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14. oktober 2010
Otto Hansen 90 år
Otto har boet i Borås 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, men var der ikke engang, hvor han blev efterladt på en raste-
plads af Moselbussen, men han er kommet sikkert hjem hver gang. Vi håber
snart at se dig igen i Århus, så vi kan ønske dig tillykke med fødselsdagen.
Århus Naverne
Ole Lindeborg

OTTO HANSEN 90 ÅR
ÅBENT HUS

I anledning af min 90 års fødselsdag vil det glæde mig om i vil fejre det med mig
lørdag 17/10. fra kl. 15.00. Man må gerne komme senere.
Tilmelding nødvendig på mail: hanne.samuelsson@me.com
Der er desværre ingen sovepladser i hjemmet, men man kan overnatte på
vandrerhjem, hotel eller campingplads.
Venlig hilsen Otto

Otto Hansen, Borås 90 år
Otto Bernhard Hansen, Borås, Sverige er født den 14. oktober 1925 og rejste i sin ung-
dom til Sverige og endte som brugsforeningsuddeler i Borås til han gik på pension. Har
været mangeårig formand i Borås foreningen. Vi kender Otto som et meget venlig menne-
ske og man keder sig aldrig i hans selskab. Trods hans nu høje alder er altid Otto selv-
skrevet hos naverne, han har deltaget i pinsestævnerne og er en ivrig debattør ved delege-
ret møderne og har deltaget i moselturen i mange år. Vi er mange som har besøgt ham i
hans hyggelige lejlighed i Borås og har overnattet flere gange i hans hyggelige hytte langt
inde i skoven ved en lille skovsø og nyder hans store gæstfrihed og omsorg og tænker
tilbage på de mange gode stunder derfra. Jeg tænker tilbage den første gang hvor jeg
mødte Otto, det er for 31 år siden, hvor vi havde lavet en tur til Mosel i tog, turen blev
helt specielt med masser af sjove oplevelser og indtryk.  Deltagerne på turen besluttede at
de ville til Mosel igen næste år og Otto ville selvfølgelig med, jeg tror også at her var
kimen lagt til at Otto nu blev en trofast gæst hos de jyske navere.
På Lis og egne vegne der kender Otto særdeles godt, vil jeg ønske vores fødselar en god
90 års dag og at vi ser ham fremover mange år endnu og med et stadig godt helbred.
Vagner Kviesgaard Sørensen, Herning
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FØDSELSDAGE TAK - TAK - TAK - TAK

JUBILÆUM

D. 01.10.2015 Bengt Högberg     København
40 år Strandboulevarden 123, 3. tv.

2100 København Ø

D. 01.10.2015 Sten Sjøgren    Slagelse
60 år Borrebyvej 39

4230 Skælskør

D. 09.10.2015 Grethe H. Andersen   Slagelse
70 år Lovsøvej 11
NV 4230 Skølskør

D. 14.10.2015 Otto Hansen    Borås
90 år Johannelundsgatan 13

S-50640 Borås
Sverige

D. 15.10.2015 Bjarne Madsen   Holbæk
60 år Elmegården 63

4450 Jyderup

D. 15.10.2015 Arne P. Nielsen   Ålborg
60 år Tranevej 9

9280 Storvorde

D. 25.10.2015 Erik Philipsen    Fredericia
75 år Indre Ringvej 221, 2tv.

7000 Fredericia
D. 07.10.2015 Jan Harry Frederiksen   Randers
10 år Skovbakkevej 6
NV 8870 Langå

Johnny Wimmelmann, Vejle

Det er med sorg, jeg må meddele, at foreningen i Vejle har
mistet et medlem. Johnny Wimmelmann tog den 15. august
2015, 64 år gammel, ud på sin sidste rejse.  Johnny var
sømand og sejlede hele sit aktive liv, indtil han i 2004 blev
syg. Johnny blev fløjet hjem fra Middelhavet og kom ikke
senere til søs igen.
Johnny blev meldt ind i foreningen i Vejle i 1998 og var
således medlem i knap 17 år. Johnny deltog i foreningens
aktiviteter, indtil sygdommen forbød dette.
Æret være Johnnys minde.
Hans Emborg, Vejle

Mindeord
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Af hjertet tak til de gode NAVER-personer der huskede min
80 års fødselsdag d. 25. august 2015.
Harry Frankær, Vejgården 6, 4160 Herlufmagle.

Tak for al opmærksomhed i anledning af min
90 års fødselsdag.
Med kno i bordet
Otto Madsen, Stockholm

D. 21.10.2015 Henning Jakobsen    Silkeborg
10 år Bangvej 6

6840 Oksbøl

D. 26.10.2015 Claus H. Krems    Silkeborg
25 år Østerild Byvej 57C, st.

7700 Thisted

D. 28.10.2015 Hans Jørgen Nielsen   Randers
10 år Bjerregravsvej 69
NV 8920 Randers NV
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Naverne-cuk.dk
Navernes hjemmeside har gennem en del år haft samme struktur og uændret visuelt udseende lige-
som meget indhold stammer tilbage fra den gamle hjemmeside.
Jan-Erik og jeg er derfor nu i gang med en opdatering, så alt indhold bliver gennemgået. Vi vil der-
for ændre opbygningen til en mere logisk struktur, ikke blot for Navere men også for andre, der
måtte besøge hjemmesiden, så det bliver lettere at finde de ønskede informationer. Vi vil løbende
informere om disse ændringer på hjemmesiden.
Foreningsoplysninger vil i den kommende tid blive opdateret, så de svarer til det, der stod i adresse-
listen i Svenden i august 2015.
Kalenderfunktionen er kommet godt i gang og vi har aftalt at når et nyt nummer af Svenden er ud-
kommet vil Jan-Erik gennemgå foreningsmeddelelserne og opdatere kalenderen, hvor et arrange-
ment mangler eller står til at være ændret. Derudover har alle foreninger får tilsendt en mail med
adgang til kalenderen, så foreningen selv kan holde den opdateret – og hvis der ønskes hjælp står vi
selvfølgelig gerne til rådighed. Hvis vi skal lægge hulemøder og andre arrangementer ind for for-
eningen, så send venligst en mail med de ønskede informationer.
For at mails når frem (hvis en af os f.eks. skulle være på ferie) bedes mails vedr. hjemmesiden sendt
til web@naverne.com (som sender til Jan-Erik og Ole Michael, så vi begge får den).
Adresseændringer fra foreningerne bedes sendt til adr@naverne.com (som sender til Frode
Zachariassen (Hovedkasserer), Richard Schmidt (Chefredaktør), Kaj Jepsen (Formand), Jan-Erik
Johansen (Næstformand), Hans Emborg (udsender Svenden) og Ole Michael Strange (vedligeholder
CUK’s medlemsliste). På den måde sikrer vi, at alle har fået informationen).
Mange Naverhilsner, Ole Michael, webmaster

Hygum Hjemstavnsgård
og Hjemmesiden

Som nogen i CUK har opdaget og også besøgt i løbet af sommeren, har HB indledet et sam-
arbejde med Hygum Hjemstavnsgård. Dette samarbejde, skulle gerne udvikle sig til noget
rigtig godt. HB. vil derfor opfordre alle foreningerne i CUK om, at bakke op om dette pro-
jekt og komme og deltage i de arrangementer som der i løbet af året vil komme. De vil blive
sat i kalenderen på hjemmesiden og beskrevet yderligere under Hygum Hjemstavnsgård li-
geledes på hjemmesiden.
Hvad angår hjemmesiden, så har Ole Michael og undertegnet arbejdet intenst på den i løbet
af sommeren, men vi mangler lidt i nu. Så er der noget, som i de enkelte forening der mang-
ler eller vil have tilføjet? så giv lige Ole Michael eller mig en mail om dette,
så vil vi få det rettet eller tilføjet.
Men Årets Naver, skulle nu være på plads med
rejse beskrivelser tilbage fra 1975. Man kan læse
deres rejse beskrivelser ved,
at klikke på linket til den enkelte person.
Med kno i bordet
Næstformand
Jan Johansen
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Moseltur 2015

kan laves af ædelsten. Man forstår også godt at tingene er dyre, når man
hører, hvor stort et arbejde det er at forarbejde det. Efter besøget på
museet kunne man selv gå tur i Cochem. Efter tilbageturen var der grill-
aften. Geert og Freddy stod for grillen. De fik endda hjælp af en hollæn-
der, der gerne ville grille. Han hyggede sig og ville gerne være med til
næste år. I år var Haldur med. Harmonikaen var også med, så der var
musik, sang og dans også.
D. 29. var der udflugt til Andernach, med efterfølgende sejltur til ver-
dens højeste koldtvands geyser. Den kunne springe op til 60 meter i

højden. I Andernach var der guide med på rundturen. Byen er meget gammel og meget
interessant at høre om. Tiden fløj bare af sted, så vi nåede hverken på museum eller at
få frokost inden sejlturen til guisiren. Vi skulle jo også nå bussen tilbage til vores fest-
aften kl. 19. Tilbage i Mesenich nåede nogle af os lidt kaffe, øl eller vin samt hjemme-
bagt kage til pumpfesten, som blev holdt på torvet i Mesenich. Til festaftenen optrådte
Ole lige med et af sine sjove indslag. Geert fik også en lille rolle. Det blev også en

hvor vi samledes i den historiske Zenthauskeller. Der var bare hygge med dejlig
kold hvidvin, musik og sang. Vi fik lige et festligt indslag af nogle tyskere, som
lige viste deres evner som sangere. Vi måtte også tilbage til Mesenich for vi
skulle jo til Cochem til vinfest og festfyrværkeri. Fyrværkeriet er som altid en
fantastisk oplevelse. Det kan slet ikke beskrives, men skal opleves. Dejlig tur.
De var også god dansemusik både frem og tilbage. Freddy syntes åbenbart at
sejlturen var for kort på hjemturen så han stod ikke af i Mesenich. Men skipper
ville altså ikke have ”let fordærvelige varer“ med eller også kendte han Freddy i
forvejen, så han blev pænt sejlet tilbage igen. Ja hvad gør man ikke for at vække
opmærksomhed.

rigtig hyggeaften og så må vi ikke glemme
Margits gode mad. Den går vi aldrig fejl
af. Vi husker den lang tid efter hjemkom-
sten, for vi tager som regel et par kilo på
under opholdet.
D. 30. Efter morgenmaden var der traditio-
nen tro vinsmagning i Werners kælder. Nu
ved vi jo at vinen altid er god, så i stedet

for smagningen gik vi over vinmarkerne til Senheim. På denne tur er der også mange interessante indslag. For at nå til-
bage til middagen kl. 12 var vi nødt til at gå den korte vej tilbage til Mesenich. Kl. 13 var der afslutning, hvor fanerne
skulle føres ud og nationalsangen synges. Herefter samledes vi sammen med personalet hos Zerwazi-Zenzen for at synge
minderne. Der blev også samlet drikkepenge ind til personalet i Freddys kasket. De blev meget rørt over at modtage
pengene. Vi andre blev lidt triste til mode over at tænke på, at Moseltreffen snart nåede sin afslutning. Hvor er tiden
blevet af. Den går for hurtig når man har det godt. Vi skulle jo også lige besøge en af Tysklands ældste byer: Beilstein

Onsdag d. 26. august 2015 startede K.B., Freddy og jeg kl. 3.30 om natten, vores længe ventede Moseltur. Vores tur gik
fint hele vejen, og vi nåede Mesenich 10 timer senere.
Peter, Jytte og Bente kørte en halv time senere end os fra Randers, men de kørte ind i en del kø og da Peter gerne vil se
naturen omkring sig, tog det 18 timer for dem at køre turen. Det var dejligt at komme ned til varmen, ja det var næsten
for meget af det gode. Op til 36 og det gode vejr fortsatte lige til vi skulle hjem igen. Rart at komme ned og hygge sig
med gamle venner og bekendte. Desværre var der ikke ret mange med bussen fra Danmark i år. De der er blevet hjemme,
er gået glip af et godt arrangement. Håber på mere tilslutning næste år.
Torsdag d. 27. var vi på hyggetur i Cochem, mens vi ventede på bussen.
D. 28. mødtes vi alle til morgenmad hos Margit. Herefter var der traditionen tro faneindmarch med sang og velkomst.
Kl. 10 var der afgang med bussen til Cochem. Her var der rundvisning på ædelstensmuseet. Ja, det er utroligt, hvad der
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D. 31. tog vi afsked med buspassagererne til Danmark. Herefter gik K.B. Freddy og jeg en tur langs Moselfloden til
Briedern. Her spiste vi frokost og nød udsigten og at se sejladsen frem og tilbage på Moselfloden. Vi gik tilbage gennem
vinmarkerne. Det var en meget varm tur, så det var rart at sætte sig på terrassen hos Margit og nyde et par kølige drinks.
Vi var 13 tilbage til at nyde Margits gode aftensmad. Margit gav herefter en dram som bestod af en dejlig kold dansk
akvavit. De fleste af os skulle hjem næste morgen. Inga og Anton fra Sverige blev en dag mere. Imponerende at Anton
selv kørte hele vejen.
D. 1. Efter et godt morgenmåltid tog vi afsked med Mesenich med vemod. Selv himlen græd. Vi havde temmelig meget
regn hjemad, som først sluttede omkring Hamborg. Ellers gik turen godt. Vi var hjemme kl. 19.50. Vi takker mosel ko-
miteen for deres gode arrangementer og det store arbejde de gør for at tilfredsstille andre.
Referent Bitten Randers.
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FREDERIKSSUND
Svendeaften den 4.september 2015.

FREDERICIA
Fredericia har været lidt stille herinde pga. Skriver karlen / Formanden har været u disponibel pga. sygdom.
Næstformand Niels Mortensen Tlf. 29 47 00 12 har taget over indtil jeg forhåbentligt snart kan komme dertil i hulen igen.
Jeg vil meget gerne komme med en stor opfordring til alle vores medlemmer til at møde op i hulen. Tit er det jo de samme
Tordenskjolds soldater der kommer, men vi er jo ikke så mange efterhånden. Og skal hulen blive ved med at bestå, bliver
vi nødt til at hjælpe alle i flok. :-)
Hulemøder: Tors. 1. okt. Kl. 19,00 generalforsamling.
Lør. 10. okt. Kl. 13,00. Ål / stegt flæsk hvis ikke man kan spise ÅL.
Tilmelding senest 5. okt. Til Niels tlf. 29 47 00 12.
Lør. 24. okt. Kl. 12,00.  Hulemøde.
Tors. 5. nov. Kl. 19,00.  Hulemøde.
Med kno S.W.
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Igen var der et pænt fremmøde i hulen. Vi havde besøg af Onkel Anders og hans sø-
ster til trods, at Onkel Anders var lidt træt efter turen til Mosel. Men vi vældig galde
for, at han tog sig tid til, at besøge os.
Det var ellers Poul-Berg & Gunner Vilhelmsen, der havde hulevagten. Men da Poul-
Berg var forhindret måtte den nye hulefar træde til i stedt for. Det blev en aften, hvor
klokken fliget blev brugt. Vi siger tak til Carl-Otto, som havde fået lavet en ramme med
hans udnævnelse som årets Naver og til Jan og Karre for de dejlige kølige drikke.

Husk!! Næste gang er huleaften den 2.oktober 2015 er flyttet til kl.19:00.
Dette skyllets, at vi skal have indviet CUK-Frederikssunds nye ”Lade”, og
som Carl-Otto Enevoldsen vil give til CUK-Frederikssund.
CUK -Frederikssund ønsker tillykke med fødselsdagen til
Poul-Erik Christoffersen den 9.oktober 2015
Kurt Rasmussen den 21.oktober 2015
Anita Bondy den 31.oktober 2015
Med kno
Jan Johansen

Fra Dagbladet Holstebro

Naver på museum
Vinderup: Indtil sidste år gik Anders Baumann på valsen som smed.
I 3 år og 1 dag var hele verden hans læreplads. I dag er han nyansat
som smed på Frilandsmuseet Hjerl Hede, hvor han kan boltre sig med
både gamle og nye smedeopgaver.  Dels i museets historiske smedje,
dels i den tidsvarende i kulisserne. Derudover skal han varetage en
række praktiske opgaver. Anders Baumann er naturligvis med til at
tage imod sine vandrende kolleger, når det går løs med Danmarks
første internationale arbejdsstævne på Hjerl Hede 13—27.september.
Under Campen vil der være aktiviteter for børn og unge. Skoleklasser
fra 4.-9. klasse tilbydes et særligt forløb. Indtil nu har 900 skolebørn
meldt sig til at gå på valsen. Frilandsmuseet indbyder Europas
vandrende håndværkssvende med det formål, at udveksle fag og kultur under inspiration af det specielle miljø
som Frilandsmuseet Hjerl Hede byder på, og derved sætte et tiltrængt fokus på det gode håndværk.
pcb
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HØRNING
Hulemøde i Hørning 4. september 2015. Startede kl 19,00 dvs. formanden kom for sent. Han var forvirret i hovedet
efter den lange køretur, så mødet blev startet lidt bagvendt, men det blev det så rettet op på. Vi havde et par ting på pla-
katen under det officielle. Der blev evalueret omkring Fugleskydningen, der var stor enighed om at dagene var gået godt.
Der var enighed om der skulle være færre og mere brugervenlige gaver både til fugleskydningen og amerikansk lotteri.
Der blev talt om vi skulle til at have udsendte soldater med i CUK, men det var det enighed om at de falder uden for det,
vi kalder for vort område. Christian fortalte lidt om Hjerl Hede, og han vil være der hele perioden. Det bliver en stor
opgave for CUK Naverne at vise sig frem deroppe. Vi håber der kommer mange derop. Så kom vi til ferieminder: Jens
og Karen lagde ud med at slå på klokken, da han lige havde haft fødselsdag. Han havde haft en hyggelig dag på cam-
pingpladsen med mange besøg. Så fortalte han om hans Rullefald over en usynlig sten på 80 cm i højden. Han kørte på
skadestuen, der parkerede han på hospitalets parkering. Ved udgangen virkede automaten ikke, og han kørte hjem. Efter
nogle dage fik han en regning på kr. 675,- han klagede og fik at vide han blot skulle have brugt en anden automat. Hvor
skal man vide det fra? men regningen blev nedsat til kr. 24,-. Senere faldt han ned af en stige nede på havnen i Århus
hvor han arbejder som frivillig på Søfartsmuseet, der knækkede han kravebenet og må nu kun sove på ryggen i 6 uger,
synd for Karen og underboerne, høreværn påkrævet. Karen har så været sygeplejerske for Jens, men der blev også tid til
at de kom en tur til Gudenåens udspring, en god tur og god madpakke. Christian har været på arbejde i Ribe Vikinge-
center hele sommeren, men var en weekend på Hjemstavnsgården Süderhygum. Det var hyggeligt og god forplejning.
Godt arengement. Så bryder Kalle ind, skal vi ikke snart have noget mad da der er flere her der ikke har fået aftensmad
endnu. Det var kærkommen for vore tomme maver. Flemming og Conni fortalte om deres tur til Bremen blot for at
trække et dankort igennem en automat, da et barnebarn skulle leje en bil! Depositum kunne ikke betales kontant, så
måtte der handles hurtigt. Lang tur på én dag. Han var også i Kuffstein der var det alt for varmt 35-36 grader, også i bjer-
gene, så ingen hjælp at hente der. Så til Mosel og Lüneburger Heide. Tidligere på året var de på Korfu, alle tiders tur,
hotel med mange stjerner. Kirsten og Herbert var med på Moselturen. Igen alt for varmt. De var på byrundtur hvor
guiden snakkede alt for meget. Højdepunktet var nogle koldtvandsgeysere i et øde område, De skød vand op i 60 meters
højde ved hjælp af naturlige gasforekomster i undergrunden. Spændende at høre om. Bente og Kalle havde en mega-tur
til Paris. Startede kl. 2 om morgenen til Rosenburg am den Tauber, hvor der skulle købes julepynt til barnebarnet. (I
denne by fejrer man jul hele året.) Der overnattede de, men aftensmaden skulle nydes på en udendørs restaurant, bordene
var stillet op på et kæmpe kloak dæksel, puha, så med lidt held fandt de et hjørne hvor stanken var udholdelig. Så videre
øst på til Paris 400 km uden en eneste by. Det var specielt. Ankom til Disneyland, hvor de boede i David Kroket Range,
stor oplevelse. Kalle manglede sin værktøjskasse, da der var nogle skæve låger og andet der trængte til en kærlig hånd,
men han måtte vente med arbejde til han kom hjem. Så skulle de ind til Concorde pladsen for at modtage Team Hørning
og svigersønnen der havde kørt til Paris på Cykel 1200 km på 6 dage. Flot arbejde. Heidi var guide i Paris: 19000 skridt
på en dag. Så trængte de også til at komme hjem igen, fin tur. Derefter havde de ”Landferie” i Øster højst med meget
arbejde. Anne og Niels har holdt Cirkusferie i Øster Højst. Ferien var koncerteret om at få Cirkusvognen gjort beboelig
til vinteren, så var det rart med Kalle og Bente der kunne gøre arbejdet, utroligt hvad der kan gøres med menneskehæn-
der. Flot arbejde. Billed serien gik der koks i. Billederne var totalt rodet sammen, det var nok Cirkusnissen der havde
været på spil. En hyggelig aften sluttede ca. kl 23. Så var vi nogle der havde ret langt hjem.
Skrevet af Niels Vase

HERNING
Hule møde d. 19/8. Vi var 11 der havde valgt at tilbringe denne aften i fællesskab med hinanden. Vi manglede desværre
Jørg, men hans hustru meddelte, at han havde lovlig fraværende, fordi han var ude hos en anden dame!!! Vi havde haft
lidt problemer med at få planerne for madlavning til at falde på plads efter sommerferien - men hvad nød er der, når vi
har vores formand, for han kan åbenbart altid frembringe en gang „formands koteletter“ - gryde koteletter med løg og
porer - det smager herligt. Vi har lovet ikke at fortælle Lis, at Vagner spiste 3 koteletter - hun er vist nok lidt bange for
hans udseende - men vi kan hilse og sige at han fortsat ser godt ud. Tørste, det skulle vi heller ikke for Lilly og Harald
havde regnet ud at der var overskud fra festen hos dem i sommer så de donerede vin til maden. Mon der overhovedet var
penge tilbage til værterne - men tusind tak. Formanden havde sørget for at medbringe rødvin til hjælperne fra festen hos
Lilly og Harald - sønnen, svigerdatteren og genboerne - som Lilly og Harald lovede at overbringe.
Vi har modtaget et meget flot stykke værktøj fra Sverige - en stor flot saks. Otto Borås har doneret den til os, efter datte-
ren havde pudset den fint og flot. Hvad mon historien er omkring saksen er - det ved Otto helt sikkert, så vi glæder os til
at høre nærmere. Så lidt snak om den kommende Mosel tur, som sædvanligt var vi stærkt repræsenteret fra Herning med
både chaufør og øvrige deltagere. God tur til alle.
Naver hilsen Jonna
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ODENSE
Hulemødet i sept. måtte vi aflyse, da der vist var flere som
skulle se fodbold.
Men vi har jo GULEÆRTER DEN 2. OKT. Så skynd jer
at melde jer til. Ole laver ærterne, og vil købe de lækre
grise haler. Der er også andet kød. Så kom frit frem. I kan
melde til hulemor 26283538, så giver jeg besked videre.
De bedste hilsener Pigen fra Fyn.

NYSTED
Hulemøde den. 3. september 2015. Ved aftenens første
hulemøde efter sommerferien var 11 svende mødt op. På
dagsorden var det kommende 60 års jubilæum den. 16.
oktober 2015, vi enedes om menu og hvem som skulle
inviteres til festen. Birger sørger for at der er penge til
rådighed, Richard laver indbydelser og Finn sørger for at
forklæderne er rene og pæne. Jubilæet holdes på datoen
fredag den. 16. oktober kl. 18:00 i Stoppestedet som er
booket til dagen. I oktober står hulefar for forplejningen
og hvad vi skal have at spise forbliver en hemmelighed
indtil dagen. Onsdag den 4. november spises der Gule
Ærter som sædvanlig ved denne tilbagevendende begiven-
hed og det er kl. 19:00 at gæster og pårørende skal ind-
finde sig i Stoppestedet, svendene møder allerede kl.
17:00 i hulen hvor vi afholder møde inden festen. Sven
Erik lovede at indkøbe ølglas fra genbrugsbutikken inden
næste hulemøde den. 1. oktober.
Aftenens menu var hakkebøf m/løg, tak til Anne Lise som
havde været aftenens kok, en velsmagende middag som
blev rost af svendene. Minderne blev sunget og vi gik
hvert til sit efter en hyggelig aften.
Med kno
Oldermanden

KØBENHAVN
Efter endt sommerferie - våd som tør (ovenfra), begyndte
vi efteråret den 6.9. med Søndagsmesse. Vi var 7 der
havde mange gode timer, da vi først lukkede kl. 16.30.
Men det var også længe siden vi sidst var sammen. Så
næsten et møde med kost (særlig TAK til Jonna) og logi. I
oktober måned ligger vi igen ud med Søndagsmesse den
4.10. og da vi jo bl.a. ikke må tale om religion, er der intet
at frygte. OPFORDRING gives hermed til at komme
til Jubilardag lørdagen efter, den 10. oktober. Da skal vi
nemlig behørigt fejre vor gode nav Bengt Högberg, der
den 1. oktober rundede flotte 40 år som nav i CUK. Den
Gyldne Bog skal frem og Bengt har fået en jubilæums-
mønt i det runde bord. Kom og giv Bengt en minderig dag
der begynder kl. 13.00. Det er ikke længere så tit et sådan
jubilæum i naverne kan fejres (næste gang hos os er om 3
år). Sidste tilmelding til undertegnede på tlf. 33150985
eller mob. 29851699. Den 21. oktober skal vi igen
til Svende-Hulemøde, der jo er om aftenen. Men holder
dig vel ikke væk, vel? Da deadline for tilmelding
til Sildebord er til månedsskiftet, vil jeg allerede her re-
klamere for denne pragtfulde og succesfulde tradition
lørdag den 7. november kl. 13.00. Det er ikke det samme
vand vi som fisk vil føle os i, som det de mange skønne
arter kommer fra og vil stå som fangst for anden gang på
det runde (fiske)bord. Hav, hav hvor er det godt. Har du
en hjemmelavet fiskespise vil vi klappe med både hænder
og gælder. Giv ifald lige et fisketegn ved tilmelding der
kan ske i Hulen, til formanden på tidligere nævnte numre
eller Hulemor Anny på tlf. 32979590. Og hverken I eller
fiskene kommer til at savne det våde at skylle med! Slutte-
lig vil jeg allerede nu med glæde meddele, at vi
har tilføjet en Søndagsmesse den 15. november. Står
altså ikke i den nye Københavner Nav!
Arrangementer:
  4.10.  kl. 10.30  Søndagsmesse
10.10.  kl. 13.00  Jubilardag
21.10.  kl. 18.00  Svende- Hulemøde
  7.11.  kl. 13.00  Sildebord
Med kno i bordet
Niels „2 m“

KOLDING
Sdr. Hygum Hjemstavnsgård, lørdag den 22/8. Høsten
gennem 100 år. Der var mødt 11 navere med ægtefæller til
en hyggelig og interessant dag hvor der blev høstet med
Le, Hestetrukket Skårlogger, Selvbinder og Traktortrukket
Dronningborg Mejetærsker. Tærsket korn med et Skander-
borg Tærskeværk drevet af råd Buhk traktor. Jan Erik fra
Frederikssund var der med C.U.K. demo vognen. Med sin
fine bredøkse til dannede han et stykke Fyrretømmer
6”x6”. Hans fra Vejle var i gang med at mure en Postkasse
til gården. Haderslev Kaninavler forening havde udstilling
og hoppekonkurrence med ca. 50 kaniner.
Arne Brogaard.

HOLBÆK
Det var så den sommerferie. Vores formand var lidt træt i hovedet, så han fik lov til at gå tidligt hjem. Det er nok grundet
for meget arbejde. Vi var alle enige om, at hulen ikke er helt det samme, når vi mangler vores Hamburg bord. Nu er det
ikke en hemmelighed mere, at Bjarne snart har rund fød-
selsdag, så Bjarne stort tillykke med din runde dag d. 15.
oktober.
TL
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SØNDERBORG
Sønderborg d. 04-09.2015, så fik vi hulemøde og lagt
BANKO på plads TIL D. 06-11-2015 med et spisen først
fra kl 18-til 19 og derefter BANKO. PS. TILMELDING
TIL SUSIE og den 04-12-2015 JULEFROSKT KL. 19
OG DET ER BINDENDE TILMELDING TIL SUSIE
TLF 28 90 45 43. Så fik vi lidt til maven som John havde
lavet, så var der hygge snak.
Med kno i bordet John

SLAGELSE
Hulemøde d. 3. september 2015: Der blev sunget nr. 29. Vi mødte 6 medlemmer op denne aften hvor vi var så heldige
at få besøg fra Nakskov. Formanden orienterede om de opgaver der er fordelt i forbindelse med pinsestævnet 2017 og
om Sct. Michaels Nat. Der er ansøgt om midlertidig alkoholbevilling hos politiet d. 6. sept. 2015. Tilmelding til hule-
mødet 2. okt. er godt i gang og formanden sender mails til dem som ikke var mødt frem. Sten Sjøgren orienterede om
arrangement i Andelslandsbyen Nyvang og fortalte desuden om sin tid som FN-udsending. Vi må nok se i øjnene at der
skal anskaffes et nyt køleskab for det gamle lo…. (smør) havde frosset drikkevarerne så ølflaskerne var sprunget. Ca. kl.
19:45 var tiden kommet til at nyde de medbragte skorper. Hans vicevært gav en omgang in absentia, da Linda havde
bortført ham til Sydeuropa. Henning fra Nakskov var desuden så letsindig at slå på klokken. Så det blev en rigtig hygge-
lig aften. Minderne blev sunget kl. 22:00 hvorefter hulen
blev forladt i god ro og orden.
Med kno i bordet
Erik
Kommende arrangementer i Slagelse:
2. okt. kl. 18:30: Hulemøde
6. nov. kl. 18:30: Hulemøde
22. nov. kl. 13:00: 73 års stiftelsesdag
4. dec. kl. 18:30: Hulemøde
13. dec. kl. 14:00: Jul i Hulen
31. dec. kl. 10:00 – 12:00: Nytårstaffel

SILKEBORG
Der blev afholdt månedsmøde søndag d. 30/8 2015.
Fremmødt var 12 morgenfriske brødre. Formand Boje bød
velkommen og udsatte mødet et kvarter. Vi startede vanen
tro med sang nummer 2 „Når samlet er vor naverflok“.
Vor formand underrettede om Peter Poulsens (Edderkop-
pen) sidste rejse og der blev afholdt et minuts stilhed for
at mindes hans dejlige væremåde, hans skønne humor og
harmoniske udfoldelser og bedst af alt hans kammerat-
skab. Efter denne sørgelige start kunne vi gå videre og
optage et nyt medlem, nemlig - JESPER STEEN KRI-
STENSEN, der er født i Vejen og uddannet kok. Der var
ingen indsigelser og Jesper fik overrakt slips og nål, hvor-
efter vi sang velkomstsangen. Velkommen til Jesper
Med kno i bordet
Skipper

RANDERS
Den 14/8 blev Grethe bisat med fanen ved sin side. Ved hulemødet den 4/9 holdt vi et minuts stilhed for hende, og mødet
blev afsluttet med nogle af hendes yndlingsspiser, hotdogs og lagkage. Hulen var godt fyldt op. Da alle var ankommet, sad
vi 17 rundt om bordet. Freddy fortalte om turen til Hjerl Hede, som vi i skrivende stund glæder os til, og som næsten alle
deltager i. Malernes efterlønsklub vil meget gerne se vores hule, så de kommer måske forbi en søndag. De skal være
hjertens velkomne. Vi ønskede Jytte Møller tillykke med 10 års jubilæet som naverven (selv om hun har været med meget
længere), og hun kvitterede ved at ringe med klokken. Tak for skænken, Jytte. Freddy fortalte om Moselturen, som havde
været meget vellykket. Vejret havde også været dejligt – så dejligt, at han opdagede, at man kan blive solskoldet på
månen… Han opdagede i øvrigt også, at det ikke er nok at minde folk om, hvor de skal stå af båden – man skal også selv stå
af… Vi havde en debat omkring turen derned, og om hvorvidt vi blev ved med at være nok til at fylde bussen. Frank fortalte,
at på de første Moseltræf gik folk derned langvejs fra – det var vi lidt imponerede over.
Vi siger tusind tak til HB for deres hilsen i forbindelse med vores 70 års jubilæum :o)
Der er generalforsamling fredag den 2/10 med dagsorden ifl. vedtægterne. Bitten og Laila er på valg, og Jan er på valg
som revisor. Hans laver kartoffelsuppe. Vi glæder os. Vi siger tillykke til Hans og Jan, der har 10 års jubilæum som
navervenner den 7/10.
Med kno
Helle NÆSTVED

På hulemødet d. 04. 09 bød formanden velkommen til de
11 fremmødte medlemmer. Vi skal have et samarbejde
med Museumsforeningen. Det betyder bl.a., at vi i fremti-
den vil holde Hulen åben, når der sker noget i den indre
by. Det kan være City Nat, Kulturaften og guidede ture i
byen med tidligere borgmester Henning Jensen. Vi skal
fortælle, hvad naverbevægelsen er og står for.
Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsam-
ling fredag d. 06. 11 kl. 18, dvs. 1 time før det alminde-
lige hulemøde. Dagsorden vil senere blive fremlagt i Hu-
len. Selv om vejret stadig er fint, skal vi allerede nu tænke
på jul og arrangementer: Der bliver gløgg og æbleskiver
fredag eftermiddag d. 27.11. Opslag med pris, tidspunkt
og tilmelding kan ses i Hulen.
Årets julefrokost bliver lørdag d. 05. 12. Her vil der også
komme opslag i Hulen med pris og tilmelding.
Sæt allerede nu X i kalenderen.
Hilsen Marianne
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ÅRHUS
Til hulemødet i august var vi samlet en pæn skare, efter at formanden havde budt velkommen og oplyst om det aktuelle,
var det tid for en sang. Herefter fortalte Otto Westergaard om en tur Else og han havde haft til Cuba, hvor de havde set
en masse gamle amerikanske biler, de havde været på Ernest Hemingway museet som var forfatterens gamle hus på
Cuba, hvor inventaret stod som dengang han levede, og en ting de bemærkede og fik at vide, var at der altid var dækket
op til tre når ægteparret Mary og Ernest Hemingway skulle spise aftensmad, for det kunne jo være, der kom en uindbudt
gæst. De oplevede også efter den første dag de havde fået morgenmad på deres hotel, hvor de havde lagt efter danske
forhold, et udetydelig beløb i drikkepenge, så næste dag da de mødte op til morgenmad, og der stod en hel del i køen
foran dem, kom tjeneren og gelejdede dem uden om køen, for staks at finde et bord til dem, for at de kunne indtage de-
res morgenmad, et beløb som en tjener i Danmark sikkert ikke ville bevæge sig efter. Til fugleskydning i år, brugte vi
igen skydebanen i kælderen i samme bygning som vores hule ligger, vi var mange skytter i år, så der var godt besøgt til
morgenmaden, som fuglekongen fra sidste år, traditionen tro er den glade giver af morgenmaden og en lille en, og såle-
des også i år. Derefter gik vi ned på skydebane, hvor vi brugte alt vores skydefærdighed for at ramme den stakken fugl,
formand Ole var så uheldig at skyde næbet af, det måtte han bøde en omgang for, herefter blev skud efter skud plantet i
fuglen og efter vi havde skud hals, hale og vinger skiverne af den stakkel fugl, var det frokost tid. Frokosten blev indta-
get i hulen, vi havde inviteret vores skydevært Jan med op i hulen så han ikke kom til at sulte og tørste. Derefter var det
tid for at skyde efter brystpladen og finde året fuglekonge, efter en 40 – 50 skud blev det igen Richards tur, efter han
havde skudt lå pladen på gulvet og årets fuglekonge, med ret til at gå med hue, var fundet. Tilbage i hulen blev Richard
behørig hyldet med hat og banderole som blev overrakt
af formand Ole, som også var den gamle fuglekonge.

Kommende møder alm. hulemøde fredag den 9. oktober
kl. 20. Bowling aften fredag den 23. oktober kl. 19.00,
mødested bowlingcenter Echersbergsgade, Århus, tilmel-
ding til hulefar senest den 8. oktober på telefon 29 45 99
93 eller personlig i hulen. Tilmelding er bindende.
Århus Naverne
Ole Lindeborg

ÅLBORG
Hulemødet d. 2-9-2015. Formanden bød velkommen til 17
svende, samt 2 gæster. Der var indkaldt til ekstraordinær
generalforsamling med kun 1 punkt på dagsordenen en
mindre justering af vores vedtægter omkring møde tids-
punkter i hulen. Preben blev valgt til dirigent. Ændrings-
forslaget blev enstemmigt vedtaget. Gunnar omtalte det
nye regelsæt omkring hulens anvendelse, som skal følges
fremover. Bestyrelsen har vedtaget, at kommende nye
medlemmer skal deltage i tre hulemøder, før de kan opta-
ges som Naver. Formanden opfordrede endvidere til, at
der næste år bliver deltagelse af mindst et par svende fra
Aalborg til Pinsestævnet på Samsø. Derefter sang vi nr. 32
Så var der tid til det kulinariske, som bestod af stegte ål
fra Limfjorden med alt tilbehør, tilberedt af Kurt og Kurt.
Der var dog diskussion om syltede rødbeder hører sig til.
Efter ål og rigelig snaps, kom sangbøgerne frem igen, vi
sang nr. 76, 15 og 28. Herefter forsøgte vi os med en ny
sang nr. 70, det lød ikke særlig imponerende. Vi besluttede
at synge den en gang mere, her akkompagneret af Kurt
kok, det gik dog ikke meget bedre. Så kom lotteriet på
bordet, og der gik hele ni flasker vin som gevinst.
Herefter sluttede en herlig aften med at vi sang ”min-
derne”.
Med kno
Svend-Erik

VEJLE
Mødet den 28. august, startet med et minuts stilhed, da vi
desværre måtte sige farvel til et medlem. Johnny
Wimmelmann. Ærer være Johnnys minde. Vi sang nr. 69,
når vi ind i hulen træder. Den 15. august havde John vag-
ten, der var ikke så mange, men hører at grill pølserne var
gode, det var vist en god dag. Lige en rettelse til Arne fra
Kolding. Den 18. juli i Sønder Hygum hjemstavnsgård. Vi
var 10 Naver og 4 Navervenner. Vi var der så igen den 22.
august, hvor Jan Erik fra Frederikssund havde udstillings-
vogn med, og der blev arbejdet. Hans Emborg med at
murer, Jan Erik med træ, og Arne fra Kolding, Ole Bøwig,
Flemming der er medlem i Stokholm, Verner fra Kolding,
nogle med hustruer, så godt besøgt. God dag, vejret var
med os. Dejligt at købe ting de selv laver, de har marme-
lade og grønsager, bager franskbrød, boller og kringle i
stenovn, og det kan kun anbefales. Så omkring 10 til 13
personer den dag. Flot blad, ang. farve foto, er dejligt at
se. Tak til Neller for omgange. Jens Ibsgaard kom med
1000 kr. fra Johnnys fam. vi skulle have en omgang til
mødet, og resten skulle i sparebøssen. Vi takker mange
gange. Inger havde lavet deller og kartoffelsalat, og dejlig
salat, flutes, vi var 11 og Inger, der blev spist op, så det
var rigtig godt mad, TAK INGER.  Møde den 25. septem-
ber.
Med Kno Lis



     Bodega
GADESPEJLET

  Østergade 18 HERNING 97 12 30 08

www.naverne-CUK.dk
                     HOVEDBESTYRELSEN:

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

Formand: Kaj Jepsen, Münstervej 36, Strib
DK-5500 Middelfart
Tlf. 7586 9335 – 3070 5576 – E-mail: liskaj-d-j@mail.dk

Næstformand: Jan Erik Johansen
Kirkevej 9 – DK – 4520 Svinninge
Tlf.: 5943 1422 – Mobil 7178 0759
E-mail: janj898@gmail.com

Tilmelding og udmelding af medlemmer,
Adresseændringer i indland og udland til
E-mail: adr@naverne.com

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

Hjælpekasserer:
Laila Dideriksen, Gl. Viborgvej 216 – 8920 Randers NV
Tlf.: 5186 1667 – E-mail: ldi@hotmail.dk

Sekretær:
Ove Graae, Runestenen 52, DK-4700 Næstved
Tlf. 2086 3931 -  E-mail: ovegraae@naverne.dk

Chefredaktør: Richard Schmidt
Skanderborgvej 13A,1 – DK-8382 Hørning
E-mail: naverne@gmail.com Tlf. 8692 2901
Mobil. 2160 6792.  Deadline: Den 10 i måneden.

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

Udstillingsvognen:
Udstillingsvognen står i Roskilde.
Henv.: Carl Otto Enevoldsen,
Hedevænget 8, 1tv.  4000 Roskilde
Mobil: 4035 5056. E-mail: carl-otto@live.dk

Arkiv. Henvendelse til Vagner Sørensen,
Egevænget 1, 8382 Hinnerup

Tlf. 4094 2619 – 4093 1963-  E-mail: vagner8382@gmail.com

  Lucia BlomsterLucia BlomsterLucia BlomsterLucia BlomsterLucia Blomster
   Gaveartikler              Borgergade 6 - Brejning - 7080 Børkop

Hanne Gade Nygaard

Tlf. 76 63 71 71      www.lucia-blomster.dk

CITY CAFE´en
Fønnesbechsgade

Herning
Tlf. 9722 5574

stedet, hvor venner mødes

Jesper tlf. 40824283
Jens tlf. 86667694 Fadøl, øl, vand og vin

Alt i Hancook og Vestfyen produkter

Prøv en bank der tænker
på andet end penge

Jernbanegade 2 - 4200 Slagelse - 38 48 30 56

     Vi udfører:

      *  Kloakreparationer
      *  Tv-inspektion
     *  Strømforing
    *  Støbearbejde

*  Brolægning
*  Røgtest
*  Spuling
*  Speciale i forsikringsskader

Maribovej 18, 7100 Vejle
Tlf. 76 74 90 80
entreprenoer.larsbank@mail.tele.dk



     LUMSKEBUGTEN

AFSENDER:
Formand for CUK
Münstervej 36, Strib
5500 Middelfart

Evt.: ”Returneres ved varig adresseændring”

             Havnegade 33 i Vejle - tlf. 27 50 87 07

                    BAR - BODEGA - BILLARD

            Levende musik fredag / lørdag

  Byggefirmaet

Tlf. 86 92 61 22    mobil 30 95 06 65

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

   Formand i Århus Naverne

  JOHANSEN
SOLBJERG

Frederiksberggade 4 - Silkeborg - Tlf. 86 82 05 91

                              Om- og tilbygninger

Hygum Hjemstavnsgård           tlf.: 74845566
Ribevej 74, Sdr. Hygum, 6630 Rødding
Hjemmeside: www.hygumhjemstavnsgård.dk

Bodega Hjørnet

Lyngbygade 19b, Silkeborg

Tlf: 86820077

Nye vinduer - tag og køkkener

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

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

AUTOFORUM
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