30.
Hulen i Græse gl. skole

Indkommende forslag skal være formanden i hænde
senest 8 dage før
Med kno i bordet.

Formand Kurt Rasmussen

BORAS
Et livstegn fra Borås CUK. Først en kedelig historie. For¬
eningen har mist 50% af sine medlemmer. Esper Bajlum
har flyttet til Vänersborg. Han hører ikke meget (og, abso¬
lut hører han kun det han vil høre), han taber i blandt hu¬
kommelsen og kan ikke finde hjem (det er han ikke alene
om) og han har svært at holde orden på sin medicin. Hans
datter er overlæge på sygehuset i Vänersborg. Så en
pensionærs lejlighed i Vänersborg vil blive det bedste for
ham. Og med 1 medlem, så bliver generalforsamlingen
altid enig i Borås. Jeg forstår at det ikke holder i længden,
så derfor har mit barnebarn Malin 24 år rejst til Australien,
og hendes bror Johan 21 år rejste den 28/01-2010 til Syd¬
afrika og når de kommer tilbage bliver de medlemmer i
CUK. SMART VAÜ

Bare de nu ikke gør som jeg, glemmer at komme hjem
igen. Bortset fra ovenstående er alt i sin orden i Borås.
Med NAVERHILSEN Otto Hansen.

FREDERIKSSUND
Ved hulemødet den 5. februar, sad vi 9 mand høj og ven¬
tede og ventede og ventede på dem der havde hulevagten,
men de kom ikke, og de kunne have fået det så nemt, for
Anna havde været i gang, hun havde lavet brunkål med alt
hvad dertil hører UHMMM, der er i altså gået glip af no¬
get, og Per den tøffelhelt havde spist hjemmefra for det
havde mor Gitte sagt han skulle, og hvad mutter siger
og ikke nok med det så havde Anna også en herlig kop
kaffe med, ja hun forstår at forkæle os. Per havde haft
fødselsdag så han slog på klokken. Tak for det. Arne var

rigtig i hopla og fortalte om sine unge dage i Frederiks¬
sund, det må have været omkring den tid hvor der var
vikinger. ;o) Dem der skulle have haft hulevagten i
marts har allerede nu (altså i god tid, tak for det) meddelt

at det kan de desværre ikke alligevel, så hvis der er andre
der har lyst, så ring lige til Kurt eller Arne.
Den 11. februar forventes hulen fuld af pensionerede
murersvende fra Nordsjælland der ankommer til Interna¬
tional drikketid, (KL.1030), og som traditionen tro skal
have Kurts hjemmelavede gule ærter med alt hvad dertil
hører. Til slut siger vi tillykke til Gunnar som har fødsels¬
dag den 23 marts. Vi ses den 5 marts hvor vi tømmer
bødekassen og se så at møde lidt mere talstærkt op.
Kisser

HUSK. Den 9. april holder vi generalforsam¬
ling, indkomne forslag skal være formanden i
hænde senest 8 dage før.

HERNING
D.20/1 havde vi hulemøde i Herning naverne. Men inden
jeg skriver om vores hulemøde vil jeg lige fortælle lidt om
vores tur til Mjød fabrikken i Billund d. 15/1.
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Vi havde fået tilladelse til at tømme bøde kassen og flotte
os lidt med en udflugt. Vi startede med at blive præsente¬
ret for vores chauffør som heldigvis havde fået et bedre
"look" end den chauffør som plejer at transportere os
rundt. Ikke nok med det nye "look" nej der var også sket
kønsskifte - ved nærmere øje syn fremgik det dog at vo¬
res nye chauffør, var vores naver ven Jørgens kone. Vi
blev transporteret lige så godt som vi plejer, så vi håber
Nina vil køre en anden gang så vi kan hælde lidt væske
på vores formand. Tak Nina det gjorde du godt. Vi kom
lidt forsinket frem til Mjød fabrikken for vores kasserer
kender vist ikke klokken - han mødte ikke op til tiden
MEN hvordan undvære kasse mesteren som havde ALLE

pengene, så vi måtte bare vente. Men ved ankomsten til
Mjød fabrikken var alting klar - vi blev budt velkommen
og kunne straks sætte os til bords. Vi fik noget rigtig dej¬
lig mad og STORE ØKOLOGISKE ØL - det med økolo¬
gien havde måske ikke den store betydning for os navere,
det var nok snarere alkohol procenten der blev studeret.
Så kom værten og tog os med rundt på mjød fabrikken og
vi fik prøvesmagt det hele. Nogen siger, at jeg skal nævne
at vi også smagte sennep fremstillet på fabrikken - idet
INGEN skal tro at vi kun interesserer os
for Mjød(alkohol). Så gik bussen hjemad - men det var
ikke lige hjem for alle, for nogen mente, at vi nu igen var

tørstige så hvor er det nærmeste værtshus. Det blev også
klaret - og det er mig en gåde hvordan BORGMESTE¬
REN kunne cykle hjem. Men det påstår han, han gjorde.
Tak til værten på Bryghuset det var en meget spændende
dag der kan anbefales. Så lidt fra hule møde. River var i
gang med at fortælle om hans gamle karriere som blad
omdeler. Han fortæller, at der var langt imellem kun¬
derne for et blad kunne nemt dække 3 til 4 husstande -
bladene gik jo på skift. River havde også lidt nyt fra hans
elskede ø Venø - han ved nemlig noget meget vigtigt - at
om sommeren drikker man øl og om vinteren laver man
børn på Venø! Så hvorfor er han ikke på Venø om vinte¬
ren? Og så en snak om mobil telefoner som var i følge det
oplyste var 1 kubik meter store da de blev indført - nu er
de ikke større end en tændstik æske MEN umulige at find
ud af. Borgmesteren er begyndt på body building på Her¬

ning sygehus - så pas på hvis i kommer til Herning. Kaj
Ove hævder at han går på et formiddagshold for gamle!
Vi snakkede lidt om det kommende general møde og vil
allerede nu huske jer på at mødet finder sted d.9/4 kl. 18.
Med kno i bordet
Jonna

HILLERØD
Til huleaftenen i januar ønskede vi hinanden godt nytår.
Herefter holdt Per foredrag og viste lysbilleder fra sit
møde med hvalerne ved Azorerne, en meget interessant
og lærerig beretning. Til hulemødet i marts vil Arne og
Ole fortælle om deres tur til CCEG-træf i Lüdersburg
ved Lüneburg i oktober 2009. Messen i januar var godt
besøgt. Alene, som Karl kom med og stegte sammen
med Hanne var guf, så det battede. Stor tak til begge for
indsatsen. Mange havde på tallerkenen mere end én
rand af åleben. Vores forårsudflugt bliver søndag, den
18.april. Turen i bus går til Cirkusmuseet i Avedøre.
Bagefter spiser vi i Ishøj sejlklubs restaurant "Humme¬
ren". Hele turen koster kr. 120.00. Entré kr.40.00, og
frokost, 3 håndmadder og en øl og en snaps, for
kr.80.00. Bustur og rundvisning på museet betaler for¬
eningen. Vi mødes ved bussen hos Hanne og Peder,
Blovstrød-Kongevej nr. 11, søndag den 18.april
kl.10,30. Hjemkomst samme sted mellem kl.16 og 17.
Deadline for tilmelding til Peder på telefon: 48 17 07 12
mellem kl. 15 og 19. Vi håber på stort fremmøde til dette
arrangement. A

Med kno i bordet

Bodensøgartneren

HOLBÆK
Den 22. januar var der 22 mødt frem til hulemødet. Ebert
som er æresmedlem, gav både mad og drikke hele afte¬
nen, i anledning af sin 80 års fødselsdag. Daffy havde
taget sin harmonika med, sådan bare for underholdning¬
ens skyld og det var en god ide. Arnes 10 års jubilæum
skulle også markeres denne aften med en plade i bordet.
1 plade, 1 hammer, 2 søm, 1 pincet til at holde søm med,
mange par briller og mange gode råd om hvordan man
slår søm i sådan en plade. Og det gik der en halv time
med. Der afholdes generalforsamling d. 19. marts kl.
19.30. Traditionen tro, starter vi med biksemad kl. 19.00.
Har du interesse i Oles biksemad, er der tilmelding til
Ole på tlf. 59 27 42 64 senest en uge før. En rigtig god
aften, som vores formand gik glip af, da han syntes det
var mere spændende, at føre sig frem i den store by. Vi
ønsker Erik tillykke med 80 års fødselsdagen d. 16.
marts.

TL
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HØRNING
Nyt fra HØRNING Trods sne og frost havde vi nogle
gode og sjove hulemøder. Den 4/12 var der julehule kom¬
sammen i en dejlig opvarmet møllekælder. Formanden
holdt ferie i de Forenede Imirater, der hvor Stein Bagger
også har været, så det var Kalle der bød velkommen.
Diverse oplysninger og et par sange blev der sunget in¬
den vi gik over til gløgg æbleskiver og banko med fine
gevinster. Der var ikke åben mølle op til jul, ingen til¬
skud fra kommunen til julemandens godteposer. Men der
er fremstillet en D.V.D. film om Hørning Mølles historie
gennem 150 år. Den blev vist på lokalarkivet med salg
for øjet. Det gav et pænt overskud til deling. Der er sta¬
dig flere D.V.D. film tilbage. Nytår 2010 var der vanens
tro nytårs taffel den 16/1. Vi kom i vores fineste festtøj,
stort son småt, klædeskabene er ikke lige hvad de er.
Inden det festlige og selskabelige var der lige nogle prak¬
tiske oplysninger og endnu et 10 års jubilæum der skulle
markeres. Alt sammen udført af vores hjemvendte for¬
mand. Vores hulemødre og hulekassen sponserede ma¬
den, det medførte en del ringen med klokken, selv Søren
gav en omgang fordi han fyldte år, nemlig 65. Han invi¬
terede os alle ud til Århus Nimbus klub til hyggeaften og
en snak om Nimbus motor cykel. Den 5. februar, igen
med en del sne omkring møllen holdt vi åben i hulen,
denne gang med forfatter og skribent Anne Lutzøft, der
fortalte om det at være skribent og forfatter, et interessant
foredrag og hvor svært det er at få godkendt og udgivet
en bog. Er man heldig og komme i medierne med sit
værk, selvbiografi eller en rejseoplevelse, så er ens bog
sikker på udgivelse. Der var en god spørgelyst resten af
aftenen indtil vi skulle hjem kl.23,59.
Med naverhilsen jens h.

KOLDING
Nytårsparole. Der var 20 da de fik formanden gravet fri
af sneen. En herlig dag, vi fik en ny på sponsortavlen.
AL BRODERI & KVIK HÆLEBAR var sponsor for ma¬
den, så det skæppede godt i den slungne kasse, så Lars
var glad, for det blev også ringet meget med klokken.
Lars fik overrakt 25 års nålen. Til hulemødet var vi den
sædvanlige lille flok, men der blev ringet godt med klok¬
ken.
Med kno i bordet Bent Skomager.

Til hulemødet den 26-3. 2010. Da Arne fylder 75 år, har
han lovet os gule ærter, når han har fået dem bælget og
malet gule, så det glæder vi os til. Da han gerne vil vide
hvor mange der kommer, vil I være venlige at give Lars
besked inden den 22-3 på telefon 22 51 39 49.
Naverhilsen Karen.

KØBENHAVN
Desværre var der ikke så mange til at fejre vores 111 års
fødselsdag. Selv undertegnede måtte med stor ærgrelse
melde fra. Undskyld fru Nielsen! Men dem der var, fik
en god dag, og kunne gå mætte og veltilfredse hjem først
på aftenen. Sådan da. Den 17.1. var der endelig atter
Søndagsmesse. Varmen fik man både på den ene og an¬
den måde. 27.1. stod vejret i et. Det var kun Hulemor og
far der havde fundet vejen frem til Hulen. Ærgerligt ær¬
gerligt, men det er i skrivende stund sgu' også en kold
tid. Hvis vejr- og andre guder ellers vil, er årets Sønder¬
jysk Awten planlagt til lørdag den 6. marts. Det er kl.
18.00, men det k a n være, at det bliver rykket til om
dagen. Men du kommer vel alligevel, 'ik? Thi Meier's -

altså ham der hedder Erling - og egnens færdigheder skal
nydes og kan absolut anbefales. Kom og gør i bogstavelig
forstand kål på lækkerierne. MOIN! Sidste tilmelding
den 2.3. til mig på mobil 26 73 88 65.
Så er der sør'me atter en Søndagsmesse den 21.3. Kom
du bare en tur i Hulen, man bliver helt saglig. Månedens
Svende-Hulemøde bliver tirsdag den 30.3. Til slut ind¬
kaldes hermed til CUK's & NRHF's ordinære generalfor¬
samling den 11.4. Mere herom i næste nummer.
Arrangementer:
6.3. kl. 18.00 Sønderjysk Awten

21.3. kl. 10.30 Søndagsmesse
30.3. kl. 19.00 Svende-Hulemøde
11.4. kl. 09.00 CUK's og NRHF's generalforsamling.
Med kno i bordet Niels "2m "

NYSTED
Hulemøde den 1. februar 2010. 7 svende var mødt til
hulemødet, og der var afbud fra Ulf og Birger som havde
problemer med at få deres køretøjer ud p.g.a. sne, så det
bliver ikke før marts at vi ser dem. Der var ingen som
meldte sig frivilligt til at deltage i Pinsestævnet, så det
bliver nok heller ikke denne gang vi skal deltage i
stævnet. Sommerudflugten blev til gengæld aftalt til at
løbe af stablen den. 14. maj og der blev nedsat et fest¬
udvalg til at sørge for det fornødne så ingen lider nød på
udflugten, udvalget består af Wiberg & Haugberg. Turen
går til Nakskov fjord hvor en sejltur på fjorden med den
gamle postbåd skal finde sted, efterfølgende indtages en
lettere frokost på et sted som overlades til festudvalget.
Sommerfesten i juni bliver holdt på Grundlovsdagen
lørdag den. 5. juni i Det Gamle Elværk, hvis det kan
lånes af Ib Foss Hansen. Ved Generalforsamlingen i
marts er følgende på valg til bestyrelsen, Willy Jørgensen
og Jens Kristensen og suppleant til bestyrelsen skal også
vælges. På aftens møde blev der gættet om indholdet af
bøssen og notater af medlemmernes gæt overladt i
Oldermandens varetægt indtil Generalforsamlingen hvor
bøssen optælles, der står en flaske brændevin på højkant
til vinderen. Til efterårsfesten med de tilhørende gule
ærter, er lokalerne i Stoppestedet booket til den 3. nov.
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Denne gang var Haugberg og frue som stod for aftenens
overraskelse, oksehaler med sovs og kartofler i rigelige
mængder, idet der var forplejning til 10 mand, så det var
bare at klemme på, dejlig og velsmagende overraskelse,
tak for det til Haugberg, ved næste hulemøde spises der
Brunkål og som denne gang er gratis i anledning af Gene¬
ralforsamlingen. Minderne blev sunget og det var tid
til at gå hver til sit. Med kno Oldermanden

NÆSTVED
Til hulemødet d. 05.02 bød formanden velkommen til 16
medlemmer samt Keld, der søger om optagelse og var
mødt for 2. gang. Flere af vores medlemmer har kontakt
med personer, der gerne vil se Hulen og høre om naver¬
bevægelsen. Vi ser frem til kommende besøg. Jørgen, som
er overflyttet fra København for en del år siden, har haft
25 års jubilæum i CUK. Han blev dekoreret med en nål.
Jørgen takkede for denne ved at meddele, at han altid
havde været på forkant med tiden, hvorefter han, som han
udtrykte det, "satte træskoene", et par flotte, gamle sorte
jydepotter. Det var nogen, han selv havde brugt. Jørgen
var senere vært ved benløse fugle, dessert og vin. Til
lykke og stor tak til Jørgen. Flemming Rønne takkede for
opmærksomheden ved sin 70 års fødselsdag. Kvitterede
med en omgang. Der var ikke andre store ting på program¬
met. Hermed indkaldes til generalforsamling. Den foregår
fredag d. 26. 03 kl. 18 i Hulen, Kompagnistræde 1,
Næstved. Forslag skal være formanden i hænde senest 8
dage før - gerne på mail. Mød talstærkt op og gør din
indflydelse gældende.
Med vinterhilsen ....Marianne

ODENSE
Til det første møde i jan. havde Ole haft 25 års jubilæum.
Det blev fejret på behørig vis. Vi havde et lille problem,
hvem skulle sætte nålen på Oles Jakke?? Det blev så
Børge som fik den ære. Vi havde samlet ind så han kunne
få en lille flaske eller to. - Ole kvitterede med at give
smørrebrød som vi siger tak for. Den 4. feb. var vi igen en
lille flok som trodsede kulde og sne og glat føre, skønt jeg
måtte en tur i sneen med cykel og alle mine varer over

mig. Nå men op kom jeg og videre på cykel. Man bliver
vel ikke væk fra et hulemøde. Der var flere som havde
haft fødselsdag og så var der omgange til alle og smørre¬
brød. Ja smørrebrødet betalte vi selv!! Det var også tiden
at „grisen" skulle slagtes. Den der kom laves på beløbet
var Jørgen som måtte give Ole en øl som havde det høje¬
ste beløb. Vi drillede ham lidt med at han nok havde talt
dem på forskud. Vi blev enige om at tage ned og besøge
Ragner til hans 75 års fødselsdag. Så det har vi nok været,
når i læser dette. Vi ses til næste møde.
De bedste hilsener pigen fra fyn.

RANDERS
Velkommen Freddy! Freddy er nu atter jyde og optaget i
Randers. Han havde en dejlig gave med: 2 øl - og en ad¬
varsel om ikke at drikke dem, da de har nået museums-
alderen. Til gengæld er der så altid øl i hulen... Og det
kan man jo komme til at trænge til. Hanne og Hans ankom
til hulemødet, lige da vi tog fat på "Når samlet er vor
naverflok", og da vi kom til "en øl eller to", bevægede
Hans sig op til baren i en gangart, der kunne gøre John
Cleese misundelig. Senere sørgede han så for klokkeklang
og blev behørigt sunget for. Til mødet var vi 11 medlem¬
mer og Arne fra Rømø. Det er altid dejligt at få gæster.
Efter den officielle del sørgede Jan for pølser og brød fra
fryseren. Hvor er det godt, vi har den... Peter, Freddy og
Bitten har været i Set. Andreas kirke og holdt foredrag om
naverne. Der var mange interesserede tilhørere. I skri¬
vende stund glæder vi os til fastelavnsarrangementet den
14/2. Det bliver hyggeligt at fejre det med Lars og dren¬
gene. Vi glæder os også til vores travetur Kristi Himmel¬
fartsdag. Husk at sætte kryds i kalenderen den 13/5.
Kno i bordet Helle

ROSKILDE
Hulemøde 29. jan., vi skulle have haft bankospil, men vi
var for få (10 stk.), men det meget hyggelig endda, vi gik
lidt før tiden p.g.a. tiltagende snevejr. Alle kom dog godt
hjem. Næste hulemøde26. marts, hule vagten har Anne
Lise og Mogens.
Mærkedage for C:U:K. Naverne Roskilde:
Gitte Rzenno 18 maj 75 år
Kristian Sørensen 31 dec. 65 år

SAMSØ
Husk Generalforsamling 5. marts kl. 16.30. Brunkål.
Husk at betale kontingent og tag bogen med til
Generalforsamlingen. Indkomne forslag sendes til
formanden 14 dage før. Håber på godt fremmøde da vi
har svigtet den senere tid.
Mv/r. Samsø forening.

SILKEBORG
Hvordan går det? skidt men bedre. Hvordan har du det så?
Vinterens glæder er jo lidt forskelligt for os, nogle kan
sidde inde i dage vis og have det godt med at læse i en
bog fx Der er kommet nogle gode krimier af disse popu¬
lære Svenske forfattere, atter andre skal helst ud og se på
byen hver dag, hvad end vi nu er til, så har hulen jo åben
hver onsdag og søndag + til disse gammeldags middags
retter, brunkål i januar som Ole og Boje havde frembragt,
ja sjældent eller aldrig før har jeg fået brunkål som smagte
så godt. Så de er dømt til næste gang som brunkåls fabri¬
kanter. Her i februar er det så ål på menuen, så igen noget
at glæde sig til, og til dem der ikke spiser slanger, er der
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paneret flæsk på menuen som glider fint med persille¬
sovsen hvad om det er ål eller flæsk. JO-jo fødselsdage
var der da også, Ole Eriksen og Børge Farmand gav et
sving, Børge dog med ført hånd,jeg mødte Børge Farmand
ovre i Rosengården, så vi fik os lige en lille snak, han
skulle have besøg af børn og børnebørn til kaffe og
Othello lagkage den dag, han havde lige været i Føtex efter
den. Det var dejligt at møde Børge frisk i hovedet men
dårlig i benene, men han ville komme til store badedag på
Silkeborg Bad den 7. august. Hvad kan marts så byde på?
Den 6. marts kl. 17 er der de meget omtalte gule ærter, mon
vi får haler igen i år, sidste år var der nogle meget fine haler
og der var nok af dem så. Så husk at skrive jer på ved
Vagn. Den 27. marts er der forårs generalforsamling kl. 10,
som bliver afviklet ifølge vedtægterne, forslag til ved¬
tægtsændringer + alle andre forslag mindst 8 dage før til
formanden eller høvlbænken. Dog starter vi op med kaffe
og rundstykker kl. 9, husk der er ingen syge eller svage,
for så må alle til Doktor Nielsen først. Igen skriv jer på
listen ved Vagn, så han ved, hvor meget der skal indkøbes.
Vi ses i hulen.
Hold jer varme og fugtige her i vinters kulden.
Skriverkarlen

STOCKHOLM
Vor kasserer Christian Olsen har planeret en tur til
Norrtælje den 17. april til en industri, hvor alt fins, som om

personalen er gået til frokostpaus, og vi bliver guidet
rundt. Chriss er kommet tilbage fra Thailand, og han har
viset foto fra sit bygge dernede. Naboerne der kalier det
paladset eller temlet. Nu skal han opereres for sit dårlige
ben, så han kan blive frisk igen. Nytårsmessen med lidt
rester fra julen er klaret af, og på torskmiddagen var vi tolv
personer til soppe, torsk og is med romtopf, det var popu¬
lært og godt.

PROGRAM FORMARTS:
D. 06.03. Månedsmøde lørdag kl. 13.
D. 13.03. Whist lørdag kl. 10.
D. 20.03.Whist lørdag kl. 10.
D. 27.03. Svendefest lørdag kl. 13.
Med naverhilsen Onkel Anders.

VEJLE
Hulemødet den 5.februar havde "Trukket" 11 Naver og
Navinder af huse, og mødet blev indledt med nr:77, hvor¬
efter Formanden bød velkommen. Han havde været i Es¬
bjerg for at sige hej til Horst, der helbredsmæssig ikke har
det så godt. En hilsen fra Erik (ligeledes Esbjerg). Forman¬
den havde både hilsen og mønt til en omgang fra Horst -
Tak for det. Der blev fra både Formand og Kasserer sendt
en meget kraftig opfordring af sted, til de medlemmer der er
"lidt" i restance med kontingentet, til at få det afklaret sna¬
rest. Derudover pointerede formanden meget kraftigt, at
alle dvs. både Naver og gæster har pligt til, at udvise en
sømmelig og anstændig opførsel, når de er i Hytten, eller
deltager i sammenkomster. Med dette mener Foreningen i
Vejle, at nedsættende og - eller racistiske udtalelser vil
under ingen omstændigheder accepteres. Hvis ikke dette
kan efterleves, er konsekvensen den, at de personer, der
udviser den adfærd, ikke er velkommen hos Navere i Vejle.
Når vejrguderne har "Fundet" lidt lunere vejr, så vil bla.
varme og airconditions anlægget blive monteret i Hytten.
Efterfølgende blev der drøftet forskellige ting, og sunget
en sang eller to. Selv om det er i god tid så HUSK, at der er
Generalforsamling fredag den 9.april, så sæt et stort kryds i
jeres kalender den dato.
Med kno

Kaj Referent.

ÅRHUS
Vi har ikke haft hulemøde siden sidst udkomne blad - men
vil lige her minde om at der er GF den 9 april!
Hulemøde den 12-3, Hulemøde m/ledsager den 26 - 3.
Hilsenfra smilets by. Lis

Velkommen til ferie på Navertorpet,
Ingarö, hos Naverne Stockholm

Bökning 00468 5702 8604

Torpvägen 4
S-13464 Ingarö, Sverige

^/EV£/w% ^ Øéns Værtshus W

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

M Al GLARMESTEREN
oj Kan* øvende
Håndværker- og naversange

IMjflJ Gårdsange, Sømandssange
Giro 413 klassikere

MBmHH 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



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

Dit lokzale e>l depot

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

g>telke'ö #aötljauö
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

Hf
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

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

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 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

624
FRODE ZRCHfiRlflSSEH
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DANMARK

RUSTRUPVEJ 26B

LOUDflL
8653 THEM

Evt.: „Returneres ved varig adresseændring"

...vil du sejle
eller blot ro...
^ vi mødes på ^

v/Carl-JohanJensen
Slotsgade 35,9000 Aalborg- 98 12 15 89

V>BN

H€ST
SIL-KttOTZjq

TUF. Z6ZQ.05-L5

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

MR.T * "fe! LUATSÜ

oerk«nd/<0
^3^ Set. Jørgens Park. Jørgens ]

55 72 11 95

-\. / A

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
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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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FORÅRSTUR TIL SCHLESWIG
30• april til z. maj 2010

CBededagsSerien)

Herning laver på ny en tur til Langstedt. Turen starter fra Herning kl. 08.00 og så er der opsamling ned
gennem Jylland. Der er dansktalende guide på udflugter. Prisen er 1.200 kr. (158 Euro) incl. 2 gange
morgenmad og 2 gange aftensmad samt de 2 overnatninger. Tilmelding er efter først til mølleprincippet
og sidste frist er fredag den 14.04.2010. Der bedes man senest indbetale eller overføre 1.200 kr. til
Danske Bank 4665 - 3474020428. Husk navn og adr. på indbetalerne.
Tilmelding til: Flemming Laugesen, Vestparken 28, Lind, 7400 Herning - 97 22 25 88.

De tre vise spillemænd.Stelkes Gasthaus i Langstedt

HUSK TILMELDING
TIL PINSESTÆVNET
I FREDERICIA

DEN 22-23-24 MAJ

SIDSTE TILMELDINDSFRIST15.APRIL
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FØDSELSDAGE

D. 01.04.2010 Inga Pedersen Stockholm
75 år Smiths væg 6 A

S- 132 39 Saltsjø-Boo
Sverige

D. 08.04.2010 Ole Bøwig Odense
65 år Brandsøvænget 4

5000 Odense C

TAK - TAK - TAK - TAK

Tak for opmærksomheden ved mit 25 års jubilæum.
Med naverhilsen Preben Tvilhøj, Vejle.

D. 20.04.2010 Leif Ove Nielsen København
65 år Bremensgade 20, 2 th.

2300 København S

D. 23.04.2010 Hermand Sigurd Jespersen
85 år Gadekærvej 10, Sejlflod

9280 Storevorde

Ålborg

Tusinde tak
for den venlige deltagelse og al den hjælp vi har fået I
forbindelse med „Polarbagerens" Jørgen Egholm Larsens
bisættelse fredag den 26. februar fra Svinninge Kirke
Tak for alle blomsterne og de sukkerærter trøstende ord.
Benjamin, Mikael og Ann-Kathrine

D. 24.04.2010 Eigil Jensen Sønderborg
65 år Møllegade 51

6400 Sønderborg

JUBILÆUM

D. 01.04.2010

25 år
Ole M. Strange
Postgårdsvej 11
9260 Glostrup

Århus

D. 19.04.2010 Bjarne Madsen Holbæk
25 år Elmegården 63

4450 Jyderup

ÅBENT HUS
I anledning af min 75 års dag (den 13. april), holder jeg
åbent hus lørdag den 17. april kl. 10.00 - 15.00.
Det foregår I beboerlokalet Ejsingevej 36, kælderen. Bus
166 går næsten til døren og går fra Husum torv. Jeg glæ¬
der mig naturligvis til at se så mange som muligt.
Johnna Olsson, Naverven i København

Mindeord.
Det er med stor sorg at vi her fra Kolding forening har
måttet sige farvel til vores naverbror Ejner Emil Nielsen,
som er taget på sin sidste sejltur. Som ung har han sejlet
på de syv have som Bager og Kok. Derefter har han haft
Bagerbutik her i Kolding, og en slags grillbar på havnen,
hvor han blev kaldt Elvis. Når han kom til vores hule¬

aften, var vi sikker på at han havde en fantastisk Lag¬
kage og andre gode ting med. Til sidst så vi ikke meget
til ham på grund af sygdom, men vi vil mindes ham som
en rigtig god naver. Æret være hans minde.
Kolding forening.

TIL RANDERS NAVERHULF

DET HELT STORE GRIN KOMMER

FREM, NÅR JEG LÆSER I D.F.S. AT MIN
FØDSELSDAGSGAVE TILFREDDYS 60
ÅRS DAG, (2 BESKEDNE JUBILÆUMS
ØL FRA 1972 + MEDFØLGENDE KOM¬
MENTARER) BLIVER VIDEREGIVET TIL
RANDERS HULEN. AT DEN FIK SÅ STOR
GAVEVÆRDI, AT HELE RANDERS HU¬
LEN FÅR DEL I DEN, DET OVERSTIGER
MIN FANTASI - OG DEN ER ELLERS
TEMMELIG STOR.
K.I.B. JOHN PUL, HOLBÆK NAVERNE.
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HB møde - Fredericia 6. marts 2010 - kl. 10:00
1. Formandens beretning
Først vil jeg byde velkommen til de fremmødte til årets første HB-møde. Dernæst en tak til Fredericia Naverne for at de
endnu en gang vil lægge lokaler til dette møde. Vi kan nu se frem til et par måneder, med en del arbejde og tilrettelæg¬
gelse af det kommende Pinsestævne, der i år bliver afholdt i Fæstningsbyen Fredericia. På delegeretmødet i Silkeborg,
tilkendegav Samsø, at de ville stå for værtskabet af Pinsestævnet 2011. HB har modtaget en skrivelse fra Bestyrelsen på
Samsø, hvori de tilkendegiver, at pga. dalende medlemstal, ser de sig ikke i stand til, at afholde Pinsestævnet. Vi må så
håbe, at en anden forening vil træde til, når emnet kommer til debat på Delegeretmødet til Pinse.
Endnu en gang velkommen, og HB håber på et godt og sagligt møde.
2. Beretning fra hovedkasserer: Regnskabet er gennemgået. Et par foreninger mangler at betale. Se at få det ordnet.
3. Redaktørens beretning: Redaktøren er godt tilfreds. Bladet kommer til tiden. Foreningerne bedes gennemgå adresse¬
lister, da der er problemer med adresser og fødselsdage. Rettelser skal også sendes til hovedkasserer.
4. Arkivet: Arkivaren kommer et par gange om måneden i arkivet. Arkivaren har foreløbig afskrevet et par hundrede
A4 sider fra gamle protokoller. Samtidig styres medlemskartoteket, der går ca. 100 år tilbage.
5. Afholdelse af pinsestævner i forbindelse med foreningsjubilæer: Formanden må desværre bedrøve Fredericia med
at de ikke har 90-års jubilæum i år, da foreningen har været lukket ned fra 1984-1989. Derfor kan det kun betragtes som
90-års stiftelsesfest.
6. TÆNKETANK: Forslag til tænke-tank: Jeg har en formodning om, at en mindre gruppe bestående af f. eks. 1 mand
fra hver naverforening, vil kunne hjælpe den enkelte forening m.h.t. en medlemstilgang, hvis man får nogle værktøjer i
hånden. Måske skal man i første omgang forsøge at begrænse medlemsafgang. Det behøver ikke nødvendigvis at være
formand eller kasserer, men det skal være personer der har visioner angående CUK og som vil gøre et stykke arbejde
med at få sådan en tænke-tank til at fungere. Hvor mange gange om året man skal mødes, kommer an på behovet. Alene
det at kunne tale sammen om, hvad der skal gøres i de forskellige foreninger m.h.t. økonomi, medlemspleje og hverv¬
ning af nye medlemmer vil jo give nogle inputs til deltagerne. Er dette noget du kunne have interesse for, bedes du hen¬
vende dig til Erik Andersen, formand for Slagelse.
7. Evt.: Intet
8. Ny mødedato: 22.05.2010 i Fredericia.
Referent Ove.

USA CALIFORNIEN, LOS ANGELES 6. APRIL - 21. APRIL 2009 2 DEL.
Den 10. April 2009, op kl. 0730 pakke, morgenmad, checke ud, kostede knap 150 dollar for 3 overnatninger (ca. 850
kr.), og så af sted kl. 09.15, fandt en tankstation og fik fyldt op, ellers gik det med et par stop mod L.A., og Connie og
Kent, hvor vi ankom kl. 14.30, satte os på terrassen og nød en øl, men temperaturen er faldende, omkring 17 til 18 gra¬
der, mens den i Nevada og Arizona havde været helt oppe omkring 25 til 30 grader. Kl. godt 17.00 kører vi til Naver¬
hulen sammen med Kendt, Connie kommer direkte fra arbejde, der skulle være hulemøde, men dette uden damer, de
skulle i byen for sig selv. I hulen mødte vi mange af aftenens gæster og der var "Happy over", indtil kl. 19.00 da var der
spisning, for mændene, vi fik lidt sild med snapse og øl til, herefter kartoffelmos med sprængt svinekam, bløde løg og
ærter og gulerødder, med is til dessert. Efter spisningen et kort hulemøde, hvor enkelte meddelelser blev læst op og
nogle honoratiores nævnt, hvorefter der var kaffe og småkager. Der fortsattes med happy-over. Kl. 23.00 kørte Connie
hjem og vi tog med og lod bilen stå til næste dag, vor der skulle være festaften, hjemme og i seng omkring kl. 23.30-
24.00.
Den 11. april 2009 stod vi først op kl. 08.45 og var de første oppe, og kl.
ca. 09.30 var der fælles morgenbord på terrassen, Else, Connie, Kent og
mig. Afslapning på terrassen, en bytur med Kent, til div. forretninger og
fortælling om byen. Kl. 17.00 kørte vi til hulen til festaften. Vi ankom kl. ca.
17.30 fik et par glas til at starte med og der var reserverede pladser, vi sad
bl.a. sammen med Lillian og Bent Thomsen, fra Calgary. Der blev serveret 3
retters menu, dejlig mad og vin ad libitum, et ganske fortrinligt mærke, og
endelig kaffe og chokolader til sidst. Undervejs til middagen blev der holdt
diverse taler og et par udnævnelser, bl.a. vor vært Kent Hanson, blev æres¬
medlem og fik overrakt bevis herpå. Endvidere var der overrækkelse af
erindringsgaver fra div. fremmødte foreninger, Calgary, Odense, Vejle,
Næstved (HB), Århus, Hillerød, Herning, Thorshavn, og hver forening fik en 1,75 liter Jack Daniels med, samt et musik
CD og en DVD med foreningens historie. Denne aften var vi hjemme omkring midnat og vi hørte dagen efter at de sidste
først var stoppet omkring kl. 01.30
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Den 12. April 2009, stod op kl. 08.30 og gjorde os klar, kørte til hulen, kl. 09.30, hvor der var arrangeret Breakfast,
"Slukefter", og der ventede os et overdådigt morgenbord, og rigeligt af alt, lige fra brød, pålæg, ost, frugter m.v. Der
blev også serveret champagne, og en bitter eller to blev det også til. Kl. ca. 13.00 sluttede Else og jeg, vi ville besøge et
forretningscenter, anbefalet af bl.a. Connie, at Else ville kunne lide at se dette, vi fandt det også, men det var lukket
p.g.a. Påske søndag. Vi kørte så i stedet en tur til Hollywood og gik en tur på Sunset Boulevard, meget sjovt. Men vi
kørte hurtigt tilbage til Glendora, Kent og Connie,s bolig, hvor vi nød resten af dagen på terrassen, Otto var en tur i
poolen, og ellers spiste vi på terrassen, og gik tidligt til ro. Kent og Connie kom først hjem omkring midnat, fik vi fortalt
dagen efter.
Den 13.April 2009, op kl. 07.30 morgenmad, pakke kuffert og kl. ca. 10.00 på farten mod Solvang. Det kørte bare
derud af, og første stop gjorde vi i Santa Barbara, hvor vi spiste på en restaurant ude på en træmole, hvor vi også gik en
tur efter spisningen, hvorefter vi fortsatte til Solvang, hvortil vi ankom omkring kl. 14.00 og indlogerede os på Best We¬
stern, 82 dollar for en overnatning, ca. 475 kr. med morgenmad og kl.
14.30 var vi på værelset og installerede os, hvorefter vi gik en lang tur
i den lille by, som er meget præget af danskheden, overalt med danske
navne, dannebrogsflag overalt, selv rundetårn m.v. er bygget i mini¬
udgave i byen, vi gjorde en lille ølpause på en bar, og vendte tilbage
til hotellet og tog os en lille pause. Senere gik vi ud og handlede lidt
ind og spiste på værelset, da Otto havde lidt hovedpine og vrøvl med
maven, hvorfor vi gik til ro kl. 20.00 og sov helt til næste morgen kl.
07.00, det var en dejlig lang nattesøvn, og hovedpine og maveonde
var overstået.

Den 14. April 2009 kørte vi efter morgenmaden allerede kl. 08.15 mod Kystruten Al, mod San Francisco, en dejlig
morgentur og efter ca. 1 time og 45 minutter kom vi til Highway 1, og kørte langs denne med et par stop, spiste lidt og
tankede op, og det var en dejlig og snoet tur op og ned langs kysten hvor der var den smukkeste udsigt over Stillehavet,
og ved byen Montery kørte vi tilbage til hovedvej 101, og derefter direkte til Dan Francisco og fandt et hotel, "Heig

Leigth Motor In", i det centrale del af byen, her var prisen på et
værelse 110 dollar pr. nat og vi bookede for 2 overnatninger med
morgenmad. Vi drak en øl på værelset, tog lange benklæder på det
var ikke særlig varmt her i San Francisco, og gik en tur, vi havde
været fremme kl. 16.00. Det to ca. 20 minutter at gå fra hotellet til
havneområdet, hvor bl.a. Fishermann,sWarff ligger og næsten alt
turisme udgår eller finder sted i området, der var alt med sejlads,
sporvogne, tøjbutikker, restaurationer og meget meget mere, og vi
fandt de steder og ting vi ville besøge eller udføre næste dag,
nemlig Kabel-car banen, Golden Gate broen, og en sejltur i bug¬
ten omkring Al Catras, efter at have spist en pizza som vi tog med
hjem på hotellet gik vi til ro kl. 21.00.

Den 15.april 2009, op kl. 08.15, efter bad hentede jeg morgenmad i receptionen, vi spiste på værelset og derefter kl.
09.15, gik vi til "Down Town", det tog ca. 1 time, op og ned at stejle gader, men vi kom da frem til Kabel-banen,s start¬
sted, købte billetter og da der var kø kom vi med i løbet af ca. Vi time, og nu kørte vi igen op og ned ad de stejle gader i
S.F. gader og sporvogn kendt fra film og TV, vi endte efter ca. Vi time i minefeltet ved Fischermann Warff.
Herfra tog vi på sejltur kl. 11.15 ud under Golden Gate Broen, langs bugtens kyst og tilbage, hvor vi sejlede rundt om Al
Catras, og så denne fængsels ø fra alle sider, det var ret imponerende, der var dog et andet rederi, der sejlede til øen,
hvor de satte folk i land så de kunne ved selvsyn se bygningerne inde og ude, men tiden for os var knap, så det må blive
næste gang. Herefter handlede vi lidt, og begav os tilbage til hotellet og spiste frokost. Tog herefter bilen og kørte over
Golden Gate Broen, og over til en lille by "Sausulito", her var vi i banken og veksle penge, det viste sig af en af de bank
ansatte havde en bedstemor i København, han kunne sige få
ord på dansk, ganske morsomt, vi gik videre og der var et dej¬
ligt område med husbåde af en hver art i dette området, og kl.
ca. 16.30 vendte vi tilbage over Golden Gate, pris 6 dollar, vi
var trætte så på hotellet drak vi et par øl, spillede lidt kort, før
aftensmaden. Vi spiste på værelset og drak en fl. rødvin, spil¬
lede lidt kort og gik tidlig til ro kl. 2100.

Fortsættelse følget
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Formandens Spalte.
Vi i HB er nu påbegyndt arbejdet med at få tingene gjort klar til Delegeretmødet på Pinsestævnet, så derfor vil jeg endnu
en gang, selvom det kan lyde trivielt, opfordre foreningerne til, at give mig en besked om, hvor mange Delegerede der
kommer, så materialet der skal bruges, er i orden. På det netop afholdt HB-møde i Fredericia var det" Lidt skuffende "
at der udover Jens Chr. og Vera kun var mødt et medlem op, for at deltage i mødet. Hvis dette er en indikation om, at HB
i de forløbende par år har synliggjort sig, kan vi i HB kun være tilfredse med dette. Så har vi opnået en del af det, vi satte
som et afmålene for et par år siden. Mød talstærk og vel forberedt op til Pinsestævnet i Fæstningsbyen Fredericia.
Med kno

Kaj Jepsen, Formand CUK.

FREDERICIA
Hulemøde den 4/3 2010. Så er der igen nyt fra Fredericia
efter et aflyst hulemøde på grund af vintervejret. Der var
mødt 16 medlemmer op til hulemødet det er meget fint
vejret taget i betragtning. Aftnen startede med sang num¬
mer 73, der blev sunget 2 gange så alle kunne nå at være
med. Så blev der spist lækker flæskesteg med tilbehør.
Efter maden bød formanden velkommen, og fremviste
derefter stævnemærket som blev godkendt med et stort
flertal. Nu er alt klar til pinsestævnet, vi mangler bare en
masse tilmeldinger. Så vel mødt i Fredericia den 22-23-24
Maj. Nu nærmer tiden sig at der er generalforsamling, det
er torsdag den 8. april, kl. 19:00. Husk nu at møde op så
du kan være med til at stemme til valgene af de forskellige
poster der skal besættes. Så skal jeg lige igen opfordre
foreningerne om at tænke på de navere der bor i andre
lande, måske vælge en af dem til årets naver. Tænk over
det når I skal stemme. Tilbage til mødet som indeholdte
mange diskussioner som ej skal refereres her. Det skal dog
også med at Johan opførte et flot klokkespil, tak for spillet
og drammen. Aftnen sluttede i god ro og orden, slut for
denne gang, mere nyt til april.
Med kno i bord

Philip

FREDERIKSSUND
Så kom hulemødet i marts måned og med det var det tid til
det årlige gætteri om, hvor meget der var kommet i bøde¬
kassen i det forgangne år? Der var mødt 15 op til denne
aften der i blandt sayber Arne (Hulefar), som berettede om
sin færden på en computer. Det var ellers Karsten & Inge,
som skulle have hulevagten, men da de var taget på skife¬
rie, blev det Kurt & Kisser, som overtog i stedet. De bød
på en trafik middag. Den bestod af Røde Pølser - Gule
kartofler & Grøn kage, det kan man da kalde en trafik
middag. Men det skulle vise sig, at det næsten blev til et
sønderjysk kagebord, da Anna kom med en hjemmebagt
æblekage og Bente med en ligeledes hjemmebagt roulade,
der manglede kun en Sønderjysk rugbrødslagkage. For¬
manden bød velkommen og berettede, at vi var et par
stykker fra foreningen, der var til Jørgen Larsen (Polar
Bageren) bisættelse i Svinninge kirke. Jørgen Larsen var
medlem i Holbæk. Vi mindes Jørgen, da han altid kom

med brød til os, når vi var på Mørkov kræmmermarked.
Ligeledes kom formanden med den beske på, at vi kan
vente besøg i hulen af Skibby lokal forening torsdag d. 25.
maj 2010, da de har ønsket, at besøge os, og høre nærmere
om naverne. Da vi så skulle til det årlige gætteri om, hvor
meget der var i bødekassen, blev konkurrencen udvidet til,
at også omhandle vægten på det indkommende beløb i
bøde kassen. Vægten på beløbet var 3.535 g og det var
Poul Berg, der kom tættest på med et bud på 3.100 g og
der var kommet et beløb på 1.951,75 som Poul-Erik kom
tættest på med et gæt på 1.990 kr. På et tidspunkt kom
Bente Berg til at gå ind i klokken og med den beske, at,
den betaler du Poul. Det viste sig at Bente har haft fød¬
selsdag. Vi takker mange gange. Efter et par hyggelige
timer, var det på tide at bryde op. Husk at der er general¬
forsamling fredag d. 9. april 2010 kl. 19:30, så mød op,
der her, at du kan være med til at præge foreningens ve og
vel.
Med kno i bordet Jan Johansen.

HILLERØD
Vores generalforsamlingen den 12.februar forløb godt.
Referat og beretning for 2009 er udsendt til dem, som ikke
var mødt op. Hanne havde lavet en dejlig skipperlabskovs
som var til 6 kokkehuer. Til lørdagsmessen serverede vo¬
res chefkok med gemal en ægte ungarsk gullasch, så man
kunne høre det store suus fra pusztaen, og hertil en ægte
hjemmelavet blommebrændevin fra en smed i det tidligere
Østrig-ungarske Rige! Vi nød det hele med stor velbehag.
Vi har vores huleaften den 9.april, men lørdagsmessen den
24. april er aflyst, da vi jo søndag den 18. april har vores
forårsudflugt til Cirkusmuseet. Se derom i marts-svenden.
Husk tilmelding hertil hos Peder Hellerup på tlf. 48 17 07
12 mellem kl. 15 og 19. Deadline er den 31. marts. Den
24. april foreslår jeg, at vi besøger Københavner-naverne.
De har denne dag den årlige Schweizer-aften, hvor alle
drikkevarer og den faste føde er fra Schweiz, dog ikke
kartoflerne. Det kan varmt anbefales! I melder jer selv til
hos Niels "2"meter. Se nærmere under København i sven¬
den. Her er både deadline og tlf.-nr. Glædeligt forår og
god Påske.
Med kno i bordet.
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HOLBÆK
Ved mødet d. 19-02 fik vi den meget kedelige medde¬
lelse, at polarbageren, Jørgen Larsen, d. 19-02 om mor¬

genen var taget på sin sidste rejse. Det er jo altid trist at
høre om et trofast medlem, som ikke er blandt os læn¬
gere. D. 19-04 har Bjarne Madsen 25 års jubilæum i
C.U.K. Herfra skal lyde et stort tillykke på dagen. Ved
hulemødet d. 16-04 vil Ole, vores formand, holde et fore¬
drag om sin og kollegaers arbejdsindsats på Amalienborg
ved renoveringen. I har måske set det færdige resultat på
TV. Det vil handle om de ting vi ikke så på TV rent ar¬
bejdsmæssigt.
TL

HØRNING
Fredag den 5. marts, en flot og solrig dag, ikke noget
med snestorm, havde vi et ferieminde foredrag med dias,
om Vietnam. Eivin og Erik havde været en tur i det for¬
jættende land i 2009. Det var virkelig interessant at se og
høre, selv for en gut der har været på de kanter i 60.erne,
hvordan landet er kommet på højkant efter den mange¬
årige krig, først med Frankrig, senere U.S.A. Stemningen
var igen højlydt blandt os fremmødte. Der gøres hermed
opmærksom på at der er Generalforsamling fredag den 9.
april 2010 i Møllekælderen kl. 19.00, derefter spisning,
tilmelding til hulemødrene.

KOLDING
Hulemødet d. 26-2. Det var ret godt besøgt så det var rart
at se så mange, på grund af al den sne vi har haft, så
havde de da gravet sig igennem. Vi håber da at det snart
er over med snevejret for denne gang, men man ved jo
aldrig om de vejrmænd lover hvad de holder. Ellers en
hyggelig aften med både klokkeklang og Lars gode mad
og til sidst med vores irske kaffe. Verner og jeg er jo hel¬
dige at blive kørt hjem af Bents Lis. Som omtalt skal vi
have gule ærter næste gang, håber vi ser mange d. 26-3.
Til slut holder vi Generalforsamling ifølge lovene d. 23-
4, kl. 20.00, en uge før på grund af Bededag. Husk kon¬
tingent skal betales inden G.F.
Naverhilsen Karen.

KØBENHAVN
Fastelavn blev fejret behørig vis. Næsten da. Vi var enige
om at give tønden en chance, så den blev sparet til næste
år (det er jo sparetider). Men naturligvis fik vi en pragt¬
fuld eftermiddag, hvor absolut intet manglede. Og vi fik
tarteletter! Mums! Hvem var med fra nabolandet? Arthur
den brave mand. Til Svende-Hulemødet den 25.2., var vi
7 (mit lykketal) der havde en yderst gemytlig aften. Det
er sgu' skønt at komme i Hulen. Tænk hvis vi ikke havde

Sønderjylland! Så stod det nok sløjt til med deres grøn¬
langkål, kålpølser m.m. Så vi kunne i bogstavelig stand,
puste ud efter at have nydt lækkerierne den 6.4., og så i
dagslys! Tak til Erling & Co. for en pragtfuld middag,
selvom der absolut ikke var megen rester tilbage. Mojn
alligevel. Der indkaldes hermed til vores årlige ordinære
generalforsamling søndag den 11. april. Vi starter med
morgenbrød kl. 09.00. Cirka kl. 09.30 starter den fælles
CUK- & NRHF generalforsamling der nu om dage varer
ca. 1 time. Så alle kan være med til at bakke op om vor
beståen. Det passer med at vi derefter kan afholde
Søndagsmesse kl. 10.30. Alle er velkommen og eventu¬
elle forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage
før. Indkaldelsen sker i henhold til vedtægterne. Det si¬
ges at den efterfølgende messe står på gule ærter, og det
er ikke fordi vi bagefter er gule og blå. Lørdag den 24.
april må det være forår. Der er nok ingen alpevioler at
skue, men en traditionsrig Schweizeraften. NAM NAM!
Men som andre arrangementer, forsøger vi nu at afholde
det om dagen. Check med undertegnede når du tilmelder
dig. Du ved hvad du går ind til, så der er absolut ingen
undskyldning for ikke at deltage og mærke den friske luft
af alper. Sidste tilmelding er den 18. april til underteg¬
nede (eller i Hulen). Mobil 26 73 88 65 eller fastnet
33 15 09 85. Måneden slutter af med Svende-Hulemøde
den 29.4.

Arrangementer:
11.4. kl. 09.30 CUK & NRHF generalforsamling

(morgenmad kl. 09.00)
kl. 10.30 Søndagsmesse

24.4. kl. 13.00 (?) Schweizeraften/dag
29.4. kl. 19.00 Svende-Hulemøde
Med kno i bordet
Niels "2m "

D. 13.04.2010

75 år
NV

Johnna Olsson København
Mørkhøj vej 218. 1
2730 Herlev

D. 22.04.2010 Svend Åge Lorenzen København
70 år KM Klausesnsgade 30, st. th.
NV 2450 København SV

LOSANGELES
Til vores mode i februar fremmødte 33 navere og gæster.
Master chef Max Christensen stod for middagen som
bestod af sildemad, hamburgerryg, og macaron abricot
pudding dessert. Vi takker ham mange gange for den
gode middag. Max skal igen lave middagen til vores 76
års fødselsdag i april. Siden sidst har vi haft landkomite
møde, 7 navere mødte op og vandrede rundt i Naverdalen
og besluttede hvad der skal gores her og der. Efter den
megen regn skal der tages stilling til hvad der skal gores
hvor regnvandet har undermineret visse steder. En del
træer og buske skal fjernes. I marts har vi så vores årlige
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rengøring af hulen, så vi håber mange moder op og delta¬
ger. En ny årsbog og medlemsliste bog er blevet udført af
Gari Medförd, vores nye sekretær. I den er der 146 bille¬
der af hvad der foregik ved vores store 75 års fødsels¬
dagsfest sidste år. Vores formand (mig sagde hunden)
Arne Olsen har fået ny hofte og foler sig nu oppe på
dupperne igen. Naver Jorn Hansen har også måtte have
sine sager ordnet, noget med leg bypass, han er også OK
igen. Nu ser vi så frem til april mødet hvor så naveretter
og navere med company er inviteret, så der bliver nok
fuldt hus.
Med Kno

Arne O.

NYSTED
Hulemøde og Generalforsamling den. 1 marts 2010. Kun
6 svende var mødt til Generalforsamlingen i Hulen, på
valg til bestyrelsen varWilly og Jens som modtog gen¬
valg, til revisor blev det Frank som blev genvalgt og Ib
som revisorsuppleant eller bilagskontrollant som det så
fint hedder. Skatmester og Hulefar blev igen Willy og
Jens så alt er som det plejer at være. Der var en rolig og
god tone under hele Generalforsamlingen så den blev
afviklet på 1 times tid. Wiberg & Hauberg fremlagde hele
projektet angående sommerudflugten den 14. maj til
Nakskov, hvor vi skal på søfartsmuseum og en tur ud og

sejle med „Den Gamle Postbåd" på Nakskov fjord, der
bliver også tid til af forhale til Hestehovedet hvor en
forudbestilt frokost indtages på Restaurant Fjorden. Ar¬
rangementet starter fra Hulen den 14. maj kl. 08:30 og

planlagt hjemkomst er annonceret til kl. 19:10 så det
bliver en heldagstur. Flere af svendene har allerede til¬
meldt sig turen, og der skulle blive rigeligt med plads
selvom vi også inviterer vore koner / kærester med på
turen. (Så gør lige det - svende) det koster kun 200,-kr at
have påhæng med på turen, resten betales af foreningen.
Sommerfesten bliver holdt på Grundlovsdagen den. 5.
juni og lokalerne i Det gamle elværk er allerede booket
til denne dag hvor vi skal have en rigtig god frokost og
hyggeligt samvær, vi mødes kl. 13:00.
Herefter var der ikke mere på programmet for denne af¬
ten, bortset fra Brunkålen som var fremstillet af
Oldermandens kone og smagte fortræffeligt, det hele var

gratis indtil Skatmesteren opkrævede kontingent for året
- den sved da der var kontingents forhøjelse i år, som
blev afgjort på sidste års generalforsamling. Tilbage var
der kun at optælle bøssen og finde vinderen i gætteriet
om 1 fl. snaps og vinderen blev Svend Erik Hauberg som
nu er ejer at 1 fl. snaps. Minderne blev sunget og det var
tid til at gå hver til sit på denne kolde aften den første
dag i foråret, som stadigvæk virker meget meget langt
væk - men når dette læses er foråret kommet, også til
Nysted.
Med kno
Oldermanden.

ODENSE
Mødet først i marts måtte vi aflyse da der var for lidt
tilmeldt. Men den 19. februar havde vi et spise hygge
møde Hvor der blev serveret okse steg fra Føtex med til¬
behør. Der efter var der små oste og kaffe. Alle havde en
pakke med som vi havde aktion over. Det gav fin til vores
udflugt kasse. Vi har ikke fundet ud af endnu hvor vi skal
hen i år, men det bliver på Jyllands siden. Og det er jo
Kristi himmelfartsdag. Og HUSK der er generalforsam¬
ling den 9. april kl. 17. Af hensyn til maden vil jeg gerne
have tilmelding. Det bliver nok noget varmt mad så giv
besked i god tid. Mobil 26 28 35 38 TAK.
De bedste 'hilsener fra pigen fra Fyn.
PS. Huset hvor vi er i, er ved at blive renoveret, så vi
håber på at vi kan få et skab til os selv. Men Rom blev jo
ikke bygget på en dag (den kan kun drikkes)

RANDERS
Forrygende fastelavn. Vi var 16 deltagere, inkl. Kaj fra
Djævleøen - han var vist hidkaldt af Amor?
Det var også dejligt at se Stoffer igen - denne gang hel¬
digvis uden cykel. Peter var så ivrig efter at komme i
gang, at han holdt velkomsttalen, før køkkenfolket nåede
ind, men han var dog så sød, at han ventede med sangen.
Da alle var mætte, kom tønden op at hænge, og vi stil¬
lede op i kø sammen med drengene fra computerklubben.
Stoffer sad ved vinduet, så han kunne holde øje med, at
det hele gik rigtigt til. Og det gjorde det. Grethe og Bir¬
the burde have 9,8 for den kunstneriske udførelse af
"tøndeslagning som siamesiske tvillinger". Grethe slog
vanen tro to gange, når det var hendes tur. Den ene gang
for Jørn, der holdt skansen hjemme. Freddys karakter for
slagteknik tør jeg ikke udtale mig om, men han var så
god i kategorien "flyvende kølle", at han inden sit andet
slag blev bedt om at vente, til bilerne var væk... Viktor
fra computerklubben slog bunden ud og blev dronning,
men var lige ved også at få værdigheden som konge, for
der var ikke meget tønde tilbage efter hans flotte slag.
Det blev så Jan, der kunne krones (hvis vi havde haft en
krone), for han klarede de to sidste brædder i et slag.
Efter anstrengelserne var der boller og varm kakao i hu¬
len, men heldigvis var vi leveringsdygtige, da Grethe
ønskede sig en kold kakaomælk. Senere blev vi inviteret
til at være med til at slå drengenes tønde ned. Her vandt
drengene begge titler, men vi nød godt af guffet, der var i
tønden. Alt i alt en dejlig eftermiddag, og det bliver ikke
sidste gang, vi slår os sammen med drengene.
Til hulemødet den 5/3 var vi 11 deltagere. Peter kunne
fortælle, at vores tur til Amerikanerhytten ikke ligger
helt fast på dato endnu. Vi får besked senere. Hans fore¬
slog, at vi køber øl og vand på dåse til traveturen. På den
måde kan der være mere flydende proviant i vognen, og
man gør "bryggerhestene" en endnu større tjeneste, hver
gang man skyller halsen. Det blev vedtaget. Peter skaffer
pølser, og her blev der foreslået en prøvesmagningsdag,
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så vi får de allerbedste. Det holder vi nok ikke. Til gen¬
gæld talte vi en del om at genindføre lidt søndags mad
ind imellem. Det bliver op til dem, der har vagten. Vi
vendte også, om der var behov for tilmelding til hule¬
aftenerne. Der var argumenter både for og imod, så indtil
videre er det "same procedure as last year, miss Sophie".
Efter den officielle del, nød vi Hannes mørbradgryde. Du
beholder pladsen, Hanne - og Hans må gerne blive ved
med at skrælle kartoflerne. Bente trængte til motion, så
hun ringede på klokken og fik en nydelig sang. Tak for
det, Bente. Jan ringede også, men det var med vores nye
dørklokke, så det gav ingen øl...
Næste hulemøde er den 9/4 (den 2/4 er Langfredag)
Husk traveturen Kr. Himmelfartsdag.
Kno i bordet
Helle

ROSKILDE
Ved hulemødet d. 27. feb. var der 8 personer tilstede, der
blev afholdt bankospil. Næste hulemøde er d. 24. april,
hulevagt er Lilian og Poul. Der er skovtur med hestevogn
d. 9. maj kl.10.00. Sidste tilmelding er 1. maj, til Inger
på tlf. 46 36 42 04. Husk madpakker, børn og børnebørn
er meget velkomne.
Med kno i bordet Kristian.

SAMSØ
Hulemøde generalforsamling 05-03-10. Vi var 10 frem¬
mødte til Generalforsamlingen. Hurtig stille og hyggeligt
generalforsamling. Formand Hp modtog genvalg. Nyt
bestyrelsesmedlem blev PV. Ny hulefar Keld murer...Pv
vilde træde ind som hjælp. Undertegnende blev valgt til
sekretær. Flemming bliver sendt til pinsestævne i Frede¬
ricia. Tusind tak til Leif som afgået hulefar, som des¬
værre måtte stoppe på grund af dårlig helbred...tak for
din gode hjælp igennem mange år. Hulemøderne blev
lavet om til 1 søndag i måneden kl.l 1. Ellers er søndags-
møderne det samme. Hp,s dejlige brunkål blev nydt i
stilhed med en dejlig snaps til. Kære svende ud af bu¬
skene solen skinner., fuglene pipper.
Næste møde: Søndag 11-04 kl. 11.
Søndagsmøde: 18-04 kl.ll.
Med kno i bordet fra samepigen.

SILKEBORG
Jeg /vi er kommet i besiddelse af et stk. papir udstedt af
"DET NORDEN FJELDSKE DAMPSKIBSSELSKAB I
TRONDHEIM" fra 1957 som krydsede polarcirklen den
15. august på skibet M/S Håkon Jarl. Vi Ægir Nord¬
havets hersker gøre vitterligt. At Fru. B.- Knudsen som
var ombord. Ægir er fra den Nordiske mytologi som si¬
ger." Ægir er Havjætte søn afjætten Mistblinde og bror

til Loke. Gift med Ran. Sammen havde de ni døtre der
alle siges at være mødre til Heimdal. Blodoughadda,
Hevring, Himinglæva Hrønn og fem af døtrene. Han
(Ægir) havde kokken Elder og tjeneren Firmafeng. Man
mente i Danmark atÆgir boede på Læsø ". Ja det var lidt
fra den Nordiske mytologi.(Endda direkte afskrevet). Der
ud over har vi indtaget Al i passende store mængder, det
være godt til maven tilvejebragt af Jane og Sonja. Ligeså
med den sidste af vinterens store spise aftener gule ærter
i Hulen, om det var godt det kan i lige tro, hvis du ikke
deltog ja så gik du glip af noget godt. Det er fremtryllet
af Ole Eriksen og Boje. Formanden kundgjorde at disse
spiseaftener vil blive gentaget til næste år igen. Nu af¬
venter vi besøg af Loge Brødrene fra Rotary som vil af¬
lægge os et aftenbesøg inden så længe, Slægtsforskerne
påtænker også et besøg. Vi har også haft besøg fra Færø¬
erne, som medbragte et frisk pust fra Nord Atlanten. Og
den Franske afdeling har igen været i Hulen i Silkeborg.
Generalforsamlingen kommer jo her den 27. marts, Niels
Peter har udført den omflytning af nogle af Foreningens
midler til andre kontoer, som det blev besluttet på sidste
måneds møde januar. Månedens møde i februar ja det
blev et tilløbs stykke dette kan skyldes Bojes gode rede¬
gørelse for foreningens virke,?? eller var det Spegesild¬
ene?? som foreningen var kommet i besiddelse af den
gang vi købte ål? eller kunne det skyldes at der var løbet
rygter rundt i byen om gammel ost med Rom? resterne
fra Gittes fødselsdag. Tak til Gitte & Kai hvorom så var
21 til denne herlige formiddag. Jeg forespurgte for to
mdr. siden om der var nogen der kunne fortælle mig
hvad en "guardian" er/var?
Svaret er en - Klosterforstander. Tak for hjælpen.
Kan i nu holdejer fugtige og dog varme!
Skriverkarlen i Silkeborg

SLAGELSE
D. 5/2. Ved hulemødet var kun fremmødt 6 personer.
Mødet startede med en vise fra sangbogen, hvorefter der
blev afholdt 1 minuts stilhed til minde om Jens Peter.
Herefter tog Ejner ordet og fortalte en mængde sjove
episoder om Jens Peter. Ejner har i mange år været nabo
til ham. Formanden huskede os på generalforsamlingen,
hvorefter den medbragte mad fik ben at gå på. Snakken
om løst og fast sluttede af på endnu en god aften.
D. 19/2. Generalforsamling: Fremmødt var 12 naver/
venner. Efter sangen "Vi håndværkssvende", blev Hans
valgt til dirigent. Formandens beretning var meget om¬
hyggeligt udskrevet som løsblad og omdelt. Denne blev
gennemgået og en beklagelse af forkert dato i "Svenden"
fulgte med. Beretningen godkendt. Kassererens regnskab
var som sædvanlig i skønneste orden og blev hurtigt god¬
kendt. I forbindelse med regnskabet kom det frem, at
vores revisor Elsebeth har fået problemer med sine øjne
og bliver først opereret senere. Det bliver ikke noget pro¬
blem siger Ejner, som lover at han nok skal læse tallene
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op og vise hvor hun skal skrive under. Alle valg var gen¬
valg, og i den forbindelse begik jeg den fejl at få Elsebeth
til at sige ja til genvalg, hvor Peder kunne være rykket.
Formanden tager til Pinsestævnet på vores vegne. Hans
lover fortsat at være fanebærer, og der er klart at han blev
genvalgt. Årets nav blev også: Hans. Fluekassen viste sig
at give 2021,- kr. Dejligt.
Ved hulemødet d. 5/3-2010, var vi 8 personer. Vi startede
med at synge: Vårsolen. Mødet begyndte med at forman¬
den oplæste et takkebrev fra Jens Peters familie. Derefter
blev tidligere bankospils indsamlingslister modtaget af
de involverede og vil nu blive sat i gang. Det har vist sig
at fortrykte kvitteringer uden værdiangivelser til sponsor¬
gaverne, har været en stor succes. Inge Pedersen kaldet
"navertøsen" som er fra Hateby, har lovet at indsynge
nogle af sangene fra sangbogen. Aftenen var næsten en
gentagelse af Omø turen - vi havde ingen øl!!! Næste
møde afholdes d. 9/4, hvorefter vi sluttede med "min¬
derne".

Med kno Jørgen.

STOCKHOLM
Vi startede med biksemad, på svensk pytt i panna, på
årsmødet, og så blev Erling Rasmussen valgt til dirigent
for mødet, som han klarede med glans, det blev omvalg
på alle platser. Vi har ikke været mange på vores fester
eller andre aktiviteter i år, men vejret og vejene har ikke
været det beste heller, men nu kommer foråret, og da
bliver det skønt at komme til Ingarø. På Fastelavnsfesten
var vi 12 voksne og fem børn, men de var dyktige, det
tog ikke lang tid, for dem at slå tønden ned, så de kunne
komme in i varmen til chokoladen og fastelavnsbollerne,
og kattekonge blev en pige, som heder Alice Paulsen.
PROGRAM FOR APRIL.
D. 02.04. Langfredagsfrokost kl. 13.
D. 09.04. Månedsmøde fredag kl. 19.
D. 17.04. Udflugt. Kl. 11 i Norrtælge.
D. 30.04. Svendefest og Volborg fredag kl. 19.
Med naverhilsen Onkel Anders.

VEJLE
14 Naver og Navinder havde "kæmpet" sig igennem
sneen op til Hytten til mødet den 5-3, der blev indledt
med "Vejles Pris". Efterfølgende bød formanden velkom¬
men til de fremmødte og overrakte 25 Ars jubilaren Pre¬
ben Tvilhøj jubilæums nålen. Preben takkede for nålen.
Videre i beretningen informerede formanden om, at vi
havde været nogle stykker fra Vejle, der havde taget turen
til Sønderborg, for at fejre Regnars 70 års dag. En rigtig
god dag i Sønderborg, hvor der hverken manglede "Vådt
eller tørt". Vejle Naverforenings ældste medlem Tage
Prehn, der tog på sin sidste "Udmønstring" den 22. Jan.
blev mindet af de forsamlede. Lloyd havde lavet 2 CD'er

med video og billeder fra Vinterfesten. Der vil blive lavet
kopier, som kan erhverves for en flad 10er. Preben syn¬
tes, at det var længe siden, at han havde hørt klokkens
sprøde men skønne lyd, så han måtte lige forvisse sig
om, at lyden var korrekt. Det var den, og Preben syntes
så godt om klangen, at han overrakte en "Livets vand" til
Hytten - Stor tak til Preben. Kirsten og Kaj har lige fejret
guldbryllup, med hvilket de blev lykønsket endnu en
gang. Kaj havde haft tid til at udvise sine evner udi den
ædle kogekunst, og havde lavet en rigtig lækker Peber¬
suppe med hvidløgsflutes til. Guldbrudeparret mente
åbenbart, at suppen skulle have følgeskab af noget andet
flydende, så de fik ligeledes Klokken til at frembringe en
skøn klang. Udover at de fik "Blæren" siger vi en stor
tak til både Preben - Kirsten og Kaj for både mad og
drikke. HUSK GENERALFORSAMLING FREDAG
D. 09. APRIL. MØD TALSTÆRK OP.
Med kno

Kaj Referent.

rA "* W+ v V

ZURICH
Vores årlige skitur i Flumserberg fandt i år sted den 20. -
21. februar. Lars "Formand" Kristensen havde med sin

mangeårige erfaring lagt et stort stykke arbejde i at forbe¬
rede vores årlige skitur til Flumserberg. Desværre var

hytten booket til lørdag middag, så vi kunne ikke som
andre år allerede tage forskud på glæderne, ved allerede
at tage til bjergs om fredagen. Selvom det, var der nogle
livsglade fugle fra Danmark der havde sat hestene i
spænd og allerede en uge tidligere var ankommet og
overnattede hos John Zimmer, der har købt sig en fast
stående campingvogn deroppe og tilbringer vinterhalv¬
året på ski. Vi mødtes på Hotel Bruggmann mellem 8 og
9 og tog derefter ud på de godt forberedte pister. Det er
på en måde pinligt at bo her i Schweiz og have brækket
benet, men ikke desto mindre var det jo 6 uger gammelt,
så også Frank prøvede sig ud på brædderne der betyder
verden om vinteren hernede. Efter en dejlig dag på pis¬
terne og en hyggelig sluk efter på "Hienerstall" mødtes vi
kl. 18.30 til aftensmad på Hotel Alte Sektion Zürich. Tre
borde var der bænket op til 31 personer. Jeg kan ikke
mindes vi har været så mange på en skitur. Der var fra
Danmark til rejst ikke mindre end 7 personer for at del¬
tage i denne dejlige weekend. Jeg nævner ekstra ikke
navne, for det kunne jo være skattevæsenet ville støde på
denne artikel og vi vil jo ikke være upopulære. Efter en
lang og meget hyggelig aften var søndagen for nogle af
os en afslapningsdag, men det skal der også være plads
til. Dem der var friske var atter ude på ski og vejret var
med dem.
Med kno

Frank Petersen
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ÅLBORG
Referat afde sidste 3 hulemøder iAalborg Foreningen.
En stor beklagelse til alle vore trofaste læsere herinde.
Hulemødet den 6. januar blev udsat til den 13. januar på
grund af vejrkaos. Derfor var deadline for referatet til
„Svenden" overskredet. Derefter havde vi generalforsam¬
ling onsdag den 3. februar - og hvad skete der så ????? Jo,
Hulemors computer strejkede i over 3 uger, inden det var
muligt at finde en dygtig „reparatør". MEN nu er alle pro¬
blemer overvundet, og I får følgende et samlet referat her¬
fraAalborg.
Onsdag, den 13. januar 2010. Der varmødt 9 svende samt
et par udenbys gæster. Formanden bød velkommen.
Vi fik en god snak om vejret, som jo var skyld i aflysningen
ugen før. Ellers stod denne aften helt „i torskens tegn".
Kurt havde - traditionen tro - fremtryllet dejlig kogt torsk
med „hele svineriet" - stor tak til Kurt. Der blev ringet flit¬
tigt med klokken, så der manglede ikke noget. Vi vil alle
gerne sige tak til Ernst Lilienskjold, som desværre ikke
kunne være til stede - og alligevel gavmildt gav 5 omgange
til hele forsamlingen. Tak for det. Derefter husker jeg des¬
værre ikke mere (hik!)
Generalforsamling onsdag den 3. februar 2010. Der deltog
11 svende. Desværre måtte vi undvære Sigurd, som netop
var blevet opereret. Stor hilsen og god bedring til dig,
Sigurd! 2 andre medlemmer sad og nød solen i Thailand.
Håber I havde en god tur Arne og Bjarne! Formanden bød
velkommen og spurgte, om det var i orden at gennemføre
generalforsamlingen på trods af for sent varsel. (Und¬
skyld, det var hulemors skyld). Det var der enighed om.
Vi mindedes Peter Paarman med 1 minuts stilhed. På grund
af, at vi denne gang har samlet 3 referater - og på grund af
pladsmangel i vort blad henviser jeg til vores hjemmeside
„naverneaalborg", hvor man kan læse et fuldgyldigt referat
af generalforsamlingen. Og til dem, der ikke har adgang

hertil via computer: Ring til Hulemor 98 17 98 84, hvis I
gerne vil hav en orientering om generalforsamlingen.
Hulemøde onsdag, den 3. marts 2010: 6 svende var mødt.
Næstformanden Arne bød velkommen og kommenterede
det våde, kolde vejr. „Men til gengæld støver det ikk så
møj"!! var hans snusfornuftige bemærkning hertil.
Godt sagt, Arne! Vi havde en hyggelig aften i stearinlys¬
enes skær (lamperne var i uorden). Bestyrelsen holder
møde i Hulen onsdag den 24. marts 2010 kl. 19.
God Påske til Jer alle sammen.
Næste onsdagshulemøde er den 7. april.
Hilsen Hulemor.

ÅRHUS
Til hulemødet den 12-2, var vi mange, 23 pers. Helt præ¬
cis! Vi havde en gæst, det varMichael Nielsen, flyleder på
Grønland. Formanden gav Ole K. en gave fra foreningen,
da han for nylig var blevet 65 år! Børge havde også haft
fødselsdag, Både Ole og Børge slog på klokken! Tak for
det. Den 27 - 2, var vi rigtig mange der havde fundet vej til
hulen. Vi mødtes der klokken 18.-, og hyggesnakkede indtil
de gule ærter var blevet godt varme, det tog sin tid, men
det er også en kæmpestor gryde Kaj har gang i! Efter at
alle havde spist sig mætte i de gule ærter med alt i tilbehør
- bød Børge velkommen (Formanden var fraværende),
samt takkede Kaj for den gode middag! Erik Eriksen, der
har rundet de 80 år, slog på klokken. Vi siger tak. Da bor¬
dene var blevet afryddet gik vi i gang med det årlige ban¬
kospil. Der er en sjov affære, medmange lune kommentarer
rund om! P.S. Erik overvejer at starte et marketenderi i ko¬
lonihaven - da han var så heldig at få fingre i de plader der
var gevinst på!
Den 9 - 4, er derGENERALFORSAMLING - vi mødes i
hulen kl. 19,-og spiseren middag. GF. starter kl. 20, -
23-4. Skiveskydning i Hinnerup
29-4. Varme hveder i hulen
Hilsenfra smilets by. LisVelkommen til ferie på Navertorpet,

Ingarö, hos Naverne Stockholm
im Bökning 00468 5702 8604

Torpvägen 4
S-13464 Ingarö, Sverige

Øens Værtshus W

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

- ÄJ GLARMESTEREN
oy /tans 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.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

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!

MANDEN
Dit lofcale øl ci&pot

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

<
ri

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

K.D. Anlæg og Belægning
Alt Anlægsarbejde udfores, Bl.a. granit med merej

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

BORGERKROEN

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

Bodega
GADESPEJLET

Østergade 18 HERNING 97 12 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



AFSENDER:
Hovedkassen

Rustrupvej 26 B,
DK-8653 Them

® post)
DANMARK

Evt.: „Returneres ved varig adresseændring"

T ^
...vil du sejle
eller blot ro...
^ vi mødes på ^

v/Carl-Johan Jensen
Slotsgade 35,9000 Aalborg- 98 12 15 89

- <^YLt>Ne
H-teSl

SILKL^B-O-Ftq
TUF. 26&2.05-L5

m 'S
frr\ Byggefirmaet

Johansen

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

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

e*erkond
Set. Jørgens Park V*

55 72 11 95

\\A \ / /- .

Åbningstider:
Hverdage fra kl. 6-18
Fredage dog til kl. 19**iBSS3Ti5

1BB 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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Åbent Hus
I anledning af vores 130 års fødselsdag holder vi åbent hus den 1.5.2010 i hulen i

Vandtårnet, Redstedsvej 16, Sønderborg, fra kl. 11.00 -

Hilsen Karin og Eigil Jensen.

Randers Naverforening

vV)B\LÆUMSTRAVEr^v* 1950 - 2010 ^
Torsdag den 13. maj kl. 10

(Kristi Himmelfartsdag)
Vi starter fra Randers Bro

Turen går langs Gudenå og ender i Fladbro.
Der er forfriskninger undervejs, og frokosten er ægte,
røde - nej, grå - pølser.
Efter traveturen er der sørget for transport til Hulen på
Høvejen 17 i Vorup. Her serverer vi gryderet med ris.
Frokosten koster 10 kr, middagen koster 15 kr, og der
er drikkevarer til hulepriser.
Vi håber på besøg fra flere foreninger. Tag gerne je¬
res fane med, så vi kan blive et flot optog.
Tilmelding til spisning til Peter
tlf: 22 35 15 82 senest 6. maj.

Vi er på vei til Randers

Tror du vi når
både Fredericia

og Randers

wÆ
va ■ i -;v-

MEN EHDNU RtHDCR VIKINGBIODET»END DRAGER NAVEN VlDEM OK
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Fødselsdage
1 maj Karin Jensen Sønderborg 65 år

Møllegade 51
6400 Sønderborg

1 maj Birger Skov
Egholmvej 3
4880 Nysted

6 maj Elo Bjerking
Skovparken 34
8450 Hammel

10 maj Hans Olsen
Drejergårds Vej 124
8600 Silkeborg

Nysted

Randers

65 år

65 år

Silkeborg 70 år

22 maj Keld Svendsen Aalborg
Grundtvigsvej 17
9000 Aalborg

65 år

In Memoriam
Jens "Kok" Sørensen blev afhentet af færgemanden den
første april, og tog ud på sin sidste rejse med kurs mod
det ukendte, der hvor han er nu der tror jeg at der venter
ham et godt komfur med gryder, potter og paner så han
kan fortsætte med at kokkerere som ham har gjort så
mange gange for os til gavn og glæde for alle.
Jens Kok har været meget igennem de senere år efter han
faldt ombord på en rejetavler som fiskede i Nordatlanten
den gang gik det ud over benene han har fået begge knæ
skiftet to gange siden det slog aldrig Jens ud, det heller
ikke lang tid at forvinde disse oprationer. En kombination
af stædighed og livsmod så en cykel til at transporter ham
rundt på "så køre det" Så en meget stor del galgen hu¬
mor. det er noget af det vi vil huske dig for.
Kirsten "Fru Sørensen" og Jens tog ret ofte til Grønland
for at se til sønnen som havde startet forretning i Nuuk
hver gang var han kommet hjem og fortalte om alle de
forandringer der sker i Nuuk om hvad der var forsvunden
og alt det nye der var kommet til. Dette til stor glæde for
vores gamle Grønlands fare.!! ja det er disse minder.
Ja nu også en kilde tørret ud.
God rejse Jens.
Naverne i Silkeborg.

TAK TAK TAK TAK

En stor tak til HB- Naverne i Fredericia-Hørning-
Silkeborg og Vejle for opmærksomheden ved min 70
års fødselsdag den 28.Marts. Tusind tak alle sammen.
Jens Ibsgaard, Vejle.

Her igennem DfS. skal der lyde en stor tak for jeres
deltagelse ved Nancy Thomsen' ( Enke efter tidligere
Formand i Vejle Frede Thomsen ) bisættelse.
På familiens vegne.
Niels Erik Thomsen

Tusinde tak til HB og Vejle for opmærksomhederne
ved min 70 års fødselsdag d. 13. marts 2010.
Med kno: Ejner Petersen

Tak er kun et fattigt ord, men alligevel.
Tak for en fuldstændig overvældende deltagelse i min
overgang til statsansættelse (pension). Det ville fylde
det meste af siden, at nævne alle 13 foreninger samt HB,
som sendte mig telegrammer, desuden en del enkeltper¬
soner fra forskellige foreninger som også sendte tele¬
grammer, hilsener og gaver. Til åbent hus i hytten, var
desuden 11 foreninger repræsenteret samt et ukendt
antal venner. Det er endnu ikke gået op for mig, at så
mange ville bruge en dag på at gøre min dag så god.
Tak alle sammen.

Med kno. Store Hans Vejle

Holbæk—0 tur
Holbæks ø-tur i år går til Roskilde og er lørdag den 29.

maj. Vi mødes ved billetlugen til museums øen i Roskil¬
de havn kl. 9.30, hvor vi skal ind og se de arbejdende
værksteder og arkæologiske udstillinger. Hvis vejret er

til det, skal vi ud at sejle i et vikingeskib (det koster 75

kr.) Husk lige regntøj og en sweater, da det jo kan være

lidt koldt ude på vandet. Herefter er det tid til vores med¬

bragte mad og der er muligheder for at sidde både ude og

inde. Vi håber på en god tur.
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Buskørsel ved Pinsestævnet
Lørdag fra festlokalet Kl. 13.15. Når fanemarch og fotografering er slut ca. Kl. 16.00 køres til festlokalet Vejle
Landevej 110, men bedste indkørsel er ind fra Bredstrupvej som ligger lige ved forgavlen af festlokalet. Afgang
fra festlokalet gælder begge busser Kl. 24.00.
Søndag morgen Gals Klint Kl. 8.00 herefter Medio - Hejse, gælder også bussen fra postgården og banegården til
morgenmad K. 1. 9.00. Delegeretmødet holdes ved festlokalet Kl. 10.00. Udflugten går til Økolariet i Vejle med
efterfølgerne frokost ved Børkop Vandmølle Kl. 13.00. Afgang Kl. 15.15 til festlokalet og videre til Hejse - Medio
og Gals Klint og afgang til banegården og Postgården. Afgang til festlokalet præcis Kl. 17.15 fra Gals Klint til
Medio oh Hejse til festlokalet. Samtidig fra Hotel Postgården Kl. 17.15 og forbi banegården og til festlokalet, efter
festen er der afgang Kl. 1.30 og det både for bussen mod Hejse - Medio og Gals Klint samme gælder for bussen til
banegården og Hotel Postgården. Da vi regner med de fleste kommer til festlokalet om lørdagen om lørdagen vil
bussen køre Ira Gals Klint mandag morgen Kl. 9.00. Herefter Medio og Hejse til festlokalet, hvor jeres egen biler
så forhåbentlig står endnu.
Sluk efter har vi i Hulen på Prangervej 2 Kl. 9.00 til?. Med den adresse hulen har, så derfor er der ingen buskørsel
ud efter biler mandag morgen da vi regner med at de står på Postgården og private adresser.
Nu håber jeg denne oversigt er fyldestgørende til alles tilfredshed ellers er i velkommen til at ringe på Tlf. 40 59
66 54 og så med håb om et hyggeligt og godt stævne som de fleste vil tænke tilbage på med glæde.
Fredericia Naverforening. Jens Chr. Dam

USA CALIFORNIEN, LOS ANGELES 6. APRIL - 21. APRIL 2009 3 DEL.
Den 16. April 2009, op kl. 08.00, spiste morgenmad, fik telefonisk kontakt til Air France, idet vi skulle have be¬
kræftet vor returrejse, hvilket lykkedes ganske fortrinligt, alt var OK. Vi startede kl. ca. 09.15 ud af F-S- fandt en
benzintank, fik tanket op og fortsatte nu i retning mod Yosemite Nationalpark, kl. 12.30 gjorde vi holdt for frokost
en lille by Maryora, og herefter fortsatte vi mod nationalparken, og ved kontrolstedet betale vi 20 dollar for at køre

ind, billetten gjaldt i 7 dage, men vi kørte helt til Yosemite Villa¬
ge, for stop og lidt handel i souvenirs boden, undervejs havde vi
holdt ved diverse udsigtspunkter og ved store klippe formationer
og vandfald, alt var fantastiks. Efter ca. en times ophold i Y.V.
kørte vi ud af nationalparken i sydlig retning, var kommet fra øst
mod vest, og her må jeg nok sige vi måtte over en bjergkæde, som
kom op i 6000 Fods højde, ca. 2000 m, og allerede ved 4000 fod
var der sne i vejsiden, og hele vejen op, og først under nedkørse¬
len, forsvandt sneen når vi nåede omkring 3000 fod, og turen var
en stor snoet vej med skarpe sving, men heldigvis ikke meget tra¬
fik, men en stor naturoplevelse. Vel nede af bjergene, kørte vi et
stykke vej, før vi nåede en by Selma, hvor vi fik et værelse på et
motel "Super" kl. var da også 19.15, prisen her var 82 dollar med
morgenmad. På et nærliggende fast food forretning Carls Jr. hente¬

de vi mad og spiste på værelset og drak en fl. Rødvin til, før vi trætte gik til ro.

Den 17. April 2009, Efter morgenkaffen, kørte vi kl. ca. 09.00
mod L.A. med kun et enkelt stop undervejs kom vi til Kent og
Connie i Glendora kl. 13.00. Vi handlede lidt ind og spiste fro¬
kost på terrassen, og slappede af resten af dagen på terrassen
og i Poolen.
Den 18. April 2009, Kent havde fri og ville guide os denne
dag til Hollywood, og Beverly Hils og meget mere. Vi så nu
alle de fortove med stjerne og navne af stjerne som ligger gade
op og gade ned især på Hollywood Boulevard, vi så Håndaf¬
tryk, fodaftryk m.v. i fliserne foran "Det Kinesiske Teater", vi
så alle den ståhej omkring en ny film med verdenspræmie den
samme aften, og endelig kørte vi en tur i Beverli Hills, og så de
store huse og parker, hvor kendte personligheder bor og lever.
Vi besøgte Santa Monica og ende ved den "Danske Kirke",
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Californiens Garderforening fejede Dr. Margrethes fødselsdag med festmiddag,
og vi var inviteret og deltog i den 3 rettes menu med div. vine kaffe og kager,
samt musik og dans, frem til kl. 22.00 da sluttede fest, og vi var hjemme hos
Kent og Connie kl. 23.00, vi var trætte og gik straks til ro.

Den 19, April 2009, kørte kl. 09.00 til Holly¬
wood, Universal Studio, m.v. hvor vi var helt til
kl. ca. 18.00 og vendte hjem til Glendora. Denne
dag var meget oplevelsesrig, vi så de forskellige
studioer, med special Effekt, brand øvelser og

jordskælv, rutsjebane med High Speed, og rundtur i hele området det var en kæmpe ople¬
velse, og det koster også 67 dollar pr. person, men pengene var givet godt ud, når vi tæn¬
ker på, hvad vi fik for dem.
Den 20. April 2009,

Tidlig op, morgenkaffe og afsked med Connie og
Kent, hvorefter vi kørte til biludlejningsfirmaet,
afleverede bilen, og tog med bussen over til L.A.s
internationale Air Port, var i god tid, måtte vendte
ca. 45 minutter, fik så checket ind, og kom gen
nem sikkerhedskontrol og frem til transitområdet,
og vi kom ombord i Air France til Paris C.D, hvor
vi var omkring Vt time forsinket, så vi havde lidt småtravlt i CD, men kom for
holdsvis hurtigt ud af flyet og fandt terminal og gate til afgangen til Copenha
gen Airport. Ombord her gik det hurtigt efter knap 2 timer landede vi i Kastrup,
kom igen hurtigt til bagageudlevering og frit gennem tolden, og op i terminal 2,

købte pladsbillet til toget til Skanderborg, der kørte ca. 15 minutter efter købet, så nu var der travl igen, men vel ude af
terminalen, fik Else sin første cigaret i mange timer, vi kom med toget til tiden og kørte de omkring 3 timer til Skan¬
derborg, hvor vi kl. ca. 18.00 blev hentet af Louise, der kørte so hjem og her var vi kl. 18.30, nu efter 25 timeres rejse.
En dejlig ferie var nu overstået, og vi var vel hjemme, til dagligdagen.
Otto. April 2009-

Frederiksodde - Fredericia
Fredericia (tidligere også Frederiksodde) er en by i Sydjylland ved Lillebælt
med 39.484 indbyggere (2009) [11. Fredericia blev oprindelig grundlagt som

en militær fæstning (læs mere nedenfor), hvilket man stadig kan fornemme ved
at besøge byen i dag. Byens gader ligger vinkelret på hinanden (nord-syd og
øst-vest), og Fredericias centrum omkranses af et af Nordeuropas mest velbe¬
varede voldanlæg fra 1600-tallet, der kun kan sammenlignes med Fredrikstad i
Norge.Byen er et vigtigt trafikknudepunkt takket være en dybvandshavn og en

stor banegård. Hvad angår gods, bruges Taulov banegård også meget.

Ar-

Udfaldet fra Fredericia - 6. juli 1849
Under Treårskrigen mellem Kongeriget Danmark og de slesvig-holstenske oprøre¬
re, som blev støttet af Det Tvske Forbund, fungerede Fredericia som garnisonsby
for den danske hær. Oprørerne begyndte i sommeren 1849 at belejre Fredericia. De
gik i gang med at anlægge kanonbatterier, som skulle ødelægge danskernes mulig¬
heder for at forsyne fæstningen. Derfor besluttede hærledelsen at føre hovedparten
af de danske tropper til Fredericia. Dette kunne lade sig gøre, fordi Danmark stadig
havde søherredømmet. Natten til 6. juli 1849 angreb den danske hær de stillinger,
slesvig-holstenerne havde opført omkring byen. Efter hårde kampe lykkedes det
den danske hær at ødelægge store dele af oprørshæren. Fire dage efter angrebet blev
der aftalt våbenhvile med Preussen, hvilket gjorde, at krigen var slut.

• »laiMU/u
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Baggrund for navnet.
Christian 4. indså efter eventyret i 30-årskrigen og Wrangels uhindrede hærgen,
at det var nødvendigt at bygge en stærk fæstning i Jylland, og at dette kunne
kombineres med hans planer om en jysk storby Jyllands By. Efter at Houens
Odde var forkastet som mulig placering, blev Lyngs Odde valgt. Her blev an¬
lagt en befæstet lejr med skanseanlæg, der i en halvbue strakte sig fra kyst til
kyst. Imidlertid løb Torstenson nemt anlægget over ende, og det blev Frederik
3;. der endeligt kom til at føre fæstningsplanerne ud i livet ved på rigsmarsk
Anders Billes anbefaling at anlægge en flankefæstning på den ellers øde Bers
odde. Den 15. december 1650 satte kongen sin underskrift på det dokument,
der gav byen de første privilegier, og anlægget af fæstningen og byen kunne
begynde. I 1651 navngaves byen Frederiksodde efter kongen, og 22. april 1664
fik den sit nuværende latiniserede navn, Fredericia.

Fredericias

byvåben
Elbo herreds

våben

Landsoldaten,
Monument af H.V. Bissen, udført 1850-51 og opstillet i bronze i Fredericia 1858. Som
symbol på danskernes sejr i Treårskrigen 1848-51 er anvendt en realistisk figur fra kri¬
gens hverdag, og det betegnede et kunstnerisk nybrud.

Fredericia
Generalforsamlingen startede med at vi sang nr. 69,
efterfulgt af spisning. Derefter var alle klar til at star¬
te mødet, hvor formanden bød velkommen til 16
svende. Første punkt på dagordnen var valg af diri¬
gent som faldt på Johan, han takkede for valget og
gav ordet til sekretæren som læste protokollen op,
der blev godkendt uden påtale. Derefter var der for¬
mandens beretning som også blev godkendt med
enkelte bemærkninger. Ingen beretninger fra kassere¬
ren da han var sygemeldt. Hulens regnskab blev også
godkendt uden bemærkning. Så var det tid til valg.
Jens Chr. Dam, blev genvalgt som formand. Ny kas¬
serer blev Jytte Andersen. (Tillykke med valget Jyt¬
te.) Og ny sekretær blev Vera Dam, da Erik Philipsen
ikke ønskede at fortsætte. Øvrige valg var alle gen¬
valg. Nu er alt på plads til pinsestævnet så vi håber
nu på at rigtig mange melder sig til. Klokkespil var
der også denne aften, først ved Frits og derefter An¬
ny. Tak til jer for øllet. Nu slut fra mig med dette mit
sidste referat.
Med kno i bord Philip.

Frederikssund.
Generalforsamling fredag d. 13-04-2010.
Så blev det igen tid til den årlige generalforsamling i CUK-
Frederikssund. Det blev en aften man sent vil glemme. Til
denne aften var der mødt 9 svende og 4 navervenner op til
generalforsamlingen. Det var lidt sløjt, når man tænker på, at
vi er 28 naver i foreningen. Så kom den aften, hvor vi skulle
vælge en ny formand i CUK-Frederikssund, da Kurt Ras¬
mussen igennem 10 år ikke ønskede at genopstille til en ny
periode som formand.Vi vil på foreningens vegne takke Kurt
for det utrolige store arbejde, som han har gjort for CUK-
Frederikssund. Formanden (Den gamle) bød velkomme til
generalforsamlingen 2009. og igen i år blev Frank Ventrup
som traditionen tro valgt som ordstyrer, og det blev som
altid holdt i god orden. Vi siger tak til Frank.Efter diverse
gennemgange af beretninger og regnskaber, som gik godt
igennem, kom vi til indkomne forslag. Det måtte jo komme
på et tidspunkt, nemlig det med at der indføres RYGE¬
STOP i hulen. Det blev på generalforsamlingen vedtaget
med 4 stemmer for og 2 imod, at der ikke mere må ryges i
hulen. Så fremover må der ryges i mellemgangen, eller ude i
kulden. Det må vi rygere jo tage til efterretning, så må vi
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have de lange underbukser på, når vi skal i hulen. CUK
Frederikssund vil ønske Per Vejen velkommen som ny
formand for foreningen, og ligeledes blev Torben Sil-
ving valgt son næstformand. Vi vil ønske dem tillykke
med valget. Arne Jacobsen modtog genvalg som hule¬
far og Per Jensen modtog genvalg som fanebære og
Karsten Henriksen modtog genvalg som bestyrelses-
suppleant og undertegnet som sekretær for foreningen.
Vi takker alle for valget. Det blev også fremlagt et for¬
slag for kasserne om en forhøjelse af kontigenten skulle
forhøjes. Det blev vedtaget at kontigenten til foreningen
kommer til at stige til 200 kr. frem over. Under eventu¬
elt, var udstillingsvognen op til diskussion om den skul¬
le gøres færdig. Det er ikke fordi, at der mangler så
meget. Det blev vedtaget, at der var tilslutning at gøre
denne færdig, og der blev nedsat et arbejdshold til det¬
te. Den nye formand lukkede generalforsamlingen
2010, med at takke for valget og en god ro og orden.
Derefter blev der ringet på klokken af den afgående
formand og af Gunnar Vilhelmsen som har haft fødsels¬
dag d. 23-03-2010. Vi siger tillykke til Gunner.Efter et
par hyggelige timer i godt selskab var det tid at synge
minderne og sige tak for denne gang.
Med kno
Arne Johansen

Hillerød.
Så gik marts måned, og sneen er endelig smeltet.
"Svende vårsolen vinker nu atter" er passende til den
lyse tid, vi går i møde. Vores hulemøde i marts forløb
hyggelig. Arne og Ole fortalte om turen til Lüdersdorf.
Til messen den 27.marts var vi et dusin fremmødte. I
alt er vi to dusin. Hanne havde lavet nogle dejlige hak¬
kedrenge med alt tilbehør, og påskebryg, som Peder
havde sørget for. Undertegnede slog på klokken, da
han var blevet et år ældre. I maj har vi hulemøde en
uge tidligere, altså den 7. og messe den 29.. Husk til¬
melding begge gange hos Peder på tlf. 48 17 07 12.
Med kno i bordet
Bodensøgartneren

Holbæk
Ved generalforsamlingen d. 19. marts var vi 9, som var
mødt op. Desværre for dem, som ikke var kommet, da de
gik glip af den gode mad. Der var genvalg på næsten alle
pladser, dog med en undtagelse, da Else nu er vores nye
kasserer. Kirsten stoppede som kasserer, med et pænt
overskud i kassen. Tak for det store arbejde du har lagt i
opgaven over en lang årrække. Markus var den der var
tættest på med sit gæt om indholdet af bødekassen og det
fik han en 11. GI. dansk for. Ø-tursudvalget fortalte om
den kommende Ø-tur til Roskilde og som aftioldes lør¬
dag d. 29. maj. Sjællands Odde Kirke skal have en ny
kirkebøsse og den har Ebert lavet og han havde kirke¬
bøssen med, så vi kunne se den og komme med vores

positive kritik. Nu er det jo så, om der vil komme nogen
i kirken, som tør bruge den, men det er absolut et flot
stykke arbejde.
TL

NiiaUn

Hørning
Årets generalforsamling som var berammet til at vare
1 time, forløb uden dikkedarer. Formandens beretning
var kort og poesis og blev vedtaget med klapsalver.
Kassererens regnskab var også godt fremsat men med
et lille overskud, Hulemødrenes regnskab blev frem¬
lagt ved deres revisor som fortalte om indkøb og salg i
hulen og fremvise et pænt overskud. Hulemødrene
beklagede sig over at når der er tilmelding til spisning
eller andet er det BINDENDE, Begge regnskaber blev
vedtaget med applaus fra os fremmødte ved dette års
generalforsamling. Der var også valg til bestyrelsen,
her var der genvalg over hele linjen. Dette års general¬
forsamling sluttede lige så præcis som den begyndte
en time efter. Der var spisning derefter, som hulen stod
for og der var nok af mad og det smagte perfekt. Vi
sluttede aftenen med nogle nye sange inden vi gik
hjem. I påsken har der været maleri og kunst udstilling
i selve Navermøllen, hertil var der kommet 363 gæster
og i hulen som også havde åben i 2 dage kom der 82
personer ned i hulen for at se og køre hvem og hvad en
naver og naverhule er for noget.
Med naverhilsen fra Jens H.
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Kolding
Her til aften var vi 11 navere, incl. navervenner. Vi
fik en omgang hjemmelavede gule ærter, med hele
svineriet. Anledningen var, at Arne er fyldt 70 år for
kort tid siden. Det blev alt i alt til nogle meget hygge¬
lige timer, i "gode drenges" lag, og vi havde god mad
og drikke, samt uforpligtende "Knever" om alt og
intet.
Carsten Hansen Bjørn, naverne, Kolding.

København
Søndagsmessen den 21.3. bød på dejlige gule ærter-
som Leif Ove var mester for. Vi var ca. et par hånd¬
fulde (10) der havde en pragtfuld dag. Vi rundede
marts af med Svende-Hulemødet den 30., som var

rolig men absolut fornøjelig. Meget mere er der ikke
sket siden sidste referat. Maj måned skulle stadig ger¬
ne holde vores forårsspiren i gang. Grundet et par
helligdage i måneden - herunder Pinsestævnet
i Fredericia, har vi "kun" Svende-Hulemøde den 19.5.
Du/I kommer vel? Fredericia og deltagerne ønskes et
rigtig godt stævne. Desværre har undertegnede igen
kludder med den ene pote, så jeg kommer p.t. ikke. Er
ellers på tide at komme omkring igen og hilse på. Det
var ordene for denne gang, lidt men godt.
Arrangementer:
19.5. kl. 19.00 Svende—Hulemøde
Med kno i bordet,
Niels "2m"

LOS ANGELES
Den 9. april fejrede Los Angeles Naver Club deres 76
års fødselsdag og vi havde 25 graders varme. Vi havde
fuldt hus - 77 navere,naveretter og gæster deltog. Master
chef Max Christensen stod for madlavningen og han
fremtryllede en dejlig middag - Salat med rejer, beef
stroganoff med kartoffelmos og rødbeder og til slut kaf¬
fe, chokolade og en dejlig dansk lagkage, som vi kender
den fra Danmark. Naver Peter Hansen gav en hånd med
i køkkenet. Formanden bod alle velkommen og efter
hovedretten blev der sunget danske og engelske sange
samt Happy Birthday.

Vi havde også 50/50 rafle og med så mange deltagere
blev det til en flot 1. præmien og 2. præmien var et
Skagen armbånds ur ( doneret af Leif Andersen) og 3.
præmien var så en god gammel davs Rod Aalborg
akvavit, som klubben havde doneret. Naver Steen Eng¬
lyng gjorde et super godt job med at sælge billetter til
50/50 rafle, jeg tror ikke der var nogen som slap uden¬
om ham. Kassere John Kristensen sørgede for at alle
donerede dollars for middagen og Birthe ( Sekretraer
Gari Medford's kone) stod at sælge billetter til drinks i
baren. Vores bartender var igen Naver Jorn Hansen og
adskillige hjalp til med serveringen af middagen. I alt
7 overnattede i deres campingvogne eller sov i gæste¬
huset. Så lørdag morgen gik vi alle i gang med opryd¬
ning og opvasken. Så tak til alle der deltog i festlighe¬
den og hjalp til med alle de forskalling ting og sager,
der jo horer en fødselsdag til. Næste måned holder vi
så regulær mode den 14. Maj.
Med Kno
Arne O.

Næstved
Vi har afholdt generalforsamling, men der er et par
punkter vi gerne vil have yderligere behandlet.
Derfor blev det vedtaget at vi afholder ekstraordinær
generalforsamling Den 4. juni 2010 sammen med det
månedlige hulemøde -for uddybelse af disse punkter.
Nyvalgt til bestyrelsen er:Pr-medarbejder - Poula
Suppleant - Flemming Ravn Bilags-suppleant-suppleant:
Marianne - Vibeke - Peter Rasmussen og Flemming
Lutterman fra bestyrelsen: Lis Under eventuelt kom
Henrik med et forslag om at vi på vores skovture be¬
stræber os på at besøge andre huler.
Formanden afsluttede med at takke for god ro og or¬
den. Takkede for godt samarbejde med den gamle be¬
styrelse og håbede på samme gode samarbejde med
den nye bestyrelse.
HULEMØDE: Mødet blev afholdt i god ro og orden.
Keld Jensen blev optaget som naver.
Vi siger velkommen og håber han bliver glad for at
være hos os. Efter mødets afslutning spiste vi dejlige
hakkebøffer, som Lisa og John havde fremtryllet.
Foreningen afholder 25 års jubilæum den 9. oktober
2010. Der er mulighed for overnatning følgende ste¬
der:
Hotel Kirstine 55 77 47 00
Hotel Vinhuset 55 72 08 07

Vandrehjem 55 72 20 91
Yderligere om arrangementet i næste nummer.
Husk at reservere dagen.
Med naverhilsen Ove
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Randers
Vi holdt hulemøde den 9/4 med 15 dejlige, stem-
ningsskabende deltagere, heriblandt Jørn, der nu
atter må bevæge sig udenfor matriklen. Dejligt at se
dig, Jørn.
Første punkt var vores travetur. Her er der heldigvis
kommet tilmeldinger fra andre foreninger, så vi glæ¬
der os.
Jørn er nok engang medansvarlig for maden - han
har lovet at stønne og være håndlanger...(men det
nøjes han nok ikke med)
Hans bærer dagens største ansvar: Han skal sørge
for ølvognen.
Husk tilmelding til Peter senest den 6/5.
Turen til Amerikanerhytten er fastlagt til den 10.-12.
september. Der er også bestilt godt vejr, så vi lige¬
som sidst kan sidde i nydningen på terrassen.
Efter alt dette alvorlige, nød vi Hannes deller supple¬
ret med diverse rester fra fastelavn - de havde hel¬
digvis været i fryseren... Kære Hanne, nok engang
må vi fastslå: Du beholder pladsen.
Under spisningen havde Elo en god nyhed. Han
fylder 65 den 6/5 og giver derfor mad til næste hule-
møde den 7/5. Han har også sat et opslag op i hu¬
len om, at han holder herrefrokost den 29/5 kl. 13.
Alle mandlige navere og navervenner i Randers¬
foreningen er inviteret. Det er i Bøstrup Forsam¬
lingshus, og man skal tilmelde sig senest 16/5.
Vi siger tillykke til Elo.
Til sidst trængte Jan til lidt klokkeklang og blev be¬
hørigt hyldet med sang.
Skribenten går nu på en kort orlov - hun skal lige nå
et bryllup med klokkeslageren ovenfor...
Peter har lovet at sørge for næste måned indlæg.
Kno i bordet
Helle

Roskilde
Referat til svenden.5 maj. Til hulemødet 26 marts, blev
det vedtaget at aflyse hulemødet d.30 april, grundet ST.
Bededag. Næste hulemøde er 28 maj. Hulevagt er Inger
og Lars Peter. Husk hestevogns turen 9. maj, inkl. Med¬
bragte madpakker.

Samsø
Fødselsdage. D. 25-06-1935. Per Vendelbo. Samsø.
75 år Søtofte 3, 8305 Samsø.
Stor tillykke til vores naverbror Pv. med 75 års dagen .

Håber du får en god dag.
Påskebesøg fra vores gode ven Ole Eriksen. Silkeborg.
Som altid kommer med et frisk pust og godt humør.
Ny årskalender er på trapperne.
Med kno i bordet Samepigen.

Silkeborg
Min mor sagde en gang at nu ville hun ikke læse avis
mere, det var disse dødsannoncer der tog modet fra
hende "Alle dem som jeg kender de dør" det var
også en måde at sige på jeg er bleven gammel. Jens
"kok" døde den første april, så var at jeg kommer i
tanke om det mor sagde en gang. Så det er meget be¬
drøvelig meddelelse at få. Det tager også noget af mig
hver gang der sker dødsfald blandt mine kammerater.
Den 27 marts afholdte vi generalforsamling den første
i år. 21 svende havde fundet vej til hulen for at deltage
62% afmedlemmerne det må da siges at være flot.
Noget af det som formanden priorentrerede meget i
sin beretning er den gode stemning eller ånd der er
meget fremherskende ja dette kan jo aflæses af det
gode fremmøde som er her i dag dog er der et par stk.
som er fritaget for at frem møde i dag det er vores to
syge medlemmer. Så vi sender gode tanker til dem, og
forventer at de snart møder frem. Vi har nu haft besøg
af Rotary fra Bjerringbro 26 personer troppede op i
Hulen Boje fortalte om os og vores hule Niels Peter
tog sig af Polarstuen og Søren af resten. Sommeren og
dennes aktivitet blev gennemgået først Fiskedagen
den 19/6 i Skellerup fra 9-13. Vagn vil møde op
mede alt til faget hørende af kaffe - øl - vand + opun-
der middag vil Skysser tage grillen under kærlig og
kyndig behandling derefter kan der købes pølser mm.
Så kommer vi frem til STORE BADEDAG den 7.

august derom senere. Derefter tog kassereren over og
fremlagde et Vi års status med et lille plus. Gav en

oversigt over hvad der er gået godt fx de tre store spi¬
seaftner. Der blev også valgt to til pinsestævnet det
blev Ole og Søren. Under indkommende forslag var
der et. Nedlæggelse af fastnet tlf. i Hulen den bliver
kun brugt nogle få gange så prisen pr. opkald er over
45 kr. så forslaget blev vedtaget på den måde at vi får
en Mobil tlf. med samme nummer. 8682 2615 hvor
så der ikke er abonnement på Årets gyser "Hvad er
der i skraldespanden"? Günter ramte plet som ud¬
møntede sig i klokke klang, og på anden pladsen gik
det helt suverænt Hanne og Frode indtog en flot tred¬
jeplads. EVT. Var der et forslag fra Hanne. Som gik
på hvem kan tage gæster med i hulen, der var bred
enighed om at dette emne er der kun en der bestem¬
mer Suverænt Hulefar. Så kunne Niels 0 afslutte og
give ordet til Boje som var bleven stum så han slog på
klokken.
Kan i så holdejer fugtige Svende til ve ses igen, var¬
men skulle solen sørge for.
Skriverkarlen
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Slagelse Naverforening.
Hulemødet d. 09.04.2010 startede med at vi sang
"Vårsolen vinker nu atter..." og alle 9 sang med af
hjertens lyst. Efter formandens velkomst blev der ori¬
enteret om evt. flytning til andet lokale i byen såfremt
dette skulle blive nødvendigt. Bestyrelsen har i den
forbindelse haft kontakt til Slagelse museum og dette
samarbejde ligger år ud i fremtiden, hvis det bliver
aktuelt. Formanden stillede forslag om at Slagelse Na¬
verforenings medlemmer støttede, afdøde Erling Chri¬
stensens, museum for psykriatriens behandlig af pati¬
enterne i tidens løb, med et medlemsskab. Dette muse¬

um bliver ført videre i Erling Christensens ånd på An-
dertsvænge i Slagelse. Dette forslag (som er på fivillig
basis) var der fuld opbakning til og kassereren vil stå
for den økonomiske afd. Kassereren har rundet de 70
år og vil derfor være vært for lidt mundgodt ved hule¬
mødet d. 7. maj 2010 så derfor skal man ikke medbrin¬
ge "skorperne", men kun en stor appetit. Det var dog
ikke denne begivenhed som fik kassereren til at stråle
som en lille sol, men han var også blevet Bedstefar -
igen - til en dreng, selvfølgelig. Og sådan en hændelse
kan få, selv kassereren, til at give en omgang.Nu er

Ejner jo ikke den eneste som har haft fødselsdag og vi
siger hjertelig tillykke til både Birgit og Søren med tak
for "fløden" til kaffen. Herefter blev de medbragte
"skorper" konsumeret med stor velbehag og "fløden"
rislede lifligt over forsamlingen. Minderne blev sunget
ca. kl. 21—.

Med kno i bordet: Jørgen

Husk!!!
5. maj 2010 kl. 19- i hulen:
Koordinering af sponsorgevinster
Hulemødet d. 7. maj er kl. 18- og uden medbragt
mad. 15. maj 2010 kl. 13—: Frokost med efterfølgen¬
de bankospil

Chefredaktøren
og hans følgesvende

i Toscana.

STOCKHOLM
På månedsmødet den 3. marts foreslog Erling Rasmus¬
sen at vi skulle forsøge at male om alle hus i sommer,
så det blir at få hænderne op af lommen. På mødet fik
vi hilsen fra Erik Jensen i Amerika og fra Flemming
Andersen i Viuf. Til pinsestævnet blev Anton Paulsen
og Erling Rasmussen valt til delegeretmødet og Pasto¬
ren som observatør. Under middagen på svendefesten
tog Erling frem resultatet fra Whisten og det blev Otto
Madsen og jeg som fik dele på første priset og Ingrid
fik tredje pris.
Program for maj måned.
D. 07.05. Månedsmøde fredag kl. 19.
D. 14.05. Avslutning på foråret fredag kl. 19.
Med kno i bordet Onkel Anders.

SØNDERBORG
Efter vores vel overstået generalforsamling er under¬
tegnede valgt i bestyrelsen og valgt til at skrive i Sven¬
den og der siges jo "gamle koste fejer bedst", så jeg vil
gøre mit bedste.
Hulemøde 9.april. Vi blev budt velkommen og startede
med en sang, der var forskellige breve som blev læst
op og var til afstemning og alle var enige, så det var
hurtigt overstået men vores Sønderborg bus tur til Vej¬
le tog det meste af aftenen, da det jo havde været så
hyggeligt at det blev døbt til at hedde en
"MUDDETUR", pigerne var så feststemte at alle skul¬
le kysses "på dansk" men de siger tak for god betje¬
ning og god brændevin. Der var mødt 12 op.
Lørdagstræf 20. marts. Helt dejligt med mange, ikke
mindre end 14 deraf var de 2 gæster men en vældig
hyggelig dag.
Med kno i bordet og møjn.Martha
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Vejle
19 var mødt op til generalforsamlingen den 9.April,
der blev indledt med Nr: 13 Fra Arilds tid, hvorefter
Formanden bød velkommen. Herefter gik vi over til
dagsorden, og Jens Ibsgård blev valg som dirigent.
Der blev tilføjet et ekstra punkt på dagsorden: Valg
af delegerede. I sin beretning nævnte formanden, at
trods en streng vinter, havde der været god fremmø¬
de til møderne. En har søgt om optagelse, papirerne
er godkendt af bestyrelsen. Formanden nævnte også
de aktiviteter, der havde været siden sidste general¬
forsamling. Under beretningen blev der omdelt for¬
slag til reviderede lokale vedtægter. Og i løbet af de
kommende møder vil de så blive tilpasset, så de kan
komme på dagsorden på næste generalforsamling.
Formandens beretning godkendt. Kassereren frem¬
lagde et regnskab, der blev godkendt med applaus.
Hans Emborg blev valgt som delegerede. Der var
indkommet 2 forslag: Ændringsforslag til delegert-
mødet drøftet. Nedlæggelse af Hyttens Mobiltelefon:
Forslaget vedtaget. Bevilling til Delegerede: Forsla¬
get vedtaget med det foreslåede beløb. Valg af For¬
mand: Hans Emborg genvalgt. Valg af Sekretær:
K.Jepsen ønskede ikke genvalg. Ole Brøndum blev
valgt. Valg af Best. Suppleant: Kaj Hansen gen¬
valgt. Valg af Hyttevært: Der bliver lavet et Turnus¬
ordning. Finn Olesen står for Kassen og regnskab.
Valg af Revisor: Johnny Lindskjold modtog ikke
genvalg. Irene Sørensen blev valgt. Valg af Revisor¬
suppleant: Erik Nielsen genvalgt. Val af Festudvalg:
Kirsten og Kaj Hansen er ny festudvalg. Under evt.
blev flere emner debateret livligt. Der refereres ikke
fra Evt.
Her igennem skal der lyde en stor tak til Kirsten
fra " Nr 41" for hendes donation til Naverne i

Vejle. Nu var tiden kommet til at gå i gang med den
" Lækre Brunkål " som Kirsten og Kaj havde frem¬
tryllet. Tak for det.
Med kno

Kaj Referent

Velkommen til ferie på Navertorpet,
Ingarö, hos Naverne Stockholm
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

o/evs/y1 Øens Værtshus W

Billard Dart
Kirketofte 1. Samsø
Tlf: 86 59 00 27

Hulemøde d. 7.4.2010 i Aalborg

12 svende var mødt. Formanden bød velkommen.
Pinsestævnet blev drøftet. Formanden og Hulemor har ikke
mulighed for at deltage i år. Men vi håber at andre evt. vil del¬
tage på foreningens vegne. Sommerudflugten går i år til Eg¬
holm. Dato: 28. august. Poul Erik havde lavet et fint opslags¬
værk m.h.t. at skaffe nye medlemmer. Så vi satser på at hænge
det op rundt omkring i byen. Det nye program for møder m.m.
resten af året er udsendt af Poul Erik.Vores kære Sigurd fylder
85. Så vi snakkede lidt om, hvordan vi skal fejre ham. Og end¬
nu et kært medlem - Ib - fylder 75 i april måned. Tillykke til
Jer begge 2. Ellers sang vi af hjertets lyst .det blev helt op til 4
sange. Glædeligt forår til alle.
Hilsen fra Aalborg.
Hulemor Lis

O

Århus
Til hulemødet den 12 - 3 , var vi mange i hulen . Erik Erik¬
sen , der for nylig rundede de 80 år , fik i den anledning over¬
rakt en gave af formanden , fra foreningen . Det takkede Erik
for ved at slå på klokken . Kaj slog også på klokken . Tak til
jer begge to ! Formanden havde en frisk hilsen til os fra Claus
Lønstrup , via facebook ! Vi håber i har det godt i Grønland !
Hulemødet med ledsager den 26 - 3 , var rigtig godt besøgt,
der var29 personer i hulen . Efter formandens velkomst til
navere og ledsagere , fik Ole Strange overrakt gaver fra for¬
eningen , hele to ting blev der markeret, det var Ole's 50 års
fødselsdag , samt hans 25 års naver jubilæum ! Ole takkede for
de pæne ord og gaver , ved at slå på klokken to gange , Grethe
Strange slog også på klokken . Vi siger mange tak ! Kurt -
måske et nyt navermedlem, fortalte lidt om sig selv og sit
rejseliv ! Else og Otto Westergaard har været på rejse til Ant¬
arktis , her i år 2010 . Otto fortalte om turen og viste billeder
fra rejsen - efter foredraget svarede Otto på spørgsmål om
rejsen . Det var en rigtig levende og spændende beretning -
Otto er en eminent foredragsholder ! Den faste køkkenstab Kaj
og Lis var fraværende denne aften - men ingen gik sultne
hjem . Birgit tog tjansen i køkkenet, og serverede dejlige
stykker mad !
Hulemøde den 7 maj
Hilsen fra smilets by . Lis

ft AJ GLARMESTEREN
oj Rans svende
Håndværker- og naversange

Ub■ IM Gårdsangc, 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



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,'"' • DK-4300 Holbæk.
E-mail: o.puggaard@hotmail.com
Produktion: imprint grafisk : 5572 6692

Dit lotcale øl depot

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

Ü>telke'£ <§aétl)ausi
Hotelrestaurant

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

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 svammepøl.

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

vjftijr
w

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

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

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

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 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 «indes pä

v/Carl-Johan Jensen
Slotsgade 35,9000 .talborg- 98 12 15 89

^1.7/

DAR.T * "&!ULARJS

Oerkondif0
Set. Jørgens Park

HEST

TLF. 26 2Q.05-LS

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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Silkeborg Navernes årlige fisketur.
Fisketur bliver i år den 19 juni til Skellerup i Singelsbjerg Sø. Adressen er
Skellerupvej 42. Så tag børn og børnebørn med til denne dejlige dag.

Fiske Koncurrencen starter kl. 9 til 13. Der vil være en koncurrence for børn +
for voksne. Prisen er 50 kr. pr. Naver, alle børn og børnebørn er gratis.

Vagn og Bøje vil sørge for at vi ikke lider sult eller tørst.
Derfor skal i købe øl - vand - kaffe - pølser ved HULEFAR.

Vi ses til en dejlig fiske dag sammen med mange gode Navere.
Bestyrelsen.

»••••••••••••••••••••••••••••••c«

Tillykke:
I dag runder vores „Skramleriforvalter", Jens Hansen endnu et skarpt
hjørne, nemlig de 70, han holder dog stadig ved sit store aktivitets ni¬
veau, som blandt andet kommer Hørning Naverne til gode, han er primus
motor i fremvisning af „hans" mølle, som han passer med stor omhu. Der
udover har han jo julestue med nisser og poser til børnene, samt et rigtig
stort program med de ældre i kommunen, jo Jens er hele tiden i gang. Jens
var også med, da den lokale forening startede, der blev sågar holdt møder
i hans stue, og det er flyttet nogle gange, til vor nuværende placering,der jo nok er en af dejligste huler, vi er derfor en samlet flok, der ønsker
Jens et hjerteligt tillykke og håber på at du ringer med klokken, når vi ses
i hulen. Rigtig hjertelig tillykke.

LeifSchmidt/Formand Hørning Naverne
»••••••••••••••••••••••••••••••s*

Grillfest i Madsbyparken.
Den 17. Juli 2010 Kl. 13.00.

Priser: Voksne 85.00
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 øl 10.00 Kr.
Hvidvin 50.00 Kr. pr. flaske

Tilmelding er bindene og senest den 10. Juli.
På Tlf. 28 96 94 60

Håber vi får en hyggelig dag.
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FØDSELSDAGE

D. 02.06.2010
50 år

Axel Petersen Zürich
Postfach

CH-8153 Rümlang
Schweiz

D. 02.06.2010 Per Andersen Calgary
60 år 2030 - 27th Avenue SW

Calgary, AB T2R 0P7

D. 07.06.2010 Jens Chr. Dam Fredericia
65 år Jens J Ravns vej 39

7000 Fredericia

D. 18.06.2010 Ole Seyer Hansen Vejle
70 år Odinsgade 61, 2.0003

7100 Vejle

D. 23.06.2010 Jim Wiegandt Los Angeles
80 år 12781 Wildgoose St

Garden Grove CA 92645
USA

D. 25.06.2010 Per Vendelbo Samsø
75 år Søtofte 3 A

8305 Samsø

D. 27.06.2010 Tage Hammelsvang
70 år Klerkegade 5 st. th

2200 København

København

JUBILÆUM

D. 01.06.2010 Hans Madsen Calgary
50 år 31 Penworth Cressent SE

Calgary, Ab T2A 4C5
Canada

- TAK - TAK - TAK

Tak for opmærksomheden til min 70 års Fødselsdag og
for Telefon hilsner og kort og Tak for Telegram fra Hør¬
ning og den fine Møllebog fra Jens Hansen og fra KbH
forening.
Hilsen Sven Aage Lorenzen,
Kbh Forening.

Tak for opmærksomheden på min 65 års dag, såsom hils¬
ner og telegrammer fra Jonna Bæk, Anny & Erling, Niels
"2m", Københavnernavere og venner, Vejle samt HB.
Leif Ove Nielsen, København.

Jeg vil takke alle dem der tænkte på mig med telegram¬
mer og fødselsdagshilsener på min 65 års fødselsdag.
Ole Bøwig, Odense

Tusind tak for opmærksomheden til vores 130 års fød¬
selsdag. Tak for telegrammer, opringninger, gaver, blom¬
ster m.m. og for fremmødet i hulen den 1. maj.
Med naverhilsen Karin og Eigil Jensen, Sønderborg

Tak til HB, naverafdelinger og navere for telegrammer
og hilsner i anledning af min 50-års fødselsdag og mit 25
års naverjubilæum. Det viste sig ikke at være så slemt
som frygtet, at runde det meget omtalte 'skarpe hjørne' -
og det passer mig fint nu at være på vej til at blive en del
af ældrebyrden :-)
Mange naver-hilsner, Ole Michael Strange,
medlem i Århus..

Mindeord fra Kolding over Naver Karen:
Det er med sorg at vi har mistet Karen. Hun var altid hjælpsom og altid på
farten. Hun var trods alder og vejrlig med til alle stævner over det ganske
land. Karen var indstillet som årets Nav, men nåede desværre ikke at få
erkendelsen og dermed højtideligheden i Fredericia ved Pinsestævnet. Ka¬
ren var skattet og vellidt og vi i Kolding vil savne Hendes altid gode hu¬
mør og gåpåmod.
Æret være Karen's minde.

Med kno i bord John.
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Hej gamle
og nye MOSEL-farere!

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 10 deltager, der kører selv. Træffet i Mesenich sørger Geert Stage
og Ole Bøwig for. Fredag skal vi til "Brockscheid Klokkenstøberi" samt køre igennem "eifel maaren i vulkaneifel til
byen "daun". Dem der har lyst kan besøge "vulkan museet". Lørdag - tur med hestevogne rundt i vinmarkerne, m.v.
Søndag til Beilstein og Vinterfest i Cochem.
Vedr. Bussen, prøver vi i år, at køre der ned om dagen, dette giver en overnatning mere samt natmad.

Turen er fra d. 26. august til d. 30. august 2010.
Torben og Flemming vil køre bussen igen.

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.

Priser:

Først til mølle princip i år. Når turen er betalt,
er pladsen sikret!

For bus : 800 kr.
For ophold ved MOSEL : 1400 kr.
Betaling:
HUSK AT SKRIVE DIT NAVN OG TLF. NR
PÅ INDBETALINGEN !

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.
Udførligt program i bussen.
For 41. gang.

Danske Bank : Moselkonto, Reg.nr. 3629.
Konto : 3658 475 983
Sidste tilmelding og indbetaling : 1. juli 2010.

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

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

Med naverhilsen fra MOSELGRUPPEN
Torben - Flemming - Børge.

JENS HANSEN, HØRNING
Der var engang, debat om at der skulle reklameres, profilere mere om os Naver. Dette blev udført af Leif og Jens en
formiddag i marts. Vi var blevet inviteret ind til ældresagens Århus afd. i Christiansgade (Århus Købmandsskole) en
eftermiddag. Fordi ældresagen ikke kunne komme ud til Naver Møllen havde vi taget en del effekter med ud til den hule¬
aften som vi kaldte det. Det blev alle tiders eftermiddag, kantinevognen kom og afbrød os i vores skiftende taler og hi¬
storier. De ældre tilhører skulle have deres kaffe, men vi 2 fortsatte at fortælle historier om glæden ved at arbejde i ud¬
landet. Der blev lyttet og spurgt en del om naverne, måske er der et nyt medlem på vej til Århus. Vores fortællinger må
havde fanget deres interesse, fordi der 3 uger efter var besøg i Naverhulen i møllen, af en klubben fra Randers, de ville
se og høre om Naverne i Danmark og ikke mindst en naverhule. De var ikke klar over at der også var en Naverhule i
Randers. 14 dage efter var det en beboerforening fra Stavtrup, der kom så og hørte om det samme. Her var der også stor
spørgelyst om reglerne for at blive medlem af Naverne. Måske er der også her kommende medlemmer på vej til Randers
og Århus, hvem ved, jeg har gjort mit til at hverve nye medlemmer.
Med naverhilsen , Jens H.

Næstformanden har ordet:
Som Ove og jeg har aftalt på nogle HB. møder, er vi begyndt at besøge de naverforeninger øst for Storebælt. Første be¬
søg blev Nysted, hvor vi blev godt modtaget, trods deres lille hule, nogle måtte side ude i gangen og spise. Vi berørte
nogle emner som bl.a. hvorfor der ikke kom nogen til pinsestævnerne mere. Hvorfor mange foreninger var nok i sig selv,
man besøgte sjælden hinanden, i modsætning til de jyske foreninger, der har et meget bedre sammenhold. Vi kom også i
på det faldne medlemstal, og om vi vil prøve at samle foreningerne, til bedre samarbejde på det punkt. Tak for en hygge¬
lig aften Nysted.
Med kno i bord. Næstformand HB. Henning Brogaard.
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Zasharias Friis

Zacha Friis døde hellig tre kongers dag 1952,91 år gammel.
Nedenstående korte biografi af Zacha Friis er tænkt som et bevis på Zachas
store betydning for navernes sangtradition. Zacha fødtes i 1871 som søn af
handelsrejsende, senere grosserer Friis. I 1877 flytter familien til Aarhus,
hvor Zacha kommer i Latinskole. I 1886 udgår han af Latinskolen og be¬
gynder på Aarhus Tekniske Skoles Bygmester Skole. 1888 kommer Zacha
i murerlære i Aarhus. 1889 murerforbundter i Nyborg. 1890 afsluttes murer¬
uddannelsen med svendestykke i Helsingør. 1891 arkitekteksamen. Derefter
arbejder han hos sin senere svigerfar, arkitekt Carl Lange med opmåling af
kirker.
I 1892 modtager han et stipendium (300,00 kr.), og begiver sig på
valsen som murersvend. Zacha tager til Hamborg via Kiel og Rendsburg, får
arbejde i Hamborg, men må fortrække p.g.a. fare for kolera. Herefter tager
han til Berlin, Dresden og Prag, hvorfra han vandrer videre til Wien. I Wien
arbejder han en tid som murer og ansættes derefter som arkitekt hos Ludwig
Schöne. Zacha forbliver i Wien til 1894, hvor han er ivrig medlem af den
stedlige Skandinaviske forening (stiftet i 1870), en periode som sekretær.
Her skriver han sine første naversange til de lokale naverfester. Sangene
bliver umådelig populære, og begynder at spredes med de vandrende svende
rundt i Europa. I Wien skriver han blandt andet "Fra Arrilds Tid" og
"Væggelusevisen".
I 1895 ankommer han til Genova via Venedig. Derefter til Zürich hvor han
finder det muntre naverliv i fuld udfoldelse. Arbejder 2 år hos arkitekt Hot¬
tingen . Zacha fortsætter med at skrive sine populære naversange. I Zürich er
han sammen med andre kendte naverdigtere, blandt andet Arnold Hertz, Wil¬
helm Lange, Aage Wantzin og Axel Landgren. Det er her han opnår sin
usvækkede status som den største naverskjald nogensinde.
I 1897 går turen videre til Geneve, 1898 videre til Paris, men falder ikke til
der. 1899 kommer han til Nürnberg via München. Han får arbejde ved firmaet
Oxenwad og Weismüller, han bliver der i 6 år. I Nürnberg perioden skriver
han en række meget følsomme digte, som først lidt efter lidt tages frem ved
særlige lejligheder. Han bliver formand for den Skandinaviske forening i
byen, og gennem sit formandskab her påvirker han såvel den lokale forening,
og andre foreninger viden om, således at den noget rå og platte tone foran¬
dres til en mere stilfuld omgangsform ved hulemøderne. Han stifter hjem i
byen, sammen med en ung pige, Grete. I 1904 dør Grete, og Zacha taber
fuldstændigt modet. Han vil hjem. Han begiver sig på vej, og besøger
undervejs byer han ikke tidligere har besøgt, Heidelberg, Køln og Lübeck.
1905 ankommer han til Danmark og ansættes hos bygningsinspektør Nicolaj
Hansen i København. Han Gifter sig med sin første arbejdsgivers, Carl
Langes datter Clara. Med hende får han datteren Grete. 1906 danner han sam¬
men med arkitekten Sophus Weidemann et arkitektfirma. 1907 bliver han
arkitekt for det Engelske gesandtskab frem til 1919.1 denne periode er Han også 5 år i bygningskommissionen. I 1919
stifter han "Det gamle Navelaug i Danmark". 1937 Clara Friis Lange dør. Zacha kaster sig med en hidtil uset ihærdighed
ind i arbejdet for sit elskede Naverlaug. Han gifter sig ikke igen, men åbner sit hus for gamle naver venner. Zacha er
Oldermand eller Høvding for "Det Gamle Naverlaug" fra 1919 til 1952.1 1952 Zacha dør på hellig tre kongersdag 81 år
gammel. Zachas hele indstilling til det at være nav var, at man dyrkede kammeratskabets ædle (som oftest meget muntre)
dyder, respekten for håndværkets historiske betydning og dets nationale og nordiske tilhørsforhold. Han havde selv i sin
valsetid gjort en indsats for, at markere disse idealer i sine tilknytninger til forskellige skandinaviske foreninger rundt
omkring, kraftigst i sin formandstid i Nürnberg foreningen fra 1899 til 1904.
Da han efter Gretes død kom hjem til Danmark i 1905, følte han stadig trang til at holde minderne i hævd sammen med
tidligere farende svende. Han var af den opfattelse, at de eksisterende foreninger ikke agtede den sande kammeratskabs-
ånd højt nok, men i stedet udelukkende dyrkede selskabeligheden for dens egen skyld.
Reserveredaktøren
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FREDERICIA
Torsdagsmøde 6. Maj 2010. Der blev budt velkommen af
Formanden til i alt 9 fremmødte svende og venner, nr. 35 i
sangbogen sunget, foreslået af Johan. Herefter gik vi over
til spisningen som bestod af forloren hare. Herefter tog
formanden ordet, og fik rettet op på et par glemte ting fra
Generalforsamlingen. Herefter blev Pinsestævnet gået
igennem, stævnemærke og hæfte blev vist frem, og der var
udbredt tilfredshed. Til slut blev der slået et slag for grill¬
festen i Madsby Parken den 17. juli Kl. 13.00. Til sidst har
vi måtte gøre en trist gerning, hvor vi har måttet slette
Bent S. Jensen som medlem, da der var dårligt samarbejde
og voldelig adfærd, kedeligt, men nødvendigt.
Med kno i bord.

Skriverpigen Vera

FREDERIKSSUND
Frederikssund.7.maj.2010. Det blev en stille men meget
hyggelig svendeaften. Vi var mødt 10 personer op denne
aften. Det var vores nye næstformand Torben Silving der
bød velkommen til. Der er ikke meget at fortælle om
denne aften end at der blev fortalt historier og at Torben
slog på klokken for, at takke for valget som ny næstfor¬
mand for CUK-Frederikssund. Efter et par hyggelige ti¬
mer, hvor vi nød Annas hjemmebagte brunsviger kage
(den var god), var det tid til, at synge minderne og tage
hjem. Angående vores hjemmeside: http:www.cuk-
frederikssund.dk, er denne op at køre igen, og her kan
følge med i aktiviteterne i foreningen. Næste hulemøde er

fredag d.4. juni.2010 er det Frank & Anna der har hule¬
vagten. CUK-Frederikssund ønsker tillykke med fødsels¬
dagen til. Poul Berg 25/05 2010. Per Nyberg 29/05 2010.
Med knoen i bordet Jan Johansen

HERNING
Vi havde general forsamling d 9/4. Vi var mødt 11 naver
frem til mødet. Formanden var lidt i tvivl om vores indkal¬
delser var nået frem til alle, så han var særdeles aktiv med
at få ringet rundt til de manglende naver - jeg ved ikke om
han var så særlig aktiv, fordi han var på valg som for¬
mand! Måske var han i tvivl, om han kunne BEVARE
formandens posten - hvad vi andre godt vidste - vi kan
bare ikke undvære Flemming. For snakken indtil general
forsamlingen gik i gang, det er absolut ikke det kedeligste
i vores forening. Henry var kommet lidt for sendt på
grund af vandskade - straks blev han mindet om af Kaj
Ove, at han da bare var heldig med at blive kaldt til naver
møde, idet han kunne risikere lidt af hvert ved at blive

hjemme som f.eks en gang oprydning og rengøring af en
kælder - nej, se at komme væk hvis en sådan en situation
skal opstå. - fortsat iflg Kaj Ove - han blev ikke modsagt.
Vi fik lidt nyt om vores tidligere hulefar (Montagen ) du
skal vide at vi savner dig til vores hulemøder. Stakit - det
er at skrive øl op på en seddel. Min sidemand konstate¬
rede, at jeg en time efter vi havde startet mødet på min
seddel havde stakit for 113 øl - det er ret godt gået af en
kvinde i min alder - så det jeg skriver resten af aftenen
skal tages med et vist forbehold! Efter general gik vi i
gang med hulefars gule ærter. Straks rejste Kaj Ove
,Henry maler og vist også nogle andre sig og ringede med
klokken så er der øl! Dejlig generalforsamling.
Hulemøde d. 2/4. Det viste sig at vi ikke kan tælle i Her¬
ning - for vores bødekasse bliver talt op ved generalfor¬
samling efter indtagelse af gule ærter og beløbet stemmer
aldrig med det banken tæller - så måske skulle vi prøve at
tælle før vi får gule ærter. Der blev snakket om den kom¬
mende tur til Langsted - der blev givet udtryk for at nogle
gerne ville deltage men kunne ikke pga. konfirmation -
men det er nok som formanden siger, at det kan være van¬

skeligt at finde et tidspunkt, hvor alle kan. Det blev aftalt
at Peder og Gunnar køber og aflevere en gave fra naverne
i Herning til Montagen på lørdag. Vores formand var me¬

get ihærdig denne aften for han gav sig til at lave jubilæ¬
ums ramme - da han var færdig viste han den stolt frem -
men, men han havde glemt en underskrift så om igen.
Så ved jeg ikke rigtig om formanden har kontakt proble¬
mer, han havde i hvert tilfælde "tabt" sin telefon en mørk
nat på en ikke kendt adresse - hvilket resulterede i, at fik
mange henvendelser fra findere.
VIGTIG BESKED: HULEMØDER I HER¬
NING NAVERNE STARTER KL. 18.30 efter
sommer ferien. Ifølge referat fra generalforsamlingen.
Ved hulemødet d. 18/8 HAR FORMANDEN OVERTALT
SIN HUSTRU TIL AT LAVE SUPPE TIL KL. 18.30.
Gunnar fortalte om, at han havde været på Island i sine
unge dage, netop der hvor der har været vulkan udbrud
,han fortæller at jord overfladen i området er så opvarmet
at den skvulper under fødderne. Nu kom vi så til at tale
om sprit mærker i Grønland der var mange gode historier
om hvordan man kunne få dem til at slå til. Det siges at
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mærkerne skiftede farve hver måned, men det var ikke
noget problem for man fik hjælp ude fra til at få dem til
at række til hele måneden - kreativiteten var der ikke
noget i vejen med, men jeg har fået forbud imod at gå i
detaljer.De kunne bare noget helt særlig der oppe på
Grønland for det fortælles, at 1 mand spiste 2 meter og
20 centimeter AL på en gang. Til denne fest blev der
indtaget 12 flasker linie akvavit - så spiritus mangel var
der vist ikke. Vi sluttede af med at snakke lidt om vores

Mjød tur - vi vil lige gøre opmærksom på ,at en sådan
tur kan anbefales.
Naver hilsen
Jonna

vi til hulemødet den 16-06 besøg af Orlovspræst/sogne-
præst ved Odden kirke Camilla Munch, hvor hun vil
fortælle lidt om sine oplevelser. HUSK Ø-turen den 29-5
kl. 9.30 ved Vikingeskibsmuseet i Roskilde. Aftenen
sluttede ikke helt som vanligt, da sangkoret holdt fest for
70 sangglade personer i et lokale ved siden af vores. Når
der kun er en køkkenvask og en opvaskebørste og mini¬
mal plads bag ved vasken og alle vil vaske op på en gang

og nogle har drukket lidt meget, så skal det gå galt.
TL

HILLERØD
Indtil videre har vi i skrivende stund haft et langt, kort
forår. Vi var kun 8 personer til hulemødet i april, men vi
hyggede os. Den 18. var vi 20 personer på udflugt til
Cirkusmuseet i Avedøre med minibus, hvor vi havde en

god rundvisning i det interessante hus. Herefter indtog vi
en dejlig frokost på "Hummeren" i Islev havn. En stor
tak til Knud, som stod for dagens vellykkede arrange¬
ment. Den 24.april var vi 5 fra Hillerød-foreningen til
Schweizer-aften hos Københavnernaverne. En dejlig
eftermiddag med sang og musik. Jonna spillede harmo¬
nika og Fin Alfred havde også taget sit instrument med,
så vi havde dem i stereo og vi sang af karsken bælg. Ros
til Københavnsforeningen. I juni er der hulemøde den 11.
og grillfest hos Hanne og Peder, lørdag den 26.juni. For¬
året så langsomt kommer; nyd det i fulde drag.
Husk tilmelding til Peder på telefon: 48 17 07 12
Så holder vi sommerferie og hulen er lukket i juli og
august.
Med kno i bordet Bodensøgartneren

HOLBÆK
Ved hulemødet den 16-4 holdte Ole et godt og spæn¬
dende foredrag om renoveringen af bygningerne på Ama¬
lienborg. Efter lidt startproblemer med strøm til
overhead, fik vi en fyldestgørende beretning om store og
små problemer/opgaver. Billederne viste tydeligt de
mange vanskeligheder, der kan opstå ved en renovering
og for ikke at tale om, når arkitekter og ingeniører blan¬
der sig i det håndværkermæssige. Mogens gjorde op¬
mærksom på, at vores fanebærer vist nok, var rejst til
Randers. Mogens blev herefter udnævnt til ny fanebærer.
Bjarne har nu været hos i 25 år og det måtte han bøde
for, hvad han også gjorde. Ebert har jo lavet en ny kirke¬
bøsse til Odden kirke og derfor har præsten hørt så meget
om os, at hun gerne vil opleve en huleaften. Så derfor får

HØRNING
Igen en hyggelig fredag aften i Navermøllen her i Hør¬
ning. Både vores formand og skriverkarlen var på ferie
denne aften, så man skulle tro der var STILLE i Hulen,
MEN NÆH-NEJ. Næstformanden klarede denne usæd¬
vanlige aften flot, som før, og selvom vi kun var ti perso¬
ner, kunne vi næppe få ørenlyd for hinanden. Der var
hilsner fra en tidligere Nav, som Kalle havde mødt i
Brugsen, og vi kunne hilse fra fru Højmoses ene datter.
Minderne om disse glade damer blev vendt endnu en¬
gang. Hulemødrene var halveret, hvilket udløste et læk¬
kert internationalt ta'selv-ostebord. MUMS. Tak til
Bente. Der var føsdae i luften, og klokken lød. Både
Bente og Vase måtte ringe. Begge sagde samstemmigt at
så var det da billigt at ringe med kun ti fremmødte. (Alli¬
gevel fandt ingen af dem det for nødvendigt ar ringe to
gange!) "Blæren" blev afsunget på "hver-fugl-synger-
med-sit-næb" melodien begge gange. (Det lød som RAP i
mine øre, men jeg hedder jo også Anne.) Af hensyn til
Hulemorens ve og vel, kunne vi lukke og slukke senest
kl. 23,59. Her vil jeg gerne takke Jer alle for ro og orden.
Næste gang; Fugleskydningen, som, traditionen tro, af¬
holdes i Vases Have lørdag d. 5/6 kl. 09,00. Dette blev
vedtaget enstemmigt af de fremmødte. HUSK: Tilmel¬
ding til hulemødrene senest d. 31. maj, tusind tak.
Hyggelige knoer i bordet.
Skriverkarlens stedfortræder
Anne.
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KOLDING
Hulemødet var annonceret rykket 8 dage frem til den 23.
april grundet helligdagen 30. april. Der var ligeledes
indkaldt til generalforsamling samme dag, men der duk¬
kede kun 4 valgbare navere samt 2 venner op. Det var
naturligvis en skuffelse da fremrykningen var påtalt. Til
gengæld kan ingen jo brokke sig over den smule der blev
vedtaget. Generalforsamlingen startede kl. 20.00 med
valg af dirigent og dernæst en meget tynd beretning fra
formanden som havde glemt beretningen derhjemme.
Han og vi dvælede lidt ved tanken om at vi har mistet
Karen. Protokollen havde vi ikke i hulen, da den ligger
hos Karen der var sekretær. Formanden Verner - næst¬
formand Bent samt kasserer Lars blev alle enstemmigt
genvalgt. John blev valgt som sekretær samt revisor og
Arne der ikke var til stede blev valgt til revisorsuppleant.
Under eventuelt blev der i forbindelse med det forestå¬
ende Pinsestævne i Fredericia diskuteret gavernes art og
priser og der opnået enighed. Bent prøver at arrangere et
besøg i Minibyen her i Kolding. Datoen er endnu ukendt
og vil blive annonceret og vi håber naturligvis på et flot
fremmøde hvor vi starter med morgenkaffe og brød i
Hulen og derefter i biler til Minibyen. Efter besøget til¬
bage til Hulen for at indtage frokost med tilbehør. Gene¬
ralforsamlingen sluttede kl. 21.35 og vi gik over til lidt
godt til maven.
Med kno i bord John.

KØBENHAVN
Fælles-generalforsamlingen den 11.4. gik som altid rolig
for sig. Vi var 6 CUK'er og 3 Navervenner. Der var ikke
de store sværdslag og alle på dagsorden blev genvalgt.
Dog bliver vi nok nød til enkelte justeringer i eftersom¬
meren. Regnskaberne var efter forholdende flotte. Det
var jo en søndag og efterfølgende Søndagsmesse. Jeg
havde lovet Gule ærter, men det var en (gul(d))and. Men
vi fik naturligvis andet (!) god andemad, så vi ku' som
sædvanlig ikke klage. Men det gør naverne jo heller
ikke.... Det blev en dejlig dag. Ikke mindst fordi Pasto¬
ren var der. Så mine damer og herrer var der jo
Schweizeraften den 24.4. der var blevet til dag. Startede
nemlig kl. 13.00 - sådan da. Vi kom dog først rigtig i
gang ca. en time senere, da chefkokken Peter Bogholder
"blev taget med bukserne (lidt) nede". Men vi var
også mere end 30 der nød hele schweizerpaletten. Det

smager altså godt. Tak til Hillerød (ikke mindst Finn
Alfred for musikken sammen med vor egen Johnna),
Odense og Sønderborg for besøget. Det var jo et helt
minitræf. MEN det efterfølgende Svende-Hulemøde var
et flop. Der var ikke et nul eller mere efter 3-tallet hvad
fremmødet angik. Øv, øv, men det var måske også for tæt
på festen, og undertegnede var på rekreation (nej ikke
sådan et). Men dem der ikke var til fest kunne jo nok
have kikket forbi, 'ik? Så er det sommerferietid, Torsdag
den 10. juni afholder vi derfor Ferie-Hulemøde. Der er
ingen is, men masser af kolde drikke i køleskabet, så
kom du bare. Du skal jo have fat i den nytrykte
Københavnernav der dækker resten af årets dejlige mø¬
der og arrangementer. Ligeledes skal bødekassen gøres
klar til efteråret, så den tømmes. Men inden da skal der
jo gættes om indholdet og det er altid spændende.
Jeg vil hermed gerne ønske alle læsere ude omkring nær
som fjern en rigtig god sommer. Tak for de første 6 må¬
neder, glæder mig til de årets resterende.
Arrangementer: 10.6. kl. 19.00 Ferie-Hulemøde
Med kno i bordet
Niels "2m"

NAKSKOV
Så er Maria og jeg vendt tilbage, fra vores vinter eksil.
Det var en kold omgang, vi kom hjem dagen før
lufthavnene blev lukket, grundet aske skyen. Der blev
afholdt et ekstra ordinær hulemøde d.23/4. hvor der blev
valgt en delegeret, Johnny Valentin, og jeg som fanebæ¬
rer, de 2 indkommende forslag blev også drøftet. Der er
noget vedligeholdelse af hulen der blev sat på plads.
Sommer udflugten blev, at vi tager til den gamle hånd¬
værker by Nyvang ved Holbæk, i medio august, men vi
kender ikke datoen eller prisen endnu. Når vi gør det, vil
Næstved, Nysted og Slagelse blive kontaktet, da vi lejer
en bus, størrelsen af bussen afhænger af hvor mange der
tilmelder sig. Efter mødet var Maria og jeg de glade gi¬
ver af maden, der blev nyt med velbehag da den var gra¬
tis.

Fredag d. 7/5 var der mødt 5 op om eftermiddagen, hvor
det blev til flere hyggelige timer. Husk at hulen er åben,
hver fredag eftermiddag fra kl. 1300, så vidt jeg har mu¬
lighed for det "det har jeg lovet Kurt,,. Hulemødet om
aftenen var der kun 4 mødt op. Arvid Brunstedt var igen
mødt op, så han bliver indmeldt til næste hulemøde. der
blev talt om at Svenden bliver sendt til mig, så man kan
hente den i hulen, men det skal aftales med Ove. Da jeg
aldrig ved hvor mange der kommer til hulemøderne, blev
der talt om at man meldte afbud dage før, ellers skulle
man betale for maden, ellers er det fluekassen der betaler,
og det går ud over kassebeholdningen.
Med kno i Bord. Henning
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NYSTED
Ved hulemøde den 12. april var der 10 svende mødt og
det kneb med pladsen i hulen, Kennet Wahl Olsen som
har valgt at indmelde sig i foreningen er igen at finde
blandt Nysted Naverne, det er jo altid dejligt med et an¬
sigt som man ikke plejer at se i hulen, velkommen til
Kenneth. Frank Bred er også snart på trapperne igen
efter vinterens flugt til Spanien. Udflugten med Den
Gamle Postbåd på Nakskov fjord blev behandlet og 20
personer er tilmeldt, så det bliver en gevaldig dag. Man
mødes ved hulen den. 14. maj kl. 08:00 hvor der vil være

udskænkning af morgenbitter inden turens afgang med
bussen kl. 08:30 til Nakskovs søfartsmuseum hvor der
bliver en rundvisning indtil kl. 11:30 hvor turen fortsæt¬
ter med postbåden, næste stop bliver Restaurant Fjorden
hvor frokosten indtages indtil kl. 13:30, turen fortsættes
med Postbåden på fjorden til kl. 18:00 forventet ankomst
til Nysted kl. 19:10. På aftenens hulemøde var der kom¬
met en gæst som søgte optagelse i Naverforeningen nav¬
net er Finn Nielsen og er flyttet til Nysted for 8 år siden.
Finn har været 4 år i Amerika som Stentrykker og soldat,
så det skulle være rigeligt med tid uden for Danmark for
at kunne opnå optagelse, det ender nok med et nyt med¬
lem mere, så at vi kommer op på i alt 14 medlemmer.
Vores projekt for 2010 vil være at få større lokale til vo¬
res hule så at der er plads til alle svendene. Ib Thøfner
havde lavet stegt flæsk og persillesovs som smagte yderst
delikat, og der var rigeligt af det. Ulf havde også kok¬
kereret (Boller i Karry) til aftenens møde på foranledning
af Oldermanden forespørgsel, men en midlertidigt
kommunikationsbrist resulterede i at der var lavet dob¬
belt sul til aftenens møde, Boller i Karry kan fryses så
ved næste hulemøde står den på Boller i Karry. Older¬
manden gav en omgang for misforståelsen. Herefter blev
minderne sunget med åbent vindue, til stor fornøjelse for
de personer som stod ved stoppestedet og skulle med
bussen - der var ingen klager da svendene rigtig havde
lagt sig i selen for at synge på denne aften, herefter var
det tid til at gå hjem. Næste hulemøde er den. 3. maj
Med kno
Oldermanden.

JEgerhaul

og det er jo altid dejligt at se nye ansigter i hulen. Ove og
Henning er ved at lave et raid rundt til foreningerne Øst
for Storebælt for at fortælle om Pinsestævnet og for at
skabe større tilslutning herfor, selvfølgelig også for at
foreningerne skal se mere til hinanden. Der blev på afte¬
nens hulemøde optaget et nyt medlem Finn Nielsen som
er uddannet Litograf (Stentrykker) og som har haft ar¬
bejde i Amerika, så forudsætningerne for optagelsen var
på plads, Finn er 73 år og bosat i Nysted, velkommen til
Finn. Foreningen tegner nu 14 medlemmer. De sidste
forberedelser til udflugten den. 14. maj så ud til at være
faldet på plads, så nu afventer vi dagen for udflugten
hvor 21 personer er tilmeldt. Ulf havde lavet boller i
karry med løse ris som smagte ganske fortræffeligt, og
med så mange svende i hulen var Hulefar for første gang
i sin tid som Hulefar nervøs for om øl beholdningen rakte
til alle, og det var lige til øllet. Minderne blev sunget og
vi gik hver til sit efter en rigtig dejlig aften. Der holdes
nu sommerferie i hulen og næste hulemøde bliver man¬
dag den 6. september, så der kun tilbage at ønske alle en
rigtig god sommer.
Med kno

Oldermanden

*
En miv«r «to*

Hulemøde den 3. maj 2010. Ved aftenens hulemøde var
der mødt 13 svende, det er vist første gang at vi har været
så mange i hulen, at der måtte dækkes op i „Den Lille
Stue" hvor der kunne sidde 4 svende. Der var besøg fra
HB, Ove Graae og Henning Brogaard som havde taget
Ole Hansen fra Nakskov med til et lille besøg i Nysted,

NÆSTVED
SIDEN SIDST. Lørdag den 24. april havde vi besøg af
Danmarks ældste sygekasse. Den hedder "STYRET" og
er 162 år gammel. Sygekassen er en forløber for det, der i
dag er en A-kasse. Man stadig kan få dagpenge i tilfælde
af ledighed og sygdom. Der udbetales også begravelses¬
hjælp. For at blive medlem af "STYRET" skal man være
i besiddelse af svendebrev og må ikke være over 35 år.
Der var 22 medlemmer af "STYRET" på besøg. De var
en tur på museet og på byvandring og sluttede af med et
besøg i "HULEN". Kassereren hev i klokken og gav en
omgang til selskabet. Der kvitteredes med
"BLÆRERØVSVISEN". Begge formænd fortalte om
deres respektive foreninger. Under indtagelse af lidt godt
til halsen, blev der fortalt diverse morsomme historier.
De besøgende fra "STYRET" takkede for god behand¬
ling.
Med venlig hilsen Peter
HULEMØDE. I formandens fravær overtog næstformand
Alex, som bød velkommen. Næste måneds gæste kok
bliver Paula. Allan Back var mødt op og blev budt vel¬
kommen. Han vil gerne være medlem og fortalte derfor
lidt om sig selv. Han har rejst i 7 år og har boet i Schweiz
i 4 år. Den nye "HULEFAR" Karsten efterlyser medlem¬
mer, når der er åbent. Det er trivielt at sidde alene og der
kommer ingen penge i kassen. Generalforsamling er
udsat til 3. september på grund af formandens sygdom.
Med naverhilsen
OVE
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ODENSE
Den 24 -4 var vi 3 som deltog i Schweizeraften/dag. I
K.B.H. Ole, Marianne og Kirsten. Det var en dejlig dag
med dejlige store pølser og røsti, og kirschtorte. Maden
var lidt forsinket men der var 2 på harmonika til at un¬
derholde og vi fik vore sangstemmer rørt. Peter var igen
kommet for at lave maden. Det var dejligt med at det var
om dagen, så kunne jeg se at komme hjem. St. Bededags
ferien blev holdt i Langstedt sammen med 24 andre na¬
ver og venner. Tak til Flemming og Grethe for en dejlig
tur. I kunne jo ikke gøre for at vejret ikke var godt, men i
gode venners selskab gør det ikke så meget. Blå tur den
13, mere om det i juni nr. Da er vi i Silkeborg.
De bedste hilsener fra Pigen fra Fyn.

RANDERS
Der var mødt elleve navere og navervenner op til besty¬
relsesmødet fredag d. 07.05-2010. Der kom vi til at tale
om turen til Frederikshavn, som er lørdag d. 26.06-2010
(Tordenskjoldsdag). Jeg håber, at der er mange der vil
melde sig til turen, da jeg tror at det vil blive en god og
hyggelig dag i Frederikshavn. Lørdag d. 08-05-2010 var
mange af os til et dejligt bryllup, i anledning af at Helle
& Jan skulle giftes, så vi vil gerne sige mange tak for en
dejlig fest og tillykke med dagen endnu en gang. Jeg skal
sige fra Elo, at han giver mad d. 04.06-2010, det vil vi
selvfølgelig glæde os til!
Kno i bordet, Peter

SAMSØ
Hulemøder og søndagsmøder. Formanden orienterede lidt
om pinsestævne. Aktivitetskalender er kommet.
Forbereder vores årlige udflugt og hvor turen skal gå.
PV inviterer til en sildemad og gammel ost i hulen lør¬
dag 26.juni.
M.v.h. Samepigen.

SILKEBORG
Kom maj du søde milde, gør skoven atter grøn. Ja og det
blev den så, og det er fantastisk dette sker hver år lige for
øjnene af os. Hans Olsen blev 70 år dette skulle dog ikke
slå Hans ud af kurs som gammel sømand har han sat
kursen af om det nu er i Hule regi eller det er det
frivillige arbejde som han deltager i, er inden for
"Kirkens Korshær" hvor han yder frivillige og ulønnet
arbejde med at få varme stuen til at køre for dem der er
kommet ud i problemer af den ene eller anden art af
misbrugs problemer. Vi kender jo alle sammen en eller
anden der er bruger af sådanne steder, så derfor er det
godt at der er nogen der har kræfter og vilje til dette
arbejde. Det er jo i næste mdr. at Jørn Friis skal af med
vandre pokalen for Stor fiskeri altså Fiskemesteren for
2009, men han får jo også muligheden for at vinde den

tilbage igen, men der kunne jo godt være at der var andre
som også gerne ville kunne kalde sig fiske mester 2010.
Hvis i vil fravriste han titlen og selv overtage æren så er
det lørdag den 16 juni at slaget skal stå fra kl. 9 til 13 og
det er det samme sted i Skellerup hvor konkurrencen
løber. Husk nu at det vigtigste er at deltage i år er der
kommer en ny børene sø til hvor de mindste har retten til
at fiske og der vil igen i år være en speciel børene
konkurrence. Husk nu den er for børn så selv vores junior
medlemmer i afd. Kan ikke fiske der selv om i føler jer
som børn. Vagn og Ole vil være på pletten med øl og
vand - kaffe og Pølser fra grillen denne sag tager Skysser
sig af. Husk så at i de uskrevne regler, vil der blive
henvist til § 11 Som betyder SKAL. Dog vil vi alle
håbe at Bent Wils er kommet på højkant igen vi vil
glæde os til at du igen kan side i vor midte. I juli mdr.
har Søren Munk fødselsdag ja så må han jo hives frem
under henvisning til §11.
Dette omkring § 11 fandt jeg da jeg var ved at lede efter
noget om AABENRAA AMTS JERNBANER ved denne
banes etablering blev der lavet en vejoverføring i 1901
ved Knappen hvor er så Knappen ? Ikke langt fra Løjt
Kirkeby. Jeg vil medsende et billede.

wis

Cpfvralacn B* vi*M<i«n ov*f VCjWl ti I Kmipp«. 1901.

Vi ses til fiskedag og hold jer så fugtige indtil da. Husk §
11

Skriverkarlen

STOCKHOLM
På grund af at jag og Karin skal rese til Danmark og
sommerferie kommer jeg ikke med noget referat til juli¬
numret af den farende svend. Bouletævlingen den 10. juli
bliver flyttet, på grund af Kenneth og Annas bryllupsfest
på Torpet denne dag. Festen på valborg blev lykket, det
tog 3 dage før vi kom hjem. Bålet fra forrige år var stort,
og det dugregnede, så det var ingen fare i år for at det
skulle tænde ild andre steder, men det var dejligt at
komme ind i varmen igen. Og dagen efter fik Anton va¬
ske sin bil ordentlig på grund af asken fra bålet.
D. 25-27.06. Midsommerfest.
D. 31.07 Fugleskydning kl. 10.
Med sommerhilsen Onkel Anders.
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SØNDERBORG
Hulemøde 7.5. Ja der var mødt 14 personer op som
formandinden bød velkommen og vi startede med „jeg
sidder i hulen med øl o.s.v." altså nr. lo. Så takkede Karin
og Eigil for gaver til deres fødselsdag og det var det, så
gik formanden hjem p.g.a. forkølelse og der stod vi med to
10 års plader der skulle slås i det runde bord, det var Børge
og Martha, men de blev da „hamret i „ men en særlig ople¬
velse var det bestemt ikke. Så gik vi over til hyggeligt sam¬
vær og jeg skulle lige fortælle at alle kunne godt lide ma¬
den som var rejecocktail med flute og tarteletter med høns
i asparges og det var Børge sluppet godt fra og Martha
tog opvasken eller var det måske den forkerte rækkefølge,
hvem ved !! Ellers gik det lystig med lidt „bimlen på klok¬
ken" og på genkig.
Med kno i bordet og møjn Martha

VEJLE
15 svende var kommet til møde der blev indledt med sang
nr.70. Formanden berettede om hvad der var sket siden
sidste møde. Der er blevet sat lamper udenpå hytten.
Tirsdag den 4. Maj var der besøg af pensionister og
efterlønnere fra TRE.F, der blev grillet og dagen gik godt
fortalte Niller. Til mødet havde han medbragt en naver¬
sangbog fra 1931. Lasse Nielsen der har søgt om opta¬
gelse overværede mødet og vil blive optaget på næste
møde. Hytten åbner for sommeren pinsemorgen mød op så
vi får en dejlig dag. Jens Ibsgård havde lavet smørrebrød,
Erik Ole slog på klokken så vi fik noget til at skylle det
med. En stor tak til Kaj fra bestyrelsen for sit arbejde som
sekretær i de forgangne år.
Ole

ÅRHUS
Den 9. april havde vi generalforsamling! Vi spiste inden da,
en god middag. Kaj havde lavet brunkål med flæsk og
medister. Det smagte herligt. Vi var ikke såmange til GF

Velkommen til ferie på Navertorpet,
Ingarö, hos Naverne Stockholm

Boknrng 00468 5702 8604

Torpvägen 4
S-13464 Ingarö, Sverige

*V ØénsVærtshus W

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

som vanligt, men den blev igen i år afviklet i god ro og
orden. Bestyrelsen fortsætter uændret. Der var et punkt på
dagsorden, der ikke var helt ok. derfor holder vi en ekstra
GF i forbindelse med hulemødet d. 11 - 6. Der var ikke
mange svende i hulen til den årlige dyst i skiveskydning
den 24-4! Men de svende der var der, gik op i at ramme
den lille skive med liv og sjæl. Bedste skytte var Otto, der
vandt pokalskydning, Ole L.J. vandt præmieskydning.
Anden præmien måtte afgøres ved lodtrækning mellem
Tonny og Richard. Lodtrækningen vandt Tonny. St.
Bededagsaften den 29 - 4, blev der serveret lune ristede
hveder i hulen for svende og ledsagere. Der var en klokke¬
ringning, det var Hans, der fik lyst til at høre sprød klokke¬
klang. Tak til Hans! Hulemødet den 7-5, var noget helt
specielt, da der var 2 nye svende der skulle optages! Den
første varMichael Nielsen, Michael fortalte kort om sit
arbejdsliv indtil nu, inden han blev optaget! Den næste
der blev optaget var Kurt Wollenberg, også Kurt gav en
kort beskrivelse af sit liv, inden optagelsen. Velkommen i
foreningen! HerlufFiirgaard rejste sig op og fortalte de
nye svende om skik og brug i foreningen fra før og til nu!
SÅ begyndte klokken godt nok at ringe - Først var det
Kurt, dernæst Bager og til sidst Michael, alle tre fik på skift
den høje hat på, med dertil hørende blæresang fra

Kurt Wollenberg Michael Nielsen

svendene! Tak til jer alle! EKSTRAGeneralforsamling den
11 - 6 i forbindelsemed hulemødet kl. 20.- (det tager nok
ca.: 10 min.) Hulemøde den 11-6.
Hilsen fra smilets by. Lis

GLARMESTEREN
oy Kans tvende
Håndværker- og naversange

■ MB m 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



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 oe udmelding af medlemmer, bladforsendelse i
indland

Hovedkasserer: Frode Zachariassen

Rustrupvej 26B • DK-8653 Them.
Tlf. 8684 9268 • E-mail: frode26@maiI.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,"" • DK-4300 Holbæk.
E-mail: o.puggaard@hotmail.com
Produktion: imprint grafisk : 5572 6692

Hos oser
du altid
velkommen!

MANDEN
Dit lohcale øl depot

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

g>telke'ö fåaötfjaué
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

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

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

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 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
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DANMARK

Evt.: „Returneres ved varig adresseændring"

...vil du sejle
eller blot ro...
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v/Carl-Johan Jensen
Slotsgade 35,9000 Aalborg- 98 12 15 89
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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

: LUe
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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Samsø Naverne. 25. års jubilæum.
Jubilæumet afholdes på Den Gamle Lægebolig. Onsbjerg. 8 -10 oktober 2010.

www.deneamlelaesebolie.dk

www.samsoetraftkken.dk

Arr. Fredag 8. oktober. Kl 19.00 spisning. Tilmældning til
fredag aften.

Lørdag 9. oktober. Morgenmadfra 08 -10.00.
Kl.19.00. 3 - Rettersmenu. Festaften.

Søndag 10. oktober. Kl. 09 -10morgenmad i hulen.
Overnatning 100 kr. pr. personpr.døgn.
Seneste tilmældning 1-8- 2010.
Transportfrafærgen i Sælvig kan

arrangeres.

Tilmældning til Formanden på telefon:
Privat 86592409 -mobil 61367748
Åsepå 86591159 - 21557059.
Mvh.SamsøNaverne.



FØDSELSDAGE
D. 04.07.2010
80 år

D. 05.07.2010
75 år

D. 05.07.2010
75 år

Erik Møller Los Angeles
23946 Whitefield PI
Valencia CA 91354
USA

Søren Peter Munk Silkeborg
Lindeparken 2, st. tv.
8600 Silkeborg

Poul Christensen Næstved
Horskær 28, Karrebæk
4736 Karrebæksminde

D. 11.07.2010 Torben Lundegård Holbæk
50 år Nybyvej 51, Tølløse Mark

4340 Tølløse

D. 13.07.2010 Grethe Henriksen Stockholm
90 år Gøtgatan 90

S-118 62 Stockholm

Sverige

D. 15.07.2010 E. Willy Jørgensen Nysted
65 år Vognmandsmarken 2

4880 Nysted

D. 17.07.2010 Jens E. Hansen Hørning
70 år

D. 18.07.2010
65 år

Adslevvej 35
8362 Hørning

Poul Møller Sørensen
Helgolandsgade 33 a
9000 Ålborg

Ålborg

D. 23.07.2010 Per Gjerlev
80 år Kongevejen 9

3450 Allerød

Hillerød

En tak vil jeg sige for Telegrammer og hilsener jeg mod¬
tog på min 65 års fødselsdag.
Jens Chr. Dam

RECEPTION

I anledning af min 70 års fødselsdag
Lørdag den 17. juli 2010

Holder jeg en reception på HØRNING KRO

På selve dagen
Lørdag den 17/7 - fra kl. 13,00 - 16,30 ?

Med venlig naverhilsen Jens E. Hansen.

Ønske: Rejsetilskud.

JUBILÆUM

D. 01.07.2010
50 år

D. 01.07.2010
25 år

Eric Jørgensen Calgary
#208, 1509 - 9th Street SW
Calgary AB T2R 1H8
Canada

Teddy Juliussen Calgary
1712 - 62st Street NE

Calgary, AB TIY 1N2
Canada

Det er med sorg vi i Århus Naverne har fået meddelelsen
om at Leif Jensen den 17. maj er taget på sin sidste rejse.
Leif har i mange år sværmet om naverne og i 2004 blev
han medlem i Århus, Leif er udlært murer og det var det
der bragte ham til Gotland hvor han arbejde en tid. Jeg
tror ikke at Leif i sin tid som medlem har misset et møde
i Århus, han og Birgit har i de sidste mange år været
flittige deltagere på Moses turen og skabte sig mange
venner i andre naverforeninger. Leif vil blive savnet i
hulen som en god ven og min svigerfar. Æret være dit
minde.
Ole Lindeborg
Århus Naverne

TAK - TAK - TAK - TAK
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VEJLE NAVERNE INVITERER:

Lørdag den 17. juli vil Grazyna og Keld servere en polsk menu i ^ V* y
hytten i Vejle til 45 kr. pr. næse. Der er åben fra kl. 10.00 - ?. j'*'A*
Tilmelding senest 10. juli på tlf. 25 29 71 07.
Hvis i kommer med appetitten, sørger vi for det gode vejr. ■■ »'v

Frederikssund naverne holder igen i år pølse grill party.
Herlighederne foregår fredag 2/7-2010 i hulen.
Grillen varmes op kl. 19.00, på hjertelig gensyn.

VH. Per Vejen

Moseltræffet 2010
De moselfare der ønsker en rød hat kan bestille
dem i forvejen og få hattene udleveret i bussen
eller i Mosel.
Pris 200,00 kr.
Bestilling afgives til:
Ole Bøwig
Tlf. 40363816

Til ærede Jens Hansen - Hørning.
En lille hilsen til Jens Hansen. Først tillykke
med 70 års fødselsdag. „Resten er slettet af
redaktøren. DFS er ikke beregnet tilprivat
kommunikation, eller personangreb.
Med kno i bordet

Jørgen Falsten, Odense forening.

«

Formandens Spalte.
Endnu et Pinsestævne er vel overstået, og selv om der var transport frem og tilbage af deltagerne i stævnet, der boede
på Campingplads eller på Hotel et stykke vej fra festlokalerne, har jeg det indtryk, at Pinsestævnet var vellykket fra
den første dag. På HB-mødet lørdag den 22. Maj, blev der behandlet en indstilling til eksklusion af et medlem fra
Fredericia Naverforening, der havde fremsendt en skriftlig redegørelse for indstillingen af Bent Strode Jensen, der
havde udvist en utilbørlig samt voldelig adfærd overfor medlemmer i Fredericia. På den baggrund besluttede HB, at
Bent Strode Jensen blev ekskluderet af CUK, hvilket betyder, at han ikke længere kan søge og/ eller blive optaget i
CUK-Foreninger. Det er altid beklageligt, når HB skal tage stilling til så alvorlig en ting, som en eksklusion er, men
når medlemmer ikke kan udvise en anstændig adfærd, er der desværre ikke andre muligheder.
Med kno

Kaj Jepsen
Formand CUK.

HB møde den 22. maj 2010 i Fredericia.
1. Gennemgang af materiale til delegeretmødet.
Fundet i orden.
2. Æresmedlem af CUK, fremstillet af Calgary.
Foreningen fremstillede Hans Madsen til Æresmedlem af CUK. HB godkendte dette og ønskede Hans Madsen tillykke.
3. Eksklusion af medlem i Fredericia Bent S. Jensen.
HB godkendte dette.
4. Dirigentkandidat til delegeretmøde.
HB forslår Otto Westergaard, Århus.
5. For sent indkomne forslag til delegeretmøde.
Herning og Hillerøds er indkommet for sent og dette vil blive oplyst dirigenten.
6. Evt.
Der blev oplyst at Erling Rasmussen vil oprette en liste over ældre forhenværende medlemmer.
7. Nyt mødedato.
Silkeborg den 7. august i hulen.
Referent Ove Graae.
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Referat af delegeretmøde i Fredericia den 23.maj 2010
1. Velkomst.
På Hovedbestyrelsens vegne, vil jeg gerne byde de tilstedeværende velkommen til dette års Delegeretmøde i Fredericia.
Til foreningen her i Fredericia vil jeg på CUK's vegne sige tak for, at I ville "Kaste" jer ud i opgaven med at arrangerer dette Års
Pinsestævne. Uanset hvor et sådan arrangement skal afholdes, er der mange personer, der er involveret, og de har i det forløbende år, haft
noget af en opgave med at få det hele til at gå op i en højere enhed. Der er mangt og meget, der skal falde på plads. Det er endnu en gang
lykkedes for en Forening, at få Pinsestævnet til at hænge sammen.
2. Overrækkelse af stævnebanner, stævnesang.
3. Valg af dirigent og referent.
Som dirigent blev valgt OttoWestergaard, Århus. Som referenter valgtes HB medlemmer Ove Graae og Richard Schmidt.
4. Godkendelse af forretningsorden / Dagsorden.
Forretningsorden og dagsorden blev oplæst og godkendt.
5. Appel. Der var 16 foreninger tilstede og 22 stemmer.
6. Oplysning om medlemmer på sidste rejse, jubilarer, m.m.
Der er i årets løb afgået 12 medlemmer som er gået på deres sidste rejse og blev æret med et minuts stilhed.
Derefter blev der oplyst om 50 års jubilarer. Der var 2 stk. 40 års jubilarer, 4 stk. 25 års jubilarer, 14 stk.
7. Stemmetællere. Der blev valgt Arne O. L.A. og Karl Jensen, Hillerød.
8. Formandens beretning.
Endnu et år er gået, siden vi mødtes i Silkeborg. Året har budt os alle på gode og mindre gode oplevelser.
Der er nogle af disse, som vi rundt omkring i Foreningerne godt kunne have været foruden. Med sådan er det nu en gang, alting varer
ikke evigt, bortset fra CUK, for tilsyneladende er det samlede medlemstal status quo i forhold til sidste år. Måske med et lille plus. Denne
trend skulle gerne fortsætte, og helst med yngre kræfter, der får interesse for CUK. På HB mødet i Fredericia i marts, fremkom der nogle
tanker og ideer fra Erik H. Andersen - Formand i Slagelse, som blev viderebragt i Den farende Svend. De gik i alt sin enkelthed ud på:
Hvordan får vi medlemstallet i Foreningerne forøget. HB er ikke bekendt med, om Erik har fået respons på opråbet. Ud over dette, så har
HB afholdt møder rundt i foreninger, og er blevet godt modtaget. Desværre for både Foreningen der var vært og os, oplevede vi, at selv
om der var adviseret i god tid, var det forbavsende få medlemmer, der deltog i mødet. Grunden dertil kunne være, at HB møderne nu i
et godt stykke tid, har været afholdt rundt i Foreningerne, så medlemmerne har efterhånden fået sat ansigter på "Girafferne". Som det
fremgår af Dagsorden, skal der findes en afløser for Samsø Naverforening, til at afholde Pinsestævne 2011. Grunden hertil er: Ordret
Citat af skrivelse til HB modtaget den 11-01-2010. Hovedbestyrelsen Att.: Kaj Jepsen. Grundet svigtende medlemstal i Samsø Naverne,
ser vi os ikke i stand til at afholde Pinsestævne 2011. Vi beklager optimismen, men magter desværre ikke den store opgave. Bestyrelsen
afsluttede brevet med underskrift fra bestyrelsesmedlemmerne. Det er beklageligt, men det er bedre at erkende tingenes tilstand på et så
tidligt tidspunkt, så der er mulighed for at finde en "Afløser" Personligt havde jeg set frem til at gæste Samsø, dette tror jeg mange andre
også havde set frem til. På sidste delegeretmøde blev overdragelsen af Håndværkernes Rejsefond, til Henrik Skriver, der har afløst Ole
Bøwig som Kasserer, drøftet. På daværende tidspunkt var overdragelsen ikke helt i orden, grundet Ole Bøwigs sygdom og hospitalsop¬
hold. Der vil på det kommende Rejsefondsmøde til efteråret, blive givet en redegørelse, og formodentlig fremlagt et foreløbigt regn¬
skab, idet HB ikke har kendskab til, at regnskabet for Rejsefonden skulle være revideret af revisorer. Der blev ligeledes på FBSH mødet
drøftet fremtidig medlemskab af CCEG. Som formand for FBSH Thomas Bech gav udtryk for, så er det ikke den store interesse CCEG
udviser for os. Der har igennem tidens løb været en del problemer med at få ting gennem hos CCEG Bladet har været forsinket, emner
der skulle være trykt i bladet, tilsendt dem afVagner Sørensen, har været ukorrekte, såsom navn og adresser på CUK's Hovedbestyrelse,
og lignende ting. Et fortsat medlemskab vil ligeledes blive drøftet på det kommende FBSH-møde. HB kan forstå påThomas Bech, at der
blandt de andre FBSH medlemmer er holdninger, der giver udtryk for ophør af medlemskab af CCEG Et ophør af medlemskab vil i
sagens natur gøre, at FBSH vil blive opløst. Hvad dette så indebærer, kan HB på nuværende tidspunkt ikke sige noget om. Ud over, at
det på sigt vil minimerer overførsler af midler fra Rejsefonden til FBSH. En ting ligger fast. Rejsefonden bliver IKKE nedlagt, hvilket
der på det sidste Rejsefondsmøde fra CUK' side, blev klart og tydeligt tilkendegivet.
Der var i år indstillet 2 personer til Årets Nav. På HB mødet lørdag den 6. marts vedtog HB, at Årets Nav 2010 blev Karen Pedersen.
Kolding Naverforening havde peget på hende. Desværre nåede Karen ikke personligt at få overrakt denne tilkendegivelse på, hvad hun
har været og stået for, for Naverne i Kolding. Som en sidste gestus over for Karen, valgte HB, efter at have drøftet dette, at give Karen
anerkendelsen med på hendes sidste rejse.
Endnu en gang vil HB anmode Foreningerne om, at emner og ændringsforslag, der skal drøftes på delegeretmødet, indsendes til HB
senest den 1. marts, således at HB kan fremsende dette til samtlige Foreninger, senest 2 måneder før Delegeretmødet. Denne tidsfrist er
iht. CUK- Vedtægter stk.: 16. En nærmere redegørelse for ovennævnte vil fremkomme, når vi når til punktet 14, indkomne forslag.
Endnu en gang kan HB konstaterer, at den lille ulejlighed med, at man informerer HB Formanden om, at en eller to personer fra den og
den Forening, deltager i Delegeretmødet, ikke er umagen værd for flere af de delegerede. Grunden til, at det bliver en gentagelse af sidste
års beretning er stadig den samme: Vores Hovedkasserer (HB) får på "Puklen" når der er brugt for mange penge. Pair og kuverter er ikke
billig i dag. Så det er penge ud i den blå luft, når HB efter et Pinsestævne må se, at 5-10 kuverter med mødemateriale er direkte til
brændbart affald. Endnu en gang: Vil I godt bruge 2 min. På en mail inden næste stævne.
HB Formand, Kaj Jepsen.
Hans Emborg, Vejle spurgte om medlemstal. Der blev oplyst ca. 516. Ole Bøwig berettede om CCEG og FBSH. Søren Hvejsel, Sil¬
keborg spurgte om CUK havde glæde ved at være medlem og hvad det kostede. Der menes ikke at vi har glæde af medlemskabet. Det
koster os bare penge. CUK giver et kontingent på ca. 5000 kr. Rejse fonden kan spare 25.00 kr. om året.
Formandens beretning godkendt.
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til punktet: 14, indkomne forslag. Endnu en gang kan HB konstaterer, at den lille ulejlighed med, at man informerer HB Formanden om,
at en eller to personer fra den og den Forening, deltager i Delegeretmødet, ikke er umagen værd for flere af de delegerede. Grunden til,
at det bliver en gentagelse af sidste års beretning er stadig den samme: Vores Hovedkasserer (HB) får på "Puklen" når der er brugt for
mange penge. Pair og kuverter er ikke billig i dag. Så det er penge ud i den blå luft, når HB efter et Pinsestævne må se, at 5-10 kuverter
med mødemateriale er direkte til brændbart affald. Endnu en gang: Vil I godt bruge 2 min. På en mail inden næste stævne.
HB Formand, Kaj Jepsen.
Hans Emborg, Vejle spurgte om medlemstal. Der blev oplyst ca. 516. Ole Bøwig berettede om CCEG og FBSH. Søren Hvejsel, Sil¬
keborg spurgte om CUK havde glæde ved at være medlem og hvad det kostede. Der menes ikke at vi har glæde afmedlemskabet. Det
koster os bare penge. CUK giver et kontingent på ca. 5000 kr. Rejse fonden kan spare 25.00 kr. om året.
Formandens beretning godkendt.
9. Hovedkassens beretning v/ Frode Zachariassen.
Regnskabet blev oplæst. Erik A. Slagelse roste regnskabet, men kunne ikke forstå kontingent forhøjelse, da der var overskud. Øn¬
skede regnskabet i mappen næste år. Otto Westergaard forespurgte til regnskabet vedrørende tallene fra 2008 ikke var i overensstem¬
melse med regnskabet fremlagte tal i 2009 regnskabet. I det der under aktiver og passiver i 2008 regnskabet stod 221.247 kr. og i
regnskabet vedr. 2009 står der 257.456 kr., altså en forskel på ca. 45.000 kr. Frode Z. har ingen kommentar hertil. Bilagskontrollant
Erling Rasmussen forklarede det med at man havde ændret nogle posteringer mellem ultimo og primo, hvilket medfører forskellen,
hvilket burde have været oplyst i et notat til regnskabet, men ikke var blevet gjort. Otto W. stillede herefter spørgsmål til opstillingen
om eller af varesalg, varekøb, og beholdning ultimo og Primo, Mente det var uacceptabel at varekøb blev fratrukket varesalg og så
havde man et overskud på næsten 3.000 kr., men intet om forskellen mellem varebeholdningen primo og ultimo, samt afskrivninger
på 10 % samt nulstilling af div., således kunne man ikke aflæse det reelle omkring vareoverskud/underskud.
Frode Z. havde ingen kommentarer hertil. Bilagskontrollant Erling Rasmussen kunne kun medgive at der ikke var helt klarsyn i regn¬
skabet over dette punkt, idet der var spredt ud i regnskabet og tal vedr. afskrivninger ikke kunne læses nogen steder. Der er tale om
en opstillingsfejl. Regnskabet blev ikke godkendt. Frode og revisorer retter regnskabet til og det vil blive udsendt til de tilstedevæ¬
rende foreninger til generalafstemning.
10. Redaktørens beretning.
Så er der gået et år siden jeg stod her sidst. Det har været spændende hver måned. Der har været et par fejl i løbet af året, bl.a. to
blade med samme måned. Håber ikke det sker igen. Ud over det har der været lidt småting, som næsten ikke er værd at tale om. Be¬
klager selvfølgelig hver fejl, men gør det så godt jeg kan. Har i nogen ideer vedr. udseendet eller indhold er i velkommen til at sige
til. Vedr. fødselsdage og jubilæum vil jeg bede foreningerne tjekke deres medlemsliste med HB s som i kan se ved at logge jer ind, da
de ikke altid stemmer over ens, og det er træls der kommer fødselsdage i svenden med forkerte dato og årstal m.m. Så vil jeg minde
jer om at huske at udfylde oplysningsskemaerne til august svenden, også hvis der ikke er rettelser fra sidste år. Se HB vedtægter
punkt stk. 15. Det er rart at have de rigtige oplysninger i svenden, da mange bruger dem når de skal have fat i nogen. Tak for det gode
samarbejde igennem det sidste år. Det er altid spændende at se hver måned hvad der dukker op, og om men kan få det til at passe
sammen. Hvis der er nogen der har nogen rejsebeskrivelser eller dagbøger fra rejseoplevelser eller bare nogle sjove indlæg er i vel¬
kommen til al sende dem til mig, helst med nogle billeder til. Vedr. maj nummer af svenden. Som i kunne se var jeg i Toscana. Det er
min reserveredaktør der har lavet sidste blad. Tak til Hans for det. Jeg synes vi skal give ham en hånd. Lidt mere øvelse og han kunne
sikkert overtage mit job.
Redaktør Richard Schmidt Beretning blev godkendt med enkelte kommentarer.
11. Beretning vedr. hjemmesiden ved Erling Rasmussen.
Siden går godt. Der er ca. 50 besøgende om dagen. Medlemsregister fra København bliver lagt ind. Der bliver lavet et register om
ældre naver. Der har været problemer med hovedvedtægter som vil blive rettet. Ole J. Århus, spurgte om gamle foreninger fra start til
slut. Erling oplyste at de findes på hjemmesiden under NAVERE.
12. Beretning om arkivet ved Vagner Sørensen.
Der var ingen beretning fra arkivet. Der blev spurgt om han stadig fik hjælp. Ikke ret meget.
13. Overførsel at rejsefonden.
Kaj oplyste at pengene er overført til ny kasserer Henrik Skriver. Ole Bøwig kunne bekræfte overførslen.
14. Indkomne forslag.
Forslag fra Jens Hansen, Hørning blev afvist af forsamlingen, da det kom fra en enkelt person. Forslag skal indsendes gennem forenin¬
gerne. Forslaget har været behandlet før. Forslaget fra Hillerød var for sent indsendt, derefter trak Hillerød forslaget.
Forslaget fra Herning var også indsendt for sent. Forslaget blev kommenteret og afvist.
15. Næste års stævne by.
Da Samsø har trukket sig, blev vi nød til at finde et alternativ. Odense meldte sig til afholdelse at dette i år 2011.
Randers søgte om afholdelse i 2012 og blev godkendt.
16. Valg af næstformand Henning Brogaard. Blev genvalgt.
17. Valg af hovedkasserer Frode Zachariassen. Blev genvalgt.
18. Valg af redaktør Richard Schmidt. Blev genvalgt.
19. Valg af HB - suppleant Gunner Danielsen. Blev genvalgt.
20. valg af Bilagskontrollant Erling Rasmussen. Blev genvalgt.
21. Valg af bilagskontrollantsuppleant Otto Westergaard. Blev genvalgt.
22. Valg af hovedkasserersuppleant. Erik Hjort Andersen, Slagelse.
23. Evt. Erik Andersen kom med en tænketank og opfordrede at deltage omkring dette. Hvad gør vi for at få nye medlemmer og
bibeholde vores medlemmer? Henvendelser til Erik Andersen, Slagelse. Der er lavet et nyt telegram fra H.B. som blev vist rundt.
Henvendelse vedr. dette til HB formand Kaj Jepsen. Referenter Ove Graae og Richard Schmidt.
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FREDERICIA
Torsdag 5. august, det bliver ikke et helt normalt hule-
møde vi skal have, efter de beskyldninger der faldt tors¬
dag den 3. juni så er det slut for os begge. Så derfor eks¬
traordinær generalforsamling med valg af ny Formand,
Sekretær og Hulemor plus evt. nyt Festudvalg.
P.S. Der bliver ikke lavet mad denne aften. Desuden har
vi aflyst Grillfesten i Madsby Parken.
Vera/ Jens Chr.

FREDERIKSSUND
Hulemøde fredag d.4juni 2010. På denne dejlige sommer¬
aften, var vi samlet 13 personer til huleaften. Det var
Anna og Poul-Erik, som var hulevagt, men da Poul-Erik
måtte melde afbud, måtte det stå på Anna selv, der måtte
tage det store læs. Det blev en stor kolonarisk oplevelse,
da Anna diskede op med en utrolig skipperlapskovs og
ostekage. Anna hun, havde bestem, at betalingen på ma¬
den skulle tilfalde bødekassen, da som hu jo sagde, at
Hulefar ikke har haft nogen udgifter på dette, så skulle de
i bødekassen i stedet for. Vi siger tak til Anna. Vores nye
formand Per Vejen bød velkommen til. Der blev forlagt et
par emner, som var diskuteret på bestyrelsesmødet som
var blevet holdt inden huleaften. Det var angående vores
lam på spid. Vi må desværre igen i år, aflyse dette, da der
åbenbart ikke er den store interesse i at møde op, så vi
kan holde dette arrangement. Ligeledes blev der fortalt
om Græsted veterantræffet i pinsen. Dette var en stor
succes. Vi var i år kommet på en ny plads, hvor man har
samlet diverse former for håndværk. Per Jensen fik igen
sin bredbil i gang efter mange år, og dette var en stor
oplevelse for de besøgende gæster og ligeledes var Aren
var lige i sit hopla med sin historie om, hvor danne, han
snoninger var kommet på hans vandrestav. Bedst, som vi
sad og hyggede os lød klokken. Det var Poul Berg der
slog på klokken i forbindelse med sin fødselsdag. Vi siger
tak til Poul.. Næstegang der huleaften er det jo sOm tradi¬
tionen byder bestyrelsen der er værter med grillaften, så
mød op så vi kan få en dejlig aften ud af det.
Med knoen i bordet

Jan-Johansen

Kære alle gode naver/navervenner. Efter at Kurt R. har
abdiceret sin formandspost i Frederikssund, overtager jeg
nu præsidentsædet i hulen. Forresten hedder jeg Per
Vejen, 44 år, min telefon 47 10 19 68, mail. adr.
4veien@gmail.com.
Kno i bordet.
Per Vejen.

HILLERØD
Huleaftenen i maj blev aflyst p.g.a. for lidt tilmelding. Til
messen var vi 9 fremmødte; der blev dog slået på klok¬
ken. Det var en gemytlig eftermiddag, og Hanne serve¬
rede dejlig stegt flæsk med persillesovs. Som skrevet
tidligere holder vi ingen møder eller messer i juli og
august. Her fra hulen ønsker vi alle Per tillykke med de
80 år den 23. juli. Per var vores sekretær i nogle år. Hans
valsetid startede i Sverige i 1957 - 1960, hvor han var
med i den spæde begyndelse med EDB. I 1973 gik turen
til USA og i 1980 til Saudi-Arabien. I de varme lande har
han også dykket og svømmet mellem hvaler og delfiner,
sandelig en stor oplevelse. Nu ønskes alle en god som¬
merferie. Vi ses igen fredag, den lO.september. Husk
tilmelding til Peder på tlf. 48 17 07 12.
Med kno i bordet

Bodensøgartneren

HOLBÆK
Årets ø-tur til Roskilde Vikingeskibs Museum var i godt
dansk sommervejr. Arne fra Los Angeles var endnu en¬

gang gæst hos os. Vi kom desværre ikke ud at sejle med
et vikingeskib, da det vist ikke passede museet, at sejle
den dag. Sanne fra Roskilde afd. mødte vi i et af
arbejderværkstederne og hun var i gang med, at lave en
figur-spillebrik alt i mens hun talte med os. Efter at have
set på skibe og film om vikingetiden, gik turen til Ros¬
kilde Naverhulen, hvor vi indtog maden. Der havde vi
en god eftermiddag i godt selskab. Vi takker for gæstfri¬
heden. Husk ikke noget hulemøde i juli måned.
TL

HØRNING
Igen i år blev vores fugleskydning afholdt i strålende
solskin og godt humør i parken Hovedvejen 213. Sidste
års fuglekonge (Flemming) leverede et veldækket mor¬
genbord med det hele, godt hjulpet af sin hustru. Skyd-
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ningen startede Kl. 10.00, og i løbet af dagen blev der
funder flere gode skytter. Kalle3 gange. Dette års fugle¬
konge blev Lille Claus kl.16.15, stor jubel, endelig et nyt
medlem i Kongerækken. Ud over præmie til fuglekongen
var der også kuvertpræmier, ud af 6 mulige var det Bente
F. der blev begavet med 5 præmier, Bente blev helt beno¬
vet over at det var hende der var så heldig at vinde. Der
var 135 kuverter som skulle vendes, 1 ved hver skydning.
Vi sluttede dette års fugleskydning kl. 18,00 da flaget blev
strøget. Endnu et godt og hyggelig havegilde var slut.
Med naverhilsen Jens Hansen

fodrede den i stedet for rigeligt. Jeg synes også, Hulefar
gik hjem med et sageligt smil hjem den aften. Der skulle
have været kommet en ung gut ved navn Mads, der var
blevet henvis fra Henning i Nakskov, men han dukkede
desværre ikke op. Den ungdom den ungdom. Den var
sgu' også dejlig. Nu holder vi sommerferie, og er først
tilbage i Hulen den 15.9. Det bliver dejligt at se jer igen.
Hermed ønskes en forhåbentlig rigtig god sommer til alle
"mine" medlemmer, foreningerne ude omkring samt de
mange læsere fra nær og fjern.
Niels "2m", København.

KOLDING
I Kolding havde vi vanen tro hulemøde den sidste fredag
i måneden. Der var et pænt fremmøde på 5 navere og 3
venner, hvoraf det nu skal undersøges om den tredje
Anne er berettiget til optagelse hos Naverne. Hun har
boet og arbejdet i Sverige i flere år, så vi håber det lader
sig gøre og det er jo altid rart med nye ansigter, foruden
at det også hjælper den slunkne kasse Lars passer på. På
hulemødet sang vi - eller prøvede på at synge flere
naversange, men det lød ikke godt, så vi enedes om at vi
øver på hvert møde. Vi havde en rigtig god aften som
altid, hvor vi snakkede om Pinsestævnet, hvor der var
udbredt tilfredshed med forløbet. Besøget i minibyen
arbejdes der på endnu. Sommerferien står for døren og i
den anledning er der ikke noget hulemøde i juli måned,
men i august går det igen løs med frisk halm i træskoene.
Med kno i bord John.

KØBENHAVN
Foråret er jo i fuldt spring (altså iflg. kalenderen) og
sommeren står for døren. Hmmm - det er måske derfor
den er svær at få op? Så vi er jo ved at trappe ned. Derfor
havde vi "kun" Svende-Hulemøde den 19.5., hvor vi var
et mindre pænt, eehh nej et pænt mindre selskab på en 7
- 8 stykker. Deriblandt Pastoren, der var på træk til
Pinsestævnet i Fredericia. Jeg er sikker på at det var
nogle dejlige dage. Men vi havde det naturligvis endnu
engang hyggeligt i Hulen. Sidste møde inden sommerfe¬
rien, var Ferie-hulemødet den 10.6. Vi var 13 (sikke et
tal) der, når det ellers var muligt for snakken, sang ad
hjertes lyst. Førstnævnte gik nemlig livligt. Ikke under¬
ligt, for vi havde besøg af Jens Hansen fra Hørning. Så
behøver jeg vidst ikke skrive meget mere Jo: Tak for
besøget Jens, kom endelig igen! Han skulle først hjem
med toget kl. 23.30 og der var mange i omgangshumør.
Så er det ikke - i øjeblikket, vådt udenfor, så blev det i
hvert fald indvortes. "Vandvittigt"! Andet halvår af
Københavnernaven udkom, men vi nåede desværre ikke
at tømme bødekassen. Ikke mindst tiden løb fra os. Så vi

LOS ANGELES
Den 14. Maj havde vi så et godt møde. Denne gang var
det naver Peter Hansen som fremtryllede en lækker gang

middagsmad. Den bestod af asparges suppe og mørbrad
bøffer og en dejlig æblekage. Tak til Peter. Naver Leif
Andersen fejrede hans fødselsdag med at give en omgang
i baren fra klokken 17:00 til klokken 18:00. Tak for det.
Nu har vi så endelig få styr på vores elektricitet problem.
Vi har i lange tider haft problemer med for lidt strøm.
Endelig kom Edison Co. til Hulen og de måtte trække
helt nye ledninger over flodkanalen. Det viste sig at de
små egern, som vi jo har mange af, havde skærpet deres
små tænder på aluminiummet i ledningen der gik til Hu¬
len. Så en ledning havde for meget strøm i og en havde
for lidt, så vi havde „klumper" i strømmen. Men alt blev
ordnet og landkomiteen fik rapporteret om sagen. Vi har
fået doneret en gammel mælkejunge fra naverette Grethe
Petersen, som jo var gift med Theodor Petersen. Den
passer fint i ind billedet med alle vores gamle ting og
sager. Måske vi kan bruge den som „bødekasse". Vi har
også fået ryddet en del op og har lavet plads til en selvkø¬
rende slå maskine, en af dem man kan sidde på. Den skal
nu bruges til at afrette gårdspladsen. Formanden for
landkomiteen er taget på ferie og mig sagde hunden var
jo til pinse stævne i Fredericia. Her mødte jeg en masse
navere fra de forskellige naverforeninger. Vejret var vir¬
keligt fint og det var pinse, så „Pinsesolen" dansede jo
lystigt for nogen. Ove og Jytte Graa og jeg boede på en
campingplads sammen en del andre navere. Vi havde
fælles morgenbord med dejlige friske rundstykker hver
morgen. Hans Emborg stod for rundstykkerne. Jeg nåede
også at møde Else og Otto fra Hørning og Ebert fra Hol¬
bæk og så til sidst gik turen til Roskilde. De havde arran¬
geret en tur til Vikingeskibet og bagefter var der frokost i
Roskilde naverhule. Jeg nåede også at besøge min egen
familie inden turen gik tilbage til Los Angeles. Her blev
der fejret Grundlovsdag den 6. juni, i en stor park. Der
var cirka 400 danskere fra alle de forskellige danske
klubber og her var vejret fint med dejlig solskin og alle i
godt humør.
Med kno
Arne O.
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NÆSTVED
Siden sidst. Det kan mærkes at sommeren er kommet,
der har været stille i hulen, så hulefar føler sig ensom,
han vil gerne se dig i hulen. Ved sidste hulemøde var vi
15 som deltog, mødet var et rigtigt hyggeligt møde, der
blev fortalt nogle gode historier, efter mødet serverede
Poula koteletter det var dejligt. Husk at hulen holder
lukket i juli, så du ikke går forgæves. Der vil komme
mere om vores jubilæum i svenden i august. Priser på
menu og drikkevare.
Følgende kan fejre fødselsdag i juli. Poul Christensen 75
Ar den 4. juli. Lis Petersen 65 Ar den 8. juli.
Bjarne Mortensen 18 Ar den 18. juli. Vi ønsker dem hjer¬
telig tillykke med dagen.
Med naverhilsen. Ove.

ODENSE
Op til vores hulemøde blev jeg ringet op, om vi ikke
skulle grille, nu vejret var så godt. Det var alle tiders ide.
Ole ville komme med kødet og grillen. Den er ikke så
nem at cykle med. Jeg skulle komme med tilbehør. Det
blev en meget fin aften, grill mad er jo altid lækkert.
Imens grillen blev varm fortalte Ole om Pinsestævnet,
som vi skal have i Odense 2011. Og jeg må sige at for¬
manden har haft travlt. Det hele er på plads. Der mang¬
ler kun nogle småting. Flot gået Ole. Så sæt et kryds
næste år i jeres kalender den 11-12-13. juni da er der
Pinse stævne. Resten af aftenen forløb med god hygge.
Der var også til en irsk kaffe. Vi har Atur den 3. juli. Vi
sejler ud til Carlslund og hører jazz. Videre program er
ikke helt tilrettelagt. Men det bliver nok hulen med grill.
Evt. tilmelding hvis andre foreninger kunne tænke sig at
besøge os på tlf. 26283538 v. Kirsten. Fredericia
havde bestilt flot vejr i Pinsen. Paraplyen fik vi dog brug
for om mandagen. Maden var super god, men øl og vin
varme. Det er altid hyggeligt at møde "gamle venner". Så
er det Mosel næste gang, vi ses.
De bedste hilsener pigen fra Fyn.
Ps. Vi har haft generalforsamling og der var genvalg over
hele linjen. Hulemor havde lavet biksemad med spejlæg.

RANDERS
Kære Randers navere og navervenner. Det er dejligt at
have venner © Jan og jeg vil gerne sige tak, fordi I var
med til at gøre vores bryllup til en dejlig fest. Også dej¬
ligt at se fanen i det flydende solskin. Fanen var i brug
igen sammen med en makker Kr. Himmelfartsdag til
vores jubilæumstravetur. Det var et flot syn med navere
og andre gæster fra Silkeborg, Århus, Frederikshavn,
København og Holbæk. Vejret var med os - der var ingen
fare for solskoldning, og der var rigeligt med sodavand i
vognen. Enkelte ymtede noget om, at de næste år kunne

byttes ud med øl, som der heldigvis også var nok af. Vi
siger nok engang tak til Julie for lån af haven til frokost¬
pausen. Tak til alle gæsterne for at komme og sprede god
stemning. Sangene lyder altså rigtigt godt, når mange
synger med. Vi havde hulemøde den 4/6, og vi var 11
deltagere, der kunne modtage den gode nyhed, at Ran¬
ders har fået lov at være vært ved pinsestævnet i 2012.
Peter fortalte om det flotte stævne, der var i Fredericia.
Den 26/6 sender vi en busfuld medlemmer til Torden-

skjoldsdage i Frederikshavn. Grethe tilbød at være chauf¬
før, men så er der vist ingen, der skal med... Oven på
denne dejlige tur er hulen lukket den 27/6. Næste hule¬
møde er den 2/7. Her følger vi traditionen (fra sidste år)
og griller. Jan har lovet at puste godt til kullene, så vi
kan prøve noget nyt: Varme kul... Hermed var vi ovre
den alvorlige del af mødet og kunne kaste os over Anne
Maries lækre mad. Det kunne man godt vænne sig til -
og vore mænd bliver stadig fjerne i blikket, når de taler
om Elos hyggelige herrefrokost. Tillykke og tak for mad.
NB: Efter grillaftenen den 2/7 er hulen lukket indtil
huleaften 6/8
Kno i bordet.
Helle

ROSKILDE
Ved hulemødet den 28. var der 15 som havde fundet ve¬
jen til hulen til et hyggeligt møde, vi startede med en

sang og derefter bød formanden velkommen. Så gik vi til
bords til den medbragte mad og Gitte slog på klokken, da
hun jo havde rundet et "skarpt" hjørne, tak for skænken
og endnu engang tillykke og tak for en dejlig dag. Lør¬
dag den 29. havde vi besøg af naverne fra Holbæk som
havde deres årlige ø-tur, hvor de sluttede af med deres
medbragte mad i hule og det var så hyggeligt. Der sker jo
ikke så meget for øjeblikket vi venter jo på sommeren,
men ved hulemødet den 30-7 griller vi jo, så husk kød
med til grillen og hvad der nu skal til.
God sommer til alle ønskes af Roskilde Naverne.
Hulevagten klarer Gitte og Poul.
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SILKEBORG
Men den skønneste krans bliver Sankt Hans. Som ham
Holger Drachmann skrev for 125 år siden og det holder
stadig væk, fantastisk godt gjort! Bent Wils er kommet
oven på igen efter en sygdoms periode. Dejligt at se dig
igen "Gammelfar". Han hat fået en lille hjælper i form af
en hjerterytme stabilisator indopereret. Vores Hans havde
fødselsdag en meget fin dag med mange besøgende ja
godt gået Hans. Hvor er det dog glædeligt at få gæster.
Odense var på besøg i vores Hule på Kristi Himmelfarts¬
dag, det var en meget fin dag. Boje og Ole havde været i
køkkenet så den side af sagen var i orden, det var nogle
dejlige gæster, de kunne synge, de kunne fortælle histo¬
rier, de kunne drikke den snaps fra Schweiz. Samt de
varer vi får fra Hancock gled også fint, jo jo, vi hjalp da
også fint til. Ja sige det de ikke var i stand til det, kan jeg
ikke finde ord for. Så tak til Odense. Samtidig med dette
dejlige besøg så var der den årlige gåtur i Randers med
faner noget af vejen. Der var også plads til små pauser
under vejs, nu er det jo sådan at en fane er flottest i mod¬
vind, så det var meget flot en dejlig gå tur med frisk vind
til kinderne. Det lille Apotek er genopstået, det var et på
Thule og i Virklund, i Virklund var det Leif Rohde der
var Apoteker og på Thule var han gæst, men fornøjeligt
at få disse minder genopfriske. Niels Peter leger også
Apoteker svend. Hvordan var det nu de Gyldne Løver
sang, og så bliver man fuld som et .... Altså er det "Det
lille Apotek" er genopstået så mange tak for medicin dog
under henvisning til § 11. Vi har også haft besøg af Ge¬
org Nymann fra Canada som lagde vejen forbi Hulen, det
samme gjorde Henning Jakobsen fra Thule og tak for
gaverne til jer to, Jørgen Christiansen fra Færøerne kom
også sammen med to andre tømrere, også fra øerne i
Nord Atlanten de er ved at renovere et hus i Alderslyst.
Altid godt at høre nyt fra den store verden, så kom snart
igen. I næste mdr. har MUNKEN fødselsdag den 5. juli.,
nr. femoghalvfjerds i rækken. Der efter kommer vores
årlige sommerfest på Silkeborg Bad den 7. august kl. 14
hvor der i lighed med de senere år vil være almindelig
kammeratligt samvær med musik og sang, grillen vil
også være varm så alt i alt skal vi bare hygge os i dit
selskab under henvisning til §11. Jeg skulle hilsejer alle
sammen fra "Røde Anette"
Så god sommer til jer alle Skriverkarlen.

SLAGELSE
5/5. Mødtes vi hulen, til et orienterings, møde vedr. et
Bankospil vi ville arrangere. Der var forud for dette
blevet samlet effekter ind hos byens handlende, Det var
dejligt at opleve, den velvilje man mødte når de så man
kom i Naver tøjet. Vi (Erik - Hans - Boye - Birgit og
Jørgen) fik samlet så meget at det blev vedtaget, at der
var nok gevinster til to Bankospil. Da kaffen og en øl var

drukket sluttede vi tilfredse med dagens arbejde.
7/5. Vores hulemøde startede med en hurtig orientering
om det kommende Bankospil, samt en opfordring til at
invitere familie og venner med. Herefter stod aftenen i
Ejners tegn, Han havde jo haft rund fødselsdag, der blev
spist - af hjertens lyst - det blev skyllet ned med dejlige
vine og selvfølgelig afsluttet med kaffe. Ejner fortalte
anekdoter fra sin tid som Nav. Det var sjovt at høre. Tak
for en dejlig aften. 15/5. Dagen oprandt da vi skulle
afholde vort Bankospil. Vi var samlet 23 personer
omkring de veldækkede borde, som Hans og Nina havde
sørget for. Der startedes med indkøbt smørebrød og
tilbehør efterfulgt af kaffe, så kom pladerne på bordet og
snakken gik lystigt, indtil Ejner begyndte at finde
numrene op af posen vinderne på rækken og hele kortet
blev fundet og gevinsterne blev fordelt under stor latter.
Der blev afholdt 18 spil. En del af de små gaver vi havde
fået gik som sidegevinster, smørebrød - drikkelse - kort
blev solgt til gode priser, så Ejner kunne tage hjem med
et stort smil på læberne, da der var et pænt overskud. Vi
afsang vennerne og en god dag var til ende.
4/6. Hulemødet blev af kort varighed, vi var kun 3. Erik
omtalte Pinsestævnet, som var det eneste på programmet.
Vi drak en øl og gik hjem.
Med kno

Jørgen

SØNDERBORG
Hulemøde 4. juni. Velkommen blev 14 naver og venner
en herlig sommeraften og startede med Når vi er samlet i
vor naverklub og samtidig skulle byde et nyt medlem
velkommen så herfra siger vi: Susie Kjeldbjerg velkom¬
men i vores „hule". Så havde Egon en frisk hilsen med
fra Pinsestævnet og en lille „ommer" med hensyn til Søn¬
derborgs hilsen i samme anledning men det gik jo allige¬
vel. Så har vi da nogle med en god ide, Inga og Rainer
har sørget for gæster til vores sidste lørdagstræf som så
vil foregå enten i kolonihaven hos Hardy med familie
eller hos Børge og Martha alt efter vejret.... maden er
bestilt...det er da bare så hyggeligt og vi bliver mange
som har lyst til en god og fornøjelig dag. Vi er jo så hel¬
dige at have en stor hjørnegrund til vores Hule og så
fandt vi ud af at alle møder op fredag 26. juni for at
klippe hæk og gøre fint i stand omkring med bl.a. ukrudt
som vi skulle tage op så var der en meget kvik bemærk¬
ning og god humor .... hvorfor pille ukrudt op ... det
kommer op af sig selv ... vi vil så gøre dagen til en god
dag og slutte med en god frokost for ganen og et par
stykker til halsen. Vi vil ønske alle en rigtig God Som¬
mer med naverhilsen fra os alle i Sønderborg.
Med kno i bordet og Møjn. Martha

to
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VEJLE
Til mødet der på grund af det gode vejr blev holdt på ve¬
randaen foran hytten var mødt 14 svende. Mødet startede
med sang nr.94 Vejles Pris. Formanden berettede fra
Pinsestævnet, en tak til Fredericia forening for stævnet.
Pinsemorgen mødte 16 op til hyttens åbning for somme¬
ren. Desuden oplyste formanden at telefonen i hytten er
blevet lukket efter beslutning på sidste generalforsamling.
Lasse Nielsen på 21 år blev optaget i foreningen og som
tak slog han på klokken. Jens Ibsgård efterlyste en ny
havemand eller flere der kunne holde haven. Om det var
det gode vejr eller den friske luft ved jeg ikke, men Keld
slog på klokken og senere gjorde Niller det samme. Inger
og Hans er hyttevært den 24. juli og de laver en let frokost
til 25.kr
Ole

indtil vejret klarede op, og da det holdt op med at regne
startede vi på nedturen, kl. 1830 var vi tilbage på parke¬
ringspladsen, godt trætte efter denne bjerg tur, tilrettelagt
af Formand Peder,
Med kno i bordet Flemming.

ZÜRICH
Så er det 130 Ar siden at nogle dansker, og svensker, nord¬
mænd stiftede skandinavisk forening Zürich, denne mile¬
pæl fejrede vi søndag den 6. juni, her i Alpelandet, med en

bjerg tur, vi var 10 dansker og 2 svensker, som mødtes
kl. 11,00 i Oberiberg, i strålende solskin, 26 grader, derefter
vandrede vi op retning Roggenegg, og holdt en lille pause
hos Cholli i Schlipfauweid. (billede) inden turen gik videre
op til Roggefredy på Roggenegg i en højde af 1570 meter
over havet, med en skøn udsigt til Sihlsee og Hoch-ybrig,
og Grosmyten, der spiste vi landliche Spezialiteten, fra
forskellige bjerg dyr og bjerg ost, der var også forskellige
bjerg dyr, som gik rundt om hytten, og som børnene kunne
klappe og fodre, Lamaerne fik i hvert fald rigeligt at spise,
gedebukkene holdt sig mere på afstand, kl. 15.00 fik vi
kaffe i skåle serveret med snaps, flaskerne blev bare stillet
på bordet, så kunne man selv fortynde den, efter kaffen
trak det op til uvejr, og begyndte at regne og lyne, så vi
flyttede ind i hyttens køkken og sluttede af med et glas vin

ÅLBORG
Samlet referat formaj/juni fraAalborg-foreningen.'
5. maj 2010.10 svende varmødt. Formanden bød velkom¬
men. Program er udsendt. Sidste huleaften inden sommer¬
ferien er den 2. juni. Derefter holdes sommerferie indtil
første onsdag i september.
I den uge, hvor der er hulemøde om onsdagen, sletter vi
mødet lørdagen efter, da der ikke er ret stor tilslutning.
Poul Erik serverede „Snysk" dejlig ret, tak for mad!
Huleaften 2. juni 2010. Der var mødt 9 svende.
Sidste onsdagsmøde inden sommerferien. Den 28. august
tager vi på sommerudflugt til Egholm.
Vi mødes igen 1. sept. God sommer til alle.
Hilsen Hulemor.

ÅRHUS
Denne gang er der intet nyt fra "Vestfronten", da der ikke
har været hulemøde siden sidst beskrevne møde i "sven¬
den". Hulemøde den 9. juli
Hilsen fra smilets by. LisVelkommen til ferie på Navertorpet,

Ingarö, hos Naverne Stockholm
P» Bökning 00468 5702 8604

Torpvägen 4
S-13464 Ingarö, Sverige

^/EV£/w% ^ Øens Værtshus W

Billard Dart »

Kirketofte 1. Samsø *
Tlf: 86 59 OO 27

GLARMESTEREN
ej ftans svende

XmwWifA 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.glarmesterenssvende.dk

Bar NO.41 Bodega
Staldgårdsgade 41

7100 Vejle
Tlf. 75 82 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 til Formand eller Hovedkassereer

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', 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,'"' • DK-4300 Holbæk.
E-mail: o.puggaard@hotmail.com
Produktion: imprint grafisk : 5572 6692

MANDEN
Ø**' Dit tofca/e øi depot

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

g>telke'ö <§aötl)aué
Hotelrestaurant

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

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

KOLDING

KRONE

TAXI 7550 2700
Tlf. 86 12 21 10

Studenter
Millionærer
Pensionister
Navere

og andet godtfolk
mødes på Hjorten
Vesterbrogade 2
dgl. 9-24

CITY CAFE'en
Fønnesbechsgade

Herning
Tlf. 9722 5574

stedet, hvor venner mødes

K.D. ANLÆG OG BELÆGNING
Alt anlægsarbejde udføres, bl.a. granit med mere
v/Kim Dupont, Ejvinds Allé 1-1, Dalum
5250 Odense SV - Mobil 2960 1912

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

Bodega
GADESPEJLET

Østergade 18 HERNING 97 12 30 08

Hos os er

du altid
velkommen!

Lad os se på
din privatøkonomi J I —

med friske øjne gi Arbejdernes Landsbank
Filialen i Silkeborg • Tværgade 7 • 8600 Silkeborg • E-raail5347@al-bank.dk

Telefon 38483047 • Direkte 38483588 • Telefax 38483147
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Evt.: „Returneres ved varig adresseændring"

...vil du sejle
eller blot ro...
ij- vi Mindes pä

Y/Carl-Johan Jensen
.Slotsgade 35, 9000 Aalborg- 98 12 15 89

tterk°B(l/fo
Set. Jørgens Park

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

Byggefirmaet
LUNDBJERGVANG ApS

SOLBJERG
Om- og tilbygninger

Nye vinduer - tag og køkkener
Tlf. 8692 6122 ■ Mobil 3095 0665

www.byggefirmaet-johansen.dk
bj@byggefirmaet-johansen.dk

Formand i Århus Naverne

: 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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NÆSTVED F
25 ÅRS JUBILÆUM

Jubilæumsfesten afholdes den 9.10.2010 i Dyssegårdens selskabslokaler,
Flinteøksen 4, Næstved.

Tilmelding til kasserer Lis Petersen tlf. 55 44 13 30 eller
Formand Finn Pedersen tlf 40 13 66 97.

Der serveres en menu bestående afFiskelagkage m/brød, smør og dressing.
Salatbordm/dressing. Marineret kartoflerm/urter og grøntsager.

Citron-kartofler ml ristet bacon. Marineret svinekam. Helstegt højreb.
Tærtestænger med vaniliecreme. Dertil en halv flaske vin. Der servers også kaffe og natmad.

Musik og dans. Alt dette for kun 300 krpr. person.
Beløbet indbetales på Reg. 6060 konto. 43 48 42-9 Diba Bank. Husk afsender.

Med naverhilsen Ove Graae.
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FØDSELSDAGE

D. 08.08.2010 Anne Mette Wisman Stockholm
70 år 7123 Narrows Ave

Brooklyn, NY 11209-1805
USA

D. 09.08.2010 Arne "Sorte" Kristiansen Vejle
70 år Ibæk Strandvej 78

7100 Vejle

D. 17.08.2010 Peter Sinding Rasmussen Næstved
60 år Enggården Karrebækvej 350

Stenbæksholm
4700 Næstved

D. 18.08.2010 JohnPiil Holbæk
70 år Brovej 3

4592 Sejerø

D. 20.08.2010 Keld Madsen Samsø
60 år Sigerslevvester Vej 14

3600 Frederikssund

D. 01.09.2010 Otto Madsen Stockholm
85 år Torpvægen 3

S-134 64 Ingarø
Sverige

JUBILÆUM

D. 01.08.2010 Torben Munk Calgary
25 år Riverview Circle SE

Calgary, AB T2C 4K2
Canada

D. 05.08.2010 Johan Christian Aaquist Randers
60 år Vestergade 62, 3. 0414

8900 Randers

D. 01.09.2010 Kenneth Olsen Los Angeles
25 år 6410 California Ave

Bellflower CA 90706
USA

Tusind tak til alle der tænkte på mig på min 65 års fød¬
selsdag, tak for telegrammer, smukke blomster, opring¬
ninger m.m.
Med kno
Lis Pedersen, Næstved

85 år
Otto Madsen fylder den 1. september 85 år. Otto kom til
Sverige i 1950, han begyndte sin rejse til Trelleborg,
senere gik turen til Varberg og 1954 blev det til Stock¬
holm og her fik han hurtig kontakt med C.U.K, og blev
indmeldt i Foreningen. Otto har været Formand samt
kasserer og på Ingarö han også været Høvding, og nu
nyder han sin tilværelse tilsammen med Else i deres hus
på Ingarö, Otto er en god Sangere og han har et stort
repetoar med mange muntre viser, som sætter et godt
humør på vores sammenkomster. Nu ønsker vi ham til¬
lykke med dagen og alt vel fremover.
Stockholms forening.

TAK - TAK - TAK - TAK

Mine børn og jeg vil gerne takke for de mange blomster
ved min mands Leif Jensens bisættelse, tak til det store
fremmøde og de mange faner, det varmede.
Birgit Jensen, Århus

Mindeord
Det er med sorg at jeg må meddele at vor skramleriforvalter Leif Jensen
- ikke er mere - Leif døde den 17 - 6, og blev bisat fra Viby Kirke den
22-6! Leif var en trofast naver, mødte altid op i hulen til møderne.
Vi vil savne Leif i vor midte! Æret være Leifs minde.
Lis Lindskjold. Århus
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60 års jubilæum i CUK
Knast (Johan Aaquist), Randers har 60 års jubilæum den 5/8.

Det fejrer vi i Hulen, Høvejen 17, Vorup, 8940 Randers SV

Fredag den 6/8 kl. 19
Randers foreningen er vært ved en bid brød.
Tilmelding til Helle Froberg 86 46 26 21

(helst inden 5/8)

STORE BADEDAG

V? erpå vej.

Gode Naver i Inviteres til Silkeborg Bad på Søvilla lørdag den 7. august kl. 14. Hvor vi vil bestræbe
os på at få en dejlig eftermiddag sammen med dig/ jer, hvor vi vil nyde de gode omgivelser, synge
nogle af vores gode Naver sange. Slå søm i søm blokken, stable klodser mm. Vi vil også prøve at
huske hinanden på § 11. Hule Far vil tage nogle dejlige kolde øl med + vin kaffe m.m. Og sidst på
eftermiddagen vil grillen være varm, så vil der være grillmad med salat og flutes til en pris af 80,-
kr. Så tag din samlever - kone med + dit gode humør med. Så vil vi se og få en god aftale med de
højere magter. VI SES TIL STORE BADEDAG
I skal tilmelde jer på listen i Hulen eller til Boje på tlf. 40 82 42 83.

Jubilæum
Sig nærmer tiden, hvor vi med stor glæde og stolthed kan fejre vores 25 års jubilæum. Den 11. 10.
1985 blev Næstved Naverforening stiftet. Dette fejrer vi d. 09. 10. 2010.
Samtidig kan vi fejre Knud Rasmussens 25 års jubilæum, da han var med til at stifte foreningen.
Vi har valgt at markere dagen med en fest, hvor vi håber, at rigtig mange har lyst til at aflægge os et
besøg. Tid, sted og pris kan ses i D.F.S.
Med kno
Finn C. Pedersen, formand
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CUK. NAVERNE ADRESSELISTE

AUGUST 2010
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: Per Vejen, Ryttervænget 27,

DK-3650 Ølstykke tlf: 47 10 19 68
Email: 4vejen@gmail.com

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

HULE: Græse GI. skole, Græse skolevej 21,
MØDE: 1. fredag i måneden. Kl. 19.30.
MEDL: 30

HIIIERD
FORMAND:

KASSERER:

HULE:

MØDE:

MEDL:

(19-03-1937)
Arne Esbensen, Tingstedet 7
DK-3450 Allerød,
Email.: aesbensen@yahoo.dk
Ole H. Frederiksen, Kirsebærlunden 9,
DK-3460 Birkerød
Email.: olechrista@yahoo.dk
Kulturværksted, Christiansgade 1, 3400 Hillerød
2. fredag i måneden kl. 19,30.
Lørdagsmesse kl. 13.00 sidste lørdag i måneden.
23 .N, 1 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. 18.30,

samt 1. og 3. Søndag i måneden kl. 10-12.
MEDL: 19 N. -4. NV.

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

DK-4300 Holbæk tlf.: 59 27 42 64
email: o.puggaard@hotmail.com

KASSERER: Kirsten Dreyer, Bøgevej 13, Havnsø
DK-4591 Føllenslev, tlf.: 59 20 00 23

e-mail: vk@netdrever.dk

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

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

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

DK-8310 Tranbjerg J. Tlf.: 28 60 40 73
Email: lesmi@mail.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.: 28 29 77 12
KASSERER: Lars Borg Henriksen, Hestehaven 32,

DK-6000 Kolding, tlf. 22 51 39 49
HULE: Agtrupvej 109, kælderen, 6000 Kolding
MØDE: Sidste fredag i måneden kl. 19.00
MEDL. 9 N. 6 NV.



5

KBENHAVN (12-01-1899)
FORMAND: Niels Kraglund, Rørholmsgade 20 st.th.

DK-1352 København K, tlf. 33 15 09 85
Mobil tlf. 26 73 88 65 Arb. tlf. 36 86 88 65
Emailads: nkraglund@jumbotransport.dk

KASSERER: Leif Ove Nielsen, Bremensgade 20,2.th.
DK-2300 København S, tlf. 32 54 95 08

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.: 54 95 56 65
Email: hebro43@email.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
MEDL: 6 N. + 1 NV

ROSKILDE (17-02-1927)
FORMAND: IngerWillumsen, Rønøs Alle 1

DK-4000 Roskilde tlf.: 46 36 42 04
KASSERER: Erna Nielsen, Ringparken 6 l.th.

DK-4000 Roskilde tlf. 46 36 10 68
HULE: Kamstrupsti 2, DK-4000 Roskilde
MØDE: Sidste fredag i måneden kl. 19.00
MEDL: N.11NV. 11

SAMS (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

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

DK-4880 Nysted tlf.:5487 2039 / 2166 6839
Email: alex.v.jensen@tdcadsl.dk

KASSERER: Willy Erik Jørgensen, Vognmandsmarken 2
DK-4880 Nysted tlf.: 5487 2060

HULE: Den gamle stationsbygning i Nysted
MØDE: 1. mandag i måneden kl. 19.00.
MEDL: 11.

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

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

DK-8600 Silkeborg tlf.: 21 18 26 91
Emailads.: jane-niels-peter@privat.dk

HULE: Skolegade 19,1 8600 Silkeborg
MØDE: Sidste søndag i mdr. kl. 10.00
MEDL: 35

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

DK-4684 Holmegaard tlf.5554 6697/4013 6697
E-mailads.: 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 ijuli.
MEDL: N.24 NV. 11

SLAGELSE (15-11-1942)
FORMAND: Erik Hjorth Andersen, Lovsøvej 11

DK-4230 Skælskør tlf. 23 35 34 96
Emailads.: gha@mail.dk

KASSERER: Ejner Petersen, Solbakkevej 13
DK-4180 Sorø tlf. 5783 3889

HULE: Fruegade 36, o/gården, Slagelse
MØDE: 1. fredag i måneden kl. 19.00.
MEDL: N 7, + NV 9.

ODENSE (11-09-1900)
FORMAND: Ole Bøwig, Brandsøvænget4,

DK-5000 Odense C.
KASSERER: Marianne Bøwig, Brandsøvænget 4
HULE: Øksnebjergvej 15 C, 5230 Odense M.
MØDE: 1. fredag i måneden
MEDL: 10

RANDERS (17-06-1945)
FORMAND: Peter Neis, GI. Jennumvej 9, lejl. 15

DK-8900 Randers tlf.: 22 35 15 82
KASSERER: Laila Dideriksen,GI.Viborgvej 216

DK-8900 Randers tlf.: 51 86 16 67
ldi@favrskov.dk

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

kl. 11 -13, dog ikke søndag efter hulemøde.
MEDL: N. 13, NV. 11

SNDERB0R6 (5-11-1966)
FORMAND: Karin Jensen, Møllegade 51

DK-6400 Sønderborg tlf. 74 42 06 23
KASSERER:

HULE: Vandtårnet, Redstedgade 16
MØDE: 1. fredag i måneden kl. 19.00 - ?

og sidste lørdag i måneden kl. 11 -14
MEDL: N.20, Nv. 7

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

DK-7100 Vejle. tlf. 7583 0901
Mobil: 4092 9705
Emailads.: emborg@grejsdalen.dk

KASSERER: Carsten Christensen, Chr.Wintersvej 40 B
7100 Vejle, tlf: 29 92 55 39,
Email: anna.gyde@mail.tele.dk

HULE: Naverhytten, Navervej 3, 7100 Vejle
MØDE: 1 fredag i måneden kl. 18.30
MEDL: 43
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RHUS
FORMAND:

KASSERER:

HULE:

MØDE:
MEDL:

(13-11-1913)
Ole L. Johansen, Østergårdsvej 300
DK-8355 Solbjerg
tlf. 8692 6122 Mobil: 3095 0665
Emailads.: bj@byggefirmaet-johansen.dk
Børge Holm Andersen, Sonnesgade 14,1 .8
DK-8000 Århus C, tlf. 8625 3399, 6133 9990
Emailads.: babha@stofanet.dk
Orla Lehmanns Allé 7, 8000 Århus C.
E-mail: post@aarhusnaverne.dk
2 fredag i hvermåned. December 1. og 3 fredag.
N.42

ZRICH
FORMAND:

KASSERER:

HULE:

MØDE:
MEDL:

SVERIGE

(05-06-1880)
Peder Hörliick Nielsen, Zugerstrasse 50K,
CH-8820Wädenswil, Schweiz
tlf. +44 7804771
Email adr.: pedernielsench@hotmail.com
Frank Petersen, Aesch bei Neftenbach.
Tlf.: 052 315 5760
Beim Frank Petersen,
Aesch bei Neftenbach.
1. X Monatlich nach Bedarf.
20.

FRERNE

THORSHAVN (01-10-1974)
FORMAND: Chr. Reinart Petersen, Eirargardur 8-08

Fo. - 100 Thorshavn, Færøerne
KASSERER: Jørgen Christiansen

FO-187 Hvitanes

Færøerne
MØDE: 3-4 gange årligt.
MEDL: 4

CANADA

CAIGARY
FORMAND:

KASSERER:

SEKRETÆR:

HULE:

MØDE:

SCHWEIZ

RERN
KONTAKT:

(01-01-1958)
Benr Thomsen, #904, 1011-12th. AVE SW
Calgary Alberta T2R0J5, Canada
Tlf.: (403)244 9381 Mobil:(403)620 7762
E-mail.:blt65@telus.net
Niels Bartholdy, 107 Douglas View Road SE
Calgary, Alberta T2Z 2S8
Tlf.:(403)238 7610 Mobil:(403)8361284
E-mail.: ulla_niels@hotmail.com
Ole Krog. Email: okrog@shaw.ca
Mobil.: (403)710 3692
Naverklubben co/ The Danish Canadian Club 727
11 th Ave SW. Calgary,Alberta T2R OE3
Canada.
1. torsdag i måneden kl.20.00

Geert Stage, Lauterbachstrasse 7
CH. 4665 Oftringen SCHWEIZ
tlf. 0041 62 7979167

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

S-506 40 Borås, Sverige tlf. 0046 33415489
Emailads: fam.samuelsson@bostream.nu

MEDL: 1

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

S-134 64 Ingarö tlf. 046 8 570 286 04,
E-mail: anton.paulsen@telia.com

KASSERER: Christian Olsen, Borevägen 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

U.S.A.

LOS ANGELES (05-04-1934)
FORMAND: Arne H. Olsen, 25482 Charro Drive

San Juan Capistrano, 92675 Californien
tlf.: 949 493 1963
Email: ahoboo@aol.com

KASSERER: John Kristensen, 250 Canyon Crest Drive
Monrovia, 91016 Californien
Tlf: 626 357 8285
Email: skovchris@aol.com

SEKRETÆR: Gari Medförd, Email: medford@charter.net
HULE: Naverdalen 616 Norumbega

Monrovia 91016, Californien
tlf. 626 358 6433

MØDE: 2 fredag i måneden kl. 17.00.

MEDL: 25+

PS.
I HBs vedtægter for Naverne CUK står der i stk. 15: Redaktøren offentliggør en gang årligt i
augustnummer afDen Farende Svend, de adresser på formand, kasserer, oplysniner om medlemstal
samt hulernes adresser og evt. telefonnummer, som foreningerne sender til redaktøren, inden den 1.
juni. Jeg har i år kun modtaget oplysninger fra 12 foreninger, Hvad gør jeg forkert, hvad sker
der? Er i bare ligeglæde?
Med kno i bordet Redaktøren.
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Formandens Spalte.
Det er med stor undren, at der under Foreningsmeddelelser fra Fredericia oplyses, at der er indkaldt til ekstraordinær
generalforsamling i August, hvor der skal vælges en ny Formand samt et par andre fra Bestyrelsen. Det at en del af en
Foreningsbestyrelse vælger at træde tilbage, kan ofte give "Bagslag" hvilket vi i HB ikke forventer sker for Fredericia
Naverforening. Fra HB's side vil vi ønske Fredericia en God og Saglig generalforsamling i August, og håber på et
godt og konstruktiv samarbejde med den nye bestyrelse. Hvis der er en Forening, der ønsker et emne eller andet be¬
handlet af HB, er det næste HB-møde den 7. august. Fremsend venligst hvad I evt. ønsker behandlet skriftligt til For¬
manden senest den 31. juli Hermed ønskes alle fra nær og fjern en fortsat god sommer.
Med kno
K. Jepsen
Formand CUK.

EFTERLYSNING

Til alle fanebærere der deltog i
Pinsestævnet i Fredericia.

Sønderborg naverne harfået en
forkert bærerem med hjem, så der
må være en forening der harfået
Sønderborgs bærerem med hjem.
De kunne godt tænke sig deres
eget tilbage, der står foreningens
navn i. Så hvis foreninger gider
kontrollere om de har den rigtige
rem, ellers kontakte Sønderborg
og få dem byttet.

FREDERIKSSUND
Der er ikke meget at berette fra os denne gang. Vi var mødt 12 personer til den årlige grillaften i hulen.
Det blev en hyggelig aften, hvor der blev grillet pølser og fortalt historier af mere eller mindre stuerene slags. Jo for
resten. Det kom som et stort chok for de flest af os, at vores kasser har haft den store pung op, da han har været med
til, at indkøbe en ny opvaskemaskine til hulen. (Vi takker for det gode indkøb). Næset hulemøde er fredag d.ö.august,
hvor Poul & Gunner har hulevagten. Den 14 & 15.august
2010, skal vi igen ud med udstillingsvognen. Denne
gang, skal vi til Birkemosegård ved Kalundborg, som
afholder veterandage på Birkendegaard og de har
inviteret os til at komme.

CUK-Frederikssund ønsker tillykke med fødselsdagen til:
Eugen Uhl. 01-07-2010
Aksel Gustavsen 19-07-2010
Leif Bergstrøm. 25-07-2010
Poul Berg. 01-08-2010
Søren Bisgård. 05-08-2010
Per Bogart. 29-08-2010
Med knoen i bordet Jan Johansen.
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KOLDING
Det sidste hulemøde inden sommerferien var rigtig godt
besøgt. Vi kunne mønstre 5 navervenner og 6 navere
hvoraf den ene - Henning et tilknyttet Stockholm. Det var
interessant at høre nyt fra Sverige og om hvordan det fore¬
går deroppe. Det var et flot fremmøde, det må Vi prøve at
fastholde. Der blev sunget og fastsat en dato for besøg i
Minibyen som bliver den 21. august. Vi mødes i Hulen kl.
9.00 til morgenkaffe og rundstykker og med fælleskørsel i
privatbiler ankommer Vi til besøgsstedet kl. 11.00.1 Mini¬
byen får Vi en rundvisning og fortælling omkring husene
til klokken 13.00. Vi kører tilbage til Hulen og afslutter
dagen med en let frokost. Prisen for hele arrangementet er
på 100,00 kr. og sidste frist for tilmelding er den 15.
august til Bent på telefon 20 95 22 32 eller til Lars på nr.
22 51 39 49. Man er velkommen til at tage venner og fa¬
milie med. I ønskes alle en god sommer fra Os i Kolding.
Med kno i bord John.

LOS ANGELES
Den Niende Juli havde vi så møde til Naverdalen. En sort

bjørn havde bygget sig et leje bag hulen i buskene, og den
tror nok at den kan flytte ind med sine unger, men vi må se
om vi kan få den sendt tilbage op i bjergene. Dens leje
blev opdaget da vi havde vores årlige inspektion af vores
område. Et sted var der for mange buske og de skal nu
ryddes. Naver Steen Englyng stod for madlavningen og
den var som sædvanlig alle tiders. Denne gang stod den på
bøf og log. Middagen og modet gik fint og humøret var
højt og vi fik sunget # 22,51,21 fra vores sangbog. Juli
måned varen travl måned med fødselsdage. Naver Arnt
Marquart blev 90 år, naver Erik Møller blev 80 år, og
naver Kristian Poulsen blev 75 år og ni andre havde også
fødselsdag, men de var ikke runde. Også må vi lige for¬
tælle at Naver Arne Andersen og hans hustru naverette
Lise Andersen kunne fejre deres 65 år krondiamant bryl¬
lup. Denne gang havde vi ingen gæster, men vi ser frem til
september picnic og grill fest under det store egetræ. En
naver foreslog at om vi kunne holde vores møde klokken
18:00 og så spisning efter mødet. Men vores kokke synes
ikke det var en god ide, så det bliver nok ikke til noget. Vi
har haft en kølig forsommer, men nu er det begyndt at
varme op igen. Vi har talt om at holde Hulen lukket i de
allervarmeste måneder, men det blev nedstemt, så alle der
ikke er på ferie, kan altid komme og få en sludder og god
middag og en kold Carlsberg. Vi ønsker alle navere en god
sommer.

Med kno Arne O.

HILLERØD
Til huleaftenen den 11 .juni manglede formand, næstfor¬
mand og sekretær, og der var en naturlig forklaring. De
var alle tre til CCEG-træf i Trautskirchen 40 km vest for

Nürnberg. Mere om turen i september til et af vore møder.

Vi havde som altid en dejlig grillfest hos Hanne og Peder
sidst i juni og vejret var med os. Tak til jer begge, fordi i
altid lægger hus og have til og serverer den lækre sommer¬
mad som bestod af grillet rådyr suppleret med pølser og
diverse tilbehør. Karl- Maler var også i år den perfekte
grillmester. Ros til jer alle sammen. I juli var der jo ingen
møder; de fleste var sikkert på ferie. Måske fortæller
nogle om de spændende steder, de har været. Man er vel
berejst Vi overvejer at tage på en lille udflugt til Lan¬
geland (Karl-Malers ø) engang i september. Herom se¬
nere. Fortsat god sommerferie.
Med kno i bordet

Bodensøgartneren

HOLBÆK
Tage gjorde opmærksom på, at han var blevet et år ældre
siden sidste møde. Så var vi jo ligesom godt i gang efter at
have sunget blærerøven. Vi havde besøg af Kamilla Munk,
som er orlovspræst i Odden kirke. Hun fortalte om Dan¬
marks historie fra de sidste 4-500 år med Odden som

midtpunkt set fra søsiden. Hun fortalte om tidens begiven¬
heder så godt og levende, at man følte, at man næsten var
til stede, da det skete. Efter maden hørte vi om en

orlovspræsts virke. En rigtig god aften. John ønskes til¬
lykke med 70 års fødselsdagen d. 18-8.
TL

HØRNING
GRATIS, GRATIS, GRATIS.
Jeg har fået en masse gammelt smedeværktøj og andet
håndværktøj, se foto, fra diverse værksteder og fabrikker
her i området, som jeg skal forsøge at afsætte til Naver /
Naverhuler i Danmark. Er der en Nav / Skramleriforvalter,
forening, der kan bruge noget af de affotograferede effek¬
ter, se også billeder på Naverne.com - Hørning - fotoarkiv,
kan i rette henvendelse til formanden for Hørning forening
Leif Schmidt inden 1/11-2010, for afhentning eller anden
aftale. Efter den dato vil alle effekter blive overdraget en
skrothandler - jerngården, p/s Vi her i Hørning har ikke
plads til mere på væggene. Hilsen skramleriforvalter for
Hørning Naverne. J.H.
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NAKSKOV
Hulemødet d.4. juni hvor vi skulle have sat turen til
andelslandsbyen på plads, blev ikke til noget, da der
manglede en der ikke mødte op, så vi må udsætte turen
til næste år. Vedkommende var ikke den eneste der åben¬
bart havde glemt hulemødet, men det er nok sommervar¬
men der gør medlemmerne glemsom. Arvid Brunstedt
var også kommet denne aften, så vi blev enig om at op¬
tage ham som medlem. Hulemødet d.2. juli var også dår¬
lig besøgt kun 5 navere, det blev heller ikke denne aften,
vi kunne aftale noget om sommer turen, så den er aflyst
for i år, så vi håber på bedre held næste år. Johnny for¬
talte om pinsestævnet, da han var sendt af sted som dele¬
geret. Pinsestævnet var rigtig vellykket, så en stor tak til
Fredericia. På næste hulemøde skal vi sætte nogle datoer
på kalenderen til rafleturnering, så dem der vil rafle må
møde op. Hvis der er nogle der har noget udestående med
hulen, bedes man møde op. Husk hulemøde den første
fredag hver måned, og der er kun mad hvis der gives
besked. Husk at der også er åben hver fredag fra kl. 1.00
hvor der er en fast deltager naver Kurt.
Med kno i bord Henning

RANDERS
Den 2/7 var vi samlet til sidste hulemøde før sommer¬
lukningen. Jørn slog straks tonen an på den dejlige rin¬
geklokke ved døren, og han blev behørigt sunget for.
Grethe sendte en hilsen, men kunne desværre ikke selv

deltage - der var kommet nogle fremmedlegemer i ve¬
jen... De 13 glade navere og navervenner, der var mødt
op blev hurtigt enige om, at turen til Tordenskjolds-
dagene i Frederikshavn havde været en stor succes. Tak
til Stoffer fordi han støttede Jan på vej hen til bussen ©
Den 5/8 har Knast alias Johan Aaquist 60 års jubilæum i
CUK. Det fejrer vi på hulemødet den 6/8, hvor han kom¬
mer ud i Hulen. Han har lovet at tage årsungen, Chris,
med, da de nu er næsten - naboer. Foreningen er vært ved
en bid brød. Tilmelding til Helle på 86 46 26 21 helst
inden torsdag den 5/8.
Den 10-12/9 drager vi glade og forventningsfulde ud til
Amerikanerhytten i Lystrup. Sidste tilmelding er ved
hulemødet den 3/9. "Nogen" er blevet sultne og har for¬
grebet sig på vores pølser og sparebøsser. Låsen er nu
midlertidigt blevet skiftet. Efter ferien laves ny systemlås.
Efter den officielle del af mødet myldrede vi om i gården,
hvor Jan holdt sit løfte og havde god gang i kullene -
selvfølgelig var han iført behørigt sikkerhedsudstyr.
Hanne og Jytte undte os det godt og havde begge lavet
rigeligt salat med og uden kartofler - Hvordan er det nu?
Har Hanne en kartoffelskræller?
I skrivende stund ser vi frem til en dejlig ferie, så GOD
SOMMER.
Kno i bordet
Helle

SILKEBORG
Hvad har juni så budt på? Ingen store fodbold sensatio¬
ner, men til gengæld en fiskedag af god kvalitet med
mange fisk. 30 deltagere, 29 fisk kom på land. Samlet
vægt 34,2 kg. Altså en gennemsnitlig vægt på 1,180 gr.
Nr. 1 af Naverne blev Preben Sørensen. Tillykke til Pre¬
ben. Af gæster blev Nr. 1 blev Søren Nielsen, 2 og 3
pladsen blev delt mellem to som fangede lige store fisk.
Tillykke til jer med det gode resultat. Børnepræmien gik
til Emilia, hendes bedstefar er Arne. Igen en meget stolt
bedstefar. Nu når vi ser tilbage, så var det igen en dejlig
dag, med en lille rask byge kom der også i år.
Tiden nærmere sig til store "Badedag" altså vores som¬
mer fest på og ved Søvilla, som er i parker ved Silkeborg
Bad Gjessøvej 40, 8600 Silkeborg.
Fortsat god sommer til alle, men husk at holde jer fug¬
tige.
Skriverkarlen

SLAGELSE
Navermøde d. 2/7-10. Hulen åbnede alle døre og selv
varmen afholdt ikke de fremmødte fra at holde humøret
højt. Den direkte linje gik til køleskabet, som kørte for
bedste ydelse. Fremmødt var 7 personer, og en sommer¬
sang blev valgt efter antallet af vers. Herefter fik vi om¬
delt hæfter om 100 år af navernes historie. Så gik snak¬
ken løs medens Ejner diplomatisk fik nævnt lidt om kon¬
tingent. Dette blev ordnet og så måtte Bodil have
"Blærerøvs kasketten" på. Den medbragte mad kom på
bordet efterfulgt af kaffe og Grethes bagværk. Minderne
blev afsunget på behørig vis og vi tog afsked på samme
måde. P.S. Til Hans skal siges at han må hilse Linda, at
det var en fejl at hans kone var blevet benævnt som Nina.
Med kno Jørgen.

STOCKHOLM
Pinsestævnet var fint arrangeret, og maden var toppen,
og Hejse Hotel, hvor vi fra Stockholm boede var alle ti¬
ders, så vi fra vil takke Fredericia for en fin pinseferie.
Fredag den 25. juni var det midsommerfest på Ingarø,
men den blev ikke lige så stor som de plejer, fordi Anne
og Kenneth rejste til Italien til et italiensk bryllup, men 5
ungdommer kom fra Åtvidaberg og Lindkøping og deltog
i festen og kl. 12 på natten gik de og badede, det gjorde
vi også dengang vi var unge. På lørdagen kom familjen
Rasmussen fra Frederikssund efter en del proplem med
bil og husvogn, men de hade sol og varme med sig og
bød på en dejlig mad og en otrolig god lagkage, som
Kurt hade lavet. Nu har Marianne og Ole Bøwig også
kommet og skal blive i en fjorten dages tid, det er dejligt
at se at Torpet bliver besøgt af alle gæster fra Danmark.
Program for august.
D. 13.08. Hulemøde kl. 19.
Hilsen fra Stockholm.
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SØNDERBORG
Lørdagstræf 19. juni. Der var mødt mange op, vi havde jo
fået at vide vi fik gæster og sikke gæster !!! Else, Bente og
Kirsten og de havde taget deres mænd med hvad der da
var meget hyggeligt de fik et tur på gulvet altså omkring
billard bordet og andre raflede og fik en lille en og „ pi¬
gerne fik en hygge snak og et godt grin. Otto havde både
tid og lyst til at fortælle om Else og Sydpolen hvilket
havde været en meget fin tur som vi jo nok kunne høre
men spændende. Efter flere timers hygge var der tid til at
se de fine kolonihaver hos Svend og Hardy og en enkelt
røg der vist også ned. Så var det tid til spisning og vi var
21 og det blev så holdt hjemme hos Martha og Børge vej¬
ret var ikke strålende men et par tæpper og lidt brændevin
eller bare vin og god mad kunne vi sagtens holde varmen
og pejsen var tændt og ligeledes grillen til dem der selv
ville grille og andre fik maden udefra, så vi fik en rigtig god
dag ud af denne lørdag. Så vi har kun at sige tak for besø¬
get og i skal være så velkommen en anden gang men ....

husk at spørge Inga først!!!! Havearbejde 25.juni
Ja vejret var fint og flere var klar til hæk klipning og græs
og det omtalte „ukrudt" som kommer op af sig selv men
det er da underligt, at der ikke var mødt særlig mange op
men vi var da alligevel 9 som fik det til at se rigtig pæn ud,
det blev også belønnet Martha havde smurt smørrebrød
med bl.a. hjemmekogt hamburgerryg, selvkogte æg med
rejer „selvkøbte" og rigtig gamle gode oste og en lille eller
to. Så herfra lyder der igen GOD SOMMER og hygge.
Kno i bordet og møjn, Martha

VEJLE
Til mødet der igen blev holdt udendørs var der mødt 12
svende. Formanden fortalte hvad der var sket siden sidste
møde. Til den årlige gåtur til hytten havde 34 trodset regn¬
vejret og mødet op, i år var der en ekstra oplevelse på tu¬
ren til hytten da en hval var strandet i fjorden, det blev en
hyggelig dag med grillmad og masser af sang. 24-6 var der

besøg i hytten af Torsdagsklubben og den 29. var
naverenkerne på besøg. Bent P. Larsen havde medbragt
en sangbog fra Det Gamle Naverlaug som han skænkede
til hytten. Tak til Anne og Carsten der serverede Hot
Dogs. Der blev slået lystigt på klokken, så „blæren" blev
brugt flittigt. Den 21-8 servererNiller "Alt Godt Fra Ha¬
vet".
Ole

Det er nu en fast tradition, at Naverenkerne i Vejle mødes i
Naverhytten den sidste tirsdag i juni måned hvert år, for at
hygge sig, og opfriske "gamle" minder over en kop kaffe
og hjemmebag. I år samles de så den 29. juni til Hygge i
Naverhytten, nogle med " Privatchauffør "og vejret var en
gentagelse af sidste års møde: Varmt og solrigt, hvilket
ikke forhindrede, at snakken gik livligt tværs over bordet.
Efter ca. 3 timer brød selskabet op med tak for endnu et
herligt gensyn, og med ordene: Vi ses næste år den sidste
tirsdag i juni.
På Naverenkernes og Foreningens vegne: Lis.

ÅRHUS
Hulemødet den 11-6, blev indledt med en kort ekstra GF.
Regnskabet blev godkendt! Denne aften havde vi en
gæst, og måske en kommende naver, det er Naja Petersen,
der er skolelærer og bor i Skejby, vi havde også besøg af
en" gammel" kending, det var HelmuthMadsen! Forman¬
den fortalte dem som skik og brug er - den første øl er
gratis - derefter sang vi velkomstsangen for dem. Otto
gav os en beretning om pinsestævnet, det havde været
rigtig godt tilrettelagt! Vi havde to klokkeringninger, det
var Holger Carlsen og Jens Buhelt. Tak til jer begge to. Vi
har skiftet leverandør af franskbrød til kaffen, fremover
bliver de bagt af vor egen Bager! Det var med sorg at vi
modtog beskeden om at Leif Jensen var død efter kort tids
sygdom. Leif blev bisat fraViby Kirke den 22 - 6, vi var
mange i kirken, til at sige et sidste farvel.
Hulemøde den 13-8.
Fugleskydning den 21 - 8.
Hilsen fra smilets by. Lis

Velkommen til ferie på Navertorpet,
Ingarö, hos Naverne Stockholm
W* Bokning 00468 5702 8604

Torpvägen 4
S-13464 Ingarö, Sverige

q/EVP/W
» Øéns Værtshus W

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

1 GLARMESTEREN
oy ftans avende
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.glarmesterenssvende.dk

Bar NO. 41 Bodega
Staldgårdsgade 41

7100 Vejle
Tlf. 75 82 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 til Formand eller Hovedkassereer

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 13A1. 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,'"' • DK-4300 Holbæk.
E-mail: o.puggaard@hotmail.com

Produktion: imprint grafisk : 5572 6692

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

Ring efter materiale
tlf. 7591 1940 fax. 7593 4019

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

Hos os er

du altid
velkommen!

Lad os se på
din privatøkonomi
med friske øjne

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

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

Ü>telke'ö (©aötfjaué
Hotelrestaurant

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

Z Jakon A/S
O Bygningsentreprise'
N/ Baltorpbakken 9, 2750 Ballerup

^ Tlf. 44 83 02 00
www.jakon.dk

Studenter
Millionærer
Pensionister
Navere

og andet godtfolk
mødes på Hjorten
Vesterbrogade 2
dgl. 9-24

KOLDING

KRONE

TAXI 7550 2700
Tlf. 86 12 21 10

CITY CAFE'en
Fønnesbechsgade

Herning
Tlf. 9722 5574

stedet, hvor venner mødes

K.D. ANLÆG OG BELÆGNING
Alt anlægsarbejde udføres, bl.a. granit med mere
v/Kim Dupont, Ejvinds Allé 1-1, Dalum
5250 Odense SV - Mobil 2960 1912

p.
3*

5! Arbejdernes Landsbank

Tlf. 86 12 21 10

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

Bodega
GADESPEJLET

Østergade 18 HERNING 9712 30 08



AFSENDER:
Hovedkassen
RustiyJ^ej 26 B,DK-8B5^vThem
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DANMARK

Evt.: „Returneres ved varig adresseændring"

...vil du sejle
eller blot ro...
'V vi mades pa

v/Carl-Johan Jensen
Slotsgade 35.9000 Aalborg- 98 12 15 89

^i;//

„ettønd/fe
^3^ Set. Jørgens Park 9*. Jørgens 1

55 72 11 95

/ /-

Htesr
SIL-KBB-O-Rjq

TUF. S&> ZZ 0515"

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

Byggefirmaet
LUNDBJERGVANG ApS

SOLBJERG
Om- og tilbygninger

Nye vinduer - tag og køkkener
Tlf. 8692 6122 ■ Mobil 3095 0665

www.byggefirrnaet-joliansen.dk
bj@byggefirmaet-johansen.dk

Formand i Århus Naverne

; Lise
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— ~ mi— 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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Samsø Naverne. 25. års jubilæum.
Jubilæumet afholdes på Den Gamle Lægebolig. Onsbjerg. 8-10 oktober 2010.

Arr. Fredag 8. oktober. Kl 19.00 spisning. Tilmældning tilfredag aften.
Lørdag 9. oktober. Morgenmadfra 08 -10.00.

Kl. 19.00. 3- Rettersmenu. Festaften.
Søndag 10. oktober. Kl. 09 -10 morgenmad i hulen.

Overnatning 100 kr. pr. person pr.døgn.
Seneste tilmældning 1-8- 2010.

Transportfra færgen i Sælvig kan arrangeres.
Tilmældning til Formanden på telefon:
Privat 86592409 - mobil 61367748

Åsepå 86591159 - 21557059.
Mvh.SamsøNaverne.

I

l

J

V

NÆSTVED FORENINGS
25 ÅRS JUR

Jubilæumsfesten afholdes den 9.10.2010
i Dyssegårdens selskabslokaler, Flinteøksen 4, Næstved.

Der vil være åbent i Hulen fra kl. 11:00 -15:00. Festen starter kl. 17:00.
Tilmelding til kasserer Lis Petersen tlf. 55 4413 30 eller

Formand Finn Pedersen tlf. 4013 66 97.
Sidste fristfor tilmelding er d. 20.09.

Der serveres en menu bestående afFiskelagkage m/brød, smør og dressing.
Salatbordml dressing. Marineret kartoflerm/urter og grøntsager.

Citron-kartoflerml ristet bacon. Marineret svinekam. Helstegt højreb.
Tærtestænger med vaniliecreme. Dertil en halv flaske vin. Der servers også kaffe og natmad.

Musik og dans. Alt dette for kun 300 krpr. person.
Reløbet indbetales på Reg. 6060 konto. 43 48 42-9 Diba Rank. Husk afsender.

Kørevejledning til Flinteøksen: Selvskabslokalerne ligger i Dyssegårdsparken, som ligger i Næstved syd
med frakørsel fra Vordingborg eller Parkvej.

Med naverhilsen Ove Graae.
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FØDSELSDAGE

D. 01.09.2010 Otto Madsen Stockholm
85 år Torpvægen 3

S-134 64 Ingarø
Sverige

D. 11.09.2010 Niels Skaaning Hansen Nysted
65 år Adelgade 26/A1

4880 Nysted

D. 20.09.2010 Flemming Vilhelmsen Zürich
65 år

D. 22.09.2010
65 år

Überlandsstrasse 341
CH-8051 Zürich
Schweiz

Karl-Heinz Fiering Hørning
Damager 6
8362 Hørning

D. 29.09.2010 Ole E. Bjelgart Århus
65 år Udbyhøjvej 126. l.TV

8930 Randers NØ

D. 30.09.2010
70 år

Kjeld Nielsen Frederikssund
Asserbohusvej 23
3300 Frederiksværk

JUBILÆUM
D. 01.09.2010 Kenneth Olsen Los Angeles
25 år 6410 California Ave

Bellflower CA 90706

USA

D. 06.09.2010 Ole Brøndum Vejle
25 år Fredericiagade 35, 2

7100 Vejle

D. 28.09.2010 Frits Sørensen Ålborg
40 år Kastetvej 45, 2. th.

9000 Ålborg

Hjertelig tak for opmærksomheden og fremmødet samt
telegrammer ved min 70 års fødselsdag 17.7. Det var¬
mede rigtig om hjertet på en gammel dreng. En særlig
stor tak til Arno Frank for opmærksomheden. Mine tan¬
ker gik straks til de glade dage i U.S.A. Los Angeles og
Las Vegas. Det var dengang. Skulle hilse dig fra Egon,
han ringede tidlig om morgenen.
Med naverhilsen og tak fra Jens Hansen.

Mange tak ved opmærksomheden til min 60 års fødsels¬
dag, tak for opringninger og telegrammer.
Med kno i bordet, Bjarne Mortensen, Næstved.

Tüsinde tak
til Naverne i

Silkeborg, Herning, Aarhus og Vejle
for de smukke faner ved vores far

Hulefar Vagn "Rør"s

bisættelse.

Hilsen "Rør"s piger
Susanne Högg, Gitte Koch Spaanhede og Glennie

Marquette

Tak til naverforeninger og navere for telegrammer,
hilsner og gaver til min 50 års fødselsdag.
Torben Lundegaard.
Holbæk

65 Är
Ole Bjelgart kan den 29-9 fejre sin 65 års fødselsdag! Ole er flyttet til Randers for et par år siden, så vi ser ham ikke
så ofte i hulen mere. Men det er i Århus at Ole har slået sine naverfolder, det vil sige, det var nu på Grønland Ole blev
bekendt med naverne og han blev optaget hos naverne i Thule. Ole har i sit arbejdsliv været en del omkring bl.a.,
Frichs og Dokken og han sluttede sit arbejdsliv af ved at køre bus for Århus Sporveje. Vi håber snart at se dig i hulen
Ole - så vi personligt kan ønske dig tillykke med fødselsdagen.
Lis Lindskjold
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In memoriam.
Det er med sorg vi må meddele at Færgemanden igen har
været forbi efter et af vore medlemmer, denne gang var
det Vagn "Rør" Kristensen, der tog med til dødsriget. Der
var afgang den 16. juli mod det ukendte. Vagn Rør var en
mand som alle havde stor tillid til, han passede sit job som
hulefar med den autoritet som kræves, førhen var han an¬
sat ved fjernvarmen, han har været med til at lave fjern¬
varme i mange byer og har også været en tur på Thule
basen, hvor de drog fordel af hans store kompetence inden
dampkedler, damprør og dermed fjernvarmen, han afslut¬
tede sit arbejdes liv ved Silkeborg kommune. Hvor han
var Bajs (holdformand) for det han kaldte Straffe-
bataljonen dvs. de der nu var lidt umulige som havde for
mange „Kit-dage" fredags og mandags syge, dog blev de
var fuldstændige raske efter få dage, og han var endda
meget afholdt af disse medarbejdere. Vagn har også sat i
bestyrelsen, samt været revisor, denne opgave var han
meget glad ved og en post han havde i over 10 år.
God rejse Vagn "Rør".
Skriverkarlen.

HB - møde 07. august 2010 - i Silkeborg
Formandens beretning: Jeg byder velkommen til mødet her i Silkeborg og takker naverne for at de endnu en gang vil
lægge lokaler til vores møde. Siden sidste møde har der været en stille periode hvad angår henvendelser til HB. Grunden
er sikkert at de fleste foreninger holder sommerpause, der har dog været en enkelt henvendelse fra Fredericia Naver¬
forening, som jeg vil uddybe senere. Jeg har deltaget i Johan Aaquist 60 års jubilæum den 6. august i Randers. Mere om
det kommer i formandens spalte.
Beretning fra hovedkasserer: Frode er orienteret om at han skal have ekstra-ordinær revision den 16.08.10. Regnska¬
bet vil herefter blive videresendt til dirigent for underskrift og derefter videresendt til de delegerede fra pinsestævnet,
(der henvises til referat fra pinsestævnet). Der er stadig annoncører der ikke har betalt deres regninger.
Redaktørens beretning: Han klager over at han ikke får meddelelser fra foreninger om adresseændringer til adresse¬
listen i Svenden. Dette vil han påtale igen i SVENDEN og kontakte de foreninger der ikke har svaret. Redaktøren tager
en samtale med trykkeren om de bogstavfejl der har været i bladet.
Arkivet:
Formanden tager en samtale med Vagner angående kørselstilskud. Adressen vil komme i næste nummer af SVENDEN.
EVT.: Det foreslås at der afholdes et formands- og kasserer møde i forbindelse med pinsestævne i Odense i 2011.
Ny mødedato: 29. oktober 2010 i Roskilde.
Referent Ove Graae

Formandens Spalte.
Siden sidst har der været deltagelse af HB- repræsentanter. Torsdag den 5.august deltog jeg som observatør ved ekstraor¬
dinær generalforsamling i Fredericia, ang. valg af ny Formand og Hulevært, idet Jens Chr. og Vera Dam ikke ønskede at
fortsætte. Ewald Pedersen, der var næstformand, er nu formand og Johan Andersen er ny næstformand. Begge tilkende¬
gav, at det er for perioden til næste generalforsamling. Fredag den 6.august deltog jeg i " Knasten " Aaquist' 60 års jubi¬
læum i Randers, hvor der var mange mødt frem, for at hylde ham. Der var ingen tvivl om, at han nød det arrangement,
som Randers Naverforening var vært for. Der var sørget for transport til og fra Naverhulen for ham. Skønt han har nået
en høj alder, sang han med på de sange, der blev sunget i aftenens løb, vel at mærke, uden at kigge i sangbogen.
Det næste HB-møde afholdes i Roskilde Fredag den 29. oktober.
Med kno

Kaj Jepsen
Formand CUK.
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CUK. NAVERNE ADRESSELISTE
SEPTEMRER 2 010

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: Ewald Pedersen, Skovbakken 26A, st.th.

DK-7000Fredericia. tlf. 75 93 02 81

(Indtil næste generalforsamling)
KASSERER: Jytte Andersen, Skamlingvejen 142,

DK-6093 Sjølund. Tlf.: 60 94 76 70
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: Per Vejen, Ryttervænget 27,

DK-3650 Ølstykke tlf: 47 10 19 68
Email: 4vejen@gmail.com
Poul Berg, Gartnerstien 10
DK-3300 Frederiksværk. Tlf.:47 72 17 77
Email: poulbente@privat.dk
Græse GI. skole, Græse skolevej 21,
1. fredag i måneden. Kl. 19.30.
30

KASSERER:

HULE:

MØDE:
MEDL:

HILLERØD
FORMAND:

KASSERER:

HULE:

MØDE:

MEDL:

HERNING
FORMAND:

KASSERER:

HULE:
MØDE:

MEDL:

(19-03-1937)
Arne Esbensen, Tingstedet 7
DK-3450 Allerød,
Email.: aesbensen@yahoo.dk
Ole H. Frederiksen, Kirsebærlunden 9,
DK-3460 Birkerød
Email.: olechrista@yahoo.dk
Kulturværksted, Christiansgade 1, 3400 Hillerød
2. fredag i måneden kl. 19,30.
Lørdagsmesse kl. 13.00 sidste lørdag i måneden.
22.N, 2 NV.

(03-12-1964)
Flemming Laugesen, Vestparken 28, Lind
DK-7400 Herning, tlf. 97 22 25 88
email adr.: goflaugesen@gmail.com
Kaj Helmut Kristensen, Nis Petersenvej 20
DK-7500 Holstebro, tlf. 9742 0939
E-mail: eskimo-neger@mail.tele.dk
Ole Rømersvej 7, kælderen, tlf. 40 84 83 47
3. onsdag i måneden kl. 18.30,
samt 1. og 3. Søndag i måneden kl. 10-12.
19 N. - 4. NV.

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

DK-4300 Holbæk tlf.: 59 27 42 64
email: o.puggaard@hotmail.com

KASSERER: Else Larsen, Østergade 48
DK-4340 Tølløse, tlf.: 59 18 53 49

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: 18 N. 4 NV.

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

DK-8310 Tranbjerg J. Tlf.: 28 60 40 73
Email: lesmi@mail.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.: 28 29 77 12
KASSERER: Lars Borg Henriksen, Hestehaven 32,

DK-6000 Kolding, tlf. 22 51 39 49
HULE: Agtrupvej 109, kælderen, 6000 Kolding
MØDE: Sidste fredag i måneden kl. 19.00
MEDL. 9 N. 6 NV.

KØBENHAVN ( 12-01-1899)
FORMAND: Niels Kraglund, Rørholmsgade 20 st.th.

DK-1352 København K. tlf. 33 15 09 85
Mobil tlf. 26 73 88 65 Arb. tlf. 36 86 88 65
Emailads: nkraglund@jumbotransport.dk

KASSERER: Leif Ove Nielsen, Bremensgade 20, 2.th.
DK-2300 København S, tlf. 32 54 95 08

HULE: Ingerslevgade 108 kid. tv. DK-1705 Kbh.V.
MØDE: Se svenden under KØBENHAVN
MEDL: 12 N. - 11 NV.

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

DK-4900 Nakskov tlf.: 54 95 56 65
Email: hebro43@email.dk

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

HULE: Rasnæs bådhavn
MØDE: 1 fredag i måned, kl. 18.00, hver fredag kl. 13

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

DK-4880 Nysted tlf.:21 66 68 39
Email: alex.viggo.jensen@gmail.com

KASSERER: Willy Erik Jørgensen, Vognmandsmarken 2
DK-4880 Nysted tlf.: 20 45 26 83
Emailadr.: willy.jorgensen@pc.dk

HULE: Den gamle stationsbygning i Nysted
MØDE: 1. mandag i måneden kl. 19.00.
MEDL: 11.
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næstved (11-10-1985)
FORMAND: Finn C. Pedersen, Morbærvænget 13

DK-4684 Holmegaard tlf.5554 6697/ 4013 6697
E-mailads.: 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: N.24 NV. 11

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

DK-5000 Odense C. Tlf.: 65904416, 40363816
Mail: naver@galnet.dk

KASSERER: Marianne Bøwig, Brandsøvænget 4
DK-5000 Odense C. Tlf.: 65904416, 26394416
Mail: marianne@galnet.dk

HULE: Øksnebjergvej 15 C, 5230 Odense M.
MØDE: 1. fredag i måneden
MEDL: 10

randers (17-06-1945)
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
ldi@favrskov.dk

HULE: Høvejen 17, Vorup. 8940 Randers SV.
MØDE: I. fredag i måneden kl. 19.00. Hver søndag

kl. 11 - 13, dog ikke søndag efter hulemøde.
MEDL: N. 13, NV. 11

roskilde (17-02-1927)
FORMAND: Inger Willumsen. Rønøs Alle 1

DK-4000 Roskilde tlf.: 46 36 42 04
KASSERER: Mogens Jensen, Søvænget 1,

DK-4621 Gadstrup, tlf. 46 19 11 36.
HULE: Kamstrupsti 2, DK-4000 Roskilde
MØDE: Sidste fredag i måneden kl. 19.00
MEDL: N.11NV. 9

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 Erik Boje, Lindeparken 44 st. tv.

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

DK-8600 Silkeborg tlf.: 21 18 26 91
Emailads.: jane-niels-peter@privat.dk

HULE: Skolegade 19, 1 8600 Silkeborg
MØDE: Sidste søndag i mdr. kl. 10.00.

åben hver onsdag og søndag kl. 10 - 12.
MEDL: 34

slagelse
FORMAND:

KASSERER:

HULE:

MØDE:
MEDL:

sønderborg
FORMAND:

KASSERER:

HULE:

MØDE:

MEDL:

vejle
FORMAND:

KASSERER:

HULE:
MØDE:
MEDL:

Århus
FORMAND:

KASSERER:

HULE:

MØDE:
MEDL:

sverige

borås
FORMAND:

MEDL:

stockholm
FORMAND:

KASSERER:

HULE:

MØDE:
MEDL:

(15-11-1942)
Erik Hjorth Andersen, Lovsøvej 11
DK-4230 Skælskør tlf. 23 35 34 96
Emailads.: eha@gladeliv.dk
Ejner Petersen, Solbakkevej 13
DK-4180 Sorø tlf. 5783 3889
Fruegade 36, o/gården, Slagelse
1. fredag i måneden kl. 19.00.
N 7, + NV 9.

(5-11-1966)
Karin Jensen, Møllegade 51
DK-6400 Sønderborg tlf. 74 42 06 23

Vandtårnet, Redstedgade 16
1. fredag i måneden kl. 19.00 - ?
og sidste lørdag i måneden kl.11 - 14
N.20, Nv. 7

(19-7-1919)
Hans Emborg, Højtoft 8, Grejsdalen
DK-7100 Vejle. tlf. 7583 0901
Mobil: 4092 9705
Emailads.: emborg@grejsdalen.dk
Carsten Christensen, Chr.Wintersvej 40 B
7100 Vejle, tlf: 29 92 55 39,
Email: anna.gyde@mail.tele.dk
Naverhytten, Navervej 3, 7100 Vejle
1 fredag i måneden kl. 18.30
43

(13-11-1913)
Ole L. Johansen, Østergårdsvej 300
DK-8355 Solbjerg
tlf. 8692 6122 Mobil: 3095 0665
Emailads.: bj@byggefirmaet-johansen.dk
Børge Holm Andersen, Sonnesgade 14, I .8
DK-8000 Århus C, tlf. 8625 3399, 6133 9990
Emailads.: babha@stofanet.dk
Orla Lehmanns Allé 7, 8000 Århus C.
E-mail: post@aarhusnaverne.dk
2 fredag i hver måned. December 1. og 3 fredag.
N.42

(21-02-1953)
Otto Hansen, Johannelundsgatan 13
S-506 40 Borås, Sverige tlf. 0046 33415489
Emailads: fam.samuelsson@bostream.nu
1

(29-08-1913, Ingerö 1947)
Anton M Poulsen, Torpvägen 6
S-134 64 Ingarö tlf. 046 8 570 286 04,
E-mail: anton.pauIsen@telia.com
Christian Olsen, Borevägen 3,
S-132 37 Saltsö-Boo, tlf.+46 8 747 9776
E-mail: strangemark@punkt.se
Torpvägen 6,
S- 134 64 Ingarö,Sverige
tlf. 0046-8 570 286 29
Se Hjemmeside
38



CANADA U.S.A.

CALGARY
FORMAND:

KASSERER:

SEKRETÆR:

HULE:

MØDE:

SCHWEI!

BERN
KONTAKT:

ZÜRICH
FORMAND:

KASSERER:

HULE:

MØDE:
MEDL:

(01-01-1958)
Jens Laursen, 1919-49th . Avenue SW
Calgary , Alberta T2T 2V3 Canada
Tlf.: (403) 243 4895 Mobil:(403)818 1284
E-mail.: jelaursen@shaw.ea
Niels Bartholdy, 107 Douglas View Road SE
Calgary, Alberta T2Z 2S8
Tlf.:(403)238 7610 Mobil:(403)8361284
E-mail.: ulla nicls@hotmail.com
Ole Krog. Email: okrog@shaw.ca
Mobil.: (403) 710 3692
Naverklubben co/ The Danish Canadian Club
727- llth Avenue SW. Calgary,Alberta,
T2R OE3 Canada.
1. torsdag i måneden kl. 19.00

Geert Stage, Lauterbachstrasse 7
CH. 4665 Oftringen SCHWEIZ
tlf. 0041 62 7979167

(05-06-1880)
Peder Hörlück Nielsen, Zugerstrasse 50K,
CH-8820 Wädenswil, Schweiz
tlf. +44 7804771
Email adr.: pcdcrniclscnch@hotmail.com
Flemming Wilhelmsen, Ubcrlandstrassc 341,
CH-8051 Zürich, Tlf.: 0041 1321 2823
Beim Frank Petersen,
Acsch bei Neftenbach.
1. X Monatlich nach Bedarf.
20.

LOS ANGELES
FORMAND:

KASSERER:

SEKRETÆR:
HULE:

MØDE:
MEDL: 25+

(05-04-1934)
Arne H. Olsen, 25482 Charro Drive
San Juan Capistrano, 92675 Californien
tlf.: 949 493 1963
Email: ahoboo@aol.com
John Kristensen, 250 Canyon Crest Drive
Monrovia, 91016 Californien
Tlf: 626 357 8285
Email: skovchrisfa aol.com
Gari Medförd, Email: medford@chartcr.net
Navcrdalen 616 Norumbcga
Monrovia 91016, Californien
tlf. 626 358 6433
2 fredag i måneden kl. 17.00.

FÆRGERNE

THORSHAVN (01-10-1974)
FORMAND: Chr. Reinart Petersen, Eirargardur 8-08

Fo. - 100 Thorshavn, Færøerne
KASSERER: Jørgen Christiansen

FO-187 Hvitancs
Færøerne

MØDE: 3-4 gange årligt.
MEDL: 4

FREDERIKSSUND
Ekstra ordinær generalforsamling. Da der siden den
ordinære generalforsamling i april 2010 blev vedtaget
rygeforbud i hulen, har dette været et problem for nogle af
vores medlemmer. Der for har bestyrelsen vedtaget, at der
bliver indkaldt til ekstra ordinær generalforsamling fredag
d.i. oktober-2010 kl. 19:30 i hulen. Huleaften 6. august

2010. Det blev en dejlig aften i hulen. Vi var 13 frem¬
mødte, så vi Ludvig måtte med til bords. Det var Gunner
& Poul Berg, som stod for hulevagten, men hvad skulle
Poul gøre uden sin Bente der endnu en gang stod i køkke¬
net som hun jo plejer? Vi nød Bentes dejlige varme delle
og skinke med hjemmelavet kartoffelsalat med diverse
tilbehør til. Efter maden var det tid til kaffen og Annas
dejlige hjemmebagte kage til. Anita hun var så glad i dag,
så hun slog på klokken og straks blev i alle glade også. Vi
siger tak for det gode humør. CUK-Frederikssund ønsker
tillykke til:
Søren Bisgaard 05-08-2010,

Flemming Birkegård 23-08-2010, Per Bogart 29-08-
2010

Husk at vi har udstillingsvognen på Mørkøv Kræmmer¬
marked, men det kan i læse mere om på hjemmesiden.
http://www.cuk-frederikssund.dk\aktuelt
Med kno i bordet Gumminaveren
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HERNING
Så har vi haft den helt store samling i Naverhule i Herning - vi havde
nemlig besøg af Dorthe fra Calgary i Canada - hele flokken af navere fra
nær og fjern mødte op for at hilse på Dorthe. Så referenterne tillader sig
at mene, at Dorthe må have været alle tiders vært siden hele 24 naver
kom for hilse på hende. Vi vil lige fortælle lidt om alle de meget seriøse
emner, vi havde oppe denne dejlige søndag. Hulefar havde sørget for
den fineste servering, så vi fik fri morgenmad/ frokost i stor stil, der
manglede ingen ting og de våde varer flød i en lind strøm. Heldigvis, er
der i Canada tradition for, at der skal drikkes en flaske rød Ålborg som
vores gæst havde med i tasken. Det er derfor vigtigt for os navere, at
huske at gæster altid skal medbringe en rød Ålborg, når de lige kommer
forbi i Calgary. Dorthe siges at være godt kendt i Herning kredse, det
fremgår nemlig af samtalen, at Dorthe uden at vide det havde boet i
Flemmings hønsehus - historien fortæller ikke noget om det var før eller
efter Grethes kom ind i billedet. Det siges også at Flemming og Dorthe
blev gift i samme kirke- nemlig Sinding kirke - men vist ikke med
hinanden! Og så der Mette hun kendte selvfølgelig (ikke fra banko)
også Dorthe, det viste sig at der de havde fælles bekendtskaber fra det
forrige årtusind - ja Mette har jo også været ung en gang. Det var vist i
øvrigt noget med at de havde gået til bal sammen. Vagner vores udmær¬
kede kalender fabrikant havde øjensynligt haft nogle problemer med
datoer på vores kalender for han havde bestemt at der ikke var noget der
hed den 31/7 - altså Jens Langknivs fødselsdag var udgået. Det vides
ikke om de to havde aftalt denne korrektion af den gregorianske kalen¬
der eller det var for at skåne Jens fra en omgang øl, hvad vi ikke kan tro
- for når vi tænker tilbage på Jens, har vi aldrig manglet noget i hans
selskab. Redaktionsgruppen vil i øvrigt anmode om, at ændringer i
kalenderen fremover SKAL ramme en hverdag og ikke en fridag - husk
det Vagner. Ved skudår får vi så ekstra ferie dag. Borgmesteren har det
for tiden sådan, at han gerne vil besøge sygehuset, men da han sidst
skulle møde de søde sygeplejerske begyndte at undersøge på maven ved
hjælp af en skanner som bruges til gravide - så vi venter spændt de
næste 9 måneder, mon vi får naver FORØGELSE (BABY Boom) - vi
trænger jo også til unge medlemmer, så det er måske vejen frem når vi
diskuterer hvordan vi får nye medlemmer. Borgmester du skal være
fortsat velkommen både med og uden rogn. Oplukkere er jo væsentlige i
en naverforening og vi er så heldige at vi har en murer ske fra Grønland,
som Haldur selvfølgelig kunne se ideen med - for den må kunne bruges
til at bygge IGLOO'ER. Johan havde gjort en ny observation, for han
havde bemærket, at pigen fra Fyn havde talt en hel del, blandt om Cd er
med gamle naver sange sendt til Calgary - han spurgte derfor pigen om
hun var vaksineret med en grammofonstift. Johan var i øvrigt kvik i
søndags, han havde kørt 10(X) km for at komme frem til naver hulen -
som han sagde HVOR fanden er Herning. Straks blev han opfordret til
at købe en GPS - det ville han straks gøre, for den kan man slukke for,
det kan man ikke for konen. Kære mænd, her er lige et fif til jer, det
oplyses fra vores formand at han ved, hvordan man slipper fra opvasken
- man sender bare mågestellet op i luften - det kan vel flyve, men nej,
konen var ikke tilfreds - sådan slipper man altså for at vaske op. Det var
bare et lille udpluk af alle de meget SERIØSE emner der blev "vendt"
denne dejlige søndag. Så kom forbi Herning i vores hule til søndags-
møde og vi laver en fest. Det var hvad redaktionsgruppen bestående af
Maj-Britt, Jonna og vores bisidder Leif nåede at opfatte denne dag.
Naver hilsen til alle fra redaktionsgruppen.

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 af
Arne fra Los Angeles naverne. På Kulturnatten fredag den
25.september holder hulen, som de foregående år, åbent
for at fortælle om naverbevægelsen.
Med kno i bordet

Bodensøgartneren

HOLBÆK
Eberts Vinterarbejde.
Vores Skramleriforvalter Ebert skulle have vinteren til at

gå, så han startede med at lave en kirkebøsse af noget
dansk eg han havde på lager. Til et hulemøde hørte Mo¬
gens vores mand i nord hvad Ebert havde gang i og han
mente at Odden Kirke manglede en sådan, så han kontak¬
tede Camilla Munch som er sognepræst i kirken og efter
hun havde forelagt det i menighedsråd vil de gerne mod¬
tage den. Så den d. 20-06-10 var vi en del Naver fra Hol¬
bæk der var til Højmesse i Odden Kirke og derefter indvi¬
else af kirkebøssen med lidt vin og kage og undertegnede
vil sige den gør sig godt i de omgivelser.
Med Kno Ole P.

KØBENHAVN
Håber at vi ikke var alt for savnet i sidste nummer. Tiden
løb fra lille mig, så intet indlæg.. Nå, men der er ikke sket
nogen stor skade, da vi jo er midt i en (vejrmæssigt) dejlig
ferietid. Første møde efter ferien, bliver Svende-Hule¬
mødet onsdag den 15.9. Jeg håber der er stole nok til jer
alle - også udefra, der dukker op få at gense kammera¬
terne og fortælle om de oplevelser man har haft siden
sidst. Den 26.9. er der Søndagsmesse, der SKAL opleves.
Ingen forsøg på omvendelse. Til brug ved planlægningen:
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gi' os lige et praj på forhånd om du/I kommer. Takker.
Det var alt herfra for denne gang. Lidt men godt.
Arrangementer:
15.9. kl. 19.00 Svende-Hulemøde
26.9. kl. 10.30 Søndagsmesse
Med kno
Niels "2m"

LOS ANGELES
Først må vi rapportere en trist nyhed. Naver Hakon
„Andy" Andersen er taget på sin sidste rejse. Andy har
været medlem af Los Angeles Naverclub siden august
1980 og han blev æresmedlem ved vores 75 års jubilæum.
Andy var involveret med de fleste danske klubber og for¬
eninger herovre og deltog også i adskillige Amerikanske
foreninger. Søndag 8. august blev der holdt minde højti¬
delighed for ham og over 300 venner og familie deltog.
Det blev holdt i „Danmarkshaven" som jo også var Andys
bolig. Andy har rejst meget frem og tilbage over årene og
har arbejdet adskillige steder, bl.a. i Holland, Sverige.
Andy har hjulpet mange unge danskere i gang med gart¬
neri og så videre. Hans hjem var altid åben for gæster nær
og fjern. Andy vil blive savnet af os alle. Han efterlod 3
døtre og flere børnebørn. Æret være hans minde.
Vi har endnu ikke haft august mødet, men ser frem til en
god aften. Vi skal nu til at planlægge vores Picnic i sep¬
tember hvor vi i år også har inviteret „The Brotherhood".
Så vi ser frem til en stor dag i den skønne naverdal. Naver
Børge Christensen kan fejre hans 90 års fødselsdag i
august, har været medlem siden december 1994.
Med Kno
Arne O.

NAKSKOV
Fredag d. 6/8 var vi 4 naver, som var mødt op til en hyg¬
gelig eftermiddag, hvor vi har åben fra kl. 13.00 og ikke
fra kl. 1.00 som jeg skrev i sidste nr. Kurt gad sandelig
ikke komme midt om natten, så han mente, at vi skulle
forsætte med at holde åben fra kl. 13.00, er du tilfreds nu

Kurt. Til hulemødet om aftenen, var der kun mødt 3 naver
og 2 nv. op. Skuffende, men vi havde en god aften, men
sluttede lidt tidlig, da jeg skulle til HB. møde i Silkeborg
kl. 10.00 næste dag. Sommerfesten til Andelslandsbyen er
udsat til næste år, og de foreninger der vat interesseret i at
deltage vil få besked senest midt i januar, hvornår vi tager
af sted engang i august måned. Vi begynder på rafle-
turneringen igen d. 24. august og forsætter til maj måned
med. Der vises film fra Andalusien Spanien næste gang,
det er der vi er i landsflygtighed hvert år om vinteren.
Hulen har åben hver den første fredag kl. 18.00 i måneden
med mad, hvis man tilmelder sig. Der holdes også åben
hver fredag fra kl. 13.00 til ????
Med kno i bord Henning.

NÆSTVED
Fredag d. 05.08 bød formanden velkommen til det første
hulemøde efter sommerferien. Vi havde set frem til at
optage Allan Bach. Han blev desværre forhindret i at
komme, så vi må vente lidt endnu. Til gengæld var mødt
et nyt potentielt medlem, Knud Christensen. Knud har
sejlet på de store have bl.a. for ØK. Resten af mødet blev
der talt om det kommende jubilæum. I juni har der været
besøg af 30 medlemmer fra Rotary, der gerne ville høre
om naverne. Finn fortalte om CUK og selvfølgelig Næst¬
ved Naverforening, hvorefter der var rundvisning i Hulen.
Et par spændende timer, hvor der var stor spørgelyst. Den
15.06 var der åbent i Hulen i anledning af Næstveds 875
års jubilæum. Byrådet med gæster var i Kompagnihuset,
og mange kiggede ind bagefter. Den 23.06 har vi holdt
Set. Hans, hvor hulefar Carsten brillerede med sine selv¬
fangede ørreder, som han havde graved. Dette nød 12
medlemmer godt af. Den 01.07 fik vi besøg afMads, som
vi sendte på valsen for 4 Vi år siden. Vi har fulgt ham på
færden, da han har sendt mail "hjem". Mads blev fulgt af
16 kammerater, hvor de 2 var piger. De kom i kano de
sidste kilometer til Næstved. Det var spændende at høre
Mads berette. En festlig aften med sang og fortællinger.
OBS: Husk der er ekstraordinær generalforsamling
inden hulemødet i september.
Med hilsen Marianne

\ tö

ODENSE
Til hulemødet den 6. aug. var der 2 gæster fra Silkeborg.
Kenneth og Ole. Vi siger tak for besøget. Det blev en rig¬
tig hyggelig aften. Vi kunne sidde ude noget af tiden da
vejret var lunt og godt. Først i juli havde vi Å tur. Vi sej¬
lede op ad Odense A, hørte dejlig jazz, fik nogle af de
kolde. Det var meget varmt så vi kunne godt finde skygge
inde i skoven. Der efter gik vi til Boulevard kroen hvor vi
spiste en dejlig æggekage. Der var mere flæsk en ægge¬
kage. Vi sluttede hjemme i min have med en kold. Vi har
glemt at sige TAK til Silkeborg for at de ville se os den
13. maj. Vi havde en rigtig dejlig dag, med god mad,
kolde øl og hygge.. Hvor der er navere er der også hygge.
Det var en dejlig dag i Herning 1. aug. hvor vi skulle hilse
på Dorthe fra Canada. Vi var 5 der havde taget vores
Hvide hatte på fra Canada.
Til den 1. okt. vil der være varm mad. Det kan bestilles
ved Kirsten 26 28 35 38. Og HUSK det er kl. 17.
De bedste hilser Pigen fra Fyn
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RANDERS
På hulemødet den 6/8 var 21 glade navere og navervenner
med til at hylde Knast, som havde 60 års jubilæum.
Dejligt også at se Kaj, Lis, Ove og Jytte. Kaj havde gode
ord og et flot banner fra Hovedbestyrelsen med til Knast,
og de aftalte at ses igen til 100 års jubilæet. Peter holdt
tale og overgav så ordet til Kim, der havde skrevet sin
hyldest på vers. Derefter fik Knast overrakt nogle smukt
indrammede minder, bl.a. en kopi af den hilsen han for
mange år siden havde efterladt efter at have været alene til
hulemøde - kun i selskab med 65 bajere... Til sidst fik
han en "flyverværktøjskasse", som Jan havde fremstillet
(med knast) og fyldt med citronvand og rød Ålborg. Afte¬
nen fortsatte på hyggelig vis med smørrebrød og masser af
snak. Vi fejrede også lige Peters fødselsdag og nød hans
klokkeklang. Ove og Elo lærte os en ny sang, og sangbo¬
gen blev flittigt brugt - dog sang vi ikke nr. 99, som Ove
foreslog. Den har de glemt at sætte i... Da taxaen kom
efter Chris og Knast, sang vi "Minderne", inden vi fulgte
dem ned og vinkede farvel efter en dejlig aften. Tillykke
med de 60 år, Knast. PS: "Årsungen Chris" er ikke helt en
årsunge. Den 5/10 fylder han 85. © Efterårs turen i okto¬
ber er aflyst. Den 10-12/9 tager vi til Amerikanerhytten i
Lystrup. Sidste tilmelding er ved hulemødet den 3/9. For¬
eningen betaler hytten. Pris for kost er 150 kr./person.
Glæd jer ©
Kno i bordel, Helle

ROSKILDE
Ved hulemødet den 30. juli var der 13 fremmødte til grill
aften, vi grillede, men måtte desværre spise inden døre, da
det var regnvejr, men hyggeligt alligevel. Det er jo ikke
det store der sker for tiden folk er jo på ferie. Husk hulens
fødselsdag den 24. september, hvor festudvalget står for
maden så tilmelding er nødvendig til Lars Peter på 4636
4204 eller til Lillian på 5538 8847 senest den 17. septem¬
ber. Fortsat god sommer. Hulevagten klarer festudvalget
Med hilsen fra Naverne i Roskilde, Anna-Lise
Løvfaldstur i hestevogn d. 10. okt. Kl. 10,00, afgang fra
Abbetvedvej 9A Gevninge, 4000 Ros.
Andre end Roskilde Naverne er velkommen, tilmelding til
Kristian Sørensen tlf.43 99 88 81 eller 40 25 63 81,
Senest tilmelding 1. okt.
Med venlig hilsen, Kristian

SILKEBORG
Sommeren er ved at gå på held, så det er med at nyde de
rester der er tilbage. Og sommeren i år har taget på os ved
tabet af Jens "Kok" og Vagn "Rør" færgemanden kommer
lidt for tit forbi os, men sådan er livet jo den dag vi bliver
født er der jo også planlagt at vi skal herfra igen en dag.
Til Vagns bisættelse talte præsten over " Alting har en tid
"

og vi sang bl.a. "Jeg ved en Lærkerede" der var en god
harmoni i dette, og vi var godt repræsenteret med med¬

lemmer og faner fra Århus - Herning - Vejle og Silke¬
borg, det var flot, også en sidste cadeau til Vagn, bagefter
gik vi i Hulen som vi plejer til en gravøl. Søndag den 25.
juli var der så minde kom sammen i hulen, hvor der var
familien og venner, vel ca. 40 - 45 mennesker samlet, vi
sang nogle af de sange som Vagn havde sat stor pris på,
under Edderkoppens dejlige spil på hans ny indkøbte har¬
monika. Hoved bestyrelsen har gjort os den ære at hen¬
lægge deres bestyrelsesmøde til den dag, da vi havde vo¬
res sommerfest på Silkeborg Bad, vi bliver jo altid glade
når der er nogle der viser os den fornøjelse. Ja det var igen
i år en dejlig dag på Silkeborg Bad, det til det vi kalder
Store badedag, med stor tilslutning af Navere både herfra
og derfra, bl.a. Jørgen Christiansen med familie fra Færø¬
erne. + 37 mere, vi havde bestilt godt vejer og det blev
det. Så der var gang i grillen, ja endda to stk., en med
oksefile - og kalvelever og en med hotvings samt pølser.
Og når det fungerer alt sammen med det gode humør som
i medbragte og Halvdur spillede til. Jaså kører det. Så alt
gik op i en højere enhed, hvor var det dejligt at sejer alle
sammen. Alt dette bragt godt på vej af vores utrættelige
medhjælpere som er Inger - Jane og Sonja, tak til jer.
Husk generalforsamlingen lørdag den 25. september kl.
10, som vil blive afviklet efter vedtægterne, der vil være
rundstykker og kaffe kl. 9 og skulle der være en der hæn¬
ger lidt i bremsen, så er det Dr. Nielsen der kommer frem
på banen for at gøre alle raske igen. Kan i nu holdejer
fugtige Svende. (Hans fra Vejle mente at der skulle stå
Tugtige) Vi bare henviser til § 11.
Skriverkarlen

SLAGELSE
Vores mødeaften startede med dejlig sommersol, så vi
samledes i haven omkring bordet. Da formanden var lov¬
ligt forhindret, bød Hans velkommen til de otte frem¬
mødte. En særlig velkomst var henvendt til Arne, der for
første gang havde fulgt en opfordring til at besøge os med
henblik på forhåbentlig optagelse i vores kreds. Hans for¬
talte om en sjov oplevelse på sin tur i byen, han var blevet
opmærksom på 4 unge Tyskere i arbejdstøj, som stod og
så sig lidt uroligt omkring og på et spørgsmål fra Hans,
var svaret at de søgte efter "Hulen". Til deres overraskelse
tilbød han at vise dem vej, da han havde tilknytning og en
nøgle. Det kostede kassereren 5 øl. Næste punkt var en
forespørgsel om evt. leje af Hulen til vinsmagning, denne
forretning er altid gavmild med gaver når vi har arrange¬
menter. Vi håber det går i orden. Ejner huskede os på at
der vil komme en dato, hvor vi skal nyde stegte ål med
diverse. Der bliver åbent i Hulen den 24. september, hvor
byen afholder den årlige Set. Michaels nat. De fleste for¬
eninger, banker, museer, teatre og kirker holder også åbent
hus. Herefter flyttede vi indendørs, spiste den medbragte
mad, som blev hjulpet ned med noget af Hans'
fødselsdagssnaps.
Med kno Jørgen.
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STOCKHOLM
Til boulespelet den 16. juli som ikke blev av, på grund af at
ingen hade den kondition som behøvdes, men vi fik en fin
helg tiisammens alligevel. Nu har den ene siden af taget på
"De gamles hjem" blevet som nyt, tak være Christian og
Rie, og Mikael som kom dagen efter for at han var blæst
inde på Skotska Sandøn, men de fik arbejde hårt til det
blev klart. Vi har haft besøg af Hemming og Vibeke fra Viuf,
Dan og Birthe fra Frederikssund og Otto og Else fra Hør¬
ning, så det er en del gæster som har besøgt os i sommer.

Et stort til lykke til Anna og Kenneth som har gift sig i
Sankt Pers kirkeruin i Sigtuna og holdt en bryllupsfest på
Torpet for familie, Naver og vænner. Det blev en fantastisk
fest, vi var 66 personer, bryllupslagkage i fire etager og to
personer til sygehus, men alle har det godt.
Program for september. D. 3-4.09. Årsfest kl. 18.
D. 10.09. Månedsmøde kl. 19. D. 18.09. Whist kl. 10.
D. 24.09. Svendefest.
Med naverhilsen Onkel Anders.

VEJLE
Til mødet mødte 11 svende, mødet startede med sang nr.
79.næstformanden Keld berettede om hvad der var sket
siden sidste møde. Til Polsk frokost 17-7 mødte 24 besø¬
gende, 6 fra Randers, 2 fra Fredericia og 1 fra Hillerød,
ellers var der ikke meget at fortælle om, nok på grund af
ferie. Ålegilde 18. september kl. 13.30, max 25 personer,
tilmelding til Hans Emborg på tlf. 75830901 eller 40929705.
senest 11. september.
Ase og Tommy steger ålene.
Ole.

Lørdag den 17. august var Keld og Grazyna hytteværter.
Grazyna havde besøg af sin søster Ditka fra Polen, så de 2
lavede Polsk mad til os. 3 retter, først suppe, en slags
rødbedesuppe, derefter pandekager med fyld, 2 forskellige
slags fyld, efterfulgt af en slags kåldolmer. Senere serve¬
rede de kaffe med kager til. Vi sad udenfor i det gode vejr,
og nød både maden og selskabet. Derfor en stor tak til
Grazyna og Ditka. Vi glæder os allerede til næste gang.
Med kno
Hans

ÅRHUS
Hulemødet den 9-7, blev indledt med at mindes Leifmed
et minuts stilhed. Mødet var pænt besøgt, desværre uden
at se Claus og Birgithe Lønstrup, der for tiden er i Dan¬
mark, de havde rigtig mange aftaler i stand her - måske at
vi er heldige at sejer i hulen ved næste Danmarks besøg?
Der blev ringet godt og grundigt på klokken - hele fire
gange blev det til. De glade givere var - Holger Tjerrild -
Bageren -Herluf og Tonny. Vi sagde tak til alle med blære¬
sangen! Der er kommet en ny mand i bestyrelsen, det er
Erik, der har påtaget sig hvervet som skramleriforvalter,
indtil næste års generalforsamling!
Hulemødeden 10-9.
Hulemøde m. leds. den 24 - 9.
Hilsenfra smilets by. LisVelkommen til ferie på Navertorpet,

Ingarö, hos Naverne Stockholm
F» , a Bokning 00468 5702 8604

Torpvägen 4
S-13464 Ingarö, Sverige

R/EVf/w
1 Øens Værtshus W

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

GLARMESTEREN
ej Kan* rvetttfe
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.glarmesterenssvende.dk

Bar NO.41 Bodega
Staldgårdsgade 41

7 100 Vejle
Tlf. 75 82 16 13
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Boje Tlf. 40824283 Alt i Hancock og Vestfyen produkter
Jens Tlf. 86667694 Fadøl, øl, vand og vin.

g>telke'ö fåaötfjaus:
Hotelrestaurant

Bollingstedter Strasse 2
24852 Langstedt, Tyskland
Vi taler dansk.

Kulinarisk Buffet, se www.stelkes-gasthaus.de

z
o
v

<
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

KOLDING

KRONE

TAXI 7550 2700
Tlf. 86 12 21 10

Studenter
Millionærer
Pensionister
Navere

og andet godtfolk
mødes på Hjorten
Vesterbrogade 2
dgl. 9-24

CITY CAFE en

Fønnesbechsgade
Herning

Tlf. 9722 S574
stedet, hvor venner mødes

K.D. ANLÆG OG BELÆGNING
Alt anlægsarbejde udføres, bl.a. granit med mere
v/Kim Dupont, Ejvinds Allé 1-1, Dalum
5250 Odense SV - Mobil 2960 1912 w

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

Bodega
GADESPEJLET

Østergade 18 HERNING 9712 30 08

Hos os er

du altid
velkommen!

Lad os se på
din privatøkonomi — -

med friske øjne ji Arbejdernes Landsbank
Filialen i Silkeborg • Tværgade 7 • 8600 Silkeborg • E-raail5347@al-bank.dk

Telefon 38483047 • Direkte 38483588 • Telefax 38483147
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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

5^1,7, x>eN

SILMEBDR^

öerkond/fo
^3^ Set. Jørgens Park 9*

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

Byggefirmaet
LUNDBJERGVANG ApS

SOLBJERG
Om- og tilbygninger

Nye vinduer - tag og køkkener
Tlf. 8692 6122 ■ Mobil 3095 0665

www.byggefirmaet-johansen.dk
bj@byggefirmaet-johansen.dk

Fonnarid i Århus Naverne

; Li&'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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Otto Hansen i Borås, kan den 14-10fejre sin 85 års fødselsdag!
Otto har boet i Sverige i rigtig mange år. Han har været naver i
mere end 50 år, og der er vist ikke mange rundt om i naverkredse

der ikke kender Otto som en altid vidende og rolig person! Otto har
været med i Mosel rigtig mange gange (var der ikke en gang, hvor
du blev efterladt på en rasteplads - afMoselbussen - - ?? ) og er
kommet sikkert hjem igen! Vi håber at du snart kommer tilÅrhus,

så vi kan ønske dig tillykke med et lille glas i hånden!
Tillykke med de 85 år Otto, fra os iÅrhus.

Lis
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FØDSELSDAGE

D. 05.10.2010 Chr. Schmidt
85 år

Randers

Vestergade 62, 4005
8900 Randers

D. 09.10.2010 Grethe Andersen
65 år Lovsøvej 11

4230 Skelskør

Slagelse

TAK - TAK - TAK - TAK

RG.A. min 70 års dag,
tak for:

Flot kort, fin vin, glad mad.
K.I.B. John Piil, Holbæk forening

D. 14.10.2010
85 år

Otto Hansen Borås
Johannelundsgatan 13
S-506 40 Borås

Sverige

D. 18.09.2010 Karin Håkansson Stockholm
85 år Laxgatan 12, 4 tr.

S-133 43 Saltsjøbaden
Sverige

D. 22.10.2010 Inge Eriksen Ålborg
75 år Vesterbro 9

9000 Ålborg

D. 25.10.2010 Erik Philipsen Fredericia
70 år Indre Ringvej 221, 2 tv.

7000 Frdericia

D. 31.10.2010 Albert K. Jakobsen Los Angeles
85 år 1838 N Santa Anita Ave

Arcadia CA 91006
USA

JUBILÆUM

D. 11.10.2010 Knud Rasmussen Næstved
25 år Kuhlaus Vej 14

4700 Næstved

En stor tak for hilsner og telegrammer til min 70 Års
fødselsdag.
Med Naverhilsen
Arne Kristiansen (Sorte) Vejle

Et rigtigt stort tak til HB, Silkeborg og for alle telegram¬
mer og telefonsamtal jeg har fået, og et tak til Naverne i
Stockholm for at I kom på min fødselsdag og opvaktede
mig, og en hilsen til Helle og Flemming i Zürich for det
fine kort.

Otto Madsen.

Kære Moselvenner

Jeg vil gerne takke jer alle som var med på turen til
Mosel, for de mange hilsner som i sendte mig. Det var¬
mede utrolig meget at vide i tænkte på mig.
Mange knus
Birgit Jensen

Tusind tak for de dejlige hilsener fra alle på Moselturen.
På snarlig gensyn.
Jytte & Johan Andersen

Tak for den fine hilsen fra Mosel Gruppen.
Hilsen "Falck" Kaj og Vibeke.

Tillader mig her igennem at bringe en stor TAK for rundvisning og fortælling, ikke mindst TAK for kaffe til Lis &
Kaj Jepsen da jeg med mit Hold fra Projektskolen i Ribe var på besøg i juni måned. Vi havde en rigtig god oplevelse.
Hilsen fra hele holdet og Jonna (Karljeppes datter)
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Kan i huske
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ØL, ÅND OG SANG
Nårman læser denne indledning, vil det måske falde i øjnene, at øl i den ene eller den anden sammenhæng
ustandselig optræder. Lad os tage et sidste, helt barokt eksempel herpå: De tyske svende holdermed
jævnemellemrum træf, som oftest af flere dages varighed. Ved et sådant træf i 1988 havde man samlet en
gigantisk øl-pulje sammen. Og trods meget ihærdige anstrengelser lykkedes det ikke at få drukket pengene
op. Man besluttede derfor at give overskuddet til et velgørende formål, og her kommer det barokke: Man
lod pengene gå til ingen ringere endAnonymeAlkoholikere (!!??). Mange steder i kilderne betegnes øl som
den klassiske svendedrik, og man skal huske på de laugsrelaterede skikke omkring samme væske. Men
alligevel; man kan godt undre sig over, hvordan de kan tåle de ofte meget store mængder, der er tale om.
Der er imidlertid tale om mennesker, der ofte harmeget hårdt fysisk arbejde, og som derformå formodes
at have konstitution til at kunne tåle det. Som med indvielserne afnyemedlemmer er der tale om traditio¬
ner, der hører en decideretmandsverden til. I selve laugstraditionen ligger ogsåmomenter afnoget bevidst
karnevalistisk;man tilstræber løssluppenhed, og her hjælper øllet jo utvivlsomt ganske godt. Næsten alt er
tilladt, når der bare er tale om traditioner. Polterabender kan få lov til at udvikle sig til den rene chikane,
indvielser afnytilkomne visse steder i militæret og skolesystemet kan udvikle sig til noget nær vold, uden at
nogen, ikke engang ofrene, gør ophævelser. Naverne har en meget stærk tradition for fællesskabsfølelse og
følelse af fælles identitet på en række områder. Dette kombineretmed de endog meget gamle traditioner
giver i visse sammenhænge en følelse afmeget vide rammer. Til trods for de store mængder øl, der kunne
få læseren til at tænke på, om dermon alligevel ikke skulle være noget om den gængse misforståelse, at
svende på valsen over én kam var en samling fordrukne vagabonder, så må vi konstatere, at den åndelige
side afnaveridentiteten har spillet, og spiller, en ikke uvæsentlig rolle. Svendene har dyrket det nationale,
det smukke i naturen, glæden ved dagens gerning osv. Og de har vist vilje til at prøve noget nyt, at give sig
selv udfordringer og at lære af andre.Alt dette kan man genfinde i navernes sangtradition.
Naverne er etmuntert folkefærd, der gerne fortæller en god historie og synger en glad sang.
Reserve redaktøren

C.U.K.S hovedbestyrelse
0. J. Roslev. Waldemar Petersen. Jens Jørgensen. William Schmidt. Kai Fenss Bach. Kurt Bjerregård.
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NÆSTVID (11-10-1985)
FORMAND: Finn C. Pedersen, Morbærvænget 13

DK-4684 Holmegaard tlf.5554 6697/ 4013 6697
E-mailads.: 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: N.24 NV. 11

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

DK-5000 Odense C. Tlf.: 65904416, 40363816
Mail: naver@galnet.dk

KASSERER: Marianne Bøwig, Brandsøvænget 4
DK-5000 Odense C. Tlf.: 65904416, 26394416
Mail: marianne@galnet.dk

HULE: Øksnebjergvej 15 C, 5230 Odense M.
MØDE: 1. fredag i måneden
MEDL: 10

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

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

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

HULE: Høvejen 17, Vorup, 8940 Randers SV.
MØDE: 1. fredag i måneden kl. 19.00. Hver søndag

kl. 11 - 13, dog ikke søndag efter hulemøde.
MEDL: N. 13, NV. 11

ROSKILDE (17-02-1927)
FORMAND: Inger Willumsen, Rønøs Alle 1

DK-4000 Roskilde tlf.: 46 36 42 04
KASSERER: Mogens Jensen, Søvænget 1,

DK-4621 Gadstrup, tlf. 46 19 11 36.
HULE: Kamstrupsti 2, DK-4000 Roskilde
MØDE: Sidste fredag i måneden kl. 19.00
MEDL: N.ll NV. 9

SAMSO (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 Erik Boje, Lindeparken 44 st. tv.

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

DK-8600 Silkeborg tlf.: 21 18 26 91
Emailads.: jane-niels-peter@privat.dk

HULE: Skolegade 19, 1 8600 Silkeborg
MØDE: Sidste søndag i mdr. kl. 10.00,

åben hver onsdag og søndag kl. 10 - 12.
MEDL: 34

SLAGELSE
FORMAND:

KASSERER:

HULE:

MØDE:
MEDL:

(15-11-1942)
Erik Hjorth Andersen, Lovsøvej 11
DK-4230 Skælskør tlf. 23 35 34 96
Emailads.: eha@gladeliv.dk
Ejner Petersen, Solbakkevej 13
DK-4180 Sorø tlf. 5783 3889
Fruegade 36, o/gården, Slagelse
1. fredag i måneden kl. 19.00.
N 7, + NV 9.

SONDERDORG (5-11-1966)
FORMAND: Karin Jensen, Møllegade 51

DK-6400 Sønderborg tlf. 74 42 06 23
KASSERER:

HULE:

MØDE:

MEDL:

VEJLE
FORMAND:

Vandtårnet, Redstedgade 16
1. fredag i måneden kl. 19.00 - ?
og sidste lørdag i måneden kl. 11 - 14
N.20, Nv. 7

(19-7-1919)
Hans Emborg, Højtoft 8, Grejsdalen
DK-7100 Vejle. tlf. 7583 0901
Mobil: 4092 9705
Emailads.: emborg@grejsdalen.dk

KASSERER: Carsten Christensen, Chr.Wintersvej 40 B
7100 Vejle, tlf: 29 92 55 39,
Email: anna.gyde@mail.tele.dk

HULE: Naverhytten, Navervej 3, 7100 Vejle
MØDE: 1 fredag i måneden kl. 18.30
MEDL: 43

ÅRHUS (13-11-1913)
FORMAND: Ole L. Johansen, Østergårdsvej 300

DK-8355 Solbjerg
tlf. 8692 6122 Mobil: 3095 0665
Emailads.: bj@byggefirmaet-johansen.dk

KASSERER: Børge Holm Andersen, Sonnesgade 14, 1 .8
DK-8000 Århus C, tlf. 8625 3399, 6133 9990
Emailads.: babha@stofanet.dk

HULE: Orla Lehmanns Allé 7, 8000 Århus C.
E-mail: post@aarhusnaverne.dk

MØDE: 2 fredag i hver måned. December 1. og 3 fredag.
MEDL: N.42

SVERIGE

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

S-506 40 Borås, Sverige tlf. 0046 33415489
Emailads: fam.samuelsson@bostream.nu

MEDL: 1

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

S-134 64 Ingarö tlf. 046 8 570 286 04,
E-mail: anton.paulsen@telia.com

KASSERER: Christian Olsen, Borevägen 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
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FREDERIKSSUND
Fredag d. 3. september var det igen tid til huleaften i Frederikssund. Det var Kurt & Arne som stod for hulevagten denne
aften. Det blev en hyggelig aften med Kurts hjemmelavede fiskefrikadeller med tilbehør. Der blev ved formanden berettet
om siden sidst og det var jo hurtigt overstået. Jan og Arne fortalte om deres tur til Birkendegaard i weekenden 4-5.
august 2010, hvor vi var på tur med udstillingsvognen. Det blev et par dejlige dage, hvor vi skulle prøve at hugge en
bøgestamme firkantet med bredbiler. Dette måtte vi imidlertid opgive, da denne bøgestamme viste sig at være så tør og
hård, at denne var umuligt at hugge i, så vi blev enige om, at lave den om til en bænk i stedet. Som sagt så gjort. Men det
skulle vise sig, at denne bøgestamme stadig var meget genstridig. Det tog 3 mand en time at flække denne med kiler og
økse. Der blev også denne aften ringet godt med klokken. Det var Keld og Flemming, som slog på klokken og så syntes
de, at de ville slå en gang på klokken. (Vi takker).
HUSK!

Husk, at der i oktober måned er ekstraordinært
generalforsamling i CUK-Frederikssund kl. 19.30.
Dagsorden:
1: Rygning i hulen.
CUK-Frederikssund ønsker tillykke med fødselsdagen til
Birger Svendsen 16-09-2010, Carl Otto Enevoldsen 29-09-
2010, Keld Nielsen 30-09-2010 med de 70 år.
Med knoen i bordet
Gumminaveren.

HILLERØD
Så synger vi igen "Når somren er til ende...." af Zacha
Friis, for det er den jo. Noget tyder på, at mange er på ferie
endnu, for til det første møde efter sommerferien var vi kun
7 medlemmermødt op, men snakken gik livligt. Meget at
berette er der jo ikke, da der ingen møder var i august.
Håber at i alle sammen har haft en god sommer. Vel mødt til
næste hulemøde.
Med kno i bordet

Bodensøgartneren

HOLBÆK
Ved det første møde efter sommerferien, var vi 12 som var

mødt op og vi nød godt af, at John lige var fyldt 70 år.
Mad og drikke var på fødselarens regning hele aftenen,
men vi glemte faktisk at synge blærerøven. Så den har
John til gode til en anden gang. John holdt en
fødselsdagstale om sig selv, sådan lidt for selskabets
skyld. Det var en rigtig god aften.
TL

HERNING
D. 18/8 havde vi debut på navermødemed opstart kl. 18.30
- vi var desværre ikke så mange deltager idet nogle med¬
lemmer forsat var på ferie. Men det gik rigtig godt for vi fik
nemlig masser af suppe, produceret af Grethe - det var
bare rigtig godt - såTAK Grethe. Vi der var mødt op var
alle "grønlændere" så vi fik selvfølgelig en snak om Grøn¬
lands fortræffeligheder. En af de fantastiske historier var at
der i minen varTAXA som kørte til Ummanaq, når der lør¬
dag aften var BAL i Ummanaq. I tilfælde afproblemer med
revner i isen blev der lagt plader ud så man kunne kører
overMÅSKE med livet i behold! En dejlig opringning fra
vores naver kammerat Peder som sad i Spanien i solskin -
han ville lige give en omgang til stuen. Tak for det Peder.
Naver hilsen
Jonna

HØRNING
Ved det første hulemøde 3.9. efter sommerferien mødte vi
næsten 100 %. Efter formandens velkomst tale, og andre
små oplysninger blev der budt velkommen til et måske
kommende medlem fra Skanderborg. Hans rejsetid og ople¬
velser lød meget spændende, det skal vi høre mere om ved
andre hulemøder, inden optagelsen. Det var ferie minder
som var aftenens emne, og der var nogle sjove og gode
oplevelser som blev berettet om. Smedeværktøjet og andre
gode ting som var vist i svenden og på nettet er afhentet,
det kom til Frederiksværk. Det var lige før hulemødet blev
aflyst. Torsdag d. 2. blev jeg kontaktet kl. 20.30 om at der
ikke var spotlys på møllen. Op og se efter om der var en
sikring der var sprunget. Fredag morgen fat i Hørning El.
Nej det var ikke sikringen der var sprunget, Østjysk El
havde lavet ledningsarbejde i og omkring Møllen og
"bare" klippet ledningen ind til Møllen og Hulen. De
mente ikke der var noget forbrug på den gruppe. Det blev
en "ommer". Der kom strøm på igen kl. 16.30, så kørte køle¬
skabet igen, og lys i og ude på Møllen. Husk sangaften 1.
oktober kl. 20.00med Søvejens Sangservise.
Med naverhilsen Jens H.
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KOLDING
Lørdag den 21. august var Vi i Minibyen i Kolding. Der
var pæn tilslutning med 13 deltagere. Vi mødtes i hulen kl.
09.00 og fik her morgenmad og kaffe. Kl. 11.00 fik Vi en
meget spændende rundvisning, hvor Vi fik en fortælling
omkring husene - hvem der havde bygget og hvornår. Alt
laves af de meget engagerede deltagere hvor Vi så hvor¬
dan teglsten og tagsten blev formet og brændt i den sted¬
lige ovn. Den helt store fortælling var selvfølgelig om¬
kring Koldinghus. Os der bor her i byen lægger knapt nok
mærke til slottet og det kan være svært at forestille sig
placeringen og størrelsen foruden de mange til og ombyg¬
ninger de forskellige konger foretog sig gennem tiderne.
Et imponerende arbejde der alene finansers med private
støttemidler, hvor nogle har købt et helt hus og dermed får
navn på huset - andre køber anparter a' 1000,00 kr.
Koldinghus og Rådhuset er dog så dyre at der hørtes pri¬
ser helt op til 4000,00 kr. pr. anpart. Efter en spændende
dag retur til hulen for at indtage en let frokost i hyggeligt
samvær.

Med kno i bord, John.

LOS ANGELES
Til September mødet den lOende havde vi en travl dag.
Allerede klokken 13 ankom tretten navere, så der blev
ordentlig ryddet op inde og ude. Vores borde og bænke
blev sprøjte malet så hvis der var termitter/husbukke i
træet, så fik de en anden farve. Den 19. september skal vi
have vores årlige skovtursfest under de store gamle Cali¬
forniske egetræer. Vi forventer cirka 50 til 60. Det bliver
alle navere og naveretter og soldater og broderskab klub¬
berne der samles. De bliver trakteret med hotdogs,
hamburgers med tilbehør. Den store grill vil komme til
god nytte. Vi havde et godt hulemøde og naver Jørgen
Andersen var sponsor for baren, for det var hans fødsels¬
dag, så vi takker ham for det. Det var naver Jørn Hansen
der fremtryllede middagsmaden, det stod på spegesild,
jægergryde og en lækker dessert. Vi siger ham tak for
mad. Silden fik lov at svømme med Aalborgs klare vand,
så humøret var højt og vi fik sunget fødselsdags sang og
nummer 22 og 51 fra sangbogen. Vores 50/50 rafle blev
denne gang vundet af vores kasserer John Kristensen. Det
ser ud til at rådyrene formerer sig godt, for vi har flere og
flere der kommer og vandrer gennem vores naverdal og så
spiser de vores avocados på træerne.
Med Kno Arne O.

KØBENHAVN
August måned og de første 10 dage i september, var stadig
ferietid i naverregi. Så intet at berette. Men nu er vi jo i
gang med efteråret og dermed en masse dejlige arrange¬
menter i godt samvær. Lørdag den 16.10. afholdes sur¬

prisedag, denne gang dog uden jubilarer. Men det bliver
selvfølgelig en SKØN dag. Da Surprise betyder overra¬
skelse, nævnes ikke mere her. Kom bare og hyg dig. Det
er kl. 13.00, og sidste tilmelding er senest en uge før.
21.10. erdet tid til månedens Svende-Hulemøde, der jo
ofte er en mindre seance (staves det sådan). Endelig er der
Søndagsmesse den 31.10. Giv gerne et praj om du kom¬
mer. Da dette udmærkede blad som regel udkommer lige
omkring månedsskiftet, vil jeg allerede nu reklamere for
vort vand-vittige, overdådige, imponerende SILDEBORD
lørdag den 6. november kl. 13.00. Der er ingen kvote over
hvor meget du må labbe i dig. Det er virkelig alt godt fra
havet vi kan tilbyde. Husk: FIIIISSSKK ER GOOODT!
Har du en specialitet du er mester i så sig endelig til. Vi
siger tak og klapper med gællerne. Det hele skal nok få
det sidste flydende at sige farvel i. Sidste tilmelding er der
31.10. Du MÅ deltage. Thi det er den eneste dag I året
hvor det er tilladt at noget går helt i fisk, 'ik? RS. Alle er
naturligvis som altid hjertelig velkomne.
Arrangementer:
16.10. kl. 13.00 Surprisedag
21.10. kl. 19.00 Svende-Hulemøde
31.10. kl. 10.30 Søndagsmesse
6.11. kl. 13.00 Sildebord
Med kno I bordet
Niels "2m"

NAKSKOV
Så er sommerferien efterhånden slut så alle er vel frisk og
udhvilet. Fredag den 4/9 var vi 3 naver plus en gæst, Prins
Henrik eller var det Henrik Prins han hed, en mulig kom¬
mende naver, dejligt at se måske ny naver. Om aftenen var
vi 8 stk. samlet. Under mødet blev vi enig om at godkende
det nye regnskab, vi blev også enige om at vi ville holde
en efterårsfest i stedet for turen til andelslandsbyen i Hol¬
bæk, datoen er ikke fastlagt. Vi ville prøve at komme af
sted til næste år, der vil vi fastlægge turen engang i januar
så de foreninger der har lyst at deltage også kan planlægge
turen. Efter mødet fik vi en lun ret, og derefter var der
nogle der ville rafle, og det var som sædvanlig om at tabe¬
ren betalte en 50 kr. til fluekassen, men så var drikkelsen
også gratis. Vi sluttede aftenen ved 2300 tiden og alle gik
næsten lige hjem.
Med kno i bord Henning Brogaard.

NYSTED
Så synger vi igen "Når somren er til ende...." af Zacha
Friis, for det er den jo. Noget tyder på, at mange er på
ferie endnu, for til det første møde efter sommerferien var
vi kun 7 medlemmer mødt op, men snakken gik livligt.
Meget at berette er der jo ikke, da der ingen møder var i
august. Håber at i alle sammen har haft en god sommer.
Vel mødt til næste hulemøde.
Med kno i bordet

Bodensøgartneren
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NÆSTVED
Den 3. september holdt vi ekstraordinær
generalforsamling. Der var mødt 22 medlemmer. De fleste
af de fremsendte forslag blev vedtaget, så nu håber vi der
bliver ro om vedtægterne. Til det efterfølgende Hulemøde
havde vi for 2. gang besøg af Knud Christensen der ønsker
optagelse. Denne måneds gæstekok var "Taxa Jes's" bror,
der muligvis også ønsker optagelse. Næste måneds
gæstekok bliver Carsten Bernt. Ellers står oktober måned i
jubilæets tegn. Alle Naver og Navervenner fra hele verden
er velkommen.
Ekstraordinære åbningstider i forbindelse med jubi¬
læet. Lørdag den 9. okt. Hulen åben: kl. 11:00 - 15:00
Velkomst til gæster og andre interesserede.
Mandag den 11. okt. 25 ÅRS FORENINGS-
JUBILÆUM.

Reception: Kl. 11:00 - 15:00 for alle interesserede.
Faste åbningstider: Torsdage og fredage 14:00 til 18:00.
Dog ikke 1. fredag i måneden hvor der er Hulemøde.
Disse fredage åbner Hulen først kl. 16:00 (I juli måned er
der ferielukket). Læs mere på hjemmesiderne.
www.naverne.com og www.naverne.dk
Vel mødt til vores jubilæum og et stort til lykke til Samsø¬
naverne der også kan fejre 25 års jubilæum den 8. oktober.
Med naverhilsen Ove Graae.

RANDERS
Siden sidst har vi haft hyggeligt besøg i hulen. Tak til
Otto, Else og Richard for visitten den 22/8. En tapper flok
har været i Mosel og nydt den dejlige vin og det dejlige/
strålende vejr. Hans fandt pludselig ud af, at det er meget
nemt at tale tysk, og Hanne har været på en interessant
ekspedition til en tysk skadestue. Næste år må vi huske at
pakke hende ind i bobleplast. Den 3/9 holdt vi hulemøde
med 9 glade medlemmer og en gæst. Gæsten var Jens
Larsen fra Håndværksmuseet Kejsergården. Han er ku¬
stode for naverområdet og ville gerne have Peter til at
fortælle om naver livet en aften i april. Peter takkede ja til
invitationen, og Henning vil lave lidt med nogle billeder,
så de kan komme på storskærm. Vi tror, det bliver en god
aften. Under mødet fik vi også vendt nøgle¬
problematikken. Jan arbejder på at få en ny system lås.
Der er generalforsamling fredag den 1/10 kl. 19. Dagsor¬
den står nederst. Hans har lovet at lave sin dejlige kartof¬
felsuppe - bare vore vandløbende tænder ikke gør den for
tynd... Fremover aftaler vi på hulemøderne, hvem der står
for maden næste gang. I skrivende stund er der fuld gang i
pakkeriet til vores tur til Lystrup. Skribentens køleskab
truer med at sprænges, så ingen skulle kunne gå sultne i
seng i den kommende weekend. Hytten bliver også nem at
finde, for når man spørger om adressen er svaret: Det er
det hus, der har to flagstænger.. .© Vi siger tillykke til
Chris, der fylder 85 den 5/10.

Generalforsamlingen afholdes fredag den 1/10 kl.
19.00

Dagsorden:
Undkomne forslag
Valg. (Formand og kasserer er på valg.)
2.Evt.

3.Valg af dirigent
4.Stemmeudvalg
5.Formandens beretning
6.Kassereren: Regnskab
Med kno i bordet Helle.

SAMSØ
HULEMØDE 5-09-2010. God planlægning til vores jubi¬
læum 8-10. oktober. Besøg af Ole Eriksen Silkeborg og
Kirsten naverven Odense. Ole er fantastisk med det gode
glimt i øjet, altid gode humør og god til at give os gode
råd. Husk igen det er ikke sidste fredag i måneden vi har
hulemøde, men første søndag fra kl.l 1 til når vi går hjem.
Vi glæder os til at se de tilmeldte til jubilæum, i må gerne
tage fanen med. Fordi vi ikke har skrevet pris på
menu til vores lørdags festaften er fordi maden er gratis,
drikkevarer til hulepriser. Sengelinned kan lejes.
Med kno Ase.
Næste møde: 3.10 - 2010. Kl. 11. Hulemøde med Gule
ærter.

25. års jubilæum 8-9-10. oktober.
17.10.2010. Søndagsmøde.

SILKEBORG
Hvilken sommer fik vi så? Igen i år en dejlig sommer med
temperaturer ca. en grad over gennemsnittet, ligeså med
solskinstimer normalt 591 timer i år 645 timer, det må da
siges at være godt. Juli og august blev varme, juli endog
meget varm. Vand fik vi jo også 645 mm. normal 591 mm.
Sommer er ved at være over for i år. Hvad så? Generalfor¬

samlingen er vel overstået og det var så nr. 144 af ordi¬
nære generalforsamlinger og alle var raske og kvikke, om
dette skyldtes truslen om at komme til Dr. Nielsen? eller
hvad må være op til jer. Dagsorden var udsendt til alle
enten pr. brev eller mail. Den 9. oktober har foreningen
fødselsdag, vi bliver 73 år og det er en lørdag i år, jeg tro
at vi vil fejre det om søndagen, ved at tage en lille en og
huske hinanden på § 11 og sige tillykke med de 73 år.
Oktober måned har vi ikke noget på programmet, ud over
at Ole vil holde Hulen åben hver søndag til en lille søn¬
dags messe og onsdag ligeså, men så må det jo også være
tiden til at sætte et nyt program op, er der nogle ting som i
syntes der burde gøres på en anden måde eller helt nye
tiltag, så vil Boje gerne have det at vide, så det kan
komme op på et bestyrelsesmøde.
Kan i nu koldejer fugtige i henhold til § 11 vi ses i Hulen.
Skriverkarlen.
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SLAGELSE
Mødet startede med en velkomst rettet mod os 6 nav/
navervenner. Sangen lød fra de feriefriske stemmer og
fyldte hulen, som var vi det dobbelte antal. Formanden
orienterede os om forløbet contra resultatet af regnskabets
gennemgang og det omskrevne resultat. Næstveds 25 års
jub. blev nævnt, og formanden vil møde op med en hilsen.
Det før omtalte bankospil blev fastsat til lørdag d. 16. okt.
Det var med glæde at Arne også kom til dette møde, hvor¬
efter han har givet tilsagn om optagelse. Derefter var det
tid til den med bragte mad samt diverse tilbehør. Vennerne
blev sunget og vi gik stille hjem.
Med kno Jørgen.

STOCKHOLM
Nu er efteråret på vej og vi håber foreningerne for meget
at lave. Fugleskydningen gik hurtigt i år, så der blev skud
over til næste år, antingen skød de godt eller var det held,
og Erling blev fuglekonge. Vi ønsker ham tillykke, han
hade også ladet geværet. Otto Hansen blev 85 år den 1.
september og vi startede kl. 1 ude på bjerget i solen med
frokost, siden fik vi kaffe og lagkage og tilbehør. Så fort¬
satte vi med frokosten, og vores 90 årige Grethe sang for
os "Vi har været på vulkaner", og kl. 10 på om aftenen
fulgte vi hinanden hjem.
Program for oktober:
D. 01.10. Månedsmøde kl. 19.
D. 16.10. Whist kl. 10.
D. 29.10. Svendefest kl. 19.
Med naverhilsen Onkel Anders.

VEJLE
Der kom 14 naver til mødet der startede med sang nr.91.
Hans startede mødet med at overrække 25 års nålen til Ole
Brøndum. Til Alt godt fra havet som Niller lavede kom
der 11. Jens Ibsgård havde faglærere fra El. Forbundet i
hytten, de var 12 mand. Kaj har monteret de sidste uden¬
dørs lamper. Kaj Olsen har lavet en ny sparebøsse til hyt¬
ten, den skulle komme til næste møde. Bødekassen blev
tømt og der blev gættet om indholdet, Inger kom tættest på
beløbet. Det blev besluttet at penge der kommes i „Skral¬
despanden" herefter skal bruges til flisebelægning rundt
om hytten. Der blev snakket om en ny dør til udestuen og
det blev bestemt at det skulle tages op på generalforsam¬
lingen. Arne „sorte" slog på klokken som tak for opmærk¬
somheden til hans 70 års fødselsdag, Ole slog også på
klokken.
Husk at der er generalforsamling på næste møde d 1-10
Ole

SØNDERBORG
Hulemøde 3.september. Så var der ti friske som mødte op
til første hulemøde efter en lang ferie. Velkommen ved
formanden og frit valg på alle „sangsiderne" så det blev en
kort lille sang! En af vores naver Jørgen havde mødt en
dame til en sammenkomst og hun havde en gammel
Naverkæde som hendes mand havde fået for 70 år siden,
en Murer Severisen og den ville hun forære til vores hule,
så vi siger mange tak. Middagen bestod af rigtig stuvede
kartofler og store fine frikadeller som vor „ Jo Hanne „
kun kan lave dem. Så er tiden igen til hæk og græs klip¬
ning o.s.v. så var vi jo spændte på om det igen blev de
samme til jobbet som skal foregå til lørdagstræf den 18.
sept, men en lille gåtur forbi Hulen og kunne se at hækken
var klippet og ligeledes græsset, så jeg gætter på at det er
de samme ....herrer....som lige så godt kunne få det over¬
stået, for det blev nok dem om lørdagen. Men mange tak
det ser fint ud..
Med kno i bordet og Møjn. Martha

7 "J

»4 'o CQrøfGffl

ÅLBORG
Hulemøde i Aalborg, den 2.9. Der var mødt 17 svende til
næstformandens overraskelse, i anledning af deres bryllup
serverede næstformanden og hans kone, som er fra
Thailand hjemmelavede forårsruller, som smagte him¬
melsk. Jeg må desværre meddele, at Lis på grund af
travlhed har opgivet sin stilling som hulemor og er trådt
ud af bestyrelsen, da jeg var så letsindig til at sige ja til at
være 2. Suppleant, røg jeg i fælden og i må nøjes med mig
igen. Vi siger tak til Lis for hendes store indsats. Sommer¬
udflugten den 28.8. blev på grund afmanglende tilslutning
aflyst, i stedet for går vi i løbet af efteråret ud at spise.
Bødekassen blev tømt, Keld vandt puljen, han kom ved
gættekonkurrencen tættest på det rigtige beløb, gevinsten
blev brugt til en omgang. For fremtiden beder vi om
tilmelding til hver huleaften, så vi ikke køber for meget
ind. Hulevagterne om lørdagen skal tages på skift af
medlemmerne, melder sig ingen til hulevagten er der
lukket. Da vi har en stram økonomi bliver priserne lidt
forhøjet, almindelig øl, snaps, vand og vin kommer til at
koste 12 kroner, guldøl 15 kroner, kaffe ad libitum 10
kroner, huleaften 65 kroner (ved særlige arrangementer er
det dagsprisen) og om lørdagen koster maden 35 kroner.
Informerede om serveringen ved huleaftener, den 6.10. Og
den 3.11. Tilmeldingen skal ske senest om mandagen før
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hulemødet. Julefrokosten afholdes den 27.11. klokken 18,
tilmelding senest ugen før. Husk en pakke. Der er ingen
huleaften i december. Vi talte om C.U.K.s regnskab, vi
synes ikke vi kunne tage stilling, da vi ved for lidt,
kassereren vil kontakte Frode. Til sidst bad formanden os

endnu en gang at finde nogle personer som er berettiget til
at blive optaget og få dem med op i hulen. Lørdag, den
23.10. klokken 9 er der arbejdslørdag, vær flink til at give
en hjælpende hånd.
Med naverhilsen Irene.

Hej kære navere i Aalborg-foreningen.
Jeg må desværre sige pænt farvel og tak og slutte som
hulemor m.m. Jeg har jo fået et lille afløserjob - og samti¬
dig har min søn meget brug for hjælp med pigerne, efter¬
som deres mor døde for ca. 1 års tid siden. Jeg har jo væ¬
ret med siden 2004 og vil gerne sige tak for mange hygge¬
lige stunder sammen med Jer. Held og lykke fremover
med vores dejlige hule.
Kærlig hilsen
X-hulemor.

ÅRHUS
Til hulemødet den 13-8, var der et helt pænt fremmøde!
Formanden orienterede om den kommende fugleskydning
i Hinnerup! Ole B. havde en hilsen til os fra Aage Tjerrild,
der nu er flyttet i beskyttet bolig! Kaj havde en flot træ¬
figur med, der forestiller en vandrende svend, Kaj gav den
til hulen - den har tidligere tilhørt Carlo Petersen, der var
naver! Vi havde to optagelser af nye svende denne aften -
den ene var en "gammel" kending, det er Helmuth Mad¬
sen, han blev hilst velkommen med stor applaus! Næste
optagelse var Naja Petersen, Naja fortalte os lidt om sit

Velkommen til ferie på Navertorpet,
Ingarö, hos Naverne Stockholm

Bökning 00468 5702 8604

Torpvägen 4
S-13464 Ingarö, Sverige

q/EVS/V* 06n« Vaortthui W

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

arbejdsliv, hun har arbejdet dels her i DK, samt på Grøn¬
land! Velkommen i foreningen! De nye navere slog begge
to på klokken. Vi siger mange tak! Den 21 - 8, var 9 vel¬
oplagte skytter mødt frem i Hinnerup til fugleskydning!
Sidste års fuglekonge Else var vært ved et veldækket mor¬
genbord, der manglede absolut intet, hverken vådt eller
tørt. Så kunne skydningen begynde - og den startede helt
ureglementeret idet Ole J, skød næbbet af - det kostede
ham en omgang til svendene! Efter nogle omgange på
skydebanen var det tid til frokost - mætte og tilfredse blev
skydningen genoptaget. Her er resultatet: Årets fugle¬
konge blev formand Ole, han fik overrakt banderole af
Herluf, da formanden ellers skulle overrække til sig selv!!
De øvrige dygtige skytter var: Richard, der skød halsen
ned,: Kaj fik ram på halen,: Kaj skød venstre vinge af, på
Leifs skud, : Stephan skød højre vinge af, også på Leifs
skud. Så skal vi snart på bowlingbanen og dyste, svende
mod svende og ledsagere mod hinanden - tilmelding til
Kaj er bindende, da der skal bestilles baner efter x antal
deltagere!
Hulemøde den 8-10.
Bowling den 22 - 10, kl. 19,- i Echersbergsgade.
Tilmelding senest 12 - 10, Til Kaj på tlf. 86 24 43 51.
Hilsen fra smilets by. Lis

GLARMESTEREN
oy Kane 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.glarmesterenssvende.dk

Bar NO. 41 Bodega
Staldgårdsgade 41

7100 Vejle
Tlf. 75 82 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: hebro43@email.dk

Tilmelding og udmelding af medlemmer, bladforsendelse i
indland til Formand eller Hovedkasserer

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 I3A1. 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,llh • DK-4300 Holbæk.
E-mail: o.puggaard@hotmail.com

Arkiv: Henvendelse til:Vagner Sørensen.
Egevænget I, DK-8382 Hinnerup. Tlf. 4094 2619 - 4093 1963 -
E-mail: vagner@egevaengetl-29.dk
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

Dit lotc.a.l& øl depot

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

g>telke'ö <§aétf)auö
Hotelrestaurant

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

Z 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

HJORTEN

KOLDING

a

mSBb

KRONE

TAXI 7550 2700
Tlf. 86 12 21 10

Studenter
Millionærer
Pensionister
Navere

og andet godtfolk
mødes på Hjorten
Vesterbrogade 2
dgl. 9-24

CITY CAFE'en
Fønnesbechsgade

Herning
Tlf. 9722 5574

stedet, hvor venner mødes

K.D. ANLÆG OG BELÆGNING
Alt anlægsarbejde udføres, bl.a. granit med mere
v/Kim Dupont, Ejvinds Allé 1-1, Dalum
5250 Odense SV - Mobil 2960 1912

Æv
W-

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

Bodega
GADESPEJLET

Østergade 18 HERNING 97 12 30 08
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Hovedkassen
Rustry^ej 26 B,DK-8^5cVJhem

2764
DET KONGELIGE BIBLIOTEK
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CHRISTIflHS BRV6GE S

1219 KÖBENHftVM K
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DANMARK

Evt.: „Returneres ved varig adresseændring"

...vil du sejle
eller blot ro...

vi mødes på

v/Carl-JohanJensen
Slotsgade 35,9000 Aalborg* 98 12 15 89

^11//

0erkond/to
Set. Jørgens Park p*

<^yu^Ne
H-esr

SIL-K&B>01Z£\
TL-F. Z6 Z2.05±5

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

Byggefirmaet
LUNDBJERGVANG ApS

SOLBJERG
Om- og tilbygninger

Nye vinduer - tag og køkkener
Tlf. 8692 6122 • Mobil 3095 0665

www.byggefirmaet-johansen.dk
bj@byggefirmaet-johansen.dk

Formand i Århus Naverne

: 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
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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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£ TAK
FØDSELSDAGE

D. 08.11.2010 Jørn Spring Vejle
70 år Mimersgade 6 B, st. tv.

8700 Horsens

D. 09.11.2010 Niels Erik Boje Silkeborg
60 år

85 år

Lindeparken 44, st. tv.
8600 Silkeborg

D. 12.11.2010 Anker Andersen Ålborg
Auravej 34
9210 Ålborg SØ

Tak for opmærksomheden ved min 65 Års fødselsdag, for
alle telegrammer, deriblandt Stockholm forening for det
fine telegram, ja selv min gamle Læresvend Frank
Wentrup, sendte et håndlavet telegram, tak alle sammen,
og på gensyn.
Med Kno i Bordet Flemming Vilhelmsen Zürich

D. 13.11.2010
70 år

D. 20.11.2010
80 år

Rene Ruoff Jensen Zürich
Pilatusstrasse 8
CH-8708 Mænnerdorf
Schweiz

Ole Peter Jensen

Irisvej 12
2860 Solrød Strand

Holbæk

Hjertelig tak til Stockholm, Vejle og Slagelse for
hilsnerne ved min 65 års fødselsdag. Det blev jeg både
glad og meget rørt over. Desuden tak til Næstved for en
dejlig Jubilæumsfest og især for fødselsdagssangen.
Mange varme hilsner fra:
Naverven Grethe Hjorth Andersen

D. 23.11.2010 Preben Dalby Hørning
75 år Madegårdsvej 10

5350 Rynkeby

D. 25.11.2010
60 år

Anne Gudme-Knudsen

Hovedvejen 213
8361 Hasselager

Hørning

Efter 37,5 års medlemskab i C.U.K. København, har jeg
opsagt mit medlemskab i C.U.K. København pr.
31.12.2010. Hermed siger jeg tak til alle jeg har mødt på
min vej.
Med kno i bordet, Steen Klockmann. Rosenborgcentret.

D. 26.11.2010 Carsten Jessen Christensen Vejle
70 år Dybedalsvej 8

3520 Farum

JUBILÆUM

D. 14.11.2010 Inge Pilegaard Odense
40 år Allesø Norden 76

5270 Odense N

D. 16.11.2010 Ernst Liljenskjold Ålborg
25 år Paladun Müllersvej 29

9000 Ålborg Den var så stor.

- TAK - TAK - TAK
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Formandens Spalte.
Når man laver en fejl, skal man ikke være større, end at vedkende det.
Hovedbestyrelsen er ingen undtagelse, så derfor vil HB her igennem rette på en
fejl, som vi har begået pga. en procedurefejl. På HB-mødet i forbindelse med
Pinsestævnet, behandlede HB en skriftlig indstilling til eksklusion af Bent S.
Jensen, der iflg. skrivelsen havde udvist en utilbørlig samt voldelig adfærd, over
for medlemmer i Fredericia. Efterfølgende har Hovedbestyrelsen, ved senere op¬
følgning på eksklusionen erfaret, at der er sket procedurefejl, samt stk.24 i Ved¬
tægter for Naverne CUK, ikke var efterlevet, i forbindelse med behandlingen af
indstillingen. Dette beklager HB, og trækker hermed eksklusionen af Bent
Strode Jensen tilbage. Bent Strode Jensen kan hermed blive genoptaget som
medlem af CUK, uden tab af anciennitet.
Som en opfølgning på både redaktøren og hovedkassererens opfordring til foreningerne, om at ind¬
sende oplysninger om adresseændringer og foreningernes bestyrelsessammensætning, kan jeg op¬
lyse jer om, at der er kommet 2 telegrammer fra HB retur, med påtegning: Adressat ukendt på adres¬
sen. Det er telegram til Anne M. Wisman fra Stockholm med adresse i USA, og Keld Madsen fra
Samsø, bosiddende i Frederiksværk. Deres adresser er taget fra Svenden, samt fra foreningernes
adresseliste. Det er beklageligt, at adressekartoteket ikke er up to date, men hverken Frode eller un¬
dertegnede har muligheden for at få tingene rettet, når vi ikke får oplysningerne. Så endnu en gang:
Venligst opdaterer jeres medlemsliste med de korrekte adresser. Næste HB-møde er den 29-10, så
hvis I har noget, der skal med på mødet, skal det være formanden i hænde senest 8 dage før mødet.
Med kno

Kaj Jepsen
Formand CUK.

Der er indtil nu desværre mange foreninger, der ikke har tilkendegivet, om de
kan godkende det udsendte nyreviderede regnskab. Venligst gives HB-forman-
den et svar inden den 01-11-2010.
I weekenden den 8-9-lO-Okt. Repræsenterede jeg HB ved Samsø Naverforenings 25 år jubilæum. Sammen
med Naver fra flere foreninger, ankom vi til Samsø fredag eftermiddag, og lige fra ankomst til afrejse søn¬
dag, var det et helt igennem tilrettelagt arrangement, med indkvartering for alle gæsterne i den gamle læge¬
bolig, hvor festlighederne også blev afholdt. Ingen havde over 20m. at skulle tilbagelægge, når vi mætte af
god mad og diverse, skulle hvile vores "trætte" lemmer, og være klar til næste dag. Modtagelsen var perfekt,
der var Naver ved færgen, til af guide de der selv var kørende, vejen til festlokalerne, og dem der ankom pr.
tog/bus, blev fragtet til festlokalerne. Fredag aften: Irish Stew med tilbehør. Det var så lækkert, at vi var
nogle, der godt kunne "presse" en portion mere ned til natmad. Lørdag morgenmad derefter Fanemarch: Per¬
fekt arrangeret. Der var journalister fra den lokale avis (Aase vil sende de foreninger der deltoget eksemplar,
samt et til Richard, så det kan komme i Svenden). Lørdag aften: 3 retters menu - søndag morgenmad. Alt i alt
et arrangement, der forløb perfekt. Et stort stykke arbejde var udført, derfor skal Pigerne i køkkenet have den
største "Buket roser" for det store arbejde de udførte. De var på stikkerne fra morgen til aften. Sammen med
kokken (HP formanden for Samsø) og det store arbejde resten af staben lagde for dagen, blev jubilæumsfe¬
sten vellykket. Endnu en gang en stor tak til Samsø Naverforening fra Vejle og undertegnede.
Med kno

Kaj Jepsen
Formand CUK
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ÅRETS NAV. 2010
Karen nåede desværre ikke at opleve, at hun blev Årets Nav 2010.
Hun nåede desværre heller ikke at opleve pinsestævnet 2010. Os so
kender Karen har mistet en god ven som altid var der for os. Karen var

jo gift med Bent som vel nok var en af de bedste der findes indenfor
naverne. Karen og Bent boede og arbejdede i Sverige i 17 år. Da de
kom til Kolding, var det første at melde sig ind i naverne Kolding, dog
ikke Karen, som påstod at det kun var mænd. Men i 1986 lykkedes os
at overbevise hende om at det absolut også var for damer, hun kom jo
altid til hulemøderne. Karen var jo en man altid kunne stole på. Skulle
der dækkes bord til en fest var den første der meldte sig Karen. Også
når der skulle ryddes op. Så det var en sorgens dag den 4/4 2010 da
Karen tog på sin sidste rejse.
En sidste hilsen Kolding Naverne.

Næstved 25 års Jubilæum.
Lørdag d. 9/10 deltog jeg i Næstveds 25 års stiftelsesfest som repræsentant for HB. At i kunne samle 44-45 mennesker til
festen godt klaret. Næstved har været et aktiv for naverbevægelsen. De har opnået at købe deres eget hule og restaura¬
tionen har de selvfølgelig selv stået for. De har også leveret arbejdskraft til HB. Formand Finn har været næstformand, og
Henrik Berg var iværksætter til vore hjemmeside, som Erling i Stockholm står for, og endelig har vi Ove Graa. som er se¬
kretær, alle i HB. Et stort tillykke med dagen, og de 4 nye medlemmer i har fået i år ønskes af hovedbestyrelsen
v / Næstformand Henning Brogaard.

Kære Otto Hansen,
tak for en dejlig weekend i Borås ønsker

Flemming og Grethe fra Herning,
o

Stephan og Grethe fra Århus,
Pigen fra Fyn,

samt undertegnede.
Håber vi snart ses igen.

Kan du passe godt på dig selv.
Med naverhilsen Richard...
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Forenings-meddelelser

FREDERICIA
Vores hulemøde forløb helt fantastisk. Der blev ved med at komme flere længe savnede naver kammerater, vi begyndte
med 17 vi endte på 19 medlemmer. Og jeg ved ikke hvad der tog ved alle, vi var snart ikke til at stoppe. Det endte med
næsten alle sku gå. Hjem, eller hente bil næste dag. Klokken blev så flittigt brugt. Og selv om Poul Erling ikke fik sig rejst,
lykkes det også ham at være med på en omgang. Tak siger vi bare som nød godt af alt den gavmildhed. Man sku tro det
lige var blevet forår. Hvor solen lige er kommet frem efter den har været gemt i MANGEmåneder. Tom kom også forbi. Og
Jytte tog straks fat i ham. Han var længe savnet, "gad vide hvorfor" Nå han slog også på klokken. Vi kan berette vores
tidligere formand Jens Christian Dam og vores tidligere hule mor Vera Dam er trådt ud afFredericia naver klub. Funge¬
rende formand er Evald Pedersen Indtil næste generalforsamling. Vi er blevet enige om at hulen herefter skal alle skiftes til
vagter til hulemøderne. Det bliver spændende at se hvad de forskellige kommer op med, vi skal spise pr gang. Pigerne
snakkede om, mændene også skal gå på "omgang" Så glæd jer piger. Vi skal have åle gilde inden længe det er den 23. okt.
Og der er blevet sagt at det næsten er umulig at få Al til en over komme lig pris så det ser ud til at hvis vi skal have fat i
dem skal vi selv ud at fange. Så jeg syntes vi skal se at
komme i gang hvis vi skal nå det til tiden. Jeg har de første
2 så måske lykkes det der er jo lidt laaaaaang tid endnu.
Og skriv jer bare på kære naver kammerater, for hvis ikke vi
når at fange nok ål. Finder vi bare på noget andet lækkert.
Tilmelding Tlf.26 39 53 77 Solvejg eller Jytte. Sidste tilmel¬
ding den 17. okt. Ålegildet koster 175 kr. inkl. 1 øl og 1
snaps. Vi blev enige om Hulen har åben hver første tors¬
dag i ULIGE uger. Næste åbningsdag er jo den 11 .sep.
hvor Anette står for serviceringen. Hver anden lørdag i
lige uger.
Med kno i bordet. S. W.

FREDERICIA
Torsdag d. 07.10 bød vores nye formand velkommen til
hele 21 navere og venner, dejligt at se så mange. Der skulle
have været generalforsamling, men p.g.a. manglende
varsel, venter vi til foråret. Vi havde søgt om at få Bent
Strode Jensen optaget igen, da han var blevet ekskluderet
på et helt forkert grundlag, så det var dejligt da formanden
kunne fremvise et brev fra H.B. om at det var i orden.
Denne aften fik vi faktisk 4 nyemedlemmer, da John og
Anny havde valgt at melde sig ind igen, vi fik også en ny
naverven Hanne Christiansen, velkommen til jer alle. Efter
alt dette trængte vi til lidt fast føde, det havde Solvej en
løsning på, hun havde lavet bøf med spejlæg (mums).
Vores ålegilde har vi valgt at udsætte til den 20/11 kl. 14, da
dermanglede referat fra Fredericia i nogle af bladene fra
sidste måned. Tilmelding til ålespisning (max 30 pers.)
Solvej 26395377 eller Jytte 60947670, senest den 14.11.
Solvej/Jytte

FREDERIKSSUND
Vi havde fornøjelsen at byde mureren, Kaare Gjerløv vel¬
kommen i vores naver forening. Kaare har brugt ca. 1/3 af
hans unge liv i udlandet. Vores nye medlem havde nogle
små problemer med at tømme „støvlen" (så kan han lære
det). Efter planen har vi endnu en optagelse i november.
Måske det går nemmere med „støvlen". Ex generalforsam¬
lingen endte med, at det igen er tilladt at ryge i hulen. Med
visse forbehold. Vores udmærkede køkkenhold bestod af
Anita - Claus, men den ene af køkkenpersonalet havde
meldt afbud. Den anden Vi del kom aldrig. SåArne og for¬
manden måtte overtage køkkentjansen, (det gik vist meget
godt). Julen nærmer sig, og igen i år holder vi julefrokost i
hulen. Herlighederne vil forekomme d 4/12 2010 kl. 13,00 på
gi. Græse skole. Prisen er sat til ca. 140 kr. Tilmelding fore¬
går til Arne 47 31 07 29 eller Kurt 48 24 88 81 senest 14dage
før. Tilmelding er absolut bindende. P.S. Husk en gave til
20-25kr. Carl ondt i maven slog et slag på klokken. Det var
dejligt. Han ville høre os synge „ i et vinhus."
Med kno i bordet. Per. Frederikssund.

HERNING
Vi havde et hulemøde d. 15/9 - hvor det tydelig kunne
mærkes at alle igen var hjemme fra ferie - dejlig med god
opbakning til møderne. Flemming kunne fortælle om, at
han havde haft besøg af en kommende naver. Flemming
var blevet kontaktet fra City Cafeen idet det var dukket en
naver op. Straks kom Flemming kammeraten til undsæt

h.
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ning - Flemming blev bænket ved bordet og senere på
aftenen fik den unge mand tilbud om at tage med til Lind
for at få lidt mad hos Grethe og senere en overnatning.
Det fortælles at Grethe havde lavet gryderet til et par
dage, men denne plan måtte ændres for da vor naver ven
var færdig med at spise var gryden TOM! Altså ingen
rester til formanden til i morgen. Efter overnatning hos
Grethe og Flemming vandrede Jonas videre til Norge -
hvilket var hans bestemmelses sted. Kammeraten her
havde været på valsen i 1 Vi år. Han havde fortalt at han
kom fra Lyneborg - hvilket betød at han ikke kunne
komme tættere hjem på end til Mosel. Vi havde indført at
vi skulle mødes kl. 18.30 og spise lidt sammen - denne
gang blev det til tarteletter med bacon. Flemming fortalte
lidt om Mosel turen som vist var gået planmæssig. De fik
lukket PUMPEFESTEN og lukket hos Robert - så må
man tro at alt var i den skønneste orden. Gode råd er som
bekendt dyre, men vi fik dog et afRiver helt gratis - husk,
vil du købe fisk på havnen i Thyborøn skal du medbringe
en plastik pose der rasler så kan du altid købe fisk. En
anden lang diskussion denne aften handlede om
opdragelses metoder - var Fulton og Mogens Frohn en
god ide - eller var metoderne forældede! Vi fik rigtig gang
i sangbogen denne aften - det er en god ting når vi ikke
kan blive enige om hvad vi skal synge for så synger vi
bare det hele - dejlig aften - vi ses.
Naver hilsen Jonna

HILLERØD
Så gik den sommer! Til hulemødet i september var vi kun
7. Vores tur til Langeland (Karl Malers 0) var en ople¬
velse uden sidestykke. Vi var 10 forventningsfulde perso¬
ner, der drog af sted. Fredag aften inviterede Karl til stegte
ål og stuvede kartofler med tilhørende våde varer. Desser¬
ten blev vi heller ikke snydt for, selvom åbningen af då¬
serne voldte visse vanskeligheder. Lørdag morgen mødtes
vi til fælles morgenbord på hotellet, hvor 5 af os boede.
Herefter kørte vi i 2 biler til Tåsinge for at se Elvira
Madigans grav og bagefter til Valdemar Slot, hvor vi
havde en spændende guidet tur på mere end en time. Fro¬
kosten indtog vi på Bregninge Mølle, hvorefter vi kørte
rundt på Langeland i ca. 2 timer. Her var det brødrene
Karl og Knud, der var guider, hvor de nærmest var på
hjemmebane. Om aftenen var der middag på hotellet, hvor
menuen stod på lækker thailandsk inspireret mad. Efter
morgenmaden søndag nød vi en rundvisning i den gamle
apotekerhaven og museet. Derefter gik turen gennem Rud¬
købing med mange forklaringer om husene og deres tidli¬
gere beboere, og vi sluttede af hos en af Karls gode ven¬
ner i hendes lille hus fra 1600-tallet. Ros til Karl og Knud
for en virkelig dejlig tilrettelagt tur. Hillerød - Kulturnat
forløb godt og vi havde en del interesserede besøgende i

hulen. Nogle, som havde arbejdet i udlandet, ville komme
til et hulemøde. Måske får vi nogle nye medlemmer.
Den 12.november har vi hulemøde, hvor også bødekassen
tømmes. Julefrokosten afholdes lørdag, den 27. november.
Husk tilmeldingen til Peder på tlf. 48 17 07 12 en uge før.
Med kno i bordet

Bodensøgartneren

HOLBÆK
Så er kræmmermarkedet i Mørkøv forbi for i år og det var
igen en god oplevelse sammen med Frederikssund. På
standen fik vi vist, hvordan man får lavet en træstamme til
tømmer med håndværktøj og loddet kobber. Som altid får
vi gode historier ude fra den store verden, som også burde
fortælles i hulen. HUSK JULEFROKOST d. 27-11-10
kl. 13.00 Sild-lune retter og ost til en pris af 75,00 kr.
Tilmelding senest d. 21-11-10 og gerne inden, til Ole P.
på tlf. 23 10 88 42. Ole Peter Jensen ønskes tillykke med
de 80 år d. 20-11.
TL

HØRNING
Ved formandens fravær (Tyrkiet) var det Kalle der åbnede
og bød velkommen til 11 fremmødte og 2 gæster fra
Nimbusklubben. Efter de faste oplysninger / meddelelser
og mærkedag varmede vi sangstemmerne op med et par
sange og 37 inden vores husorkester, Søvejens Sangserv-
ise kom. De havde valgt sange fra vores lokale sangbog,
nemlig nr. 6.15.21.35.13 og 27(banko). Alle sangene
havde noget med rejselivet og de glæder der er ved at
være på rejse(valsen). Da underholdning og fællessang var
slut inviterede Kalle os til Cafe Fodkold. Han serverede
den gode Danske Hotdog med alt det der hører til sådan
Hotdog. Det var lige noget der faldt i god jord, der var
mere end 3 stk. pr. M.K. Det kan anbefales. Ved næste
hulemøde 5. november er det Jens der er gæstekok,
anmeld venligst om i tør deltage. Tlf. 86 92 25 31. Maden
serveres i hulen kl. 19.00 medens den er varm.

Med naverhilsen fra Jens H.

KOLDING
Ved sidste hulemøde var der kun 5 fremmødte navere. Vi
diskuterede hvordan og hvorledes vi kan skaffe flere med¬
lemmer til foreningen; men ligeså vigtigt hvordan vi fast¬
holder interessen for dem der er medlem. Mødeprocenten
er simpelthen elendig og dette må være en opfordring til at
møde noget mere op den sidste fredag i måneden. Ingen
siger at det skal være hver gang man kommer men et
større og mere stabilt fremmøde ville glæde såvel for¬
mand, kasserer og vi andre. En anden ting er at ved større
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fremmøde kommer der mere salg og dermed en større
mulighed for at lave flere tiltag som sidst hvor vi var i
Minibyen. En bold i luften kunne måske være en lun ret
eller varm mad - dette kræver dog bindende tilmelding. Vi
havde besøg afNaver Flemming. Han er tilknyttet Stock¬
holm og han viste billeder fra sidste gang han var deroppe.
Nytårsparolen blev fastsat til lørdag den 15. januar 2011
kl. 13.00. At det bliver i januar skyldes at alle jo er til
julefrokost i december. Det bliver 2 retter mad - flere
oplysninger om art og pris næste gang, men sæt kryds i
kalenderen også for venner og svigermekanikken.
Med kno i bord John.

KØBENHAVN
Efterårets første Svende-Hulemøde den 15.9., var des¬
værre endnu engang noget beskedent besøgt. Men be¬
skedne kunne man ikke kalde de fremmødte. Så dem der
ikke kom, har noget at ærgre sig over. Søndagsmessen den
26.9. ligeså. Den første lørdag I november, nemlig den 8.
kl. 13.00, er det atter tid at kaste snøren ud. Thi der afhol¬
der vi vort unikke SILDEBORD, hvor der bogstaveligt er
alt godt fra havet. Selv øjnene bliver våde af synet. Der
var en omtale i sidste nr., men gentager gerne: Har du et
spiseligt bidrag af én eller anden slags, så sig endelig til.
For du har vel meldt dig til med eller uden, 'ik? Ring til
Hulemor Anny 32 97 95 90 eller undertegnede på mobil
26 73 88 65. Der er med garanti god fangst til alle! Søn¬
dag den 14.11. er der igen Søndagsmesse, og månedens
Svende-Hulemøde bliver tirsdag den 23.11. Vel mødt også
her. REKLAME: Lørdag den 4. december er det tid til at
Bankomanerne bliver luftet, dvs. komme ned i Hulen til
vort overdådige ANDESPIL med efterfølgende ANDE¬
STEG. Der mangler absolut intet hverken til første eller
anden akt. Der er tilmelding til sidstnævnte, som er den
28.11.. Kom og få rapperap både på den ene og den anden
(!) måde. Det findes næbbe (!) noget lignende andet steds.
Arrangementer:
4.11. kl. 13.00 Sildebord
14.11. kl. 10.30 Søndagsmesse
23.11. kl. 19.00 Svende-Hulemøde
4.12. kl. 15.00 Andespil

kl. 18.30 Andesteg
Med kno Niels "2m

NAKSKOV
Siden sidst. Har vi afholdt en rafleaften hvor der var mødt
8 op, trods sygdom, hospital og lidt senil dement, så en
vellykket aften. Rafleturneringen forsætter ca. engang
hver måned, næste gang bliver d. 15/10, er afholdt når
bladet udkommer. Fredags åbningen er fremmødet lidt
blandet, d. 1/10 var der mødt 5 naver op, men om aftenen
var der ikke det store fremmøde, men det skyldes nok at
der var kulturnat samme aften, og dermed fra melding. 3
naver og 2 nv, minus Ole murer der ikke var kommet hjem
fra hospitalet, men den var alligevel 00.30 inden den sid¬
ste kørte hjem ???
Den 9/10 deltog jeg i Næstveds 25 års jubilæum for Nak¬
skov, vi ønsker jer held og lykke fremover med de næste
25 år.
Med kno i bord Henning Brogaard

LOS ANGELES
Formanden for Los Angeles Naver Forening er taget til
Danmark for at deltage i Næstved Naver Forenings fest¬
ligheder.
Naverette

Bodil O.

(Her er Nysteds referat fra oktober måned.
Beklager det forkerte indlæg i oktober svenden.
Redaktør Richard...)

NYSTED
Hulemøde den. 06-09-2010 kl. 19:00.
11 svende var mødt til dette første hulemøde efter som¬
merferien, det må siges at være det største fremmøde i min
tid som oldermand. Nysted sangen af Svend H Rønne blev
sunget som indledning til mødet....Ros.ros.ros til svendene
hvis bare de synger aftenens sidste sang lige så godt som
den første, bliver det måske alligevel ikke nødvendigt at
rationerer brændevinen. Pladsen i hulen var på dagsorden,
den er efterhånden trang, meget trang og vi kan ikke læn¬
gere klare os med den plads som vi har nu, derfor blev det
besluttet at flytte hulemøderne fra den første mandag i
måneden til efterfølgende torsdag og samtidigt flytte ned i
stueetagen i Stoppestedet hvor der er godt med armplads
til svendene, så kan vi måske også få de sidste gangbesvæ¬
rede med til vores månedlige hulemøde. Bestyrelsen mø¬
der Vi time før for at assisterer hulefar med de indledende
øvelser til mødet. Næste udflugt kom også på tale og man
enedes om at nedsætte et udvalg (mindre kan ikke gøre
det) bestående afWilly Jørgensen, Ole Wiberg og Svend
Erik Haugberg til at foretage den foreløbige undersøgelse
afmuligheder. Udflugten skal arrangeres, nærmere beteg¬
net - området omkring Vordingborg. Willy kom med et
forslag om køb af en værktøjskasse som måske har tilhørt
en forhenværende svend, kassen indeholder 72 stykker
værktøj og den kan erhverves for den svimlende sum af
DKK. 500,- som vist er billigt nok hvis indholdet er som
oplyst, nuværende ejer har købt værktøjskassen på et lop¬
pemarked, den må ikke gå tabt da der er skåret nummer i
kassen, måske kan ejeren spores via CUK, og det er de
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selvsamme travle svende som før nævnt et par linjer oppe,
der er sat på opgaven med at tage værktøjskassen i øjesyn
og besiddelse. Aftenens diner var hakkebøf som altid er
godt, kokkereret af Oldermandens kone Anne Lise som
igen høstede megen ros for sit kulinariske indslag, næste
frivillig kok til oktobers møde er Birger Skou som også
havde set sit snit til at komme til staden efter lang tids
fravær, Birger var kommet til skade i vinters efter at have
kæmpet forgæves med sneen, men er nu i fuld vigør igen.
Vi sluttede mødet i god ro og orden og minderne blev
sunget - højt af 11 svende for åbent vindue. Næste hule-
møde er torsdag den. 6. oktober i Stoppestedet.

hvad hjertet begærer, alt dette inklusiv drikkevarer, pris
150,00 kr. Så det er om at være hurtig da det vil blive først
til mølle.
Jubilæumsfesten blev afholdt den 9. 10. af ca. 44 delta¬
gere. Der var gæster fra L.A. (Arne), Nakskov, Slagelse,
Hillerød, Fredericia, Århus, Randers. Der blev serveret
noget godt og dejligt mad. En vellykket fest der fortsatte
til den lyse morgenstund med en god gang musik og dans.
Vi ses til vores 50 år jubilæum.
Med kno Ove.

NYSTED
O.B.S. Hulemøde er fremover ændret til den første tors¬
dag i måneden. Ved hulemødet den. 7.oktober var 10
svende mødt op i lånte lokaler, dette var det første hule-
møde i Stoppestedet og der var rigeligt med plads, det er
vigtigt at alle har let adgang til hulen. Vi vil igen ansøge
Guldborgsund kommune om at andet og større rum til
vores hule. Vores næste arrangement er Gule ærter i Stop¬
pestedet onsdag den. 3. november kl. 19:00 og det erWilly
som på sædvane tro skal lave de gule ærter, pandekagerne
står Anne Lise for. Det er tilladt for svendene at invitere
hver et par gæster til aftenen med de gule ærter. Julefroko¬
sten bliver holdt i december den. 4. eller den. 11.- dagen
er endnu ikke helt afgjort og der gives besked pr. e-mail
eller telefon om datoen. Frank går i vinterhi i Spanien den
14. december og ham ser vi ikke igen før til Påske. Næste
hulemøde den 4. november aflyses på grund af de gule
ærter aftenen før. Aftenens kok var Birger, som havde gi.
dags oksesteg med til svendene, alt i alt en vellykket aften
i lånte lokaler.
Med kno
Oldermanden

NÆSTVED
Siden sidst. Der har været afholdt øl smagning i hulen
hvor vi var 27 som deltog, det var en dejlig aften. Her¬
mann kom igen for 5'gang han er god til at fortælle om og
ved noget om dette emne. Humøret var i orden og der var
en god stemning lige fra starten. Vi gentager dette til næste
år. På sidste hulemøde havde vi den store glæde at optage
2 nye medlemmer. Allan Bach og Knud Kristensen. Begge
bestod optagelsen med bravur, vi ønsker jer begge
tillykke, og velkommen i vores forening, vi håber at i får
glæde af at være med hos os. Efter mødet serverede
Carsten dejlige bøffer, og Allan og Knud hev i klokken så
vi sang blærerøven 2 gange igen en dejlig aften. Menuen.
Til næste hulemøde, vil igen i år, være andesteg med
tilbehør så det er nødvendigt at tilmelde sig da vi skal vide
hvor mange der skal købes ind til. Pris 85,00 kr. Julefro¬
kosten er igen i år den 2 lørdag i december 11.12. Der vil
igen i år være det store usandsynlige julebord med alt

RANDERS
Stor tak til Stoffer for hans flotte værtskab i Lystrup. Vi
havde det godt under hans trygge vinger. Selv (nogen¬
lunde) tørvejr havde han sørget for, ligesom han havde
inviteret en flok sæler, så der var noget spændende at stu¬
dere i kikkerten. Vi havde en dejlig tur med hånddeller,
yatzy og hestesko, der kunne kastes næsten helt hen til
pinden. Henning var så heldig at finde rejen - i skinke¬
osten, og Hanne opfandt noget helt nyt: Selvslikkende
frimærker. Vi glæder os til at komme igen næste år. Den 1/
10 var vi 12 medlemmer til generalforsamling. Jørn blev
valgt som dirigent og ledte os igennem med fast men kær¬
lig hånd. Beretningen, som var fuld af dejlige minder fra
året, der gik, blev godkendt med applaus. Den nye opstil¬
ling af regnskabet gjorde det meget overskueligt, og det
blev også godkendt med applaus. Vi vedtog, at gå på net¬
bank, så folk fremover lettere kan betale direkte til kon¬
toen - f.eks. med fast overførsel via budgetkontoen, og så
kassereren altid kan følge med i indbetalinger og saldo.
Der kan stadig betales kontant. Laila foreslog at gå væk
fra den håndskrevne kassebog og i stedet lave den digitalt
- i første omgang som et forsøg for en 3-måneders pe¬
riode. Det blev vedtaget. Fremtidige kasserere kan stadig
vælge at føre kassebogen i hånden. Under indkomne for¬
slag blev vi enige om at lade maden til hulemøder koste
20 kr. Vi blev også enige om at skåle ©. Hermed var vi
kommet til valg. Peter blev genvalgt som formand, og
Laila som kasserer. Tillykke begge to. Jan blev genvalgt
som revisor, og Hans trådte til i stedet for Jytte, der gerne
ville stoppe. Under eventuelt blev vi enige om, at det
fremover bliver en del af hulevagten at gøre kassen op og
indskrive beløbet. Derfor behøver vi ikke længere at
gemme "stregsedlerne". Vi aftalte at lave en søndag med
gode oste den 30. januar. Jørn arrangerer, og pris og til¬
melding kommer i bladet. Vores yatzy i Lystrup var så
hygsomt, at Jan lovede at lave en rafleturnering derude
næste år. Hermed var generalforsamlingen slut, og vi
kunne kaste os over Hans' gode kartoffelsuppe. Tak for
mad, Hans. Der er julefrokost i hulen lørdag den 20.
november kl. 13. Pris 75 kr. Tilmelding på sedlen i Hulen
senest søndag den 14. november. Vi ses til hulemøde fre¬
dag den 5/11.
Kno i bordet Helle.



9

SAMSØ
Kort og godt ...TAK. for et fantastisk fremmøde til vores
25 års jubilæum.
Tusind tak for gaver og det gode det gamle humør. Det har
været en fantastisk god weekend for os.
Det kommer mere næste gang... fortsættelse følger.

SILKEBORG
Her går det godt "Fru kammerherreinde" sådan lød det i
en sang for mange år siden, denne sang endte sørgeligt det
gør dette måske også. ? Der var indkaldt til møde af kom¬
munen som blev afholdt hos os 21. september sammen
med Stenbukken. Tilstede var Tove Berggren & Birthe
Andersen fra Silkeborg Kommune og fra Stenbukken var
der 4 medlemmer bl.a. Poul Elkjær og fra Naverne Niels
Peter Jensen - Ole Eriksen - Niels Østergård & Søren
Hvejsel. Birthe Andersen lagde ud med at rise op hvilke
økonomiske besværligheden kommunen var i og der for
var det bleven pålagt embedsværket at finde nogle mulig¬
heder for besparelser i dette tilfælde ved at sælge ejen¬
dommen Skolegade nr. 19. Ejendommen ville blive sat til
salg i løbet af 2011 gennem en ejendomsmægler, dog var
der først nogle ting der skulle afklares omkring forurening
af grunden da der har været produkthandel på grunden
samt renseri for en del år tilbage i tiden. Der er også
Skimmelsvamp i ejendommen. En tidshorisont ca. et år. Vi
hævede at vi altid har overholdt vores aftaler derfor må vi
være berettiget til at blive genhuset af kommunen i et an¬
det lokale svarende til det nuværende og til samme husleje
evt. lavere gerne lavere da vores medlemstal er vigende.
Vi må også kunne komme ind under "Fritidsloven" for det
er der andre foreninger som har været i en lignende situa¬
tion. Næste møde vil kommunen indkalde til nede på Råd¬
huset når der er kommet mere konkret frem på bordet.
Nå nu over til noget helt andet. Generalforsamlingen den
25. september forløb godt uden stormløb på bestyrelsen.
Bojes beretning blev godk. og han kvitterede med henvis¬
ning til § 11 to gange endda. Kassereren fremlagede et
tilfredsstillende regnskab med et plus på kontoen så regn¬
skabet blev ligeså godk. Der var genvalg over hele linjen,
dog fik vi en ny revisor da Frode Zach. ikke ønskede at
tage en omgang mere, nyvalgt blev Ove Hansen, ligeså
blev Kenneth Koch valgt til suppleant. Tiden for den år¬
lige sangeftermiddag nærmer sig det er lørdag den 6. no¬
vember kl. 14 hvor vi håber at sejer alle. Denne dejlige
eftermiddag hvor der igen i år vil være Æblekage til kaf¬
fen og bagefter ind under aften vil Boje have Brunkål i
gryden til en pris af 65 kr. pr. deltager til spisning. Husk at
tilmelde jer i Hulen til Brunkål.

Vores formand Boje bliver 60 år den 9. november dette
bliver fejret i Hulen efter bedste Naver skik den 20. no¬
vember kl. 13. hvor der vil være noget til halsen samt ma¬
ven dejligt, alle Navere og pårørende er meget velkom¬
men. Vi ses til Bojes fødselsdag til en dejlig eftermiddag i
Hulen. Under henvisning til § 11.
Hold jer nu fugtige så længe.
Skriverkarlen.

SLAGELSE
Så mødtes vi igen i Hulen og sang "Når somren er til
ende." Vi var 10 personer, fordelt på 5/5-naver/naver-
venner. Mødet startede med optagelse afArne som nyt
medlem efter alle gældende regler. Arne fortalte om sine
oplevelser på arbejdsmarkedet, hvorefter han modtog den
traditionelle øl som den første og eneste øl fra Hulen. Det
blev vedtaget at afholde vores bankospil d. 16. okt. Søren
tager til 25 års jubilæum på Samsø og Erik til Næstved.
Det blev vedtaget at spise ålene d. 23. okt. Kl. 13.00. Jul i
Hulen bliver d. 18. dec. hvor vi holder pakkeauktion og
nyder en omgang æbleskiver og gløgg. Mødetid kl. 13.00.
Så gik vi over til en kulinarisk nydelse. Grethe kom med
både hvid sild - bidesild, stegt sild samt "rode rundt sild".
Marianne kom med fødselsdags snaps fulgt op af en snaps
fra Arne, som så blev iklædt blærerøvskasketten for en
omgang øl. Iris fulgte efter med nok en omgang øl. Målti¬
det sluttede med diverse gamle oste som blev nydt med
begejstring, mange tak til Arne og Grethe. Det svandt i de
våde varer så stemningen var i top, da vi sluttede med
"minderne" og listede hjem.
Med kno Jørgen.

STOCKHOLM
Det har varet en fint efterår her i Stockholm med meget
svamp. Det blev fejl i oktober nummer i Den farende
svend, der står at Otto Hansen blev 85 år, men det var
Otto Madsen, som hade fest, og vi gik ikke hjem kl. 10,
det var meget senere, så det var uret som ikke klarere fe¬
sten. Whisten er i gang, så vi får se hvem som vinner i år.
På årsfesten var vi 15 naver samlet, og Anton var kommet
hjem fra Moseltræffen og kunne berætte om årets fest. Ved
Hugo Madsens bisættelse, var vi alle med, som har kænd
ham i de 22 år han var medlem i vor forening, og han hade
bestemt at vor fane skulle være med, og det fik han. Hugo
var nogle år sekreterere i foreningen, og han var altid mor¬
som i sine referat.

Program for november.
D. 05.11. Månedsmøde kl. 19.
D. 13.11. Gåsmiddag kl. 18.
D. 27.11. Svendefest kl. 13. med bingo.
Med naverhilsen Onkel Anders.
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SØNDERBORG
Ja desværre kan jeg ikke komme med noget nyt og
spændende da alle mine 10 fingre ikke kan skrive p.g.a.
uro i „g" leddene, men vender tilbage.
Kno i bordet og møjn
Martha

ÅLBORG
Hulemøde den 6.10.2010. Der var mødt 11 svende og 2
gæster. Vi var alene hjemme, både formanden og kassere¬
ren var forhindrede, men Poul E. kom først med maden til
os. Næstformanden Arne ledede mødet og det gjorde han
meget godt, han forklarede, hvad Oktobermåned betød,
oktober var den ottende måned i den romerske kalender
og et gammel dansk betegnelse for sædemåned, den sidste
uge i oktober var en fri uge til at se sig om efter nyt ar¬
bejde til skiftedage den 1. november. Ivar holdt en lille
tale til Sigurd og roste ham for, at Sigurd i en alder på 85
år går som natteravn i Aalborg Øst og overrakte ham en
Sherifstjerne. Sigurd elsker at snakke med folk og især
unge mennesker, han går altid rundt med et stort smil.
Husk julefrokosten, den 27.11. Tilmelding senest ugen før.
Generalforsamlingen bliver afholdt den 2.2.2011 klokken
19.
Med naverhilsen Irene Andersen

afsatte tid til et hulebesøg, inden han dagen derpå skulle
til fætter/kusinetræf i Farsø. Vi fik friske hilsener fra hulen
i Calgary og Carl fortalte lidt om livet i Canada! Hans
Peter Sørensen (også kaldet HP) fra Samsø var i hulen -
han er flyttet til Lystrup og vil gerne overflyttes til Århus
foreningen. Velkommen her i hulen! Otto fortalte lidt om
turen til Norge - han og Else var kørt dertil - men af en
"lille" omvej, da de først kørte til Otto i Borås, og siden til
naverne i Stockholm!! Carl og H.P. slog på klokken - tak
for det. Hulemødet den 24 - 9, var godt besøgt, vi var 27
pers. i hulen. Vi havde en gæst, det var Curt Carlsen, der
bor i Helsingør, og er medlem af hulen der. Vi har normalt
lidt "underholdning", når der er hulemøde med ledsager,
det havde vi så ikke denne aften, men vi kunne også sag¬
tens underholde hinanden, der blev snakket, sunget og
fortalt anekdoter! Vi sang b.l.a. "Når sommeren er til
ende", og en forholdsvis ny nav, sang det forbudte "kling
kling klang"! Otto fortalte om skik og brug ved denne
sang - så Bager forbarmede sig over sin sidemand og slog
på klokken. Det siger vi tak for. Også tak til Richard, han
slog også på klokken. Til hulemødet den 8-10, var det
næstformand Holger der bød velkommen! Ole Bjelgart fik
en gave af foreningen i anledning af sin 65 års fødselsdag.
Ole takkede for den ved at slå på klokken! Axel er vendt
hjem efter sit sommerophold i ferielandet, det markerede
han ved at slå på klokken. Vi siger tak til jer begge! Så
skal festtøjet luftes, den 13 - 11, er der stiftelsesfest. Me¬
nuen er som følger: Velkomstdrink - Fiskeanretning -
Rosastegt Oksetyndstegsfilet m. Tilbehør - Chokolade¬
tærte - Kaffe m. Småkager og portvin - Natmad. Vi hol¬
der os til 2009 priser, da var kuvertprisen 150,- kr. Drikke¬
varer derudover, prisen er den samme i år, 150,- kr. Pr.
Kuvert. Hulemøde d. 5 - 11. Stiftelsesfest d. 13 - 11, kl.
18,- i hulen, tilmelding senest den 4 - 11, til Kaj på tlf.86
24 43 51, tilmelding er bindende! Flensborg tur den 27 -
11, afg. Kl.?? oplyses senere! Prisen i år er pr. Person
100,- kr. Tilmelding er bindende, ring til Kaj på tlf. 86 24
43 51.
Hilsen fra smilets by. Lis

ÅRHUS
Til hulemødet den 10-9, kunne det mærkes at sommeren
er ved at være forbi, da vi var 18 svende i hulen! Vi havde
besøg langvejs fra - det var Carl Jensen fra Calgary, der

Velkommen til ferie på Navertorpet,
Ingarö, hos Naverne Stockholm
^ Bokning 00468 5702 8604

Torpvägen 4
S-13464 Ingarö, Sverige

04 n& Vmruhut

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

Bar NO. 41 Bodega
Staldgårdsgade 41

7100 Vejle
Tlf. 75 82 16 13

GLARMESTEREN
cj Kan* 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.glarmesterenssvende.dk
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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: hebro43@email.dk

Tilmelding og udmelding af medlemmer, hladforsendelse i

indland til Formand eller Hovedkasserer

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 02 sekretær:
Ove Graae, Runestenen 52, DK-4700 Næstved
Tlf. 5577 3931 ■ E-mail: frgraae@ofir.dk

Redaktør: Richard Schmidt

Skanderborgvej 13A1, 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

Arkiv: Henvendelse tikVagner Sørensen,
Egevænget 1, DK-8382 Hinnerup. Tlf. 4094 2619 - 4093 1963 -

E-mail: vagner@egevaengetl-29.dk
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 lohzctle øl depot

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

<
n

Jakon A/S <4#
Bygningsentreprise 4
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

KOLDING

KRONE

TAXI 7550 2700
Tlf. 86 12 21 10

Studenter
Millionærer
Pensionister
Navere

og andet godtfolk
mødes på Hjorten
Vesterbrogade 2
dgl. 9-24

CITY CAFE'en
Fønnesbechsgade

Herning
Tlf. 9722 5574

stedet, hvor venner mødes

K.D. ANLÆG OG BELÆGNING
Alt anlægsarbejde udføres, bl.a. granit med mere V ■. . j,.
v/Kim Dupont, Ejvinds Allé 1-1, Dalum -Vi5
5250 Odense SV - Mobil 2960 1912

Imprint Grafisk
Thurøvej 8 • 4700 Næstved ■ Tlf. 5572 6692

www.imprint.dk ■ imprint@imprint.dk

Bodega
GADESPEJLET

Østergade 18 HERNING 9712 30 08

g>telke'ö fåaötljauö
Hotelrestaurant

Bollingstedter Strasse 2
24852 Langstedt, Tyskland
Vi taler dansk.
Kulinarisk Buffet, se www.stelkes-gasthaus.de
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Hovedkassen
Rustry^ej 26 B,DK-SffeXThem
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CHRISTIANS BRYGGE S

® POST)
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DANMARK

1219 KÖBENHPWN K

Evt.: „Returneres ved varig adresseændring"

r...vil du sejle *
eller blot ro...

vi mødes på ^

v/Carl-JohanJensen
Slotsgade 35,9000 Aalborg- 98 12 15 89

^li/, W5N

6<kerkondit0
Set. Jomens Park r1Set. Jorgens Park

55 72 11 95
/l.

SIL

TUP. 26 2Z2.05-L5

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

Byggefirmaet
LUNDBJERGVANG ApS

SOLBJERG
Om- og tilbygninger

Nye vinduer - tag og køkkener
TIf. 8692 6122Æ Mobil 3095 0665

www.byggefirmaet-johansen.dk
bj@byggefirmaet-johansen.dk

Formand i rhus Naverne

. List'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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I ønskes alle en

samt et godt nytår.

Hilsen „Chefredaktøren
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FØDSELSDAGE

D. 03.12.2010 Johan E. Andersen Fredericia
60 år Skamlingsvejen 142

6093 Sjølund

D. 05.12.2010 Viggo Holm København
75 år FO-480 Skali

Færøerne

D. 05.12.2010 Klaus Helsøe Frederikssund
60 år Brinch Have 5, 2 tv.
NV 2630 Tåstrup

D. 06.12.2010 Kaj F. Bjørn Los Angeles
90 år 2270 E Murray Hollyday Rd #1

Salt Lake City UT 84117
USA

D. 10.12.2010 Kirsten Busse Hørning
60 år
NV

Peders Toft 41
8362 Hørning

D. 14.12.2010 Kjeld Tjørnelund Næstved
70 år Sneppevej 31. st. 0007

4700 Næstved

D. 21.12.2010 Bent Strode Jensen Fredericia
60 år Urskovvej 21

7100 Vejle

D. 23.12.2010 Mikkel U. Eriksen Hillerød
90 år Vestervej 53

6792 Rømø

JUBILÆUM

D. 12.12.2010
25 år

D. 18.12.2010
40 år

Peter S. Rasmussen Næstved

Enggården Karrebækvej 350
Stenbæksholm
4700 Næstved

Jens Buhelt Århus
GI. Landevej 8, Mølholm
7100 Vejle

D. 05.09.2010 Lars Kristensen Zürich
25 år Guggenbühlstr. 115

CH-8404 Wintherthur
Schweiz

Mange tak for opmærksomheden ved min 70 års fødsels¬
dag fra kammerater i ind og udland.
Jørn Spring, Vejle

Tak til alle som tænkte på os i anledning af vores bryllup.
Med naverhilsen Yinglak og Arne P. Nielsen, Aalborg

Hjertelig tak for den megen opmærksomhed til min 70
års dag
Til HB, Kolding, Vejle og Silkeborg. Også en særlig
hilsen og tak til Fredericia naver forening.
Mange varme hilsener.
Med kno i bordet
Erik Philipsen

En hjertelig tak til HB - Fredericia - Herning - Hørning
København - Odense - Randers - Stockholm - Sønder¬
borg - Vejle - Slagelse og Århus for telegrammer.
En særskilt tak til
Else og Otto Westergaard, Århus
Jørgen Falsten, Odense
Birgit og Børge Andersen, Århus
Jytte og Johan Andersen, Kolding
En ekstra tak til
Kirsten Rasmussen, Odense
Grethe og Flemming Laugesen, Herning
Grethe og Stephan Vestergaard, Århus
Richard Schmidt, Århus
som ved deres besøg hjalp til at min 85-års dag blev et
gladelig minde, trods min sygdom.
Tak. Otto Hansen Borås

TAK - TAK - TAK - TAK
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Det er med stor sorg jeg må meddele, at vor kære næstformand og meget gode naverkammerat Børge "Bimse" Nielsen
grundet svær sygdom, er draget på sin sidste rejse, søndag den 24. oktober. Børge blev født den 9. marts 1943, og var
udlært snedker. Har bl.a. arbejdet i Tyskland og Letland, eller var det Litauen? I mange mange år var han en kær faglæ¬
rer på Teknisk Skole, og fik sendt nogle ungersvende på valsen. Hans arbejde blev gjort med hjertet, og der blev ikke
sprunget over hvor gæret var lavest. Grundighed var en ære. Børge sagde aldrig nej til at udføre et stykke arbejde, og var
altid hjælpsom uanset hvad der skulle gøres. Også Børge's humør var unikt. Han var yderst trofast over for Naver¬
foreningen i København. Nåede at være medlem i knap 37 år, og var i en periode hovedkasserer i CUK. Børge var søn¬
derjyde med stort S, hvilket f.eks. kunne mærkes når han sammen med Erling Meier lavede sønderjysk grønlangkål i
Hulen - også her til den store guldmedalje. Meget meget mere kunne berettes, men pladsen er for trang. - Et stort tom¬
rum er kommet, - det bliver svært at lukke.
Mojn Børge. Ære være dit minde.
Niels "2m"

København

Formandens Spalte.
Så er endnu et år ved at være gået, med jubilæumsaktiviteter og valg af bestyrelser rundt omkring i Foreningerne. HB
har i lighed med tidligere år, holdt møder rundt i foreningerne, og jeg vil endnu en gang på HB's vegne, takke for den
modtagelse samt forplejning, vi har fået. Der har været henvendelse fra DR1 ang. en udsendelse om forbindelsen mellem
Tyskland og Danmark på det håndværksmæssige og handelsniveau, helt tilbage til 1200-tallet. Desværre blev det ikke til
noget, idet der kun var 5 dage til at få det hele på plads, idet udsendelsen skulle have været optaget den 9. nov. Der var
rettet henvendelse til Thomas Bech FBSH, om han havde kendskab til, om der var "Svende" på valsen i Danmark, der
var til at få fat i. Der blev givet tilsagn fra researcheren om, at lave en optagelse på et senere tidspunkt, hvor vi så ville
få et længere varsel. Udsendelserne vil så blive bragt næste år under titlen " Fra kyst til kyst" vi håber på, at vi på den
måde får reklameret for Naverne.
Alle foreninger i Ind- såvel som Udland ønskes hermed en Rigtig glædelig Jul, samt et Godt Nytår med tak for samarbej¬
det i det forgangne år.
Med kno

Kaj Jepsen
Formand CUK.

40 Års Jubilar
Jens Buhelt kan den 18. december fejre sit 40 års naver jubilæum! Efter et langt arbejdsliv som tømrer, nyder Jens nu sit
otium i huset i Vejle, sammen med Lis! Jens har stor viden om naverforeningen, som vi andre nyder godt af. Jens holder
af at rejse, han har været i Grønland flere gange, han tager også gerne et smut over til Otto i Borås! Jens har gennem
tiden lagt et stort arbejde i hulen og for foreningen!
Hjertelig tillykke med jubilæet, ønskes du af Århus foreningen. Lis

40 års jubilæum i CUK
Bitten Loerenzen, Randers, har 40 års jubilæum den 18/1 2011.

Tf Det fejrer vi i hulen, Høvejen 17, Vorup, 8940 Randers SV g
r Søndag den 16/1 kl. 11 1
' v :'j> Randers forening er vært ved en bid brød.

Tilmelding senest den 9/1 til Helle Froberg 86 46 26 21
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HB møde i Roskilde den 29.10.2010
1. Formandens beretning.
Jeg vil byde velkommen til dette års sidste HB-møde her i Roskilde, og takke Naverne i Roskilde for, at de
vil lægge lokaler til vores møde. Siden sidste møde, har det været et par henvendelser til HB. Grunden hertil
vil blive drøftet nærmere under Internt. Som I sikkert har læst i Formandens Spalte, så deltog jeg som HB-
repræsentant ved Samsø Naverforening's 25 års jubilæum. Det er ikke nødvendigt, at gentage forløbet af
jubilæet, men efter morgenmaden søndag morgen, talte jeg med formanden for Samsø-Naverne, og han til¬
kendegav, at det kunne være en mulighed, at Pinsestævnet blev henlagt til Samsø, inden for en overskuelig
fremtid. Vi ser frem til, at skulle gæste Samsø endnu en gang. Indtil nu er der "kun" 12 foreninger, der har
behandlet det nyreviderede regnskab, og tilkendegivet, at de godkender regnskabet. Derfor er der endnu en

opfordring i DfS til de foreninger, der endnu ikke har svaret. Idet dette er det sidste HB-møde inden året rin¬
der ud, vil jeg benytte lejligheden til at takke HB-medlemmerne for et godt og behageligt samarbejde i året
der er gået. Velkommen.
2. Beretning fra hovedkasserer.
Frode gennemgik regnskabet. Han oplyste priser på nye sangbøger de koster 75kr. stk. Og med tryk på 5 kr.
mere. Regnskabet balancerer, men udgifter til revision bliver støre da der har været revision 2 gange i år.
Erik Hjort som blev valgt til kasserersuppleant ønsker ikke at genopstille da han ikke mener at han kan be¬
stride denne opgave, det tager bestyrelsen til efterretning. Så hvis der er nogle foreninger der har en som

gerne vil stille op så høre vi gerne fra dem.
3. Redaktøren.
Redaktøren oplyser at der stadig er problemer med adresselisterne det er for dårligt da det giver problemer så
se nu at få dem rettet det letter arbejdet for alle. Der efterlyses stof til bladet, gerne rejsebeskrivelser afholdte
arrangementer og lignende. Der har på det sidste været en del fejl i bladet, dette kan skyldes mange ting, men
trykkeren har lovet at være mere grundig, så dette ikke sker fremover.
4. Arkivet.
Der er ikke noget nyt, men vi håber at få et referat til næste møde.
5. Reviderede vedtægter.
HB. gennemgik reviderede vedtægter fra Vejle, som har tilpasset dem til nutid. Der var ingen bemærkninger
til dem fra HB.
6. Tænketank.
Erik Hjort formand i Slagelse har fået lavet en folder som kan rekvireres, og han efterlyser personer, som
ønsker at deltage i dette arbejde, ønsker man dette, kan de henvende sig til ham.
7. Eventuelt.
Formanden oplyste at der er 14 svende som er ude på vandring og vi håber at høre fra dem.
8. Ny mødedato.
Det blev aftalt at holde møde den 15.01.2011. Mødet vil blive afholdt i Hørning eller Vejle.
Referent. Ove Graae.

Forenings-meddelelser
FREDERICIA
Vores hulemøde her den 4. nov. Forløb som sædvanlig i ro og orden. Med 14 medlemmer. Deriblandt Jytte og Johan.
Herligt at se hvor det går godt for dig Johan, det går bare derud af. Erik var der også og så kom klokken i brug. Måske
var det fordi din fødselsdag var vel overstået. Eller som tak for opmærksomhed. Vi måtte selv vælge tror jeg.
Ålegildet er vel overstået og vi fik fanget alle ålene. Der var jo snak om for lidt Al, men der er rigeligt så kom bare.
Nogle ville nøjes med stegt flæsk. Dejligt at de ville komme alligevel. Vores julefrokost vil blive holdt den 11. dec. i
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hulen, alle er velkommen. Opgaverne er delt ud. Og vi hå¬
ber alle kan huske hvad de skal. Ellers kan i kigge på sed¬
len i fik med hjem. Hvis i kan finde den. Hvem fik dog den
geniale ide???
Tilmelding til Jytte tlf.60 94 76 70 el. Solvejg 26 39 53 77
senest den 6. dec. Snart er det jul og vi ønsker jer en rigtig
glædelig jul samt godt nytår ude i det ganske land og ikke
mindst i det store udland
Vi ses i det nye år.
Med kno i bordet SW.

være alene - de havde selskab af en mår på loftet - så
snart der blev ro i huset. Måske formanden kan bruge sit
jagt instinkt til at få "ryddet op på loftet"? Så var det jo
tiden at diskutere fødselsdag og julefrokost et emne som
plejer at optage os alle rigtig meget - men i år havde vi
fundet en løsning som der var BRED enighed om nemlig
mad levering fraTYSKLAND.MEN,men julefrokosten er
blevet aflyst indtil begyndelsen afdet nye år på grund af
en 60 års fødselsdag. Vi håber på at vi kan blive enige om
en dato i det nya år til en forsinket julefrokost - så vi forhå¬
bentlig kan få tysk diner transportable.
Naver hilsen Jonna

FREDERIKSSUND
Endnu engang var der fest-sang i hulen.(Frank) og viv
diskede op med et overordentligt madprogram, forret: ok¬
sekødsuppe m kødboller samt flute, herefter kylling styk¬
ker m. brasekartofler und gemiise. Alt imens vi spiste blev
der slået på klokken, den ene gang efter den anden, maden
nåede næsten at blive kold, af al det ØL-SANG Efter alle
herlighederne skulle kaffe og ostemadder også lige tvin¬
ges ned. WOW det var guff. P.S. en lille rettelse til julefro¬
kost. Prisen er KUN 100 kr. vi beklager fejlen. Vores mange
årrige faste person i klubben er nu blevet optaget som
NAVERVEN. hun tømte støvlen; uden problemer (sejt).
Kisser havde bagt (købt) en rigtig fin fødselsdagskage¬
mand, som vi nød fuldt ud. Efter hendes optagelse, vi si¬
ger tak. Aftens gæst Knud fra Græsted fik sig en dejlig
oplevelse, sammen med os 18 andre naver, der besøgte
hulen. OBS glem nu ikke vores julefrokost. Skål og tak for
denne gang.
vh Per.

HILLERØD
Huleaftenen i oktober var godt besøgt. Messen ligeledes
hvor vi var 15, inkl. 6 gæster samlet til en gemytlig messe
med sang og bægerklang. Hanne og Peder serverede en
dejlig kogt skinke med tilbehør og æblekage til dessert.
Den 23. december fylder vores ældstemedlem, Mikkel
Eriksen, 90 år. Mikkel bor i Højer og besøger os af og til. Et
stort tillykke fra os alle i hulen! Mikkel har virkelig gået på
valsen i både Sverige, Schweiz og Italien og har altid me¬
get at berette om gamle dage. Til årets sidste hulemøde,
fredag den 10.december, afholder vi den årlige pakkefest
med Gløgg og æbleskiver. Husk at medbringe en pakke til
en værdi afmindst 25,00 kroner, så Karl, vores auktiona¬
rius, kan bruge sine "talenter" som altid. Tilmelding til
Peder som sædvanlig på telefon 48 17 07 12 en uge før.
Alle ønskes en god Jul og et lykkebringende Nytår.
Med kno i bordet

Bodensøgartneren

HERNING
D.20/10 var der møde i hulen i Herning. Sekretæren havde
desværre glemt denne meget vigtige begivenhed - men
hvad nød er der når man har naver kammerater for selvføl¬
gelig var der en ven der løste denne opgave (tak Peder).
Jeg har så fået fortalt, at hulemødet var velbesøgt, hele 12
kammerater var mødt op denne aften - jeg havde som sagt
glemt mødet - men andre havde glemt møde tidspunktet -
ALTSÅ MØDETID kl. 18.30. Maden denne aften stod

borgmesteren og Erling for, lune retter, pålæg og rejer så
der måtte selvfølgelig nogle små skarpe til. Efter maden et
par sange og lidt indenbords tog Riverside turen hjem for
at hente sin harmonika -måske skal vi indføre denne tradi¬
tion for der var noget om at Riverside var meget forpustet
efter han kom tilbage. Kan det mon passe at vi er nogle der
trænger til motion? Vi havde besøg af vores naver¬
kammerat Claus Jørgen fra Langsted og ingen besøg af
Claus Jørgen uden harmonika musik så det gik bare derud
af. Claus Jørgen og hans veninde havde i følge det oply¬
ste, lånt formandens sommerresidens, men det var der
visse vanskeligheder, idet han og veninden ikke fik lov at

HOLBÆK
Til hulemødet d. 15-10-10 var fremmødet 8 det må siges at
være bunden, det er ikke tilfredsstillende, jeg ved ikke om
vi skal have andre aktiviteter til vores huleaftner, men så
må folk møde op og foreslå noget. Vi kæmper for vores hus
i øjeblikket samt evt. genhusning og hvis det foresætter
sådan kan vi til sidst være i en telefonboks. Håber at der
kommer gang i møde deltagelsen igen. Men ellers ser jeg
frem til vores julefrokost og stor mødedeltagelse.
MED KNO
OleP

HØRNING
Arets gæste kok havde rigtig nok fremtryllet en god
Vikinge BøfGryde og en Mexicansk Vegetar gryde. Det
smagte så godt at der ikke var mere tilbage i gryden, kun
lidt i bunden, det var noget af krydderierne der var brændt
fast. Paprika skal jo lige brændes af for at give mere smag.
Efter spisning og den trælse opvask var der alm. hulemøde
med diverse oplysninger og kommentarer ang. Jul iMøl-
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len den 11. december, og hvem der gør hvad og hvornår.
Så over til det festlige og fornøjelige. Vi optog nemlig en
ny farende svend i vores midte. Det blev Flemming
Rousseau der i sit lange liv har været mange steder i den
store verden. Kendte mange lokaliteter i blandt andet
Grønland, Siam og Afrika. Efter optagelsen var der almin¬
delig hygge og kimen med bordklokken. Aben Naver
Mølle/ Jul i Møllen er lørdag den 11. december fra kl.
11.00 og frem til kl. 15.00, alle er velkommen. Når i kære
læsere ser og læser dette Ønskes i en rigtig Glædelig Jul
og et Godt Nytår her fra Hørning Navernes redaktion og
alle os her fra Hørning Mølle Naver.
Med naverhilsen Jens H.

KØBENHAVN
Surprisedagen den 16.10. var en endnu engang en yderst
hyggelig sammenkomst med mange gode sager. Vådt, tørt
og jeg skal komme efter dig. Surprisen var beskeden, men
som man siger: "Det er tanken der tæller" 'ik? Det var
atter Jonna fra Svinninge der trak det meste af læsset
madmæssigt. TAK! Jeg må med skam indrømme, at jeg
IKKE kan huske om Svendehulemødet den 21. blev aflyst,
eller Men jeg mener det første, da vi vidste at der var
mandefald. Til gengæld var vi næsten 2 håndfulde (10) til
Søndagsmessen den 31.10., der efterhånden igen er blevet
et tilløbsstykke. Bliv ved med det. Men Leif Ove skal nu
også have et hip hip, for den gode kost (spise) han disker
op med. Og sandelig om ikke Pastoren var i byen igen
igen, men det er bare herligt. Sidst men ikke mindst var
der vort overdådige Sildebord lørdag den 4.11., der atter
næsten slog alle rekorder, (fiske)rusen havde godt nok
givet meget at stille på det runde bord, der som altid
denne dag, blev omdannet til buffet. Rolig rolig, pladen
var ikke taget af. En STOR tak til alle bidragene både
hvad fisk og bødekasse angår. Som nævnt i sidste num¬
mer, ligger vi ud i december med vort fænomenale Ande¬
spil - & Steg den fjerde. Vi starter med spillene, hvor præ¬
mierne er umulige at nævne her. ALLE kan være med
uden nødvendigvis at være bankofil. Derefter er det tid til
at sætte bisserne i en dejlig and, der nok ikke er så rap
mere, når den ligger der foran os. Uhm siger jeg bare, det
er et kosteligt måltid med dertil hørende dessert. Du ved,
den med mandlen. Når du læser dette er deadline den
28,11. nok overskreden, men du kunne jo spørge Hulemor
Anny om der er en lille ekstra plads. Tel.: 32 97 95 90. Vi
slutter året af tirsdag den 21.12., hvor Hulen traditionen
tro er vært med gratis æbleskiver og Gløgg. Det må du
selvfølgelig ikke gå glip af. Bødekassen SKAL tømmes,
thi denne gang er det et helt år siden sidst - eller er det
halvanden? Sidst men absolut ikke mindst, udkommer den
næste Københavnernav for første halvår 2011. Vi ses til
mini-julebal, gør vi ikke? Også selvom det ikke er i Nisse¬
land. Jeg ønsker alle fra nær og fjern en rigtig glædelig jul
og et godt nytår. Privat som i CUK-regi.
P.S. HUSK at der er stiftelsesfest den 15.1.2011. 112 år!

Arrangementer:
4.12. kl. 15.00 Andespil

kl. 18.30 Andesteg
21.12. kl. 19.00 Jule-Hulemøde
15.1.10 kl. 13.00 Stiftelsesfest
Med kno
Niels "2m"

LOS ANGELES
Så blev det november og vi har endnu ikke haft vores
mødedag. Men denne måned fejrer vi jo Mortens Aften og
Naver Max Christensen skal stege de mange ænder. Vi får
hus og har endda nogle stykker på ventelisten, måske
nogle hopper fra i sidste øjeblik. Det er lidt svært at tænke
på julen når vi i disse dage har 25 graders varme, men
kalenderen fortæller os jo at julen nærmer sig. Derfor
ønsker vi alle navere fjern og nær en Rigtig Glædelig Jul
og et Godt Nytår og tak for godt samvær i det gamle år.
Det er ligesom om at et år forsvinder så hurtigt og inden vi
ser os om er det pinse igen, hvor alle navere drager mod
verdens navle, Odense, hvor det næste pinsestævne så skal
afholdes. I december afholder vi så vores årlige valg her¬
ovre. Så må vi se om keglerne bliver stående eller de væl¬
ter så der kommer nye til. Endnu engang GLÆDELIG
JUL OG GODT NYTÅR FRA LOS ANGELES NA¬
VERNE.
Med Kno
Arne O.

NAKSKOV
Sidste nyt fra Nakskov. Hulemødet d. 5/11 skulle de for
første gang afholde uden min tilstedeværelse.
Jeg havde fået redet mig, en rigtig slem forkølelse på hal¬
sen, så jeg så ingen grund til at skulle sprede alle mine
bakterier, ud i hulen så de også blev smittet. Hulemødet
har nok gået stille for sig, men de gule ærter har de da
spist. Julefrokosten bliver d. 11/12 kl. 14.00 som flue¬
kassen giver, da vores sommer tur ikke blev til noget,
Husk at der er tilmelding til maden, uden tilmelding ingen
mad. Det ville være dejligt hvis Maria kunne begynde at
deltage i hulemøderne igen, da kræften er slået ned, så vi
krydser finger for det. Sommer turen bliver andels¬
landsbyen Nyvang i Holbæk, hvor vi regner med at det
bliver i juni måned, hvis vi kan få det til at passe med
Nysted, Næstved og Slagelses planer, turen slutter hos
Holbæk Naver Forening. Dette kommer der mere om i
februar no. lige som priser for mad og indgang, det bliver
spændende om vi kan samle en bus til 50 stykker. Turen
bliver en tur hvor pårørende og gæster kan deltage. Vores
rafleturnering har det fint, sidste gang var 8 mødt op, trods
2 afbud, og en havde glemt dette, du er undskyldt, da jeg
viste at du havde fået besøg. Sidste gang vi rafler inden jul
er d. 19/11 kl. 19.00 hvor jeg ikke regner med nogen fra¬
melding. Nakskov ønsker alle en glædelig jul samt et godt
nytår
Med kno i bord Henning Brogaard
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NYSTED
Hulemødet den. 4. november var aflyst på grund af
efterårsfesten med vores obligatoriske GULE ÆRTER
dagen før. Ved festen var der 38 personer tilmeldt og alle
mødte op til en helt uforglemmelig aften med højt humør
og nogle rigtige gode Gule Ærter, kokkereret afWilly som
høstede megen ros på aftenen. Tre forhånd værende Borg¬
mestre fra det gamle Nysted Kommune var inviteret med
fruer og det var jo rigtig dejligt atter at se dem, især Len¬
nart Damsbo Andersen som har måttet melde afbud to

gange tidligere p.g.a. sit arbejde i Folketinget. Fra Nak¬
skov Naverforening var Henning og Ole mødt til aftenen,
og det er jo altid dejligt at se de to raske svende med uni¬
former som også er med til at sætte præg på aftenen.
Næste hulemøde er torsdag den 2. december og holdes jo
som bekendt i lånte lokaler i Stoppestedet og menuen er
Gule Ærter (Rester). Man ser nu i dagspressen at det
gamle Rådhus i Nysted skal bruges af foreninger i Nysted
og omegn, heri er også Nysted Naverforening nævnt til et
lokale hvor vi kan have vores Naverhule i fremtiden, lidt
mere plads så det bliver måske alligevel til noget med et
stort rundt plankebord i hulen som Ole Wiberg har som
projekt. Julefrokosten holdes den 11. december i Det
Gamle Elværk, der er tilmelding ved næste hulemøde til
Oldermanden. Minderne blev sunget og vi gik hver til sit
omkring kl. 10:30.
Med kno
Oldermanden

NÆSTVED
Siden Sidst. Vi er kommet godt over vores jubilæum, det
var nogle dejlige dage. Fra nytår kommer der ændringer
på åbningstiderne i hulen, torsdag vil være det samme fra
14 til 18, men fredag fra 15 til 19. Der vil blive åbent om
lørdagen hvis der er nogle som tilbyder deres hjælp. Hule¬
far vil tage hver fjerde lørdag så nu mangler der andre til
de andre lørdage. Der vil blive hængt liste op i hulen hvor
man kan skrive sig på til lørdagsvagter. Bestyrelsen har
vedtaget at fra næste år vil det blive sådan at medlemmer
får førsteret til alle arrangementer der blive afholdt. Otte
dage fra det bliver offentlig gjort i Svenden eller ved op¬
slag i hulen eller som mail, derefter kan du godt melde
gæster til, det er ærgerligt at vi skal til dette, men det bety¬
der jo at der er stor tilslutning til vores arrangementer. På
hulemødet kom Tom Jensen til sit første møde. Tom
gjorde rede for sine rejseaktiviteter, og vil til næste møde
have dokumentation med. Der har været afholdt mortens
aften i hulen, der var 30 som deltog. Tak til Jytte og Birgit
som stod for dette, det er jo et stort arbejde til så mange
mennesker. Husk julefrokost den 11. december. Bestyrel¬
sen ønsker alle medlemmer og deres familier en god jul og
et godt nytår. Vi ses til hulemødet den 7. januar.
Med kno Ove

RANDERS
Den 5. november var vi 9 mand høj til et hygsomt hule¬
møde, som Laila styrede med fast og kærlig hånd. Kim
sørgede til gengæld for, at julesneen blev ordentligt ind¬
viet. Tak for skænken. Første punkt var årsplanen, som
kommer her nedenfor. Henning lægger den på hjemme¬
siden og sender den til de nærmeste huler. Vi er godt på
vej med netbank, og Laila har lavet kort med konto¬
nummeret, så man allerede nu kan overføre kontingent
direkte til Sparekassen. Den nye ordning med, at hule¬
vagten gør kassen op, fungerer fint. Laila har lavet sedler,
hvor beløbene kan skrives ind. Den 18/1 har Bitten 40 års
jubilæum i foreningen. Det fejrer vi i hulen søndag den
16. januar fra kl. 11. Foreningen er vært ved et pølsebord.
Tilmelding senest søndag den 9/1. Efter den officielle del
nød vi klokkeklangen fra Stoffer og Jan og de blev behø¬
rigt sunget for. PS: Der er en god nyhed på inventarsiden:
Hans skaffer et nyt toilet med to fordele: Det har et sæde,
og det kan tåle at blive brugt ©
Årsplan:
D. 16. januar. Vi fejrer Bittens 40 års jubilæum i hulen
med et pølsebord. Start kl. 11.
D. 30. januar. Ostebord i hulen, tilmelding nødvendig.
Start kl. 11.
D. 20. februar. Store Rafledag i hulen. Start kl. 11.
D. 6. marts. Hulemøde og fastelavnsfest. Start kl. 13.
D. 2. juni. Kristi Himmelfartsdag Travetur. Start ved Ran¬
ders bro kl. 11.
D. 25. juni. Tur til Kolding. 3. gang er lykkens gang, så
turen bliver ikke aflyst i år.
D. 1. juli. Hulemøde og grill-aften.
D. 9. -11. september. Hyttetur. Amerikanerhytten
D. 7. oktober. Generalforsamling.
D. 26. november. Julefrokost
D. 31. december. Nytårs tam tam.
Bitten har 40 års jubilæum d. 18. 01.2011
Stoffer bliver 75 år d. 21.10.2011
Hulemøde den første fredag i hver måned bortset fra 4/3
og 3/6. Hulen har åbent fra kl. 11 hver søndag, på nær
søndagene efter hulemøderne.
Kno i bordet
Helle

ROSKILDE
Ved hulemødet d.29. okt. havde vi den glæde at få besøg
af 6 mand fra hovedbestyrelsen, 14 fra CUK Roskilde
samt Ebert fra Holbæk. Det blev en meget hyggelig og
givtig aften, det var rart at få sat ansigt på HB, der var
også muligt at stille forskellige spørgsmål til HB. Der har
ligeledes været afholdt hestevognsskovtur, der var vi 17
personer. Næste hulemøde er d.26. nov. (generalforsam¬
ling) hulevagt Inger og Lars Peter.
Ved hulemødet d. 17. dec. er Gitte og Poul hulevagt.
Med kno i bordet Kristian.



8

SAMSØ
Endnu engang en stor tak til vores 25 års jubilæum. Med
alle de glade og fornøjede gæster kunne det ikke blive
bedre. Tusind tak for de pæne ord og opmærksomheder
fra foreningerne rundt i Danmark. Weekenden for os
Samsø navere var helt fantastisk. Tak for de pæne ord i
DFS. fra Formand Kaj Jepsen. Det varmet. Som sagt fre¬
dag aften var der indkvartering af gæster og god spise
Irish stewning a la Hp. Lørdag morgenmad og fanemarch
gennem Tranebjerg, hvor der var fotografering udenfor
Økomuseet. Derefter sluk efter på værtshuset Ræven som
er vores sponsor. 3 retters menu lørdag aften kl. 18. Foret
røget multe på salatbund. Hovedret dejlig oksefilet med
marinerede kartofler. Dessert æbletrifili. Overrækkelse af
gaver og pæne ord. Dejlig aften. Søndag morgenmad og
afrejse. Resten af dagen var vi i hulen hvor alt blev bear¬
bejdet... med det gode humør. Og til allersidst en stoooor
stor tak for hjælpen til vores fantastiske køkkenpiger Edit,
Margrethe, Sissel, Rita og kokken Hp. Tak til Ole Silke¬
borg for gode ideer. Søndag den 17. oktober var vi 10
fremmødte til Gule ærter.. Stille eftermiddag. Søndag den
7. november. Planlægning af julefrokost som også blev
enighed om. Optagelse af naverven Rita Kristiansen.
Onsbjerg. Velkommen i vores forening. Velkomstkruset
blev tømt og der blev slået på klokken. Hp kok diskede op
med dejligste møreste dyreryg med rødkål salat og en sovs
som fik englene til at synge. Vores gode hjælper Edit kom
med skrællede kartofler og 2 fantastiske lagkager. Tak
Edit. Ja vi har det godt. Vi første kom kl. 10 og gik kl. 22.
Godt klaret.
HUSK JULEFROKOST 11. DEC. KL. 14. Og en lille
pakke.
Med kno fra Åse.
Vi fra Samsø ønsker jer alle en God Jul og Godt Nytår.

SILKEBORG
Naverne i Silkeborg vil ønske HB. og alle foreninger un¬
der CUK samt vores sponsorere en GOD JUL.
Tiden går klokken slår eller ringer julen ind, dog er der jo
lige noget vi skal have gennem ført først, her tænger jeg fx
på vores meget store Julefrokost i Hulen som er planlagt
til at foregå den 4. december kl. 13 som de sidste mange
år eller som vanligt, det er jo sådan med traditioner de
kommer fortløbende, du kommer med noget lige så de
andre en har ribbenssteg en anden grønkål en tredje risala¬
mande på den måde får vi stablet en meget stor Julefro¬
kost på bordet og hulen har dertil øl og snaps i passende
mængder jo for resten også juleøl af den gode slags—
forstås. Søndag den 19. december vil der igen i år være
Gløgg med småkager alla BentWils. Så er der da også tid
til at strække ben nogle dage! eller hvad? Der skal også

være tid til et tilbage blik. Her er det første vi støder på er
Sangeftermiddagen først meldte Haldur afbud på grund af
familie fødselsdag, så kunne Edderkoppen ikke gå og
dermed ej eller spille, men det gik endda selv om stem¬
merne var lidt rustne, jeg tror vi skulle havde startet med
anden vers, for så kørte det og helt godt gik det efter an¬
den vers — med pause, men Peter og Haldur vi savnede
jer, hvad er Gråsten visen uden harmonika? Boje havde jo
fødselsdag den 9. november som blev fejret den 20. no¬
vember derom næste gang. Hvordan så med vores hus¬
vært? Jo efter en lille samtale med Borgmesteren er der
vel ikke ret meget mere klarhed over tingene. Hun kunne
ikke love os særbehandling, men en rimelig behandling på
lige fod med alle andre, der var også forståelse for vores
forening og de krav som vi nu havde omkring lokaler, hun
foreslog om vi ikke kunne være sammen med nogle af de
små Loger der også er i byen. Så var der en del snak om
de ting der nu er knyttet til Skolegade 19 omkring tidli¬
gere produkt handel - renseri og på nabo grunden har der
også været et Jern Støberi, alt dette gør at der skal foreta¬
ges mange og grundige undersøgelser forureningens svær¬
hed på stedet. Alt dette kan trække ud i årevis og at der
også er skimmelsvamp i kælderen gør det jo ikke nem¬
mere at sælge huset eller grunden.
God jul alle sammen og hold jer nu fugtige.
Skriverkarlen

Sk<nn;tyyv

SLAGELSE
D. 16.10.2010 afholdt vi et ekstra bankospil i hulen, fordi
der har været rigtig stor lyst til at sponsorere gevinster fra
alle forskellige forretninger i Skælskør og Slagelse. Der¬
med også en stor tak til dem som har samlet dette sam¬
men. Vi var ca. 25 festlige originaler som efter en herlig
frokost, havde nogle dejlige timer med banko og ameri¬
kansk lotteri.
D. 23.10.2010 var det dag for ålegilde for os 17 tilmeldte
medlemmer. Og jeg skal love for det blev gilde. Der var
ikke mange der ikke havde mavepine ud på eftermidda¬
gen. Alene var da også bare så godt tilberedte at det var
der rene "smows". Grethe og Ejner stod for stegningen af
10 kg. ål, mens Hans sørgede for persillesovs. Karen
havde frembragt en herlig kage til kaffen og det var synd
at ikke alle fik smagt den, men der var ikke plads til mere.
D. 05.11.2010 kunne vi, ved hulemødet, optage 2 naver¬
venner, Deepa Hansen og Lars Kruse, som det er en stor
glæde at byde velkommen i hulen. Selvfølgelig blev mø¬
det indledt med velkomstsangen. Herefter orienterede
formanden og kassereren om anskaffelse af ny fane fordi
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den gamle desværre er slidt op. Der er rettet henvendelse
både til Danmarkssamfundet og til AL-Broderi, hvor vi
p.t. mangler pris på udførelsen af dekoration på fane¬
dugen. Så var det tid til at kassereren, Ejner, gav en om¬

gang som bestod af én øl, men han havde dog taget ti
plastikbægre med. Tak for én øl, Ejner??? Jo, det var godt
nok en 2Vi L. Formanden havde købet lidt seriøst læsestof
og "knas" til Jørgen for at holde humøret oppe hos ham på
hospitalet. Alle ydede deres bidrag hertil og Birgit tager
det med til Jørgen i morgen. Så var det tid for de kulinari¬
ske udfoldelser hvor snakken og sange gik i lystig for¬
ening. Minderne blev sunget kl. 21ffl da vi var nogle som
skulle tidligt hjem af forskellige årsager og derfor vides
ikke, i skrivende stund, helt præcis hvornår Hulefar luk¬
kede dørene.
Med Kno i bordet: Erik

Minderne.

STOCKHOLM
Nu har vi gjord slut på whisten for i år, men resultatet får
vi først til gåsmiddagen. Vores brænde er savet og kløvet,
og næsten alt er under presenning, så at det kan blive tort
til næste år, så at vi kan anvænde det i vores komfur. Otto
Madsen ville ha en applåd på månedsmødet for alle som

har hjælpt til under året med det store arbejde med repara¬
tion og vedligeholdelse af alle hus på Torpet, og det fik
de. Den 18. oktober var vi samlet for at fejre Karins fød¬
selsdag vid et lille smørrebrødsbord, og hon takker for
telegram og al opmærksomhet på denne dag. Svendefesten
den 29. oktober var vi 12 medlemmer til ælgsteg med
tyttebær og rotmosgrating, og det var vældigt godt.
Program for december.
D.04.12. Månedsmøde kl. 13.
D. 11.12. Lucia-Julefrokost.
En julehilsen og et godt nytår ønsker vi i Stockholm til
alle.
Onkel Anders.

SØNDERBORG
Så er der igen ro i „g" leddene og vi er tilbage på banen.
Ekstraordinær Generalforsamling 16. okt. 2010.
Valg af formand. Valg af kasserer. Valg af hulefar/mor.
Alt blev overstået på bedste måde med ro og orden og vi
fik !!!""" Børge Dantoft som formand .... igen.
Jette Rasmussen som kasserer igen. Inga Buhl Jørgen¬
sen som hulemor for første gang. Martha havde smurt
smørrebrød som smagte godt, sagde de.
Hulemøde 5.nov. Så fik formanden lov at „virke" så vi
startede med at synge og vi var alle ved godt mod, så bød
Børge Jette velkommen tilbage og Inga ligeledes, samt et
„gammelt medlem" Peter var også vendt tilbage så vel¬
kommen i Hulen. Så fik vi også besøg fra Rømø af en af
vores naver Arne, rart at ses trods den lange vej. Så har vi
julefrokost den 3. dec. og mange har allerede tilmeldt sig,
skulle nogen have lyst kan det nok nåe's når i læser dette
(vi skal nok få plads og mad til alle) så bare kontakt os.
Vi har jo stadig vores børnehave Løven som nabo og de
kommer til æbleskiver og saftevand og pynter op med
deres hjemmelavede julepynt og Regnar lader skægget"
stå og leger julemand det blev for meget for vores
nye "lillemor" hulemor at spille mand, men mændene blev
nusset og nullet i nakken, så hun er allerede døbt om til
„nullemor", hellere voksne end børnehavebørn.
Vi havde også blærerøvs hatten fremme Peter var glad for
at være tilbage ... det gik ud over omgangsklokken.
Ute havde lavet dejlig kartoffelsuppe, det var godt. Stor
tak til Egon og Jørgen som har brugt meget lang tid på at
samle gaver ind til vores Lotto spil, de har fået fine præ¬
mier hjem. Vi sluttede med at synge godnat sang og tak
for en hyggelig aften og på gensyn.
Med kno i bordet og Møjn.
Martha

VEJLE
Til mødet var der mødt 12 naver. Hans fortalte hvad der
var sket siden sidst, det var meget lidt. De nye vedtægter
for Vejle forening var blevet godkendt af HB. Kaj har
bestilt en ny verandadør, når den er monteret bliver låsene
omkodet så der kun skal bruges en nøgle til samtlige låse
og der bliver lavet en liste over hvem der har nøgler.
Stefan Dohn havde været til jubilæum på Samsø. Han gav
en beretning om besøget og overbragte en hilsen fra dem.
Stefan havde medbragt sin violin, så der var musik til san¬
gene. Helge vandt øl på skrabelodderne, så han gav en
omgang, Anna gav en omgang senere.
Husk vinterfesten til januar.
Ole

ÅLBORG
Hulemøde den 2.11.2010. Der var mødt 10 svende og 4
gæster til Kurts berømte and a la Bagdad, som smagte
dejlig som sædvanlig, tak for det Kurt. Det skulle have



10

været thailandsk mad, men Bjarnes kone er desværre
blevet syg, vi ønsker hende god bedring. Formanden
orienterede om julefrokosten og at Kurt den første
huleaften i det nye år serverer kogt torsk, husk tilmeldin¬
gen. Den længe omtalte sommerudflugt, som er blevet til
en vinterudflugt bliver endelig til virkelighed. Vi mødes i
hulen den 15.1.2011 klokken 12, ved 14 tiden går vi til
den nye kinesiske restaurant på havnen for at spise, prisen
bliver omkring 220 kroner inkl. drikkevarer. Vi har haft
arbejdslørdag den 23.10., der var mødt 5 svende, vi fik
mange ting fra hånden, tak til alle som mødte op. Sidst
men ikke mindst har jeg en vigtig oplysning. I det nye år
er hulen kun åben hver anden lørdag, altid den første og
den sidste lørdag fra klokken 11-13.
Husk generalforsamlingen den 2.2.2011. Til sidst vil jeg
på Aalborg navernes vegne ønske alle en glædelig Jul og
et godt Nytår.
Med naverhilsen Irene Andersen

ÅRHUS
Den 22 - 10 mødtes vi i bowling hallen, til en times dyst,
om at ramme alle keglerne - nogle var bedre end andre:
Den nye naver bowlekonge er Ole B. Førstepræmien
vandt Axel! På ledsagersiden gik dronningetitlen til Jesper
og førstepræmien vandt Jan! Tillykke til alle vinderne! Vi
sluttede af i hulen med hyggeligt samvær. Hulemøde den 5
-11, velkomst ved formanden! Richard havde en hilsen til
os fra Hans. Han havde besøgt ham på sygehuset - Hans
skal opereres, vi håber snart at se dig igen i hulen, frisk og
veloplagt! Curt Carlsen der bor i Helsingør, blev optaget i
vor forening denne aften. Curt fortalte om sit arbejdsliv,
han har været mange år på søen i bl.a. rederiet J.
Lauritsen. Velkommen til Curt! Vi sang fødselsdagssangen
for Otto, Curt og Otto slog på klokken. Tak til jer!
Julefrokost i hulen d. 3. dec. vi spiser Kl. 19,-
Julehulemøde den 17 - dec.
Hilsen fra smilets by. Lis
I ønskes alle en Glædelig Jul.

Velkommen til ferie på Navertorpet,
Ingarö, hos Naverne Stockholm
^ Bokning 00468 5702 8604

Torpvågen 4
S-13464 Ingarö, Sverige

i Øém Vartihu( w

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

(£
GLARMESTEREN

oy ftans svende
Håndværker- og naversange

Gårdsange, Sømandssange
Giro 413 klassikere

Salg af 2 CDér "En rastløs sjæl"
og "Foran for masten".

;lefon 44 91 90 09, 21 65 89 49
k www.glarmesterenssvende.dk

Booking: Anita Bondy t
anitabondy@adslhome.c

Bar NO.41 Bodega
Staldgårdsgade 41

7100 Vejle
Tlf. 75 82 16 13

ZÜRICH
Når Naver mødes til Lystighed med „Kaffe" Bægerklang" eller, nu går de Gamle "ud". Søndag morgen d. 3.oktober mø¬
der 10 raske gamle Naver (Helle, Flemming, Elsemarie, Eivin"Erp", Hanne, Toni, Lilian, Manfred, Claes og Susanne
manglede denne gang) hos Geert og Annemarie i Oftringen, hvor vi skuldrede vores Rygsække for at gå op til
"Saelischlössli" eller "Chateau Mosimann" som det tidligere hed. En tur stejlt op ad bakke, men vi rat Gamle raske Na¬
ver, så det tog og kun en times tid at nå derop, der ventede
Danske Jette Rasmussen som er værtinde på Slottet med
"Brunch" og et glas Champagne i Riddersalen. En vidun¬
derlig udsigt og en god stemning. Derefter gik vi over til
Ruinen "Wartburg" hvor fantasien fik frit løb. Derefter tog
vi atter Rygsækken og gik ned igen. Tilbage hos Geert og
Annemarie nød vi en enkelt Pilsner før turen gik hjem
igen.
Med kno i bordet
Geert Stage
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Dit lohccLle øl depot

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

^telke'si fåastfjausi
Hotelrestaurant

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

<

Jakon A/S
Bygningsentreprise w
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

HJORTEN

KOLDING

li Jj yf
VMa

KRONE

TAXI 7550 2700
Tlf. 86 12 21 10

Studenter
Millionærer
Pensionister
Navere

og andet godtfolk
mødes på Hjorten
Vesterbrogade 2
dgl. 9-24

CITY CAFE'en
Fønnesbechsgade

Herning
Tlf. 9722 5574

stedet, hvor venner mødes

K.D. ANLÆG OG BELÆGNING
Alt anlægsarbejde udføres, bl.a. granit med mere
v/Kim Dupont, Ejvinds Allé 1-1, Dalum
5250 Odense SV - Mobil 2960 1912

l£>vTi.?
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www.imprint.dk • imprint@imprint.dk

Bodega
GADESPEJLET

Østergade 18 HERNING 9712 30 08
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Evt.: „Returneres ved varig adresseændring"

r...vil du sejle '
eller blot ro...
^ vi mødes på ^

v/Carl-Johan Jensen
Slotsgade 35,9000 Aalborg- 98 12 15 89

<qyLi>Ne

e<verkon«i«V
^5^ Set. Jordens Park r*.Jorgens I

55 72 11 95

SILKEBORG
TUF. 86 22. OS±5

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

Byggefirmaet
LUNDBJERGVANG ApS

SOLBJERG
Om- og tilbygninger

Nye vinduer - tag og køkkener
Tlf. 8692 6122 • Mobil 3095 0665

www.byggefirmaet-johansen.dk
bj@byggefirmaet-johansen .dk

Formand i Århus Naverne

: 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@hojostcr.dk


