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Aage Håkansson

(Onkel Anders)

Kan den 1ste November fira sin 85te födelsedag.

Aage är kanske mest känd under namnet ONKEL ANDERS. .Aage är senast upptagit i Naverne

Stockholm 21 mars 1975. Han var tidigare medlem av Naverne i Stockholm från 1961 men resta

med familj till Danmark där han mistade sitt medlemskap. Aage har arbetet på Grönland så vi har

hört och läst många historier från hans tid där , förmodligen helt sanna. Aage har arbetet i styrelsen

som sekreterare och Hulefar i många år,

och nu kan man tänka på den stora mängd mat

som han och Karin har ställd på borden här på Ingarö.

Vi tackar för det stora arbete som han har

utförd för föreningen och önskar honom en god 85 årsdag.

De bästa lyckönskningar

Styrelsen

Naverne i Stockholm

Onkel Anders fylder 85 år.
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13/7 mødte 17 humørfyldte, glade og forventningsfulde svende fra Silkeborg op i Vejles hule. Humøret fik endnu en tak opad ved rundvisningen i

deres idylliske og rigt dekorerede have, og da vi senere indtog et måltid der var virkelig veltilberedt og velsmagende fra grillen, oversteg besøget jo

alle forventninger. Hyggesnakken gik hyggelig med godt med smørelse til både tale og sangmusklerne. Så Vejleforeningen skal have en stor tak

herfra Silkeborg for en dejlig begivenhedsrig, givende og skøn dag.

De bedste naverhilsener CUK-Silkeborg
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FØDSELSDAGE

TAK - TAK - TAK - TAK

D. 05.10.2016 Lennart Damsbo Andersen   Nysted

60 år Enghavevej 55

NV 4892 Kettinge

D. 09.10.2016 Sussanne Rytter     Silkeborg

65 år Borgergade 43, st. mf.

8600 Silkeborg

D. 11.10.2016 Joan Møller     Ålborg

70 år Bævervej 4, Hou

9370 Hals

D. 12.10.2016 Grethe Laugesen     Kolding

65 år Vestparken 28, Lind

NV 7400 Herning

D. 15.10.2016 Axel Lundbæk Pagh   Hillerød

65 år Moseager 17

3230 Græsted

D. 20.10.2016 Lasse Noordman    Hillerød

65 år Høveltsbjergvej 9

3450 Allerød

D. 21.10.2016 Jorgen Stoffregen    Randers

80 år Herman Stillingsvej 2, st.th.

NV 8930 Randers NØ

D. 04.10.2016 Regnar Buhl Jørgensen   Sønderborg

25 år Vestergade 47

6310 Broager

D. 04.10.2016 Verner Jørgensen      Vejle

25 år Søndergade 4B, 2.

7100 Vejle

D. 06.10.2016 Carl Henning Birkkjær    Calgary

10 år 555-60th Avenue SE

Calgary, AB T2H OR1

Canada

D. 08.10.2016 Eugen Uhl     Frederikssund

10 år Klinten 27

3600 Frederikssund

D. 12.10.2016 Erik Eriksen    Århus

10 år Sommersmindevej 18, Skæring

8250 Egå

D. 28.10.2016 Anna Karp Håkansson    Stockholm

10 år Skælbyvægen 161

S-175 60 Järfälla

Sverige

D. 28.10.2016 Johnny Aage Håkansson   Stockholm

10 år Pålsbodagränd 11, 2tv.

S-124 75 Bandhagen

Sverige

D. 29.10.2016 Hans Ove Hansen    Silkeborg

10 år Tulipanvej 94

8600 Silkeborg

JUBILÆUM

Jeg takker mange gange for den varme og hilsner, som jeg

har modtaget i forbindelse med min sygdom. Det har bety-

det meget for mig og min familie.  Håber, at jeg snart er

frisk nok til, at jeg igen kan komme i hulen.

Med kno i bordet

Arne Jakobsen

CUK-Frederikssund

Mange tak for den flotte i hilsen fra Moselfarerene til

patienten der er kommet i reparationsalderen..

Det var virkelig sødt af jer. Kærlig hilsen, Richard...
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Tusinde Tak for opmærksomheden i anledning af min 50 års

fødselsdag. Jeg sender en stor Tak til foreningerne i Silkeborg,

Vejle og HB for Jeres telegrammer, de lunede rigtig meget og

gjorde dagen festligere. Særligt vil jeg gerne rette en umådelig

stor og varm hilsen til „min egen“ forening: „Kæreste Navere i

Århus, I har og har altid haft en helt speciel plads i mit hjerte.

Jeg kan ikke bryste mig af, at være det største aktiv i hulen.

Men ikke desto mindre var glæden og ikke mindst stoltheden

stor, da jeg så og læste Jeres artikel - Hjertelig Tak“.

Med kno i bordet,

Per

Jeg har tidligere her i bladet annonceret efter eventuelle medlemmer der ville tilkendegive, om de var inte-

resseret i en tur til UNDERBERG FABRIKKEN i Kempen i Tyskland.

Da jeg kun har modtaget 17 tilkendegivelser plus Else og mig selv, hvilket er 19 personer, bliver den vi-

dere tilrettelæggelse IKKE TIL NOGET, grundlaget er for tyndt.

Med hilsen og kno i bordet

Otto Westergaard

Mosel 2016
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Hvad var det nu det var? Hvornår var det nu? Hvor var det nu?
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HILLERØD
Der er noget om snakken: hvad kan gøre en mere glad end

en tur på Bakken. Og sådan blev det, -den største begiven-

hed i august. En snes inkl. div. påhæng havde bevilget os

selv en skøn middag på „Den hvide Hest“ med både bear-

naise, is, og rødvin ad lib. Ville nogen have holdt en tale,

var den druknet i hvirvlende tjenere, karruseller, en kako-

foni af stemmer, hissende radiobiler, og hvad der ellers

hører stedet til. Så koncentrer dig om bøffen! - - - Efter

den sidste isklump hurtigt hen til køen foran Cirkusrevyen.

Her kunne vi så slå mave og til fulde nyde Ulf som Dron-

ningen, Lisbet som Statsminister, ja en lind strøm af fornø-

jelige indslag, ind kranset af James Prices sans-fortiming-

pianospil. Tak til alle medvirkende! • - - Sidste år bevil-

gede Hillerød-naverne, efter ansøgning, 5.000 kr. til en

ung mand, Bertram, til et års videreuddannelse i Italien.

Denne godgørenhed kommer forhåbentlig både den en-

kelte som almenvellet til gode. Bertram har påskønnet

tildelingen, og den 9/9 på vor første huleaften mødte han

op og fortalte levende om sit år dernede, om livet i en

italiensk familie, om meget forskellige dialekter regio-

nerne imellem, om „Mama“s betydning i familien, osv. Og

ganske ferm til italiensk er han også blevet. Bertrams

medbragte italienske specialiteter og flaske med

Limoncello satte vi pris på til kaffen. - - -September-mes-

sen 24/9 er som tidligere skrevet aflyst pga. kulturnatten i

byen dagen før, hvor Hulen vil være åben for besøgende.

Næste sammenkomst er herefter hulemødet 14. oktober. -

- -Tilmeldinger til Hulefar Peder på 48170712 eller

27940134

Med kno, Bent

FREDERICIA
Vi hyggede sidst den 1/9, vi var 5, men sikke 5. Vi klarede ikke verdenssituationen. Det ku vi ikke men fik da spist

æggekagen. Vi ville gerne se flere i hulen. Og håber der vil blive mere støtte omkring den. Ellers ved vi ikke hvor længe

vi kan holde skansen dernede. Men mød nu op til Generalforsamling kære venner. 

Det er tors.6 - 10   Kl. 19.00 generalforsamling.

Lør.  22 - 10.  Kl. 13.00 Ålegilde

Tilmelding hurtigst mulig af hensyn til bestilling af Ål til Solvejg Tlf. 42754975

Tors.  3 - 11. Kl.  19,00 Hulemøde  

Med kno 

S.W. 

FREDERIKSSUND
Frederikssund d.2.9.2016. Der var mødt 13 op til Svendeaften i hulen, og det

var Poul Berg og Gunner Vilhelmsen som havde hulevagten denne aften. Det

var også denne aften, at vi kunne sige tillykke til Per Jensen også kendt som

(Per Bager) i Naverkredse, med hans 60 års fødselsdag den 7.september

2016. Der skal hermed lyde et stort tillykke til Per Jensen. Formanden

takkede ved denne lejlighed, Per for det store stykke arbejde han i gennem

sine snart 37 år, i CUK-Frederikssund har udført for foreningen.  Han

kvitterede med, at slå på klokken. Vi takker for en omgang

drikkevare og Pers hjemmelavede æblekage til kaffen.

(Han havde selv plukket æblerne og lavet grøden, men

måtte have hjælp af Bente Berg til, at piske

flødeskummen). Karre Hansen måtte også gå den tunge

gang til klokken, da han oplyste om, at han har 65 års

fødselsdag den 13.september 2016. Ligeledes vil vi fra

CUK-Frederikssund ønske vores æresmedlem Carl-Otto

Enevoldsen et stort tillykke med hans 70 års fødselsdag

den 29.september 2016.

Carl-Otto Enevoldsen blev Nav i 1968 i Düsseldorf og i

2014 blev han æresmedlem i CUK-Frederikssund og han

blev i Pinsen 2015 i Nakskov udnævnt som Årets Naver i

CUK.

Til Arne Jakobsen sender CUK-Frederikssund vores

varme tanker til ham, med håb, at vis snart får ham at se i

hulen igen efter hans sygdom. Næste Svende aften i hulen

er 7.oktober, hvor Inge & Karsten har hulevagten.
CUK-Frederikssund ønsker tillykke med fødselsdagen til:

Poul-Erik Christoffersen den 9.oktober 2016

Kurt Rasmussen den 21.oktober 2016

Anita Bondy den 31.oktober 2016

Med kno i bordet.

Gumminaveren.
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KOLDING
Hulemøde den 29/8 2016. Alle var mødt til den næstsidste

sommeraften. Torsdag den 18/8 var Aase og jeg til ”Hø-

sten som i gamle dage” i Sdr. Hygum, hvor jeg fik samlet

bukke til min værktøjsudstilling. Da fik vi at vide at Ran-

ders Naverne ville komme med 12 gæster på lørdag og 4

gæster fra Kolding og Fredericia.

Med kno i bord Arne Brogaard.

HØRNING
Hulemødet den 2. september startede til tiden kl. 1900, vi

manglede Sanne og Paul, Claus var heller ikke mødt, og

Bente var lovlig undskyldt, for hun var blevet indlagt på

Horsens sygehus om formiddagen, vi fik senere på aftenen

en hilsen fra hende, hun havde det efter omstændighederne

godt, og ville blive udskrevet igen lørdag, hvilket glædede

os alle. Vi havde en gæst i aften, Christian havde medbragt

en Zimmermann auf der Walz, Max fra Worms. Han fik på

behørig vis, et stempel og underskrift i sin vandrebog, og

ved afskeden fik han en skilling med på den videre fart.

Formanden bød velkommen, hvorefter vi sang ”Når samlet

er” herefter kunne formanden oplyste, at som vi alle viste,

havde Karen og Jens haft guldbryllup, og ville derfor gerne

være vært ved en gang smørebrød, og de 2 første genstande,

det bragte naturligvis stor jubel. Aftenens tema var ferie-

minder, men inden vi kom så langt, gennemgik formanden

Svenden under mærkedage, og der var nogle stykker der

skulle have en hilsen, og det sørger Kalle for som han plejer.

Formanden kunne allerede nu meddele, at han ikke kunne

deltage i det næste hulemøde, da han skulle på museum i

Hedeby. Samtidig efterlyste han emner til de næste møder.

Da formanden var færdig med det officielle, gik vi over til

spisningen, og der blev som lovet serveret godt belagt smør-

rebrød, og der var rigeligt til alle. Mens vi spiste dette, havde

Flemming medbragt nogle billeder fra Sandskulptur festi-

valen i Søndervig, som vi sad og så på vores storskærm, det

er nogle imponerende figurer de kan frembringe, og der blev

snakket en del om disse. Efter spisningen kom vi så til ferie-

minderne, der var ikke så mange der havde været ude at

rejse, Bente og Kalle havde måttet opgive deres tur til Passau

på grund af sygdom, Christian have brugt sin ferie til at få

lagt nyt tag på sin bolig derhjemme, Anne og Niels havde

brugt deres ferie til at installere køkken i cirkusvognen, men

det var hvis også blevet godt. Karen og Jens havde været en

tur på Læsø, og haft en dejlig tur der over, de havde været

inde og se hvorledes man indvinder salt, og så havde Jens

smagt på det lokal øl, men det var ikke nogen succes.

Flemming fortalte om hans og Connys ferie til Ammersee i

det sydlige Tyskland, de havde bl.a. besøgt et kloster, og

været en tur ude at køre i bjergene omkring Garmisch –

Partenkirchen, og en tur rund om Starnbergersee, men ikke

rigtig haft vejret med sig. Herefter var de kørt op til en lille

by lidt syd for Hamburg, der heder Garlstorf, herfra havde

de været en tur på Lüneburger Heide, hvor de havde kørt i

hestevogn ind over heden, og besøgt et museum der, og de

havde også været en tur i Lüneburg og besøgt salt muset her,

fra de forskellige ture havde Flemming medbragt en del bil-

lede, som blev vist på vores storskærm, flere af dem gav

anledning til forskellige kommentar.

Herefter var der almindelig hygge, og snakken gik livligt,

ved godt 22 tiden gav Christian udtryk for at han godt kunne

tænke sig at komme syd over, hvorefter vi sang minderne,

men snakken fortsatte til hen ad 23 tiden, og endnu en hyg-

gelig huleaften var til ende, og den sluttede selvfølgelig med

oprydning og opvask

Flemming.

HOLBÆK
Så blev vi igen samlet efter sommerferien. Arne og Norma

gav maden og lidt at drikke i anledning af Arnes 75 års

fødselsdag. Ole og Ib ringede på klokken for den enes 75

års og den andens 80 år fødselsdag.

Den sidste weekend i august prøvede vi noget nyt og det

var en tur i hestevogn i skoven ved Lindholm. Kristian har

heste og vogne til mange forskellige gøremål. Kristian og

Frank kørte os (20 personer) sikkert rundt i skoven i 2

timer. Efter en rigtig god tur i godt vejr, fik vi mad og

drikke i værkstedet. Tak til Næstved og Nakskov for

deltagelse. Og tak for en god tur i godt selskab.

TL
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NYSTED
Hulemøde den. 1. september 2016. 10 svende mødt op her

første gang efter sommerferien. På dagsorden var den nye

hule i det gamle Rådhus, vi er nu gået i gang med projek-

tet flytning af hule. Det runde bord er nu samlet, lakeret 4

gange og der er lavet køkkenbord og køkkenvask samt

væggene er repareret og malet. Det nye lagerrum er også

klar, så vi aftalte at mødes søndag den. 4. september kl.

09:00, hvor stolene skal vaskes og ordnes af Sven Erik,

Finn Nielsen, Richard og Oldermanden, herefter skulle vi

være klar til flytning den 15. september kl. 08:00. Herefter

gik snakken mest om hvad der var sket siden sidst. Midda-

gen var som sædvanligvis efter sommerferien, Hakkebøf

med bløde løg. Næste måneds kok er Richard. Minderne

blev sunget og vi gik hvert til sit på denne første lune sen-

sommeraften.

Med kno Oldermanden

NAKSKOV
Hulemødet d. 9/9-16. Hulemødet var ramt af afbud, halv-

delen af medlemmerne kunne ikke komme, så det var

tyndt besat. Vi kunne starte med at byde Birte Lindegaard

velkommen, som gæst i første omgang. Birte har boet i

Wales, og arbejdet som socialrådgiver i 6 år, fra 1987

til1993 så hun opfylder alle krav, som fuldgyldig medlem,

så vi håber at hun bliver en god nav. Nu mangler vi bare at

få en psykolog som medlem, så kan alle problemer løses.

Da vi har fået mere udendørsplads, har vi noget arbejde

der skal udføres, flisearbejde og hegn skal sættes op, så vi

skal finde en arbejdsdag hvor alle kan komme. Vi skulle

også finde en dag til julefrokosten og hvis vi skal have

gløgg og æbleskiver m.m.

Da hulemor var en af de fraværende, måtte Jytte i gang

med gryderne, og det blev til en rigtig lækker gryderet. En

stor tak til Jytte. Efter maden blev der fortalt om hvad vi

havde lavet, for at vi var naver, og Birte fortalte lidt om sit

arbejde i Wales.

Fødselsdage

Jytte Rosenborg 67 år d.26/10

Hulemøde fredag d.7/10 kl. 18.oo

Rafling fredag d.21/10 kl. 19.oo

Hulemøde fredag 4/11 kl. 18.oo

Rafling fredag 18/11 kl.19.oo

Hulemødet sluttede i god ro og orden.

Med kno i bord Henning Brogaard

LOS ANGELES
Siden sidst har vi haft et par moder i Naverdalen. Det har

været en meget varm sommer indtil nu, men den er jo ikke

forbi endnu. Til vores september møde skal vi have ryddet

op både uden og indendørs, så vi håber på en god gruppe

navere til jobbet. Det er blevet besluttet at ændre vores

årlige picnic til oktober, da det som regel er MEGET

varmt i september. Så lørdag den 8. oktober afholder vi

vores årlige picnic under de store egetræer. Menuen står

på hamburgers og hotdogs og vores naveretter står for

kokken hjælp og servere kaffen og en stor gulerodskage til

den. Vi har stadig mange rådyr der kommer på besøg og

de kan desværre godt lide alle de nye skud på træer og de

er også i gang med avocadoerne, så de sulter ikke. Alle de

danske og udenlandske klubber afholdt „Orange County

Streetfair” over sidste weekend og det var godt besøgt. De

danske klubber og den danske kirke stod for betjeningen

af Carlsberg og æbleskiver med syltetøj. Kaffe og lemo-

nade var også til at få fat i. Der var stor frivillig hjælp til

al opsætning og nedtagning af alt det udstyr der skulle til.

Mange varme æbleskiver pander var i gang og æble-

skiverne gik som varmt brød.

Med Kno 

Arne O.

tel.: 33150985 eller mobil 29851699.

Oktober måneds Svende-Hulemøde er tirsdag den 18.

som altid kl. 13.00. Allerede 5 dage senere er

der Søndagsmesse kl. 10.30. Det er den 23.10., så sig

ikke at der ikke sker noget. Sild er gooodt! Det ved alle.

Men er du alligevel i tvivl, så tilmeld dig vort

fantastiske,kendte overdådige  Sildebord lørdag den 5.

november kl. 13.00. Det er ingen ben i at deltage i en del

af havet goder der er klar til at bliv fanget for anden gang

på det runde sildebord. Har du en hjemmelavet egen-

fangst hører vi gerne. Da nogen trods alt ikke kan leve af

fisk alene, vil der som sidst, nok også være en eller anden

form for andet spise. Sidste tilmelding den 30.10. Kom og

gør et godt kast! Sluttelig beklager jeg, at 2. halvår af Kø-

benhavner Naven denne gang ikke er udkommet i tide. 

Jeg håber at den vil være klar snarest, for den er savnet!

Arrangementer:

  8.10.  kl.  13.00  Surpriseparty

18.10.  kl.  13.00  Svende-Hulemøde

23.10.  kl.  10.30. Søndagsmesse

  5.11.  kl.  13.00  Sildebord

Med kno i bordet

Niels „2 m“

KØBENHAVN
Selvom vi har haft sommerferielukket, har vi gennem årerne mødtes til en altid pragtfuld Havemesse. I en årrække var

det hos Ilse & Sven Aage i Strøby Egede, men nu om dage er det Anne-Lise & O.B. der holder hof i Ballerup. Vi var 10

der den 10. august indtog de skønne omgivelser, hvor absolut intet manglede. TAK for en minderig dag, selvom regnen

også havde meldt sin ankomst. I skrivende stund er vi 2 dage fra at Hulen igen åbner op for mange gamle og nye minder.

Det er som juleaften som barn, man kan næsten ikke vente. Lørdag den 8. oktober kl. 13.00 afholdes Surpriseparty, der

jo er dagen hvor alt kan eller ikke kan ske. Én ting er sikkert: der skal h y g g e s til efterårets første store sammenkomst.

Sidste tilmelding den 2.10. til formanden på  



RANDERS
Sikke dog en dejlig tur, bestyrelsen havde lavet til os den

20/8 :o) Bussen kørte velfornøjet med lige så velfornøjede

passagerer ud i det danske sommervejr, der ind imellem

var tørt. Der er langt til Sønder Hygum, så vi fik snitter på

vejen, og Hans sørgede for, at ingen var tørstige. Vel an-

kommet til hjemstavnsgården kunne vi hilse på en hygsom

flok fra Kolding, der sad i Naverhulen. Fluks derefter kom

Anne Sofie og beværtede os fyrsteligt med skinke og stu-

vet hvidkål. Vi måtte spise lige så meget vi ville, men det

kunne vi ikke – der skulle jo også være plads til lagkagen

senere. Hjemstavnsgården er absolut et besøg værd. Der

var masser af arbejdende værksteder med håndværkere,

der var gode til at fortælle om de gamle teknikker. Overalt

var der rare mennesker og spændende ting at kigge på.

Efter den sidste omgang høstarbejde gik turen hjemover.

Her lavede vi et videnskabeligt eksperiment: Hvor mange

kvadratmeter fylder en øl, når den vælter i en bus? Stor

tak til bestyrelsen for en dejlig tur. Vi glæder os allerede

til næste år.

Fredag den 2/9 var vi 12 forsamlet til hulemøde. Freddy

viste en flot gammel kaffekværn frem, som han har fået til

hulen, og Jan lovede at skaffe et håndtag til den.

Moselfarerne har haft en dejlig tur, og ingen har frosset

dernede. Busturen derned varede ”lidt” længere end plan-

lagt, men alle nåede frem, inden det blev morgen… Hans

fik en ny titel i Mosel: Nu er han officielt udnævnt som

førerged. Freddy har været på besøg hos et forhåbentligt

nyt medlem. Vi venter spændt.

Malernes seniorforening besøger hulen søndag den 25/9

kl. 11. Det glæder vi os til. Vi glæder os også til Stoffers

fødselsdag, som han holder den 29/10. Der ligger en

tilmeldingsseddel i hulen. – Sedlen til den 100 års fødsels-

dag, han har lovet os, kommer op lidt senere. Efter den

officielle del, stod klokken nærmest ikke stille – både

Hans, Freddy og Ingolf var med til at holde den i gang, og

alle 3 blev selvfølgeligt belønnet med skønsang. Tak for

skænken alle 3.

Der er generalforsamling fredag den 7/10 kl. 19.
Dagsorden efter vedtægterne.
Freddy, Hans og Helle er på valg. Hans laver kartoffel-

suppe.

Med kno

Helle

8.

ODENSE
Der har ikke været meget aktivitet i hulen her i sommer. Vi måtte aflyse flere ting da der var for lidt tilslutning. Vi er ikke

så mange medlemmer tilbage, men dem der er vil vi da gerne stadig se. Ole har et, måske nyt medlem klar til os. Lige nu

er han ude at sejle, men håber snart at se ham i hulen. Den 7-10 er der så GULEÆRTER.  Ole laver dem og så vidt vides

bliver det med bl.a. grisehaler og medister, m.m. Der skal være tilmelding af hensyn til Ole. Senest den 3. oktober til

Kirsten tlf. 26283538. Ole og Kirsten R. har været til Mosel træf, et meget varmt træf med 35-35 gr. Jo vi kunne nok

holde varmen.

Vi ses den 7-10.

De bedste hilsener pigen fra Fyn.

D. 20.08 havde Johna & Mogens Hansen guldbryllup. Vi

var 9, der mødte til morgensang og hygge i Taastrup. Det

blev en meget hyggelig formiddag. De fik naturligvis også

2 telegrammer med indhold. D. 23.08 havde Margrethe

Eli været nav i 25 år. Margrethe blev kaldt op og fik

overrakt en jubilæumsnål. Margrethe takkede og fortalte,

hvor stolt og beæret hun var over at have været medlem af

CUK i 25 år. Margrethe blev optaget i den gamle

Karrebæk Mølle. Der var syet specielt tøj og baretter til

lejligheden. Vejret var smukt, og det havde været en

minderig dag. Klubben, som det hed dengang, blev senere

opløst, og alle blev tilbudt medlemskab hos naverne i

Næstved. D. blev der hygget med frokost. Tak til Holbæk

for et godt initiativ. Når medlemmer skifter adresse,

mailadresse eller telefonnummer, skal det meddeles

kassereren. Lisa vil ajourføre medlemslisten både internt

samt meddele HB om ændringerne. D. 07.10 er der

Kulturnat i Næstved. Da vi har lavet et samarbejde med

kommunen, der står for aktiviteter, holder vi åbent hus fra

17-21.

Det betyder, at hulemødet er rykket til torsdag d.06.10.
D. 21.10 er der ølsmagning i Hulen. Det starter kl. 19. Der

er hængt seddel op med tilmelding.

Det er ikke for tidligt at tænke på julefrokost.

Det bliver lørdag d. 26.11 kl. 13. Der vil blive hængt
seddel op til tilmelding, priser m.m. Sæt X i
kalenderen.
Hilsen Marianne

NÆSTVED
Til hulemødet d. 02.09 bød formanden velkommen til de

16 medlemmer, der var mødt til efterårets første

hulemøde. Vi har i august måned haft flere mærkedage.

Knud Christensen er fyldt 70 år d. 12.08 og Nils Haaber

er fyldt 70 år d. 29.08. De blev begge kaldt op og fik

telegrammer både fra foreningen og det medlemmerne

havde skrevet på. Begge indeholdt et kontant beløb.



9.

STOCKHOLM
Vores medlem Flemming Andersen fra Viuf kom op til os

som plejer hvert år, de var med på fugleskydningen lørdag

den 9. juli, men det blev Inga Pedersen som blev fugle-

konge. Lørdag den 16. juli havde vi bowlingturnering, og

det blev damerne som tog hjem sejren. Else, Vibeke og

Rie. Vi havde et par dejlige uger på Ingarø. Bjørn og

Carina Lyngvik havde igen i år sin fest for ungdomerne og

nogle af dem havde fået barn siden sidst. I femkampen i år

fik jeg være med i det vindende lag, og løfte pokalen.

Ruth åbnede baren senere på aften, og jeg havde nogle

raketter som jeg fyrede af. Det blev en fin dag.

Med kno Onkel Anders.

D.07.10.2016 Månedsmøde kl. 19.

D.28.10.2016 Gesællaften kl. 19.

VEJLE
Mødet den 26 august, startet med sang nr. 36, Malersangen. Stort forsinket tillykke til Preben Tvilhøj. Den 11 august var

der besøg af Morfar ordning, de hyggede sig, kommer gerne en gang om året. Den 12 / 8 igen besøg, det var El forbun-

det, de havde maden med, og hygger sig når de kommer, en gang om året. Ja så tager vi lige den 3 dag med besøg, det

var Silkeborg Naver, de havde deres udflugt ned til os, vi havde lavet grillmad, vejret var rimelig, så vi også kunne være

ude. TAK FOR BESØGET TIL JER. Vi fik også besøg af Romann fra Fredericia, du skal også have tak for besøget. EN

STOR TAK TIL NELLER FOR ALLE DE SØNDAGE DU HAR SIDDET I HYTTEN, MED OG UDEN GÆSTER.

TAK. Godt med en fryser, Silkeborg Naverne kunne ikke spise op, så vi fik rester til mødet, var heller ikke dårligt. Så

var Kaj og Lis lige på en forlænget weekend i Schweiz, hvor vi deltog i deres hulemøde fredag aften, hvor vi samtidig så

SØNDERBORG
Den 5-11-16 har Sønderborg forening 50 års jubilæum, og

den 4-10-16 har formand Regnar Buhl Jørgensen 25.års

jubilæum. I den anledning holdes der åbent hus i hulen på

adresse Flensborg Landevej 2 Dybbøl 6400 Sønderborg.

Her vil foreningen være vært ved en bid brød samt lidt at

drikke fra kl. 11-15.Tilmelding til Regnar på tlf.74 48 66

40 eller hulemor Susie på tlf. 28 90 45 43 senest den

22.10.2016.

Med kno i bordet John

SLAGELSE
20. august blev der grillet i haven til den store guldmedalje. Vi var 12 deltagere som ivrigt brugte grillen som Hans

havde stillet op og gjort klar til brug kl. 14:00. Vi havde allieret os med vejrguderne idet Sten havde sørget for godt vejr

under hele partyet.

Hulemøde 2. september: Her var mødt 8 medlemmer op, denne lidt halvkolde aften hvor vi indledte mødet med sang

nr. 36 efter Stens orientering om Demensvenner. Der var stort flertal for at hulen pt. skal renoveres midlertidig indven-

dig. Sten, Hans, Ejner, Inga, og Erik gav tilsagn om fremmøde d. 27. sept. hvor vi får besøg af Colitis-Crohn Foreningen.

Foruden de før omtalte, gav Birgit, Harry, Inger, Carit og Søren tilsagn om deltagelse ved Sct. Michaels Nat d. 30. sept.

Birgit orienterede om sit store arbejde med at samle sponsorgevinster til bankospillet d. 22. okt. hvor Hans også har

samlet ind. Hans står for forplejningen ved mødet d. 7. sept., ang. pinsestævnet 2017, og vil derfor gerne vide hvor

mange der tropper op. Herefter virkede det som om der var udbrudt hungersnød. Alle gik ivrigt i gang med madpakkerne

og der opstod en ”rungende” stilhed. Karen havde frembragt en herlig kage som der hurtigt gik svind i. Efter at have

sunget minderne, forlod alle hulen i god ro og orden ca. kl. 21:30.

Med kno i bordet.

Erik

Arrangementer & mærkedage 2016 i Slagelse Naverforening

7. oktober kl. 18:30: Hulemøde.

22. oktober kl. 13:00: Frokost/banko i hulen.

4. november kl. 18:30: Hulemøde.

22. november kl. 15:00: 74. Stiftelsesdag i Hulen.

2. december kl. 18:30: Hulemøde.

18. december kl. 14:00: Jul i Hulen.

SILKEBORG
13/8 oplevede vi fra Silkeborg noget vi meget sent vil glemme. Den hjertelige og varme velkomst vi blev budt på i Vej-

les hyggelige og idyllisk beliggende hytte, der med sin imponerende udsmykning og udstilling oversteg alle forventnin-

ger. Lige så imponerende er den skønne velplejede beplantning og fantasifuldt rigt udsmykkede have der omgiver hytten,

at stå dér og nyde udsigten over Vejlefjord er et syn man ikke glemmer.  Da værten så diskede op med hvad deres grill

kunne udrette med veltillavede og velsmagende retter overgik det simpelthen alle forventninger. En stor tak til Vejle-

foreningen for at give os fra Silkeborg en så dejlig oplevelse.  21/8 havde Christian valgt at se hvad det køkken hulen i

Silkeborg kunne udrette, så til medlemsmødet havde han tillavet en yderst velsmagende Paprika-gryde som blev indtaget

og nydt med stor glæde. Vi takker Christian for dette herlige initiativ.

Med kno i bordet Skipper.
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ÅRHUS
Lørdag den 20.08 var der så til vores årlige fugleskydning.

Vi mødtes i hulen kl. 10 til morgenmad, som sidste års

fuglekonge Richard stod for. Det var simpelthen overdå-

dig. Der manglede ikke noget. Selv morgenbasser kom

hen med. Godt op af formiddagen fik vi lov til at komme

ned i kælderen på skydebanen, hvor formanden med lidt

hjælp fik hængt fuglen op, så vi endelig kunne komme i

gang med at skyde. Formanden kom ved et ”uheld” til at

skyde næbet ned, som kom ham til at koste en omgang

som han gav senere i hulen. Jeg tror da også at fuglen fik

ondt i hoved da kraniet var ved at flække til sidst. Da vi

kun manglede at finde ud af hvem der skulle blive fugle-

konge gik vi op i hulen for at spise frokost. Kaj var listet i

forvejen for at stege fiskefilerne. Efter alle var blevet

mætte af både vådt og tørt, var det tid til at genoptage

skydningen. Efter en rums tid kunne vi se brystpladen

flyve igennem lokalet, ja, så var der fundet en ny fugle-

konge. Men nej, det var Richard igen. Tilbage i hulen

måtte sidste års fuglekonge aflevere banneret samt den

fine hat der følger med, han var ikke meget for det, men

da formanden lovede at han fik det igen var det ok. Efter

den ny fuglekonge var kronet, kom vagten fra skydehallen

og fik en øl sammen med os. Han synes vi havde opført os

eksemplarisk og lovede os at vi godt måtte komme igen

næste år. Efter et par genstande mere begyndte vi stille og

roligt at bryde op og gå hjem.

Husk næste hulemøde den 14.okt.

Den 28.okt. er der vores årlige bowlingturnering. Kom og

være med. Sidste tilmelding til hulefar senest den 15.okt.

Med kno i bordet Chefsekretæren.

ÅLBORG
Hulemøde Aalborg Naverne, den 2.september 2016. 12

navere samt 3 gæster var mødt op til første hulemøde efter

sommerferien. Sandhedens lys blev tændt og vi sang som

sædvanlig ”Naver kæk”. Formanden mindede om, at vi nu

er i første efterårsmåned, og at julen nærmer sig med raske

skridt. Mødet i aften er historisk, det er første gang vi

holder hulemøde en fredag aften, og for det andet at vi har

3 gæster, som under mødet erklærede, at de gerne ville

være medlemmer af naverne, det sidste er meget glæde-

ligt. Vi var 22 personer, som deltog i vores sommerudflugt

den 27.august. En lidt anderledes udflugt. Vi startede i

hulen med kaffe, rundstykker og en lille en til halsen. Der-

efter gik turen med bus eller til fods ud til Kulturhuset i

Fjordbyen, hvor vi fik en kort orientering og rundvisning.

Herefter var der smørrebrød med tilbehør. Vi blev lidt

forsinket da Kurt og Kurt blev tørstige undervejs, men det

var også en lang gåtur. Et gammelt ordsprog siger, ”at dem

der ikke vil svede om sommeren, må lære at fryse om

vinteren”, det vil Ivar ikke risikere, han har slidt i hulen

hele ugen, bl.a. har han malet vægge og loft på toilettet,

det skal han have tak for. Anders og Arne meldte sig til

servering og oprydning. Sandhedens lys blev slukket. Så

stod Kurt kok klar med de dejligste stegte ål fra Limfjor-

den med alt hvad der hører sig til. Alle ål blev spist, der

var kun et stykke tilbage, alle var mætte selv Leif P. sagde

nej tak til flere. Herefter fortalte Ivar levende om bl.a. det

gamle naverlaug. Ivar har det sidste års tid brugt rigtig

meget tid på at forske i vores historie. Gunnar slog på

klokken og fortalte, at Bente og han skulle giftes og invi-

terede alle til globryllup i Vejgaard Kirke den

17.sept.2016, kl. 15,30. Herefter gik snakken lystigt og vi

fik sunget flere sange, og vi hørte lidt om, hvad vores 3

gæster havde bedrevet rundt om i verden. Præcis kl. 21,30

sang vi minderne, herefter kunne en meget lystig aften

slutte.

Med kno bordet

Svend-Erik

hulen, samt protikol, hvor Lis fandt dato for hendes første møde (indmeldelse i Zürich). Frank havde bøf med løg og det

hele, som blev fortæret med velbehag. Tak for mad Frank.  Også en stor tak til Helle og Flemming, og Geert, for en dej-
lig søndag på sejltur på Zürich søen, hvor vi spiste. Bagef-

ter gik vi i Niederdorfen, og fik lidt at drikke, og det var

på Pheffermühlen, hvor også danskerne holdt til, for nu,

mange år siden. Kaj fik set lidt af Zürich, hvor Lis jo har

arbejdet, og lærte en masse gode mennesker at kende. En

hilsen til jer vi var sammen med til hulemøde.

MØDE DEN 30 SEPTEMBER.

MØDE DEN 28 OKTOBER. Og så er der jo Gule Ærter

den 19. november.

Med kno LIS

Så har Lis fået HB´S bus ud af garagen i Winterthur.

Hvorfor kommer den først frem nu? Hvornår kommer den

mon til Danmark?



     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

Dødsfald meddeles af foreningerne til
web@naverne.com

som nævner det under „Naverne på den sidste rejse“

og sender besked videre til  HB-Formand og  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

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-8362 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 Elo Bjerking,

Tlf. 5573 5615-  E-mail: amelo@webspeed.dk

  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

    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

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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