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Guldbryllup
Vores tidlige hulefar og mangeårige medlem Kaj Lindskjold kan sam-
men med sin kære hustru Else den 14. februar 2015 fejre guldbryllup.
Efterhånden er det noget af en sjældenhed at nogen er gift så længe,
så alene det skulle de jo næsten have en medalje for. Ægteskabet har
givet en søn, og det er også blevet til børnebørn og endda et pap-
oldebarn, noget der virkelig kan få Else og Kaj op på mærkerne, eller
rettere sagt de er helt pjattet med det. Else som er barnefødt i Ebeltoft
var dengang i en slagterforretning og Kaj var kok, så de må da have
haft noget at snakke om. Sidenhen blev Else hjemmehjælper og var
det indtil hun gik på pension. En hønsefarm have Kaj og Else også på et tidspunkt, alle 30 høns skulle jo passes og blev
det med omhu. Efter Kaj i mange år var ved Århus miljøpleje fik han, få år før han gik på pension kørekort, noget han slet
ikke kan forstå han har kunnet undvære. En af Kajs store hobbys har altid været musik og især country som han ved alt
om, og skal også gerne hver år til festival i Silkeborg, en anden hobby er krydder snapse som han er ihærdig brygger af
og møder gerne i Krydder snapselauget med sine nye snapse.
Vi vil i Århus Naverne ønske parret tillykke med guldbrylluppet.
Århus Naverne
Ole Lindeborg

 Vi ses til pinsestævnet i Nakskov 23-25. maj 2015

Lidt om Nakskov.
Nakskov er Lollands største by og købstad med 13.243 indbyggere (2013)[1] beliggende i bunden af Nakskov Fjord på
vestkysten af øen i Lolland Komunne, Region Sjælland. Den var tidligere en betydelig skibsværftsby i Danmark, hvor
den verdenskendte søtransportvirksomhed ØK (Østasiatisk Kompagni) stiftedes af nakskovitten H.N. Andersen i slut-
ningen af 1800-tallet. Nakskov har i mange år og er stadig en driftig industriby med Nakskov Mill Foods og Nakskov
Sukkerfabrik som de helt store virksomheder ved siden af søfartshandelen. Trods byens industrialisering har Nakskov
bevaret en del gamle bygninger i bybilledet, bl.a. bindingsværkshuse, pakhuse og købmandsgårde samt flere små gader
og stræder, der giver købstaden et middelalderagtigt udseende. Blandt de mest markante bygninger er byens største
kirke, Sankt Nikolai Kirke, opført i begyndelsen af 1200-tallet, den gamle kornlade Dronningens Pakhus fra år omkring
1589-91, købmandsgården Theisens Gård fra 1786  og Det Gamle Apotek opført i 1645 med en tilbygget barokfacade 
fra 1777. Her holder Nakskov Turistbureau til i dag. Nakskov har en række museer at fremvise for besøgende. Blandt
andet Danmarks Sukkermuseum, som beskriver hele roedyrkningens historie på Lolland. Et andet museum er Nakskov
Skibs- og Søfartsmuseum, der er indrettet i en rød havnebygning med tårnur og fyrtårn. Her findes bl.a. en udstilling
om Nakskov Skibsværft og udstillinger af skibsmodeller, navigationsudstyr samt skibsuniformer. Den Gamle Smedje 
beliggende i Tilegade stammer fra 1795 og er et såkaldt „arbejdende museum“, hvor lokale smede benytter sig af forti-
dens arbejdsmetoder. Et museum efter samme koncept er Det Gamle Trykkeri i Jernbanegade, der ligeledes indeholder en
fotoudstilling om byens historie samt Byens Lokalhistoriske Arkiv. Nakskov er i dag en moderne handelsby beliggende
nær rute 9 og Tårs Færgehavn, hvorfra der er færgeforbindelse til Langeland. Fra centrum er der godt 11 kilometer til
Søllested, 27 til Maribo, godt 30 til Rødbyhavn, 55 til Nykøbing Falster og 160 kilometer til København. Byen fungerer
som service- og handelscenter for oplandet.                                                                                                   Kilde: Wikipedia
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FØDSELSDAGE

JUBILÆUM

TAK - TAK - TAK - TAK
Tusind tak for de mange telegrammer og hilsener i
anledning af min 70 års fødselsdag d. 08.12.
Med kno
Finn C. Pedersen, Næstved

Jeg vil gerne hermed takke for de mange hilsner –
telegrammer og gaver, som jeg modtog på min 70 års fød-
selsdag, den 11. december.
Med kno
N. Peter. Silkeborg

Jeg vil gerne sige stor tak
for opmærksomheden ved
min 60 års fødselsdag
12.12.2014
Tak til Stockholm-Vejle-HB-
Frederikssund-København-
Randers og Holbæk for de
fine kort og telegrammer.
Inge Henriksen –
Frederikssund forening.

„Mange tak for opmærksomheden og telegrammer jeg
modtog på min 75 års fødselsdag.
 Med kno i bordet
Arne Hansen, Rømø
Herning forening.“

Tusind tak for al opmærksomhed i anledning af min 75 års
fødselsdag. Tak for telegrammer fra Stockholm, Vejle, L.A.,
H.B. ved formand Kaj Jepsen, det betød virkeligt meget for
mig. Jeg selv fejrede min fødselsdag med en fjorten dags
ferie i Malaga.
Med kno Flemming Rønne, Næstved.

D. 28.01.2015 Rie Djuraas     København
75 år Vesterfælledvej 77, 3.th

1750 København V

D. 03.02.2015 Ebert Christensen    Holbæk
85 år Strandmøllevej 136

4300 Holbæk

D. 13.02.2015 Regnar Buhl Jørgensen   Sønderborg
80 år Vestergade 47

6310 Broager

D. 15.02.2015 Claus-Peter Jessen   Hørning
65 år Skakkenborg 1

6440 Augustenborg

D. 20.02.2015 Erik Eriksen   Århus
85 år Sommermindesvej 18, Skæring

8250 Egå

D. 02.02.2015 Bent Stræde Jensen   Fredericia
10 år Odinsvej 23, st. tv.

7100 Vejle

D. 14.02.2015 Erling Meier Thomsen   København
40 år Spurvevej 19

4720 Præstø

D. 25.02.2015 Lis Jepsen    Vejle
40 år Münstervej 36, Strib

5500 Middelfart

Tak for alle der har besøgt mig under min sygdom.
Gunver og Børge, Stockholm naverne og alle i Hillerød
naverforening. Det har glædet mig meget.
Venlig hilsen Erland Nielsen, Fredensborg.

UPS:
Kom desværre til at sætte Peter D. Frederiksens 50 års
fødselsdag under jubilarer.
Beklager meget.
Chefredaktør Richard...
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Formandens Spalte.
Nu hvor vi snart begynder på et nyt år, kan tiden frem til 01. marts synes lang væk, men pludselig er det den
første marts. Derfor vil jeg minde foreningerne om, at de begynder at drøfte emner, der skal tages op på dele-
geretmødet. Ligeledes fremsende forslag til Årets Nav samt Æresmedlem.
Forslagene skal være HB i hænde senest den 01. marts 2015.
Sdr. Hygum Hjemstavnsgård rettede i oktober henvendelse til Vejle Naverforening og forespurgte, om det
var muligt at afholde et møde i Sdr. Hygum ang. samarbejde med Naverne.
Hans Emborg og jeg var i Sdr. Hygum den 26. okt. Hvor vi havde et rigtig godt møde med dem.
Sdr. Hygum Hjemstavnsgård ønsker på længere sigt, at samarbejde med CUK. Ikke kun Vejle men alle CUK-
foreninger. De vil gerne, at der kommer Naver til deres arrangement de kalder ”Høstdage”. Det foregår fra
torsdag den 20 til søndag den 23. august 2015. Der er muligheder for, at parkere med campingvogn, og for
”friluftsmennesker” er der plads til at slå telt op. Jeg/HB vil opfordre foreningerne til at drøfte dette emne,
og finde Naver, der vil udøve deres håndværk på stedet. Der er plads til tømrer-smede-snedker-vvs-blikken-
slager, så mon ikke der er nogle, der kunne tænke sig, at være med til, at synliggøre CUK.
Jeg vil på HB’s vegne ønske alle foreninger i ind- og udlandet et godt nytår.
Med kno
Kaj Jepsen, Formand HB.

Mindeord.
Det er med sorg jeg må meddele, at Tommy Christiansen den 5. januar 2015, godt 71 år gammel tog ud på sin sidste
rejse. Tommy var smed, udlært på gasværket i Vejle, og blev indmeldt i foreningen i Vejle den 15. august 1969. Tommy
var således medlem i foreningen i godt 45 år. Tommy har i sin medlemstid beklædt næsten alle tillidsposter i foreningen,
senest som næstformand. Tommy var også aktiv ved Vejles 2 pinsestævner i 1983 og 1989, blandt andet som dirigent. Vi
savnede også Tommy, der var fast mand på fedtmuleholdet efter møderne.
Tommy fik en hjerneblødning for ca. 10 år siden, og efter den tid var det ikke meget, vi så til ham.
Æret være Tommy Christiansens minde
Hans Emborg, Vejle

Det er med stor sorg, at jeg må meddele, at Bøgil Hansen er taget på sin sidste rejse
d. 02. 01. 2015. Bøgil havde arbejdet som tømrer i Norge, hvor han også havde
bosat sig sammen med sin Elbjørg. Da han stoppede sit arbejdsliv, flyttede han
tilbage til Næstved, hvor han blev indmeldt i Hulen. Bøgil var meget glad for at
komme i Hulen, men på det sidste så vi ikke så meget til ham grundet hans sygdom.
Vi vil huske Bøgil som den lune og hyggelige person, han var.
Æret være Bøgils minde.
Finn C. Pedersen, formand Næstved
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Naverbowling
Søndag d. 8. februar kl.14.30 afholder vi Naverbowling i
Mega Bowl, Mellemvang 5, 4300 Holbæk.
Efter overstået dyst tager vi i hulen, hvor vi indtager kaffe
og mad. Alt dette for en pris af 100 kr. pr. pers.
Tilmelding senest 1. februar til Ole på tlf. 23 10 88 42



Tilmeldingsblanket til Pinsestævnet i Nakskov den  23-24-25/5 2015
Navn:
Adresse:
Postnr.:                                       By:
CUK-forening:
Tlf.nr:                                        E-mail:

  Pris Lørdag antal Søndag antal    Pris i alt
Stævnemærke Obligatorisk   75  kr.           XXXXXXX
Huleaften  100 kr.           XXXXXXX
Delegeretfrokost    80 kr. XXXXXXX

  Bustur  180 kr. XXXXXXX
Festaften  200 kr. XXXXXXX

  I alt.             XXXXX      XXXXXXX          XXXXXXX
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Stævnet holdes på Marienlystvej no. 21, 4900 Nakskov
Tilmelding til Henning Brogaard, Rødbyvej 113, 4900 Nakskov
Tlf. 54955665.  Mobil. 24496474.  Email. hebro43@yahoo.dk

Indbetaling Nordea 2190-3885639037      Tilmelding senest d. 10/4 2015
Hele beløbet bedes indsættes på en gang.      Husk navn og forening.
Husk!!!!!  Delegeret tilmelding til Formand Kaj Jepsen

Overnatning:
Skovriddergården Svinglen 4, 4900 Nakskov, Tlf. 54920355.
Doppeltv. 2pers 800 kr. Enkeltv. 700 kr. Sig i er naver.
Hotel Harmonien, Nybrogade 2, 4900 Nakskov, Tlf. 54959190.
Doppeltv. 2pers. 800 kr. Enkeltv. 600 kr. Sig i er naver.
Bed and Breakfast, Midlerkampvej 4, 4900 Nakskov, 1 sal. Toilet på gangen, bad i stuen.
Doppeltv. 2pers. 440 kr. med morgenmad. Tlf. 23305599.
Nakskov Vandrehjem, Branderslev 11, Branderslev, 4900 Nakskov, Bad og toilet på gangen.
Doppeltv. 2pers. 580 kr. med morgenmad og sengelinnet (skal meddeles). Tlf. 54922434.
Nakskov Fjord Camping, Hestehoved 2, 4900 Nakskov. Tlf. 54951747. Sig i er naver.

Program:
Indskrivning lørdag fra kl. 11.00 til 14.30 og fra 16.00 til 17.30.
Fanemarch fra 15 til 16.00 med fotografering, bus kører de dårlige gående.
Huleaften 18.30 til ????
Delegeret møde kl. 10.00 til ????????
Bustur kl. 10.00 til ca. 15.00. Turen går til mindelunden fra stormfloden på Lolland i 1872, og 1930,
derefter til en Western by med camping, hvor der spises.
Festaften fra kl. 18.30 til ???
Gaver gives på delegeret mødet, og ikke til festaften.
Overnatningsstederne ligger inden for 2,5 km. af festlokalerne.
Der vil være mulighed for at købe sandwichs lørdag til billige penge.
Priser på øl, vand og spiritus 10 kr. Vin 50 kr. pr. fl.
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FREDERICIA
Fredericia Naver håber alle er kommet godt over jul og nytår uden alle for mange skrammer. Vi håber også vi ses rigtig
meget i det nye år alle sammen. Og hulens sidste åbningsdag før nytår var jo den 27. dec. hvor vi selvfølgelig hyggede
som sædvanligt. Efter nytår åbnede vi op den 8. jan. Solvejg havde vagt. Og jeg blev denne gang lige til sidste tog af-
gang. Havde jo sagt i ikke sku sidde til midnat uden mig, som de sidste par gange. Den går ikke for eftertiden. JEG GÅR
JO GLIP AF ALT FOR MEGET. Og det var godt det var en oplevelse, at komme med toget til Børkop. Vi Bent og jeg
blev lidt i tvivl om når vi nu kun havde en gammel tog plan fra sidste år, om det nu også holdt i Børkop. Vi kunne ikke se
det på perronen, om toget holdt der.  Der stod en mand med gul DSB vest vi spurgte ham, han forklarede mig, ja den
holdt i Børkop. Så siger jeg spontan, er du nu helt sikker på det???  Hvorefter han svarede. Jaaaaa da, jeg skal da køre
toget. Hvorefter vi grinede noget. Dernæst kom toget og vi kørte af sted. I Børkop steg jeg jo ud og jeg sku gå næsten
hele perronen lang og toget holdt stille imens lidt underligt det plejer jo at køre næsten før vi er steget af. Jeg ville vinke
da jeg kom hen til togføreren, der var mørk derinde. Jeg kunne ikke se ham. Jeg sku jo op af trapperne over på den an-
den side.  Og toget holdt stadig stille og undrende vender jeg mig om, så er der tændt lys ved togføreren, og han smilede
og vinkede. Det var en skøn afslutning på en dejlig aften. Den må jeg hellere tage næste gang igen.:-)
Her den 28. februar kl. 13,00 inviterer Naverforening Fredericia til jubilæums komsammen hvis nogen har lyst til at fejre
det med os er i velkommen
Det er tilmelding pga. mad bestillingen. Senest man. den 23. februar til Solvejg tlf. 42 75 49 75.
Jubilæum har Viola og Bent 10 År.
Solvejg   25 År
Lars      30 År
Åbning dage
Tors 5/2 Hulemøde Kl. 19,00
Lør.  14/2 Brunkål.  Kl. 13,00
Tilmelding Til Solvejg senest ons. 11/2
42 75 49 75
Lør. 28/2 Jubilæum/ hulemøde kl. 13,00
Tors.  5/3 Hulemøde kl.19,00
Med kno S.W.

FREDERIKSSUND
Hulemødet 9. januar 2015.  Denne stormfulde aften hvor stormen Dagmar rasede
uden for vinduerne var der lunt og rart i hulen hvor vi traditionen fik Kogesild. 18
raske svende var samlet denne aften, hvor Anna og Bente atter engang havde tryllet
med sild og kartofler – fantastisk godt gået – det smagte som englene synger. Inge
havde rundet de 60 år i december og var den første til at slå på klokken, derefter kom
Per Bager på banen, han havde været en tur på hospitalet og slider med ryggen efter en
arbejdsulykke, men godt at se han er på rette vej, han kunne sagtens selv slå på klokken
i alt fald. Der var god gang i sangstemmerne denne aften og bl.a. fik vi ”Væggelusen” i
rask tempo. Dette gav anledning til en diskussion om det lille dyr, så vi måtte en tur
over google og se hvordan de egentlig ser ud, disse små væsener som igen er blevet en
plage rundt om i Europa. Kåre havde været på indkøb og købt en 50 liters gryde som
bl.a. skal bruges når vi får besøg af Murerne i februar. De skal have gule ærter i rigelige
mængder, musik af Glarmesteren og hans svende og sikkert også lidt bægerklang – vi
ser frem til det besøg. Næste almindelige hulemøde er 6. februar.
Med kno i bordet
Inge

HOLBÆK
Ved årets sidste møde var 14 der fik æbleskiver og hjemmelavet gløgg.
En god måde af slutte året af på.
”Hovsa”, som nogen måske har læst i bladet, havde Peter 50 års jubi-
læum. Det er ikke korrekt, han havde 50 års fødselsdag d. 21. januar.
Du ønskes et forsinket tillykke med fødselsdagen.
Ebert ønskes tillykke med 85 års fødselsdagen d. 3.februar.
Den 20. marts afholder vi generalforsamling.
TL

HUSK: Lovændringsforslag, forslag til åretsnav samt æresmedlem

  skal være HB i hænde senest 1. marts 2015.
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HERNING
Julehulemøde d.17/12 med flæskesteg, kartofler og rød-
kål. Vagner og Lis havde kreeret den dejligste middag
med et hele. Heldigvis var der forslag om at åbne en fla-
ske rødvin så det blev en rigtig julemiddag. Russerne har
heldigvis ikke lyst til at købe vores flæskesteg, så kan vi
da bare spise den selv. Selvfølgelig måtte vi lige repetere
emner fra vores julefrost/fødselsdagsfest d.5/12 - vi var
enige om, at vi havde haft en dejlig aften med masser af
god mad - men der var for lidt bacon til leverpostejen -
nogle havde opdaget at der slet ikke var noget bacon -
andre som f.eks. mig selv havde ikke bemærket noget så
det gik heldigvis af lige vel. Det forlyder, at Tot han kørte
direkte hjem fra julefrokosten ingen omveje, ingen damer
med på turen - det må have været decideret kedeligt - men
borgmeteren kunne uden problemer finde vejen hjem.
Vores hulemøde gik ikke helt fredelig for sig, for jeg
kunne ikke finde min kuglepen, så Harald måtte pænt afle-
vere hans sudoko kuglepen til mig - men det måtte selvføl-
gelig gøres så den landede imellem benene på ham og jeg
var selvfølgelig villig til at samle op. Når vi nu er ved
Harald og de nedre dele, fortalte at han i sine unge dage
havde været til dansebal med revnede bukser - 20 centi-
mer lige bag på - men „tju haj“ - hvor det gik. Formanden
havde igen været i København ved tøserne, det gik ikke så
godt for han mistede hans pung - måske han skulle over-
veje at blive i det jyske - og holde pungen godt ind til
kroppen. Det forlyder at Nana straks tog affære og cyk-
lede rundt i København og hvor svært kan det være at
finde en pung i København - det kunne Nana bare. Jeg
glemte at fortælle at hun selvfølgelig havde opsøgt diverse
værtshuse omkring Kongens Nytorv og hun fandt den som
sagt. Jeg fandt lige en stak kalendere, som jeg skulle have
sendt ud før nytår - men det sker altså først i dag så und-
skyld forsinkelsen jer der får den per post.
Rigtig godt nytår til alle.
Naver hilsen
Jonna

KØBENHAVN
Som nævnt i sidste nummer, måtte vi med stor beklagelse aflyse julemånedens Andespil og Steg. Der vil blive taget re-
vanche næste gang. Trods aflysningen var stemningen som altid når vi mødes i top til Jule-Hulemødet den 18.12., hvor
vi med nogle afbud var 13 til gratis gløgg og æbleskiver. Hulen (os selv) betalte. Jens fra Hørning havde meldt sin an-
komst, så jeg behøver vidst ikke skrive mere end at det blev en ekstra livlig aften. Endnu engang tak for besøget Jens,
håber du kom godt hjem. Vi glæder os til at se dig igen. Vi havde også besøg af Anette, Inga og Bruno. Den nye Køben-
havner Naven var udkommet, og bødekassen skulle have sin halvårlige tømning, og dog.
Da der har været sommerlukket, så har der kun været 3 1/2 måned til at fodre den, og resultatet var igen imponerende -
nemlig kr. 3.835,50! Flot, flot, flot. Det er naturligvis ikke bøder det hele… Nærmest kom Anette med et overgæt på kr.
14,50. Derefter kom i al beskedenhed     undertegnede og Bruno som nr. 3, med bare kr. 2,00 imellem os. En KÆMPE
tak til alle! Februar måned begynder med Søndagsmesse den 1. februar. Frygt ej at komme, da vi jo som bekendt bl.a.
ikke må tale region i Hulen. Trods mangel på tønden og nok også udklædning i en eller an form end vor normale,

HØRNING
Nytårstaffel 2015
Hørning Naverne holdt Nytårstaffel d 10-1-15 Der var
mødt 11 op i deres fineste klær. Kun én havde husket alle
sine medaljer, og så fik alle de andre en bøde for at
glemme medaljerne. Nå menner; vi er jo også blevet et år
ældre… Vi kom lidt senere i gang end ventet, da en af
Naverne havde fået tid på sygehuset til en undersøgelse.
Så brugte vi den halve time til en hyggesnak. (og en lille
øl.) Kl. 13,30 startede formanden med den sædvanlige
Nytårstale. Denne gang handlede det om huse og balko-
ner, smarte detaljer og kalk og revner i pudsen m. m. m.
Det var jo slet ikke kvinder det handlede om, vel? Der
blev grinet meget enten af talen eller måske mere af for-
manden! Efter det formelle, kom de smarte sild og det
store overdådige pølsebord frem. Der var stor diskussion
om der var mad nok? Det viste sig at Navernes øjne var
mere sultne end Navernes maver. Kun halvdelen blev
spist. Smagen var helt i top. Det havde hulefædrene igen
gjort godt, eller var det en dygtig slagter? Så var der tid til
oste bordet. Der var heller ikke noget at sætte fingre på,
efter pølsebordet var der jo ikke megen sult tilovers, men
det svandt alligevel godt i osten. Der var også et lotteri
med mange fine gevinster. Gevinsterne gik, som altid, til
dem der plejer at vinde. Hvordan kan det være? Der er
nok nogle der har held i sprøjten hver gang. Utroligt nok;
der har sjældent været så livlig snakken og hyggen som
ved denne fest. Fantastisk! Denne gang knækkede mølle-
vingerne ikke af på grund af stormen, der rasede udenfor.
De må være lavet af gode stykker træ, og dygtige, dygtige
gode håndværkere da vingerne blev lavet sidst, fastslog
vores tømrersvend Christian. (eller måske var festen ikke
helt så vild som dengang for mange år siden?!)
Festen sluttede kl. 18,30 for dem fra det sønderjyske.
De skulle nemlig hjem for at se om der også havde været

besøg af Egon dernede. Festen sluttede kl. ??.00
da formanden nu var kørt hjem. Han efterlod
som sædvanlig al rodet, opvasken og en løftet
stemning.
Som set og hørt af én af deltagerne, nemlig
FORMANDEN.



7.

NAKSKOV
Vi ønsker alle et godt nytår, og håber alle er kommet over
fest og ballade. Vi i Nakskov, havde hulemøde allerede d.
3/1, og om man havde glemt det, eller man havde tømmer-
mænd, skal være usagt, men vi var kun 6 der var mødt op,
minus Maria der var dårlig. Jeg kunne meddele, at
Ole ikke ønskede at være medlem mere. Jeg orienterede
om pinsestævne programmet var i bladet, så nu venter vi
kun på, at tilmeldingerne begynder at komme, (3 fra Ran-
ders har tilmeldt sig). Raflingen er kommet i gang igen
(hver 3 fredag). Efter mødet, fik alle travlt med at få for-
benede op i æde truet, til hulefars altid gode mad.
Husk hulemøde d. 6/2.     Rafling d. 20/2.
Fødselsdage:
Henning  d. 2/2.   Juliet  d. 3/2.   Morten  d. 7/2
Med kno i bord  H. B.ølgenaver

LOS ANGELES
Vi ønsker alle navere et Godt Nytår og begynder så på et nyt år. Vores december møde i 2014 startede fint nok, men midt
under middagen gik lyset ud, da vi havde kraftig storm udenfor. Men alle var rolige og vi fandt nogle stearinlys frem og
fik tændt dem og Naver Ole Mouritzen’s datter kom med flere stearinlys, så vi klarede den. Med formandens billygter
fik vi også lys på patioen og i køkkenet.  Vi besluttede efter desserten at udsætte vores møde til januar. Vi havde kun et
uofficielt møde med et par punkter på dagsordenen vi fik stemt om. Vores årlige valg blev så udsat til januar mødet. —
— Nu har vi så lige haft vores januar møde og der kom 27 til torskemiddag og æblekage. Max fangede nytårs torskene
og med Carlsberg og snaps gik snakken muntert. Først afholdt vi vores månedlige møde og dernæst kom så vores årlige
generalforsamling med valg af ny bestyrelse. Alle blev genvalgt undtagen at vi fik ny sekretær som nu er naver Arne

RANDERS
Kort før jul tog Evald på sin sidste rejse. En lille flok fra
Randers var med til bisættelsen. Det var altid hyggeligt,
når Evald var med til travetur eller julefrokost, og han vil
blive savnet. God rejse, Evald. Tak fordi du var her. Vi
havde fuldt hus til nytårs tamtam i Hulen, og alle nød Jans
æbleskiver, som han egenhændigt havde bagt. Flot arbejde
– og hvor var de dog gode. Henning fyldte år, så Freddy
havde sørget for gaver og flag. Fødselaren gav en omgang
uden klokke og fik fødselsdagssangen - selvfølgelig med
chokolade og kager til. Det var en god gang tamtam, for
Elo gav også en omgang, Anne Marie gav en hel flaske
snaps, og Hanne gav småkager. Nogle fik irsk kaffe, og
Peter og Freddy forklarede grundigt vigtigheden af, at
man kunne smage whiskyen – de blev grundigere og grun-
digere… I det nye år må vi vinke farvel til Vibeke, der
flytter til Esbjerg og dermed får for langt til Randers. Tak
for nu, Vibeke. Du er altid velkommen, hvis din vej allige

skal Fastelavn søndag den 14. feb. selvfølgelig markeres. Overblæren ved indtagelse af humplen og fastelavnsbollerne
er i k k e droppet. Gi’ lige et praj om du kommer. Svende-Hule-møde afholdes tirsdag den 24.2., hvor jeg håber at vi
igen skal bruge mere end 2 hænder til at tælle de fremmødte. Det er jo en mødeaften der har laaang historie bag sig. Det
har  Sønderjysk Daw 4 dage efter, lørdag den 28.2. kl. 13.00 så sandelig også. Ikke bare de tilstedeværende sønderjyder
har tårer i øjnene når grønlangkålen, kålpølserne og alt hvad der ellers hører til indtages. En kållosal oplevelse siger
og skriver jeg bare. Hvis du er flau (sulten) bagefter, er du selv skyld i det. Mojn! Sidste tilmelding den 22.2. til forman-
den på tlf. 33 15 09 85 eller mobil 29 85 16 99. Sluttelig indkaldes der hermed til foreningens årlige Generalforsamling
der i år allerede afholdes søndag   den 8. marts kl. 10.30. Indkaldelsen sker i henhold til vedtægterne. Evt. forslag skal
være formanden i hænde senest 8 dage før. Bagefter er der Søndagsmesse.
Arrangementer:
  1.2.    kl. 10.30  Søndagsmesse.                 15.2.  kl. 10.30  Fastelavn                 24.2.  kl. 18.00  Svende-Hulemøde
28.2.    kl. 13.00  Sønderjysk Daw                8.3.  kl. 10.30  Generalforsamling og derefter Søndagsmesse
Med kno i bordet
Niels „2 m“

Brinkland. Afgående sekretær Gari Medford har stået for
posten i flere år. Vi takker for hans store arbejde med at
holde os alle informeret. Ydermere fik vi savet den store
gren af det gamle egetræ, så nu har vi ikke så meget
skygge ved vores picnic borde. Vi havde en ny oplevelse i
Naverdalen, vi fik besøg af et stink dyr, men holdt os pænt
på afstand, man skulle jo nødigt nyde duften af sådan et
dyr. Vi sukker efter noget regnvejr. men fik dog en om-
gang regn der gav sne i bjergene omkring os, men den
forsvandt jo igen, så mere regn er velkommen herovre.
Med Kno
Arne O.

Sne i Syd-Californien
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NYSTED
Hulemøde den. 8. januar. Ved Hulemødet var 10 svende
mødt op, Bruno og Andy arbejdsramte og derfor fravæ-
rende. Der skulle spises 2. dags Gule ærter som var i over-
skud fra festen i november. Oldermanden kunne berette at
der havde været indbrud i hulen sidste lørdag og heldigvis
var der ikke taget noget af værdi, desværre var døren øde-
lagt og måtte repareres. Det blev aftalt om hvem som
skulle tilmeldes Pinsestævnet i Nakskov. Kontingent for
Navervennerne blev behandlet og aftales endeligt på den
kommende Generalforsamling den. 5. marts 2015. Dags-
orden ifølge foreningens vedtægter og på valg er Alex,
Birger, Ib og Ole. Hulefar meldte afbud på næste møde
den. 5. februar hvor han skulle til USA, fungerende Hule-
far bliver Finn Nielsen. Herefter blev udflugten til maj
behandlet og udvalget bestående af Sven Erik og Ole fin-
der ud af hvad kulturelt vi skal opleve denne gang. Birger
ansøger vores lokale genbrugsbutik om et passende beløb
til 15 nye sangbøger til hulen. Oldermanden kunne oplyse
om at der er fire medlemmer som fylder rundt i år Ole og
Birger fylder 70 år, Bruno og Benny fylder 60 år. 2015 er
det år hvor Nysted Naverforening har 60 års jubilæum og
det aftales endeligt på generalforsamlingen om hvordan vi
skal fejre jubilæet og om der skal holdes åbent hus eller
der skal indbydes gæster. Der blev gættet om beløbet i
bøssen og der er som sædvanlig 1 flaske snaps på højkant.
Næste måneds kok er Ole Wiberg. Minderne blev sunget
og det var tid til at gå hvert til sit.
Med kno
Oldermanden.

SILKEBORG
Lørdag d. 6. december blev der, traditionen tro afholdt
julefrokost i Hulen i Silkeborg. Fremmødt var 28 svende,
piger og gæster. Formanden bød velkommen og sagde
værsgo’ til at „angribe“ det dejlige og meget vel-
assorterede tag-selv-bord. Der var alt, hvad hjertet, ganen,
øjnene og maven kunne begære. Lige fra sild til surribs ....
mums. Underholdningen var helt i top. Der blev spillet og
sunget til den helt store guldmedalje. Peter „Edderkop-
pen“ var virkeligt i sit ens den dag. Tror han spillede li-
geså meget den dag, som han sammenlagt gør på 2-3 må-
neder. Så der var gang „træk-klaveret“. Og så havde vi
også sjældent besøg den dag. Nemlig af Mose-Marie.
Hele dagen forløb i skønneste orden. Eneste uheld var en
spildt Kümmerling, der uheldigvis røg udover formandens
ølregnskab. Det kører på stregmetoden ... 1 streg = 1 gen-
stand. Dette er dog skrevet med tusch. Så en del af stre-
gerne blev enten MEGET brede ... ja nærmest utydelige.
Listen blev dog „afkodet“ og dechifreret om søndagen.
Men alt i alt var det en dejlig dag.
Vi nåede så ind i det nye år 2015 og afholdte nytårstaffel
d. 4. januar. Fremmødt var 14 svende og gæster. Forman-
den bød velkommen og takkede for den store opbakning

NÆSTVED
Siden sidst. Vi har fejret formanden, som den 8. december
fyldte 70 år. Han holdt åbent hus i Odd Fellowlogen, hvor
der deltog 65 personer til brunch. Vi havde nogle hygge-
lige timer. Flemming Rønne kunne fejre sin 75 års fødsels-
dag d. 24.december. Flemming havde dog valgt at fejre
dagen under sydligere himmelstrøg. Et stort til lykke til
Flemming ønskes fra os alle i Hulen. Søndag den 14. de-
cember blev der serveret gløgg og æbleskiver i Hulen. Her
deltog 16 personer, der havde en hyggelig eftermiddag
med en rigtig god stemning. Tak til festudvalget som igen-
nem 2014 har lavet nogle gode arrangementer. Til årets
første hulemøde i 2015 bød formanden velkommen til de
15 fremmødte medlemmer, samt Mogens Hansen som et
muligt kommende medlem. Vi startede med 1 minuts stil-
hed, da Bøgil Hansen var sovet ind d. 02. januar. Der bli-
ver holdt fastelavn i Hulen søndag den 15. februar. Der er
brunch kl. 10 med efterfølgende tøndeslagning. Seddel
med tilmelding og pris er sat op. Der indkaldes til general-
forsamling d. 27.03 kl. 18. Forslag skal være formanden i
hænde senest 14 dage før. Dagsorden og regnskab vil
ligge i Hulen.
Med kno
Ove

vel skulle falde forbi Randers. Til hulemødet den 9/1 var
vi 12 deltagere. Bestyrelsen havde haft møde og er kom-
met langt i planlægningen af diverse arrangementer. Til
jubilæet arbejdes der på et festlokale med et godt køkken
og gerne servering, så vi kan koncentrere os om at hygge
om gæsterne og hinanden. Der bliver åbent hus i Hulen
om eftermiddagen og festmiddag om aftenen. Bestyrelsen
holder os orienteret, og invitationerne kommer ud i god
tid. Vi holder fastelavn i Hulen søndag den 15/2, og sidste
tilmelding er til hulemødet den 6/2. Hans klarer tønden,
og undertegnede samt husbond står for forplejningen –
undertegnede vil fremover lytte godt efter, om Freddy
siger ”boller, kakao med” eller ”boller, kakao, mad”…
Vores bowlingtur bliver søndag den 22/3 kl. 11. Bindende
tilmelding til hulemødet det 6/3. Henning har brugt sin
snilde og har lavet nyt skilt til baren omkring stop for
selvbetjening. Han har også været inde at rette priser, for
bestyrelsen har besluttet, at kaffen skal være gratis, og
vinen skal koste 50 kr. Fremover spiser kokken gratis med
til huleaften. Der blev fordelt hulevagter, og Hans tager
den 32/1… Efter den officielle del ringede Henning med
klokken, fordi han havde haft fødselsdag. Tak for skæn-
ken, igen, Henning. Denne gang kunne vi kvittere med
blærerøvssangen. Hanne og Hans stod for det kulinariske.
Vi nød frikadellerne og den stuvede hvidkål – synd for
Jan, han ikke var der. Tak for mad, Hanne og Hans. Næste
hulemøde er fredag den 6/2. Undertegnede kokkererer.
Med kno
Helle



SLAGELSE
Søndag d. 14. dec. 2014 var der Jul i Hulen hvor vi des-
værre måtte undvære vores Hulefar p.g.a. sygdom. Men
alle vi andre fik en herlig eftermiddag med gløgg og æble-
skiver m.m. og tilsyneladende havde Grethe ramt den helt
rigtige ”konsistens” på gløggen, for der var bare tømt til
bunden af gryden. Den efterfølgende pakkeauktion gik
over al forventning, men der var også mange rigtig flotte
og sjove pakker og det hele gav en stor og tiltrængt ge-
vinst til hulen som vi takker meget for. Der skal lyde en
rigtig stor tak til alle som var med til alt det praktiske ved
arrangementet og vi håber at Hulefar bli´r ”Juleklar”.
Nytårstaffel d. 31. dec. 2014: Hulefar var heldigvis blevet
så meget bedre at han, sammen med Linda, igen i år stod
for dette populære arrangement som ingen af os vil und-
være. Det er da også en herlig og kærkommen måde at
ønske hinanden ”Godt Nytår” på. Men som sædvanligt
havde Linda og Hans været alt for gavmilde, så der blev
delt flittigt ud da vi forlod hulen kl. 12:00 efter at have
sunget minderne.
Hulemødet d. 2. jan. 2015 blev indledt med Snedker-
sangen (nr. 30) da vi netop havde set en film om 2 unge
snedkere som udøver deres håndværk med stor entusiasme
og dygtighed. Vi var 7 medlemmer mødt op denne 1. fre-
dag i det nye år. Protokollen blev oplæst. Tilmelding til
Generalforsamling (se nedenfor) blev indledt og vi blev
enige om at starte kl. 18:00 med smørrebrød. Medlems-
listen blev redigeret bl.a. p.g.a. at Mogens ”Skoma´r”
Hansen desværre har meldt sig ud af foreningen. Så var
det tid for det kulinariske islæt og her gik snakken lystigt
selv om vi var flere som foretrak sodavand??? Minderne
blev sunget ca. kl. 21:00 og hulen blev forladt kort efter.
Med kno i bordet.
Erik

VEJLE
Mødet den 30. december var jo så det sidste i 2014, som
vores Formand sagde. Vi skulle jo også lige have en sang,
og det blev nr. 53, Jylland mellem tvende have, som jo
Naverhytten ligger i. Vi var ikke så mange, kun 8. Men
Inger og Strit var der også. Inger lavede lidt let mad, svi-
nekam med rødkål og ost, tak Inger. HUSK DER ER GE-
NERALFORSAMLING DEN 27. FEBRUAR. IND-
KOMNE FORSLAG TIL HANS, 8 DAGE FØR. HYT-
TEN ER VÆRT MED LIDT AT SPISE, SÅ MØD OP,
PLEJER AT VÆRE HYGGELIGT. Håber alle er kommet
godt ind i det nye år. Til sidst et stort tillykke til Erik Ole
Hansen 70 år, og Johnny Lindskjold 25 års jub. begge den
27 januar.
Med kno Lis

SØNDERBORG
Så blev der lige taget hul på et nyt år. Ved det første hule-
møde var der mødt 6 medlemmer. Vi startede med en
sang, ikke så meget nyt fra formanden, og sluttede med
Susies forlorne hare med flødekartofler. Vi afholder gene-
ralforsamling fredag den 6. marts kl. 19.00. HUSK at kon-
tingentet skal være betalt, hvis du ønsker stemmeret. Mød
op og giv din mening til kende. Fredag den 13. februar er
der i anledning af Regnars 80 års fødselsdag, åbent hus
i Hulen fra kl. 11-17. Tilmelding til åbent hus skal ske til
Inga på tlf. 74 48 66 40.
Med kno Jette

STOCKHOLM
I november måned var vi 24 personer til den årlige gås-
middag, og som alle andre år var gæssene møre og fine, vi
gratulerede Felicia med sin fødselsdag. De sidste gæster
gik først i seng kl. 2 om natten, men da var jeg ikke med.
Den 13. december var vi samlet til Lucia og julebord med
gløgg, sild, jansons fristelse, svensk juleskinke og små
varme retter, og med diverse kolde ting at skylle efter
med. Nu vil vi fra Stockholm ønske alle et fortsat godt
nytår.
D. 07.02.15. Årsmøde kl. 13.
D. 21.02.15. Slå katten af tønden.
D. 28.02.15. Gesællaften kl. 13.
Med kno Onkel Anders.

Kommende arrangementer i Slagelse:
2. jan. kl. 18:30: Hulemøde
6. feb. kl. 18:30: Hulemøde
20. feb. kl. 18:00: Generalforsamling – S.U.
senest d. 06.02.2015 til Erik – 23353496 –
eha@gladeliv.dk
6. marts kl. 18:30: Hulemøde
10. april kl. 18:30: Hulemøde
1. maj kl. 18:30: Hulemøde
5. juni kl. 18:30: Hulemøde

til hulen. Alle ønskede hinanden godt nytår og et glas
champagne af fornem kvalitet og kransekage. Vi fik gang i
sanghæftet ... og selvfølgelig „Minderne“ vel-
akkompagneret af Peter „Edderkoppen. Formanden over-
rakte en flaske Gammel Dansk til Niels Peter ... som tak
for hans længe og gode arbejde som kasserer. Den blev så
sendt rundt af Niels Peter til de interesserede. Fra Silke-
borg skal lyde et godt nytår til alle. Og en tak for det
gamle.
Med kno Michael

9.
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                   GLARMESTEREN
og hans svendeog hans svendeog hans svendeog hans svendeog hans 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

ÅRHUS
Når i læser dette har vi alle veloverstået julen og nytårets
trængsler, med at spise alt det gode mad og en flaske vin i
ny og næ, og måske også veloverstået den første sne enten
i haven eller på skiferie. I Århus naverne havde vi det
sidste hulemøde før jul, hvor det er tradition at vi skal
have æbleskiver og solbærrom i rigelige mængder. Såle-
des også i år. I formandens åbningstale kom han ind på de
forestående begivenheder sammen med familien og den
fred der samler sig omkring julen og nytår. Der var kom-
met hilsener fra flere af vores medlemmer som på grund af
deres bopæl i udlandet ikke kunne være tilstede, det var
familien Lønstrup i Julianehåb, Viggo Reiffenstein i Tan-
zania og Preben Nissen i Brasilien som for tiden var på
arbejde på en båd i den Mexicanske golf. Vi siger mange
tak og håber i også har haft en god jul. Til det sidste hule-
møde inden jul bliver juleøllet X-massen frigivet i hulen,
en rigtig god ordning, og den blev drukket med velbehag.
Endnu en tradition er det at bødekassen skal tælles op,
men forinden havde vi et lille væddemål, om hvem der
kunne gætte indholdet i bødekassen, og der blev gjort
mange væddemål. Kassen blev talt op, og den tætteste på
beløbet, var Else Westergaard der kom nærmest med et
bud kun 16 kr. fra det rigtige beløb, tillykke med puljen.
Møder i februar
13. februar Hulemøde kl. 20.00
28. februar Gule ærter og bankospil kl. 19.00
Århus Naverne
Ole Lindeborg

ÅLBORG
Hulemøde 7. januar 2015. Denne Huleaften blev indledt
med, at Arne kunne byde 2 gæster (kommende svende?)
og 13 glade svende velkommen til årets første Hulemøde.
Gæsterne måtte dog hurtigt forlade Hulen, da ”lyset” blev
tændt, hvorefter Arne bevægede sig over i både lyrikken
og historikken samt udtrykke glæde over, at vi igen kunne
samles i Hulen. Så var det noget med ”Knuds dag”: Knud
er søn af Erik Ejegod, Knud myrdes af fætter Magnus,
Danmark til Eideren, tabet i 1864 og Sønderjyllands tilba-
gekomst til Danmark i 1920; så tilbage i tid igen, idet
Sankt Knud - ophøjet til helgen i 1169 - ”rydder julen”, så
glem alt om, at julen varer lige til påske!! Arne minder os
om, at denne Huleaften er sidste aften inden generalfor-
samlingen og håber på stort fremmøde til generalforsam-
lingen. Desuden erindrer Arne os om forestående Nytårs-
taffel den 24. januar med start kl. 13, og det viser sig via
allerede tilmeldte, at vi bliver rigtig mange denne dag;
herefter synger vi ”vær velkommen Herrens år …”, og
gæsterne - John og Henrik - inviteres ind i Hulen. Vi får
herefter ”besat” de kommende 3 åbne lørdage i januar og
februar med friske hulevagter - og tak for det! Så blev det
spisetid: Kogt torsk med ”hele svineriet” tilberedt af Kurt
og Svend-Erik med sporadiske bistand af indtil flere
svende – herligt måltid!!! Grundet forestående fødselsdag

- vist nok noget ud i fremtiden - slår Kurt på klokken, og
ritualet gennemføres med en vis tyngde, hvorefter Henrik -
han er da godt nok lærenem - kopierer Kurt, og må ligele-
des iføres kasket og modtage blærerøvs-sangen. Så synger
vi nr. 32/ ”Naver kæk …”, nr. 15/”I et vinhus …” - vist
nok Bjarnes foretrukne sang - og derefter nr. 74/”Jeg el-
sker livet …”. Så slår Bjarne på klokken på vegne af en
kammerats og forventet kommende navers pludselige død
i Thailand. Vi var nu nået til lotteriet, og med et godt salg
til følge, men det kostede også Hulen 11 flasker vin!!; og
så synger vi ”Når samlet er vor naverflok …”. Der kom-
mer godt gang i ”historierne”, og vi slutter en dejlig aften i
Hulen af med at synge ”Åh, disse minder …”.
Med kno
Leif sekretær

SAMSØ
Samsø Naverne ønsker alle et GODT NYTÅR.
4/1  Hulemøde. De trofaste 10 stk. mødt op.
Vi havde travlt med at planlægge vores
kommende Nytårstaffel den 17/1 kl. 11:00
MØDER.
1/2    Hulemøde.      22/2   Søndagsmøde.
1/3    GENERALFORSAMLING kl. 16:30. Brunkål.
           Indkomne forslag til Formanden 14 dage før.
Med kno Jørn.   
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www.naverne-CUK.dk
HOVEDBESTYRELSEN:

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

Formand: Kaj Jepsen, Münstervej 36, Strib.
DK-5500 Middelfart.
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@yahoo.dk

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

Hovedkasserer: Frode Zachariassen
Præstemarken 10A · DK-8653 Them.
Tlf. 8684 9268 · E-mail: hovedkasserer@gmail.com
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. 2086 3931 · E-mail: ovegraae@naverne.dk

Chefredaktør: Richard Schmidt
Skanderborgvej 13A1, DK-8362 Hørning
E-mail: naverne@gmail.com. Tlf. 8692 2901
Mobil: 2160 6792. Deadline 10. i måneden.

Hjælperedaktør: Hans Emborg
Højtoft 8, Grejsdalen, 7100 Vejle.
E-mail: h.emborg8@gmail.com. Tlf. 7583 0901 · 4092 9705

Udstillingsvogn: Udstillingsvognen står i Roskilde.
Henv.:
Carl Otto Enevoldsen, Hedevænget 8, 1tv., 4000 Roskilde
Mobil: 40 35 50 56. Email: carl-otto@live.dk

Arkiv: Henvendelse til: Vagner Sørensen,
Egevænget 1, DK-8382 Hinnerup.
Tlf. 4094 2619 - 4093 1963 - E-mail: vagner8382@gmail.com

Produktion: imprint grafisk: 5572 6692



AFSENDER:
Formand for CUK
Münstervej 36, Strib,
5500 Middelfartx

  Byggefirmaet
 Lundbjergvang Aps

Solbjerg

www.byggefirmaet-johansen.dk

bj@byggefirmaet-johansen.dk

Om- og tilbygninger
    Nye vinduer - tag og k¯kkener

Tlf. 86 92 61 22    mobil 30 95 06 65

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

Her er plads til din annonce....
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