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Kaj Lindskjold 75 år.
Vores mangeårige medlem Kaj Lindskjold kan nu snart fejre sin fødsels-
dag nr. 75. En af Kajs store passioner er musik, især jazz og country og
Kaj ved alt om især country musikken. Kaj sidder ofte ved sin pc og fin-
der musikken på nettet eller laver CDér med de bedste numre af alt det
musik han finder. Kaj er fast inventar på country festivalen i Silkeborg
hvert år i august, hvor der i to dage kun spilles country musik, og hvor det
obligatoriske udstyr er cowboy støvler med sporer, pistol og stetson hat.
Siden Kaj holdt som hulefar i vores hule, har han nydt, ikke længere at
have ansvar og ikke altid var den der skulle lukke. Han er dog stadig flit-
tig til at komme til vores hulemøder, dog ikke hvis der er country i Silke-
borg. Vi vil gerne fra Århus naverne ønske dig hjertelig tillykke med din
75 års fødselsdag og glæder os til at kunne fejre dig i vores hule.
Århus Naverne
Ole Lindeborg

Kære Navere og Navervenner!
I anledning af min 70 års fødselsdag holdes der åbent hus i Naverhulen. Agtrupvej 109,  6000 Kolding.
Lørdag den 12. marts kl. 13.00. tilmelding ønskes 75 52 98 40 – 28 29 77 12.
Med naverhilsen Verner K. Lauridsen.

Fredag d. 1. april kan
”Hulefar” Hans Frederiksen
fejre sit 25 års jubilæum som medlem
af CUK-Naverne i Slagelse. Derfor er der
Åbenthus-arrangement i hulen denne dag fra kl. 16:00.
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ÅBENT HUS
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FØDSELSDAGE
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JUBILÆUM
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D. 03.03.2016 Poul Martin Jacobsen   Vejle
65 år Fredericiavej 4A

7100 Vejle

D. 04.03.2016 Kaj Lindskjold    Århus
75 år Gammel Viborgvej 15

8381 Tilst

D. 09.03.2016 Verner K. Lauritsen    Kolding
70 år Piledamsvej 4

6000 Kolding

D. 17.03.2016 Henning Nissen    Herning
75 år Webers 5

7400 Herning

D. 19.03.2016 Jonna Burgdorf    Herning
65 år Enebærvej 11D

7400 Herning

D. 23.03.2016 Kurt Hiervagen     Næstved
70 år Greisvej 92

2300 København S

D. 28.03.2016 Martin Mikkelsen    Silkeborg
30 år Holbergsgade 12

8600 Silkeborg

D. 20.02.2016 Svend Erik Akselsen   Stockholm
40 år Sødra Jordbrovægen 137

S-136 51 Haninge
Sverige

D. 01.03.2016 Kurt Nørgaard    Ålborg
25 år Charlottehøj 16

9000 Ålborg

D. 02.03.2016 Per Andersen    Calgary
10 år 2030-27th Street SE

Calgary, AB, T2B 0P7
Canada

D. 04.03.2016 Tage Nielsen    Hillerød
60 år Lindebjergvej 85

3360 Liseleje

Stort tak til de gode venner der tænkte på mig til vinter-
festen i Vejle. Det varmer om hjertet. Bente og jeg ville
gerne have været sammen med jer, men sygdom er man jo
ikke herre over.
Tak, Frank og Bente fra Randers.

I anledningen af mit 60 års jubilæum i CUK naverne, vil jeg
hermed sige tak for opmærksomheden fra HB, telegrammer
fra mange foreninger, mails, de mange hilsener på
Facebook, en særlig tak til Herning Naverne for telegram
og den flotte gave og den pænt pyntede hule og alle dem
som gjorde aftenen festlig.
Vagner Kviesgaard Sørensen

Det er med sorg jeg må meddele, at vi har mistet en kær
Naver ven Viola Kristensen. Der tog ud på sin sidste rejse
den 18. jan. Vi vil komme til at savne hendes altid gode
humør, hjælpsomhed og varme. Når vi kom i hulen var det
sjældent Viola ikke var kommet før alle andre. Sidst men
ikke mindst sammen med Bent.  
Velvillig som hun altid var til at overtage vagten for en an-
den. Hvis denne var forhindret har vi haft stor hjælp og
glæde af hende. I mange mange år. 
Det vil vi altid komme til at savne.  
Ære være Violas minde. 
Naverne i Fredericia 
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Mindeord om Hanne Nissen-Petersen, Randers

Hanne er ikke mere. Den 6/2 2016 sov hun stille ind efter kort tids sygdom.
Hanne blev naverven i 2009 og hun var virkelig en ven. Hun kom hurtigt til at kende
flokken både i Randers og i andre foreninger, og hun var god til at holde kontakten
og være der for os andre. Hun nød samværet i naverforeningen, og hun og Hans
deltog i pinsestævner og i Mosel, gerne med nogle ekstra dage lagt på, så der var mere tid til at være sammen. Der er
ikke tal på de hulevagter, hun har taget, og de gange hun har kokkereret til hulemøder både alene og sammen med Hans,
og der er ikke tal på de gange, hun er kommet med en kvik bemærkning, der har fået latteren til at rulle. Vi har mistet en
god ven, og Hans har mistet sin livsledsager. Kære Hanne, tak fordi du var her. Du måtte gerne være blevet noget
længere.
Med kno, Helle

Da jeg med sorg må meddele at min hustru Maria Thorpe er taget på den sidste rejse, Maria blev 77 år. Maria havde
været syg i længere tid og var bl.a. kommet på plejebolig. Maria sov i d.17/1 og har nu fået fred.
Æret være Marias minde.
Henning Brogaard Nakskov.

Hermed indkaldes medlemmer af CUK-Naverne i Silkeborg
til Generalforsamling lørdag 19. marts 2016 kl. 10.00

i Hulen, Skolegade 19, 8600 Silkeborg.
Dagsorden ifølge vedtægterne.

Indkommende forslag skal være formanden i hænde senest 11. marts 2016

SILKEBORG
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Har i husket at tilmelde jer til Pinsestævnet i Samsø.

Musikeren er ved

at stemme saven,

og klar til at køre

til Samsø til

pinsestævne.
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INDTÆGTER

KASSEBEHOLDNING 1-1
KONTINGENTER
ABONENTER/ANNONCØRER
RENTER
INDTÆGTER   IALT

UDGIFTER
UDSENDELSE AF DfS
PORTO ADM
FORSIKRING
ADMINISTRATION
REVISION
HB MØDER
PINSESTÆVNE
BESTYRELSES UDLÆG
GAVER-KRANSE-MÆRKEDAGE
REJSER
ARKIV/HUSLEJE
EDB KØB/REP M.M.
INTERNET
WEBMASTER
UDGIFTER I ALT
ÅRETS RESULTAT

VARELAGER
Beholdning  31-12
Varelager nedskrevet med 10 %
Varekøb indkøbspris
Varesalg
Varelager ultimo 2013

REJSEFONDEN
BEHOLDNING 1-1
INDTÆGTER
UDGIFTER
NY BEHOLDNING 31-12

Omsætnings AKTIVER I ALT
 Kasse
Varelager
Rejsefond
AKTIVER I ALT

PASSIVER
EGENKAPITAL
PASSIVER I ALT

Regnskabet er revideret
Them den 05-02-2016

BUDGET OG REGNSKAB FOR CUK NAVERNE  2015

    BUDGET 2015

            153.600
               7.000
                1.000

 161.600

                            71.000
                  500
                           1.600

 2.000
 2.000
 9.000

                            15.000
                27.000
                           7.000
                           5.000
                            6.000
                           6.500
                           5.300
                   3.700

        REGNSKAB 2014

292.487
                               154.900

                       14.500
                                    2.514
                              171.914

                              125.432
                                     350

1.577
771

                                  1.128
                                  6.554
                                13.003
                                  26.500
                                  3.241
                                     -
                                  5.888
                                  1.674

                        1.543
                  4.478

                      192.139
                 (20.225)

161.600

              28.576
(2.857)

                         847
                                    (7.657)
                                       18.909

           48.240
                         24.819
                       (2.625)
                    70.434

                  206.615
                       18.909
                      70.434
                     295.958

                                       295.958
                                       295.958

Regnskab 2015
295.958
166.754

19.021
909

186.684

76.464
820

1.576
1.057
1.316
7.155

13.383
26.500

4.361
7.005
5.591
7.760
2.393
1.743

157.124
29.560

18.909
(1.890)
16.122
(9.042)
24.099

70.434
102.163

-5.190
167.407

231.340
24.099

167.407
422.846

422.846
422.846

Erling Jørgensen
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HERNING
Så er der lidt nyt fra naver hulen i Herning. Til hulemødet
d.20/1 havde vi alle gjort os klar til fest for Vagner i an-
ledning af hans jubilæum. Lis havde lovet at komme med
mad, idet Vagner havde 60 års naver jubilæum denne af-
ten. Vi fik skam også besøg af Vagners børn og svigerbørn
– en stor fornøjelse, at de ville komme fra alle verdens
hjørner denne aften. Vi var så i alt 19 til at fejre ham. Lis
havde vist været i køkkenet i flere dage – der blev serveret
sild, tarteletter, frikadeller og kold kartoffelsalat og sidst
men ikke mindst lidt sødt kaffe. Ikke nok med det, der var
også noget drikkeligt – så vi siger bare TUSIND TAK for
det fine arrangement – flot klaret. Vores formand holdt en
tale for at takke Vagner, for alt det arbejde han gør for os i
Herning. Vi har tidligere nævnt, at han blandt meget andet
laver vores flotte kalender, men han bliver drillet lidt med,
at vi er nogle stykker der har fødselsdag 2 gange årligt –
men han lover at anvende de gamle regler til næste år, så
vi kan se frem til et par somre mere. Formanden fortalte
om Vagners ”mobil home” fra tidligere tid - den var sær-
deles velindrettet med masser af skuffer og selvfølgelig en
særlig plads til 6 øl og en flaske brændevin – en meget vel
assorteret bus, som har kørt turen til Mosel mange gange.
Tillykke til Vagner med jubilæet – håber at se dig rigtig
meget i de kommende år. Så lidt nyt fra formanden han
havde nemlig forvirret sig helt til København d.12/12
kl.12 som han plejer. Denne gang havde han taget nogle
bodyguard med sig, nemlig Peder, Kaj Helmuth og borg-
mesteren – måske ville han gardere sig hvis han skulle
miste pungen – så kunne de stærke mænd gå i aktion. Så
vidt vi ved, blev der ikke brug for dem. Men da toget ikke
ville køre som planlagt skulle ”drengene” have penge
tilbage – men DSB har åbenbart nogle helt specielle regler
for tilbagebetaling af billet penge – for borgmesteren fik
191,- retur som pensionist. Flemming også pensionist fik
kun 96,-. Man skulle tro DSB kendte deres økonomi –
borgmesteren skulle selvfølgelig have mest tilbage, vi ved
jo godt han mangler!! Så husk næste gang du møder borg-
mesteren, han har PUNGEN fyldt op nu. Flemming fortalt

CUK-Frederikssund ønsker tillykke med fødselsdagen til.
Gunner Vilhelmsen den 23.marts 2016. Næste hulemøde
er den 4.marts 2016, hvor bødekassen tømmes.
Kaare laver brunkål denne aften, så for, at lette han indkøb
m.m. bedes i, at tilmelder jer til Kaare på tlf. 60 81 77 03
eller på hjemmesiden. Cuk-frederikssund.dk senest den
1.marts 2016.
Med kno - Jan Johansen

Husk, at vi afholder generalforsamling i hulen
fredag den 8.april 2016 kl.19:30. Har man indlæg der
skal med på dagsorden, skal det være formanden i
hænde senest søndag den 3.april 2016.

FREDERICIA
Siden sidst har vi jo haft 3 hulemøder og vi var meget få
mødt op. Sidst var den 23. jan. hvor vi måtte til begravelse
med Viola. Trist at vi nu igen mistede et medlem. Håber
det vil gå mange år inden det sker igen. 
Vi havde hulemøde her den 4. feb. hvor vi var 7 og som
mere en vane der er blevet, kom Roman med honning igen
og denne gang en ny kogebog han havde købt til mig på
genbrug. (((Han kommer jo jævnligt disse steder og vi er
altid spændte på, hvad han nu har med i hans lille rulle
køretøj, når han kommer i hulen. Og deler rundhåndet ud
af chokolade marcipan brød osv.)))  Det var en vegetar
kogebog. Hvordan han kunne vide jeg elsker vegetar mad,
ja det må Nogen vide. Han blev nu selv overrasket. Men
det var dejligt at nogen tænker på en:-) Tak for det Roman
Hule møder: 
Marts 
Tors.  3 Marts  Kl. 19:00 
Lør.   19 Marts  Kl. 12:00
April 
Tors.  7  April    Kl. 19:00   GENERALFORSAMLING. 
OG MØD NU OP KÆRE VENNER 
Forslag til dette skal være os i hænde senest 1måned før
altså senest den 7 Marts  
Med kno. Solvejg 

FREDERIKSSUND
Den 5.februar 2016. Der var mødt 15 personer op til
Svendeaften i hule denne aften. Det var ellers Arne og
Poul-Erik, som have vagten denne aften. Men da Arne
desværre måtte melde afbud på grund af sygdom, måtte
jeg træde til i stedet. Men vi ser frem til, at se Arne igen i
hulen, når han er kommet til kræfter igen. Det blev en
travl aften, hvor klokken
blev brugt flittigt. Vi siger
tak for skænken til Kaj
Hansen og Bente Berg
for skænken. Og da vores
formand Per Vejen jo går
hænd og bliver en voksen
mand den 18.februar
2016. Her fylder han
nemlig 50 år. Vi ønskede
formanden tillykke med
dagen med, at overbringe
ham et par gode flasker
vin.
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HØRNING
Hørning Navernes Hulemøde, 5-2 2016. Mødet startede
som sædvanligt med det officielle. Her kom der en opfor-
dring fra hulefædrene, om at de, der ikke kan komme,
frameldte sig til de møder, så der ikke bliver købt unød-
vendigt ind. Der må jo gøres noget for at få økonomien til
at hænge sammen, når vi ikke drikker så meget som i vore
unge dage. Der blev givet et kort referat fra vor netop
afsluttede bestyrelsesmøde, så alle er opdateret med det
sidste nye. Endelig færdig med det officielle. Nu kunne
Michael så komme i gang med at fortælle og vise billeder
fra hans tur. Det var militærskibet Absalons 14. tur i
Dansk Udenrigstjeneste. En spændende beretning om en 3
måneders tur til Afrikas Horn, med mere. Start fra Frede-
rikshavn til Nordsjællands kyst hvor der skete samkøring
af udøvende grupper og træningsøvelser, samt indkøring
af besætning. Derefter turen nord om Skagen og videre til
Gibraltar. Der startede virkeligheden. Flygtningestrømmen
var da på det højeste og der måtte laves alternative planer
og øvelser. Men de slap igennem Middelhavet uden at

at han og Grethe i den forgangne periode havde været i
Vejle til en hyggelig vinterfest. Nyt fra Tyskland – kroen i
Langsted er ved at være færdig, så vi kan snart reservere
plads. Lidt nyt fra Give – du bliver anholdt hvis din bil går
i tomgang over 2 minutter – iflg. Harald – så pas på der
ude på landet, de har nogle skarpe spilleregler. Sidste nyt
– møder du en tyveknægt så tag ham og kast ham op i
luften – hvis han falder ned, er han selv ude om det – så
kan han lære det!! Dagens vits: Mette vil have noget der
svampet – det har hun jo i forvejen – Haldur!! Hun vil
sikkert gerne forklare nærmere, hvis den er svær at forstå.
Heldigvis havde Vagner forberedt en tale i anledning af
hans store dag så vi ”unge” kunne få lidt viden om hvor-
dan han blev snedker i 1950 – 1954. Han fortalte at valgte
at blive snedker, for ellers skulle han være smed – men
nej, det var jo både beskidt, koldt og der var heste – så
hellere snedker. I læretiden skulle han feje ikke 1 etage,
nej værkstedet havde 4 etager. Han tjente 6 kroner om
ugen plus betalt sygekasse. Der skulle betales 5 kroner for
at bo hjemme, så der blev fusket på livet løs. Svendestyk-
ket var en kommode i nøddetræ med masser af samlinger -
som blev solgt til søsteren til 15,- Han fik iflg. det oplyste
bronze for svendestykket. Her kom der et par kommenta-
rer fra salen – for Peder ville lige orientere om, at han kun
manglede ½ point for at få bronze han fik kun ros ved
hans svendeprøve – ØV. Vi siger tak til Vagner for en me-
get fin og velforberedt tale – er sikker på vi alle blev klo-
gere. HUSK GENERALMØDE D.1. APRIL KL.17.30 i
naver hulen i Herning.

Naver hilsen Jonna

HOLBÆK
Til vores Naver bowling var vi 18 deltagere, men 4 var på
forhånd meldt skadede, så vi var kun 14 deltagere til 5
baner. Og det gjorde ikke modstanden mindre. Efter vores
bowling tog vi i hulen og spiste Holbæks bedste Skipper-
labskovs og til dessert æblekage. Inden da var der lige
nogle præmier til: den mest scorende spiller, spilleren med
det mærkeligste skud og til det skadesramte hold. Den 18.
marts 2016 kl. 19.30 holder vi generalforsamling ifølge
love og vedtægter. Kl. 19.00 serveres der biksemad og
senere på aftenen er der kaffe og kage. Tilmelding til ma-
den er nødvendig og skal ske til Ole senest den 13. marts
2016 på tlf. 23 10 88 42.
TL

HILLERØD
Det var synd for alle de mulige gæster, som gik glip af det
ellers bredt annoncerede og forventningsfuldt imødesete
måltid: Karls ”Al slags sild”. Det var lørdagsmesse den
30. januar, Karl stod i kokkeuniform, da vi kom – 12 var
vi – og lagde den sidste hånd på tilberedningen. Og sild
var der i lange baner, så en 18.-århundrede-krofatter ville
have kunnet have os det misundt: først en smagfuld fiske-
suppe, dernæst fyldtes bordene med kogesild, bidesild,
bornholmske saltsild, og sågar marinerede sild. Tilsam-
men med de kogte kartofler og persillesovs krævede det
hele en del efterskylning, og man kunne efterhånden føle
sig hensat til et romersk bacchanal. - - - Nu venter general-
forsamlingen den 20. februar, også her tilsat godt for ga-
nen. - - - Endelig, og ikke mindst, skal det proklameres
her, at vort ærværdige medlem, Tage Nielsen, nu bosat i
Liseleje, den 4. marts kan fejre 60 års jubilæum som na-
ver. Vi ønsker Tage et HJERTELIGT TIL LYKKE. Mangt
og meget, også fornøjeligt siger de ældste, har han oplevet
gennem alle disse år, vi skal blot her indskrænke os til at
nævne, at Tage har arbejdet som smed så fjernt som på
Svalbard; også på skibsværft i udlandet har han arbejdet.

Og Hulefars imponerende årsfest-grill, hvor der vist kan
grilles mere end én hel ko, har Tage også tilvirket. - - -
Såfremt generalforsamlingen ikke skulle finde på at ned-
lægge foreningen, bliver de næste sammenkomster hule-
mødet den 11. marts og messen lørdag den 26. marts. Til-
melding til Hulefar, Peder, en uge før på tlf. 48 17 07 12
eller 27 94 01 34.
Med kno, Bent
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NAKSKOV
Hulemødet d. 5/2 var der mødt 8 op til generalforsamlin-
gen. Formand er stadigvæk Henning og næstformand
Johnny og Kasserer blev Else. Hulemor blev Lilian og
Lilian er også Revisor, skramleriforvalter tager formanden
sig af. Skriver til bladet er også formandens arbejde. Der
var ingen forslag, så det var hurtigt overstået. Regnskabet

KØBENHAVN
7 gæve medlemmer kom til Svende-Hulemødet den 21.1.
Som prøve, begyndte vi allerede kl. 13.00, hvilket vistnok
ikke var så ringe endda. Så vi tager lige 2 måneder
mere. Overblæren blev på opfordring atter sat i arbejde til
fastelavn søndag den 7.2.. Endnu én af de mange traditio-
ner der, trods nu om dages udfordringer, skal markeres. Og
naturligvis fik han idømt et pænt beløb i bøder under
indtagelsen af føden, så snapsen dertil blev dækket.
Skulle du have denne Svend i hånden allerede den 26., vil
jeg lige minde om Sønderjysk Daw den 27. februar. Har du
glemt det, så ring straks til undertegnede på tlf. 33 15 09 85
eller mob. 29 85 16 99 og hør om det er plads. Læs mere 
i forrige nummer. Marts måneds Svende-Hulemøde er tirs-
dag den 8. marts, og husk det er kl. 13.00! Solen går først
ned kl. 18.00, så ingen undskyldning! Grundet påske m.m.,
afholdes Schweizertag lørdag den 19. marts også kl. 13.00.
Peter „Bogholder“ er igen i front med herlighederne. Håber
vi i år har fremtryllet pilsnerne - og bratwursten. Men
Rösti, Kirschtorte og Schwyzer Kafi bliver du ikke snydt
for, så selvfølgelig skal du (også) med i år. Sidste tilmel-
ding senest den 13. marts til mig, sagde hunden, på oven-
nævnte numre. En dag der helt sikkert får minder frem fra
det skønne Alpeland og lyst til (igen) at drage dertil. Uf
Wiederluege! Der indkaldes hermed til den årlige 
Generalforsamling søndag den 3.april kl. 10.30.
Indkaldelsen sker i h.t. gældende vedtægter. Håber på
stort fremmøde denne vigtige dag. Husk at din stemme
altid tæller. Eventuelle forslag skal være formanden i
hænde senest 8 dage før. Vi starter med lidt morgenmad og
fortsætter efterfølgende med Søndagsmesse. Vel mødt! 
God påske til alle!
Arrangementer:
27.2.  kl. 13.00  Sønderjysk Daw
  8.3.  kl. 13.00  Svende-Hulemøde - bemærk tiden!
19.3.  kl. 13.00  Schweizertag
  3.4.  kl. 10.30  Generalforsamling
                        - derefter Søndagsmesse
Med kno i påskebordet
Niels „2 m“

KOLDING
Den 26. januar havde vi det første hulemøde efter at vi har
flyttet det til sidste tirsdag i måneden. Verner er ikke til at
holde hjemme, han meddelte at han rejser 10 dage til
Zürich.
Med kno Arne.

skulle samle nogle op, og kunne så sejle igennem
Suezkanalen i god ro og orden, dog med ekstra vagt på da
IS lå inde på land og kikkede på. De lagde til i Jordan. Ab-
salon var det første Natoskib der nogensinde har lagt til i
Jordan. Her havde besætningen landlov og de kunne bese
Petra, en oldtidsby, der ligger et par hundrede kilometer
inde i landet, samt lave lidt snorkling i havet. I Jordan gør
man ikke meget for at beskytte de flotte koralrev. De er ved
at dø af forurening og skrald. Det var også en oplevelse at
se Jordanernes opførsel over for fremmede. De skal
snydes og bedrages og helst frarøves alle deres penge, så
det er ikke et godt ferieland. Heldigvis var det toptrænede
folk der var af sted, de var vant til lidt af hvert, så det gik
godt. Efterfølgende gik turen til Somalia. Her var der sam-
taler med folk på kysten for at finde og opspore pirater,
samt jagt på piraterne. Mærkeligt nok i Somalia er der
grønt, og tilsyneladende frugtbart inde i landet, men det er
der ingen der kan finde ud af at gøre noget ved. De var
også en tur over Jordens mavebælte. Det gav en fest med
Neptun og hans kone, her skulle er nye døbes efter
Neptuns skikke og regler. Det gik ikke stille for sig. Hvis
man ikke indrømmede sine forbrydelser og uskikke, blev
man straffet efter Neptuns forgodtbefindende. En flok
skægge billeder derfra. Så er det lige spørgsmålet om
piraterne fik en værre eller bedre behandling på Absalons
mission. Så blev det Seychellerne der fik besøg. Et dejligt
folkeslag der modtog dem med åbne arme, varmt og dejligt
var der og et fantastisk turistområde, der har det været.
Det er nu ødelagt af piraterne inde fra den afrikanske kyst.
Her var der en helt anden indstilling til forurening af ky-
sterne samt at koralrevene var rene. Det var super.
Vi så en lille film om hvordan de Danske styrker arbejder
ved Afrikas horn. Det var ret spændende, men for dem der
er med, er det nok mere end spændende, bom hårdt. De
sejlede igennem Hormusstrædet, der var bygget en
mængde store højhuse og hoteller det så ”gab”- kedeligt
ud. Og så videre til Dubai, her var der også lidt fri for tje-
neste så de kunne gå på opdagelse. For eks. En tur på i
verdens højeste bygning, kom man halvvejs op. Billetten
hertil kostede 1000,- kr. og resten kostede 5000,- kr. så der
slap ønsket op om at komme til toppen. På vej tilbage var
de med til at eskortere skibe begge veje i Suez frem og
tilbage. Det tog en uges tid. Det er nødvendigt for at
undgå pirater. Nu glædede de sig til at komme tilbage til
Danmark. 3 måneders hårdt arbejde var slut, familie og
venner venter på dem hjemme efter en vellykket mission.
Fantastisk beretning! Noget man ellers aldrig ellers hører
om. Den var selvfølgelig renset for alt militært stof. Det der
kun kommer missionen ved. Så kom tiden til
rullepølsemadderne, osten og kaffen. Nu kunne vi sidde
og knevre et par timer over en øl og en vand. Nu kunne vi
så også komme af med de sidste løgnehistorier. Det er altid
rart at komme af med dem, de trykker altid på for at komme
ud. Nu var igen en dejlig Huleaften gået, og alle kom hjem i
god ro og orden.
Hyggelige Hilsner.
Niels Vase
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RANDERS
Søndag den 7/2 havde vi en meget speciel fastelavn. Hans
havde sørget for tønden, og Hannes hæklede kat stod klar
på bordet, da vi kom, men Hanne manglede. Vi måtte i
stedet indlede mødet med varme ord fra formanden og et
minuts stilhed for Hanne. Hun vil blive savnet. Bisættel-
sen ligger efter deadline på bladet, men vi har fået tilsagn
om gæster og faner flere steder fra. Tusind tak til alle, der
viser hende den sidste ære. Peter og Freddy skal holde
foredrag om naverne den 26/2. Vores sommerudflugt er
flyttet til ny dato, så lørdag den 20/8 drager vi til høstdag
på Hjemstavnsgården i Sønderjylland. Tilmelding skal ske
før sommerferien. Vi betaler selv 150 kr. + drikkevarer, og
Hulen betaler resten. Efter hulemødet gik vi over til spis-
ning og tøndeslagning. Bitten blev kattedronning, og
Frank blev konge. Bitten ringede fluks på klokken, hvoref-
ter kattekongen, Frank fik sin regnskabschef (Bente) til at
gøre det samme. Tak for skænken begge to. Næste hule-
møde er fredag den 4/3, og undertegnede finder lidt spi-
seligt. Der er bowling søndag den 13/3. Her er hulen luk-
ket.
Med kno, Helle

NÆSTVED
Til hulemødet d. 05. 02 bød formanden velkommen til de
15 medlemmer, der var mødt. Desuden blev Palle Svend-
sen budt velkommen til sit 3. møde. Palle blev kaldt op til
optagelse. Efter at have svaret ja de rigtige steder, fik
Palle støvlen med øl, som han tømte i fin stil. Vi siger
velkommen til Palle, som var meget glad for at blive opta-
get. Han kvitterede med en omgang. Den 2. april får vi
besøg af Holbæk naverforening. De skal have en guidet
tur i Næstved med efterfølgende frokost og hygge i Hulen.
Vi glæder os meget til besøget. Alle er naturligvis vel-
komne til at komme og hygge med vores gæster. Giv en
melding i Hulen af hensyn til mad.
Husk vores generalforsamling d. 04. 03 kl. 18. Det er
her, du kan give din mening til kende.
Hilsen Marianne

NYSTED
Hulemøde den. 7. januar 2016.
Her på årets første hulemøde var 8 svende mødt, Birger
Skou, Leo Thorsen, Finn Rossdahl og Andy Bæhr havde
alle meldt afbud. På den kommende Generalforsamling er
Finn Nielsen og Sven Erik Hauberg på valg, desuden skal
der vælges ny viceoldermand og revisor. Generalforsam-
lingen løber af stablen torsdag den. 3. marts 2016 kl.
19:00 hvor der også serveres brunkål med flæsk og pølse
u/beregning, så mød op alle svende. Dagsorden er ifølge
vedtægterne og bliver fremsendt til medlemmerne pr. mail
senest 4 uger før Generalforsamlingen. Sparebøssen skal
der gættes om næste gang og det bliver spændende om
hvor meget der er kommet i nu når foreningen tæller 14
mand, der er som sædvanlig 1 flaske OP Andersson på
højkant til den som rammer tallet tættest på. Udvalg til
sommerudflugten blev fastsat og det blev Richard og Sven
Erik med hjælp fra Benny som skal tage sig af løjerne
denne gang, måske bliver det en tur til Nakskov hvor der
er TS træf 7-8.maj og så måske hvis det kan nås skal der
kikkes på Dolemitter som skulle være opstillet ude ved
Kragenæs. Der var også fremlagt brochure med seniorture
til Bakken med frokost og mulighed for forskellige aktivi-
tet, desværre ligger priserne lidt i overkanten af vores
budget. Bruno havde kokkereret for første gang, kartoffel-
mos med gyros og syltede agurker som smagte fortræffe-
ligt, ros til Bruno som er godtaget som kok.
Minderne blev sunget og mødet sluttede i god ro og orden
som sædvanligt. Der var lovet årets første sne som skulle
starte til aftens, men der var kun kommet lidt fnug da jeg
spadserede hjem, så sneen var nok i vente til natten.
Med kno
Oldermanden

Hulemøde den. 4. februar 2016. 8 svende var mødt denne
aften. Der var intet nyt om forårets udflugt idet Sven Erik
og Richard begge havde meldt afbud. Der blev gættet om
indholdet i bøssen, en flaske OP Andersson er på højkant
til vinderen som rammer tallet nærmest på. Der blev taget
forberedelser til generalforsamlingen ved næste Hule-

møde, Birger fortsætter ikke som kasserer, Bruno opstiller
til valg. Som viceoldermand opstiller Andy i stedet for Ib
Thøfner og som bilagskontrollant opstiller Benny, en ny
ung bestyrelse ser ud til at være på plads inden General-
forsamlingen den. 3. marts hvor der også vil blive serveret
Brunkål med hjemmerøget flæsk, er også i år er uden be-
regning. Der blev varslet ved generalforsamlingen i 2015
at kontingentet skulle hæves med 50,- kr. for 2016. Finn
Rossdahl havde sørget for risret til de sultne svende,
yderst velsmagende, så ros til Mette for aftenens trakte-
ment. Minderne blev sunget og vi gik hjem efter en dejlig
aften, dog noget sent var vi hjemadgående efter et par
ekstra omgange.
Med kno Oldermanden

ser fornuftigt ud, og fluekassen sammen med lageret har
det rigtig godt, så vi har råd til at få smør på brødet også
dette år.  Kontingentet fastholdt vi til 300 kr. for naver og
200 kr. for navervenner. Generalforsamlingen sluttede i
god ro og orden. Derefter blev der sat mad på bordet og så
blev der ro, da alle havde fået benene op i ædetruget, og
der var rigelig af mad, tak Lilian. Der var nogle der havde
haft eller lige ved at have fødselsdag, så omgangene stod i
kø for at blive trukket op. Raflebægerne kom også i brug,
og som sædvane giver vinderen også en omgang, så der
var ingen der gik tørstig hjem. Aften sluttede ved 11.00
tiden og alle kunne gå lige ´´hjem´´.
Med kno i bord Henning
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VEJLE
Så er vi kommet ind i det nye år, 2016. Vi har haft vores
første møde i januar. Vi var 14 pers, og Henni, Inger og
Strit, så det var dejligt at se så mange. Håber på flere når
vejret bliver bedre. Formanden takker Otto og Henni, for
det store arbejde de lavede til Vinterfesten, og Bjarne
lagde bil til. Han har jo plads derpå. Vinterfesten var god,
men desværre frafald, maden er jo god, håber da at se
flere næste år, som er den 3 lørdag i januar 2017. Hytten
er optaget nogle gange i dette år, så hvis andre foreninger
vil besøge os, så kontakt Hans Emborg. Maden som blev
varmet fra Vinterfesten, var også god, så godt med en
fryser. Tak til de ”damer”. GENERALFORSAMLING ER
DEN 26. FEBRUAR KL 18.30 Vores møde i marts er
rykket til den 1. april, pga., der er Påske ugen før, der har
vi jo ikke møde.
Med kno Lis

SØNDERBORG
DER ER KUN AT SIGE AT DER ER G.F. D.18-03-2016.
HUSK DET OG MØD OP.
M.V.H. KNO I BODRET JOHN

SLAGELSE
Hulemøde d. 5. februar 2016. Vi var 10 medlemmer som
indledte aftenen med sang nr. 22. Herefter blev tilmeldin-
gen til Generalforsamlingen afsluttet. Hans har i et stykke
tid efterlyst noget afløsning som hulefar og her er Søren
Kirkeby og Sten Sjøgren, til stor glæde for alle, velvilligt
trådt til. Fastsættelse af endelig dato for sommerfest, blev
udskudt til hulemødet i marts. Her fastsætter vi også da-
toen for hulemødet i april som flyttes pga. Hans ”Vice-
værts” jubilæum. Renovering af hulen vil ske i maj og/
eller juni, alt efter vejrforhold. Hans fremførte et forslag
til delegeretmødet på Samsø, som vil blive sendt til HB-
formand Kaj Jepsen. Så var det tid for den kulinariske side
og her manglede der bestemt ikke ”fløde” til kaffen da der
har været flere Fødselsdage og et enkelt Sølvbryllup
(Helle og Torben Rygaard). Endnu engang tillykke! Ca. kl.
21:30 blev hulen forladt i god ro og orden.
Med kno i bordet.
Erik
Mærkedage og arrangementer i Slagelse Naver-
forening.
1. april: Hans ”Vicevært” Frederiksen – 25 års Jubilæum.
Åbent hus i hulen fra kl. 16:00 - ?
    april kl. 18:30: Hulemøde
2. april: Søren Kirkeby – 70 år.
8. april: Ejner Petersen – 55 år i CUK
6. maj kl. 18:30: Hulemøde.
3. juni kl. 18:30: Hulemøde.
1. juli kl. 18:30: Hulemøde.

STOCKHOLM
Der var en del mad tilbage fra julemessen, så til nytårs-
messen fik vi spist op plus det nylavet, plus at vi fik hilse
det nye året in. Anton hade været ude med sneploven, så
det var let at komme på wc og at bære øl in til os og
brænde til komfuret. På torskemiddagen d. 30. januar fik
vi først suppe, og efter torsken fik vi rødgrød med fløde.
Det er utroligt at ribs og solbærbuskene bær så mange bær
stadigvæk, for de stod der allerede, når jeg kom til Stock-
holm og Ingarø i 1961.
Med kno Onkel Anders.
D. 05.03.2016 Månedsmøde lørdag kl. 13.
D. 25.03.2016 Langfredagsfrokost kl. 13.

SILKEBORG
Ved vores bestyrelsesmøde mandag 11/1 2016 blev det
vedtaget at Jesper indtræder som næstformand, efter Leif
„Luffe“ har meldt sig ud af foreningen. Da vor generalfor-
samling i marts var planlagt i påsken, ser vi os nødsaget til
at ændre datoen, så generalforsamlingen bliver sat til d.
19. marts kl. 10.00 i stedet (indkaldelse andet steds i
DFS), der vil på vanlig vis blive lavet morgenkaffe kl.
09.00, og der bliver serveret stegt flæsk med persillesovs
efter generalforsamlingen. Da det evigtværende problem
med antal tilmeldte til vore arrangementer ikke står mål
med antal opmødte, ser vi os nødsaget til, at der skal beta-
les ved tilmeldingen. Nu er vi jo en frivillig forening, så
en tilbagebetaling kan accepteresved godkendt forklarligt
fravær. Ved vores månedsmøde søndag d. 31/1 blev Peter
Tanghùs, på behørig vis, optaget som medlem. Vi byder
Peter velkommen i foreningen.
Med kno i bordet Skipper

SAMSØ
26/1   Nytårstaffel.
         Virkelig vellykket taffel (fisk). 21 deltager.
          Vores NAV Thor fra Norge underholdt på (Edith)
 7/2     Hulemøde.
          8 nav-1ven. Hyggeligt møde.
Møder:
21/2    Søndagsmøde.
 6/3    GENERALFORSAMLING 16:30 Brunkål
         Indkommende forslag 14 dage før til formanden.
Med kno Jørn
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ÅRHUS
Til vores eneste møde i hulen i januar har vi en tradi-
tion for at hulen er vært for sildemadder, det havde
samlet en pæn skare. Vi havde den glæde at vores med-
lem chefredaktør Richard igen var gående dog med
krykker. Han var så uheldig i gangene på Skejby Syge-
hus, hvor han var ved at træne til Tour de France cy-
kelløbet, men han kommer nok ikke på hold i år, for efter
kort kørsel var han uheldig at være udsat for et styrt,
hvor han brække benet hele to steder, men han er nu
oppegående igen og kan snart igen komme på cykel,
men Tour de France bliver det nok ikke til i år, men må-
ske næste år hvis han ikke doper sig for meget til vores
hulemøder.
Vi fik ønsket hinanden godt nytår alle sammen og fik
snakket om mangt og meget, nogen af vor forening
vemodige sange blev til også til inden vi skiltes igen.
Kommende møder.
Fredag den 4. marts kl. 20.00 Hulemøde.
Fredag den 18. marts kl. 20.00 Hulemøde med ledsager.
Århus Naverne
Ole Lindeborg

ÅLBORG
Generalforsamling og Hulemøde 3. februar 2016.
Som sidste år var 15 navere igen i år samlet og blev budt
velkommen af Gunnar, som så frem til et godt og konstruk-
tivt møde, som indledtes med at Anders og Poul B tilbød
sig som aftenens hjælpere, hvorefter vi sang nr 32/”Naver
kæk”.. Så kunne vi gå i gang med generalforsamlingen med
”tændt lys”, og Bjarne blev valg som dirigent, mens Kurt
og Poul C hurtig blev valgt som stemmeudvalg. Herefter
kunne Gunnar aflægge beretning for det forgangne år,
som bl.a. var kendetegnet ved afholdelse af 9 bestyrelses-
møder, 9 Hulemøder, en sommerudflugt til Mariager og et
Nytårstaffel med fin bespisning. Desværre var trenden, at
besøgene i Hulen på de åbne lørdage lod meget tilbage at
ønske, og der var blot at håbe på, at interessen igen ville
vise sig. Af mærkedage i 2015 kan nævnes 1 jubilæum og 4
runde fødselsdage, mens der i 2016 er udsigt til både et 25-
års- og et 40-års-jubilæum og 2 runde fødselsdage. Slutte-
lig takkede formanden for samarbejdet i afdelingen og i
bestyrelsen, og Gunnar rundede af med at meddele, at han
af helbredsmæssige årsager og med beklagelse så sig nød-
saget til at trække sig fra bestyrelsen og ønskede alt godt
for det fremtidige arbejde i afdelingen. Så kunne Rune som
kasserer henvise til det omdelte regnskab og konstatere, at
vi kom ud af året med et pænt overskud på 7.300,-kr og
med en henlæggelse af 8.000,-kr som buffer til et forhå-
bentlig Pinsestævne i 2018. Dette blev taget til efterretning
med akklamation, ligesom forslaget om at kontingentet for
2016 forbliver uændret. Så var tiden inde til div. valg:
Svend-Erik blev valgt som ny formand for 1 år; Rune blev
genvalgt som kasserer for 2 år; Poul B blev valgt til besty-
relsen for 2 år, og Kai blev valgt til bestyrelsen for 1 år, og
hvor Gunnar takkede May for hendes indsats i bestyrel-
sen. Anders blev valgt som suppleant for 2 år, mens Pre-
ben blev genvalgt som bilagskontrollør for 2 år og Bjarne
som suppleant valgt for 1 år. Nu var tiden inde til at vi
skulle forholde os til de indkomne forsalg, og hvor ved-
tægtsændringerne blev endelig vedtaget. Så var der 2 næ-
sten enslydende forslag om at flytte Hulemøderne til om
fredagen, og dette blev vedtaget for en prøveperiode på 1
år, mens et forslag om at kunne stemme via fuldmagt ligele-
des blev vedtaget.   Dette ville medføre endnu en ændring
i de netop vedtagne vedtægters §7, som snarest sendes til
HB til godkendelse inden en endelig vedtagelse i afdelin-
gen kan finde sted. Under punktet Eventuelt blev deltagel-
sen i Pinsestævnet på Samsø sat til debat, og det endte
med, at Svend-Erik, Kai, Ivar og Leif deltager, og hvor
disse hver især tilmelder sig, mens Leif reserverer en
hytte. Poul U havde penge til en omgang snaps med fra
Enid som tak til Kurt ”kok” og Joan for et flot Nytårs-
taffel, og Poul U modtog på Enids vegne gæsternes tak.
Herefter blev ”lyset” slukket og aftenens menu – de her-
ligste gule ærter m. både flæsk og pølse - blev sat på bor-
det, hvilket fik både Svend-Erik og Kai til klokken med
behørig tak til følge. Så var tiden kommet til at tømme
bødekasserne, hvis indhold reserveres til sommer-

udflugten, og der var således nu tid til at gætte på indhol-
det; dette gav en pæn sum til den dygtigste ”gætter”, som
var Poul C, hvis gæt var 1248,-kr, mens indholdet var
1257,-kr – flot gæt! Poul C lod straks gevinsten gå til for-
del for en ”omgang”, hvilket naturligvis blev kvitteret med
kasket og sang. Kai benyttede herefter lejligheden til at
gøre lidt reklame for den kommende lørdagsåbning, og
igen lød der kraftig opfordringer til at besøge Hulen disse
lørdage, såfremt denne aktivitet skal bevares.
Vi kunne herefter slutte endnu en hyggelig aften i Hulen
med at synge ”Åh, disse minder…”.
Med kno
Leif
sekretær

Stop, stop. Richard er ikke med længere. Han er kommet
til skade. Han er væltet. Det er der ikke noget at gøre
ved. Han må prøve at blive klar igen til Pinsestævne på
Samsø, når vi skal cykle Samsø rundt.



     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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