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Axel Thomsen 80 år
Axel blev for mange år siden udlært smed på Frichs fabrikker i Århus, og har ofte
fortalt, at man som lærling skulle sige De til svendene, indtil den dag hvor man
selv var svend.  Senere rejste Axel til udlandet, hvor han blev i over 30
år. Han har rejst og arbejdet mange steder på kloden. I 1995 startede han sit eget
konsulentfirma i England, hvor han boede en del år. Axel kom hjem til sit elskede
Åbyhøj, for efterhånden nogle år siden, for at nyde tilværelsen. Axel er en festlig
og farverig naver, han spreder hygge og livsglæde omkring sig - hjertelig tillykke
med fødselsdagen.
Århus Naverne
Ole Lindeborg
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Leif Schmidt kan den 16/5 fejre hans 80 års fødselsdag. Leif har arbejdet over det
halve af verdenen. Han er udlært som tømmer og byggeleder. Leif blev optaget
2003 i Hørning. I 2005 blev han kasserer og i 2007 bestyrelsesmedlem. I 2009
overtog han formandsposten i Hørning. I 2012 blev han overflyttet til foreningen i
Århus, hvor han i 2014 overtog sekretærposten, men måtte desværre afgive den af
helbredsmæssige årsager i 2016. Han kommer stadig jævnligt i hulen.
Det er rart at se dig i hulen, og høre om din store viden du har hjembragt fra den
vide verden. Glæder os til at se dig, og fejre dig i hulen.
Chefsekretær Richard…

Leif Schmidt 80 år
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Vi ses den 3. – 5. juni 2017 til pinsestævne i Slagelse.

Tjæreby forsamlingshus.
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FØDSELSDAGE TAK - TAK - TAK - TAK
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JUBILÆUM

D.01.05.2017 Anni B. Jørgensen (København)
30 år Daruplund 15, 1.mf.,
NV 2660 Brøndby Strand

D.06.05.2017 Jytte Møller (Randers)
70 år Skelvangsvej 183, 2.th.,
NV 8920 Randers NV

D.10.05.2017 Conny Annie Hansen (Hørning)
75 år Kløvervej 6,
NV 8362 Hørning

D.16.05.2017 Leif Schmidt (Århus)
80 år Østerby Alle 204,

8310 Tranbjerg J

D.17.05.2017 Leif Andersen (Los Angeles)
75 år 2239 Judith Lane,

Anaheim CA 92804
USA

D.23.05.2017 Axel F. Thomsen (Århus)
80 år Johannes Ewalds Vej 112, c/o Lis Thomsen

8230 Åbyhøj

D.25.05.2017 Poul Berg (Frederikssund)
80 år Gartnerstien 10,

3300 Frederiksværk

D.29.05.2017 Niels Gunni Vase (Hørning)
70 år Lykkevej 8, Øster Højst

6240 Løgumkloster

D.30.05.2017 Jesper Steen Kristensen (Silkeborg)
30 år Lyngbygade 65, st.th.,

8600 Silkeborg

Mange tak til bestyrelsen, for Næstved Naverne, for den
store overraskelse, det var, at blive udnævnt som æres-
medlem, på Hulemødet, den 31.marts. Også tak til de andre
medlemmer, i foreningen. Det var en virkelig overraskelse,
som jeg ikke helt er kommet mig over, endnu.
Med venlig hilsen

Lis – Navene i Næstved

En stor tak til Vejle og HB for telegram til min 65 års fød-
selsdag. Ligeledes en stor tak til de Naver fra Vejle, der var
mødt i Hytten, der sammen med familie og kammerater
gjorde dagen til en god og minderig dag.
Med kno

Niels Erik Thomsen

”Neller” Vejle

Hjertelig tak for telegrammer og hilsner til min fødselsdag.
Det er dejligt når der er nogle som tænker på en.
Med kno.

Ove Graae

Mange tak for opmærksomheden i forbindelse med min 60
års fødselsdag.
Tak for alle telegrammerne. Det varmer om ens hjerte at der
bliver tænkt på en.
Med kno i bordet

Birgithe Lønstrup, Aarhus /Qaqortoq.

 
Lørdag den 20. maj kl. 1300 frokost
i Naverhytten i Vejle.
Inger og Hans laver en frokost.
ønsker man at deltage så tilmeld
dig/jer på tlf: 40929705 senest den
15. maj. Under ca. 10 tilmeldte bliver
frokosten annulleret.
Med venlig hilsen Inger & Hans
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Formandens Spalte.
Som det står skrevet i programmet for afvikling af Pinsestævnet i Slagelse, er der i forbindelse med
Fællesfoto indvielse af HB’s fane. Den officielle overrækkelse af fanen vil først ske Valdemarsdag- den
15.Juni Kl: 1900 i Den fynske Landsby i Odense. I den forbindelse anmodede Danmarks Samfundet os
om, at medvirke med så mange foreningsfaner og medlemmer i Kluft som muligt. Er godt klar over, at
det er lige efter pinse, men lad os benytte denne lejlighed til at vise de mange fremmødte i Odense, at
Naverne ikke kun er noget man har hørt om, men at vi eksisterer. Der plejer iflg. Lokalformanden for
Danmarks Samfundet i Odense, at være mellem 300 og 400 personer til stede Valdemarsdag. Alle
fremmødte faner, det være sig fra Spejderne- Fagbevægelsen- Foreninger o.a. vil blive samlet i en
” Faneborg ”. Lad os møde talstærkt frem, og måske få et par medlemmer ved denne lejlighed.
Som det fremgår af Sdr. Hygums Aktivitetskalender, har de 30 års jubilæum den 20. Maj 2017.
Der vil i den anledning være ud over Børnedyrskue, forskellige tiltag, for at markerer deres jubilæum.
Det er her, at vi fra CUK er blevet opfordret til, at møde op i ” Kluft ” og så mange som muligt. Sdr.
Hygum har spurgt, om der var mulighed for, at vi ville og kunne synge et par Naversange eller 3 lørdag
eftermiddag Kl. 1530, efter at Borgmesteren har holdt en lille tale, og indviet en ny terrasse. Der vil
være kaffe, en øl eller vand til ” Sangkoret.”
For at det hele kommer til at gå så gnidningsfrit som muligt, så send venligst besked på mail til:
Formand K. Jepsen E-mail: liskaj-d-j@mail.dk i så god tid, at Sdr. Hygum kan få besked.
Som Nav kan man stadig købe Årskort til 200,-kr. pr. par. Hvis man også ” Deltager aktivt ” i projekter
der, er Frokost og Kaffe incl. de 200,-kr. Støt op om Sdr. Hygum og især vores CUK’s tilstedeværelse
der. Håber vi ses så mange som muligt, til nogle festlige timer i Sdr. Hygum.
HUSK AT OPLYSE HB MED NAVN, DE PERSONER DER ER VALGT SOM DELEGERTE.
Kaj Jepsen
Formand HB.
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Som det fremgår af Sdr. Hygums Aktivitetskalender, har de 30 års jubilæum den 20. Maj 2017. Der vil i den anledning
være ud over Børnedyrskue, forskellige tiltag, for at markerer deres jubilæum.
Det er her, at vi fra CUK er blevet opfordret til, at møde op i ” Kluft ” og så mange som muligt. Sdr. Hygum har spurgt, om
der var mulighed for, at vi ville og kunne synge et par Naversange eller 3 lørdag eftermiddag Kl. 1530, efter at
Borgmesteren har holdt en lille tale, og indviet en ny terrasse. Der vil være kaffe, en øl eller vand til ” Sangkoret.”
For at det hele kommer til at gå så gnidningsfrit som muligt, så send venligst besked på mail til: Formand K. Jepsen E-
mail: liskaj-d-j@mail.dk i så god tid, at Sdr. Hygum kan få besked. Som Nav kan man stadig købe Årskort til 200,-kr. pr. par.
Hvis man også ” Deltager aktivt ” i projekter der, er Frokost og Kaffe incl. de 200,-kr. Støt op om Sdr. Hygum og især
vores CUK’s tilstedeværelse der. Håber vi ses så mange som muligt, til nogle festlige timer i Sdr. Hygum.
Med kno og på gensyn.
Kaj Jepsen
Formand CUK

Vi vil fra Hovedbestyrelsen opfordre samtlige CUK-Foreninger om, at bakke op om dette samarbejde. Har man mulighed
for, at deltage med fremvisning af sit håndværk eller lignende er dette meget velkommen. I er meget velkomne til, at
kontakte formanden eller undertegnet, hvis i, har muligheder for dette?
Der vil fremover på hjemmesiden komme oplysninger og opslag om de aktiviteter som CUK-Naverne vil komme til, at
deltage i.
Med kno i bordet
Næstformand
Jan-Erik Johansen

 

CUK. NAVERNE
Forening For Berejste Skandinaver

Hygum Hjemstavnsgård.
30 års jubilæum den 20. Maj 2017

FREDERICIA
Så imens solen skinner og græsslåning for første gang i år, må jeg lige skrive lidt til bladet. Vi håber herfra Fredericia i
alle vil få en kanon god sommer. Også med datoer. Der er lavet års kalender, de ligger i hulen, så hvis i vil, kan i hente den
der. Vi er ikke mange medlemmer. Men har da fået et par stykker mere lige for nylig, vi håber at se både dem og de gamle
mere. Kun vagten var der forrige gang og 4 i torsdags. Kom nu frem alle mand. Velkommen hjem igen, også til Hanne og
Bent. Vi kunne se på billeder og oplysninger derfra, i havde en dejlig tur. Det glæder os.
Åbning i hulen. 
Tors 4.  maj kl. 19.00. Hulemøde 
Lør. 13. maj. kl. 12.00. 
Lør. 27. maj. kl. 13.00. Grill
Bestilling til Solvejg tlf. 42754975 senest 22. maj. 
Tors. 1. juni kl. 19.00. Hulemøde 
Med kno S.W.

Foreningsmeddelelser
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Pkt.9 Hulevager. De var hurtigt overstået.
Pkt. 10. Eventuelt. Jan Johansen fortalte, at han har søgt
Danmarks Samfundet om en ny fane til foreningen, og vi

Punkt 8 – Valg. Næstformand Kaare Hansen blev enstem-
mig genvalgt. Som Kasser blev Poul Berge enstemmigt
genvalgt, men han meddelte, at dette også var hans sidse
periode som kasser for CUK-Frederikssund. Poul-Erik
Christoffersen blev enstemmigt genvalgt som bestyrelses-
medlem. Valg af ny hulefar blev Kaare Hansen valgt i
første omgang for et år. Vi vil fra CUK-Frederikssund
takke Kurt og Kirsten Rasmusen (Kisser) for deres store
arbejde som Hulefar & Hulemor. Som bilagskontrollant-
suppleant blev Anitta Bondy enstemmigt valgt. Som
skramleri-forvalter blev Poul-Erik Christoffersen enstem-
migt valgt. Da der ikke var den store opbakning til valget
som fanebærer der ved en enig generalforsamling vedta-
get, at bestyrelsen varetager denne post og kontakter med-
lemmerne i CUK-Frederikssund i tilfældet, at der skulle
blive brug for dette. Men lad os ikke håbet, at der bliver
det. Som delegeret til dette års Pinsestævne i Slagelse blev
Carl- Otto Enevoldsen indstillet af bestyrelsen. Han blev
herefter enstemmigt valgt som delegeret for CUK-Frede-
rikssund. Men efterfølgende efter general-forsamlingen
blev formanden og undertegnet gjort opmærksom på, at
Kaare Hansen på bestyrelsesmødet den den3.marts 2017,
havde ytret ønske om, at han godt kunne tænke sig, at
deltage som delegeret ved pinsestævnet. Dette ville besty-
relsen fremlægge på generalforsamlingen. Da emnet kom
op på generalforsamlingen var der ikke nogen, som meldte
sig til dette. Jeg kom derfor med det forslag på bestyrel-
sens vegne, at vi indstiller Hr. Carl-Otto Enevoldsen som
delegeret. Dette blev Karre Hansen noget forbavset over i
det, at han mente, at efter aftale med bestyrelsen skulle
han indstilles til dette.? Jeg må indrømme, at jeg som se-
kretær for foreningen ikke har indført dette ønske i refera-
tet fra bestyrelsesmødet i marts måned 2017 og ej heller i
protokollen. Men som jeg påpegede Karre Hansen, da vi
talte sammen om lørdagen efter generalforsamlingen, at
han måske selv skulle have kommet med en indsigelse på
dette, da han selv deltog i bestyrelsesmødet og derfor var
af den overbevisning, at vi havde drøftet det på bestyrel-
sesmødet i marts. Men løsningen på dette problem er, at
jeg derfor kontaktede Carl-Otto Enevoldsen vedrørende
dette problem. Vi kom frem til, at han gerne fralagde sig
posten som delegeret og give pladsen til Kaare Hansen i
strædet for. Så det bliver Kaare Hansen, som repræsentere
CUK-Frederikssund som delegeret ved dette års Pinse-
stævne i Slagelse. Jeg kontaktede derfor Formanden for
CUK-Frederikssund og fortalte ham om problemet og
løsningen, og dette syntes han var en god løsning. Jeg kan
kun beklage, at jeg ikke selv var opmærksom på, at emnet
var drøftet på bestyrelsesmødet i marts måned og, at jeg
ikke havde nedskrevet det i referatet.

Til dette forslag stemte en enig generalforsamling ok til
dette og vil derfor blive tilføjet i vores vedtægter for
CUK-Frederikssund.

Pkt.5. Regnskab. Kasser Poul-Berge femlage sit regnskab
for året 2016. Poul-Berg forklarede over for generalfor-
samlingen det lidt store beløb vedrørende huslejen for
hulen til Frederikssund Kommune. De har været lidt sent
ude med deres indbetalings opkrævning, så derfor det lidt
store beløb, som er hensat til dækning af huslejen. Kasser
Poul Berg vil tage kontakt til Frederikssund Kommune
med ønske om, at foreningen fremover betaler for et helt
år ad gangen. Vi afventer derfor et svar på dette? Frank
Ventrup undrede sig over at der kun var en revisor på dette
års regnskab? Men på grund af Alex som var bilags-
kontrollant ikke kunne deltage på grund af hans operation
i knæet, måtte formanden træde ind for Alex. Denne rede-
gørelse godtog Frank Ventrup. Kasser Poul-Berg kom med
et forslag angående de 1.500 kr. Der går til udstillings-
vogne til dækning af forplejning m.m. til de personer, som
deltager ved vognen om man kunne stoppeudbetalingen af
dette beløb. Men som der er vedtaget jf. vores vedtægter
vedrørende dette beløb til udstillingsvogne, vil de blive
udbetalt i gen i år, men skal fremlægges som en eventuelt
vedtægtsændring til generalforsamlingen i 2018, om de
stadig skal bevilliges udstillingsvognen?
Pkt. 6. Gennemgang af indkommende forslag til delegeret-
mødet 2017. Der var kommet 5 indkommende forslag, og
Generalforsamlingen kunne tilslutte sig til alle fem, og
derfor give den delegeret mandat til, at stemme for ved
disse 5 forslag.
Pkt7. Indkommende forslag fra CUK-Frederikssund.
Der var kommet et forslag fra Jan Johansen, vedrørende
udstillingsvognen. Man blev på generalforsamlingen enig
om, at man ikke i år, skulle have den på Jægerspris festen,
da det ikke har været muligt, at skaffe nye medlemmer til
foreningen, samt det også er blevet for dyrt at have en
stadeplads der. Så man ville heller bruge kræfterne på
Frederikssund Byfest på Bløden i stedt for.
Kaare Hansen fremlagde et forslag til en vedtægtsændring
vedrørende en Naverven, som har deltaget aktivt og som
har en anciennitet på 5 år og derover, kan vælges til Kas-
ser eller sekretær, dog ikke Formand og Næstformand.

FREDERIKSSUND
Generalforsamlingen den 7.april 2017
Der var et rigtigst stort fremmøde til dette års generalfor-
samling i CUK-Frederikssund. 19 Nav & 4NV samt 2
gæster. Rigtigt flot. Det var en dejlig overraskelse, at se
familien Ventrup igen i Naverhulen.
Dagsorden:
Pkt. 1.  på dagsorden – Formanden bød velkommen.
Pkt. 2. Valg af dirigent. Her blev igen i år Inge Henriksen
enstemmig valgt, og hun takkede for valgte og kunne kon-
statere, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og
kunne derfor åbne generalforsamlingen
Pkt.3. Oplæsning fra protokollen af sekretæren. Dette blev
enstemmigt vedtaget
Pkt4. Formandens beretning. Trods lidt kludder i hans
papir fik han fremlagt sin beretning og denne kunne også
godkendes af en enig generalforsamling.
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HILLERØD
Ikke meget er bedre end fine fester. Og et par sådanne har
vi sandelig haft: 24 deltagere til vor 80-års fødselsdag den
25. marts oplevede en dejlig eftermiddag, endog med
lykønskninger fra fremmødte venner fra København
naverne, Hovedforbundet, et Hillerød-byrådsmedlem og
Frederikssund naverne, som fremførte pæne ord. Maden,
udefra og rigelig, var velsmagende, Christa havde lavet en
fin og mangeringet kransekage, vor Fin Alfred spillede
livligt på harmonikaen og fik os til at synge adskilligt, som
vi ikke plejer at få over læberne. Også en gammel og fin
sang, oprindelig skrevet for og afsunget af ”berejste
håndværkere” i Odense i 1904 vakte glæde og fortjente
klapsalver. - - - Og så turen til Wallmans i torsdags:
Opfordringen til at finde de pæne rober frem var taget til
efterretning, og der må være mange der læser Svenden, for
alle 4-500 gæster var også nydelige. Vi 26, inkl. mager, fra
Hillerød fik en herlig aften sammen. Vi spiste godt og
drak flot, alt imens artister fløj over hovederne på os i
Cirkusbygningen, en kvindelig sabelsluger klarede tre
sabler på én gang, balderne gyngede på scenen, 80´er-
musikken buldrede i ørerne, Hulefar havde igen en dag,
hvor han klarede alt. De fire festlige retter fik smil og
mundvand frem, og dertil også kaffen med avec. Efter
festivitassen gik en på natarbejde, andre gik sammen eller
hver til sit, jeg fulgtes med Aksel, som fik Nørreports
platform til at stå skråt og talte sort til gamle damers
forfjamskelse. Næste dag sundede vi os vist alle godt. - - -
Den aften bliver svær at slå, men Karl forsøger sig, når vi
ses igen d. 29. ds, med sine ”alle slags sild”. I maj har vi
huleaften d. 19. og messe lørdag d. 27. Tilmelding til

Hulefar Peder på 48170712 el. 27940134.
Med kno, Bent

Bødekassens indhold

HERNING
Vi var 11 stk. der vat mødt op til hulemøde den 15/3.
Reolaben havde lavet et mødeforslag til vores General-
møde som bliver holdt den første fredag i april og det blev
vedtaget uden besvær. Så var tid til aftenens højdepunkt
den varme mad som Vagner og kone havde medbragt.
Hamburgerryg med grønærter og kartofler fra Egypten,
han havde hvis købt dem i den lokale butik, men det
smagte fantastisk. Tak for mad Vagner. Vagner tænker jo
lidt på pengene, så han tanker før kl. 10 så er det jo billi-
gere men den dag var det 3 kr. billiger om eftermiddagen
og det er jo træls når man tanker en gang om mdr.

Så var der søndagsmøde hvor vi havde besøg af Khomeini
med følge fra Odense, det var rigtig hyggelig og der var
mødt 12 op, det er dejligt at der kommer flere til søndags-
mødet, så Borgmesteren og mig ikke skal sidde alene og
dele løgn historier.
Khomeini har åbent hus i vores hule den 13. maj i anled-
ning af hans 25 års jubilæum i CUK.
Generalmøde.
Vi havde vores årlige general møde den 7/4.
Vi måtte desværre starte med at rejse os op og tage 1 mi-
nut stilhed for Jonna der er taget ud på den sidste rejse.
Så startede møde og alle blev genvalgt og formandens
beretning blev godkendt.
F og H manden blev godkendt som ny revisor. F H står for
fedt og honning og det er super, jeg har smagt begge dele.
Så skulle vores kære bødekasse tælles op, ikke noget pro

Månedes fødselslar med blomster

forventer svar fra dem en gang i maj måned. Så kunne
dirigenten opløse generalforsamlingen og takke for en god
ro og orden. Nu var det tid til, at nyde de dejlige stykker
smørebør, som Kurt & Kisser møjsommeligt har stået og
smurt hjemme i deres køkken. Vi kan kun takke dem
mange gange. Anitta Bondy slog på klokken og vi takker
mange gange for skænken
Med kno i bordet

Jan Johansen

CUK-Frederikssund ønsker tillykke til.
Poul Berg med de 80 år den 25.maj 2017
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Formandens beretning blev godkendt. Herefter fik kassere-
ren ordet for aflæggelse af regnskab, der også i år udviste et
mindre overskud. Regnskabet blev godkendt. Herefter frem-
lagde kassereren et buget for det kommende år, hvor der
også var kalkuleret med et mindre overskud, dette blev også
godkendt. Det var nu hulefædrenes tur til at aflægge regn-
skab. De havde også i år frembragt et meget fint resultat,

Det var nu blevet tid til generalforsamlingen. Kalle blev valgt
til ordstyrer, og fastslog at generalforsamlingen var lovlig
indvarslet, i henhold til vores vedtægter.
Formanden fik herefter ordet for sin beretning, han syntes
ikke umiddelbart at der var sket så meget siden sidste gene-
ralforsamling, men da han fik kikket lidt nærmere efter kunne
han godt se at der alligevel var sket noget, han hæftede sig
især ved besøget på bunkermuset i Skanderborg i april, fugle-
skydningen i juni, besøget af Zimmermann Max fra Worms.
Åben mølle i december samt vores Nytårstaffel i januar, og
kunne sammenfatte det hele i, at hver gang vi var samlet,
var det altid endt med at være en hyggelig dag, eller aften.

HØRNING
Hulemødet den 7. april, vi mødtes 12 medlemmer, og da vi
kom i hulen, var bordet dækket fint op til spisning, og ved
hver kuvert var der sat en chokolade påskehare fra hule-
fædrene. Vi indledte aftenen som vi plejer med at synge ”Når
samlet er hvor Naverflok” og herefter gik vi direkte i gang
med spisningen, og menuen var flødestuvet kartofler med
glaseret hamburgryg, samt salat med en rigtig god dressing,
der blev spist godt, for maden var veltilberedt, til vores ve-
getar var der Pylle æg i stedet for hamburgerryg. Efter spis-
ningen tog formanden fat på det officielle, vi gennemgik
svenden, og fastslog at der ikke skulle sendes nogle tele-
grammer i denne måned. Formanden havde på vejen hertil
været omkring Sanne og Paul med vores luftgevær, og Paul
havde love at se dem efter og justere aftrækket, han havde i
den forbindelse fået en skarp gave med til os alle i hulen fra
Sanne, han havde også fået et stort stykke hjemmebagt kage
med til vores kaffe, mange tak for begge dele til Sanne og
Paul. Jens meddelte, han havde fået en henvendelse fra kunst-
foreningen ”Grylen” der også i år holder Påskeudstilling i
mølle, om der var nogen der ville holde hulen åben, der var
ingen der meldte sig, så hulen holder lukket i Påsken. Chri-
stian oplyste, at foreningen i Vejle er begyndt at optage
Navervenner, det syntes vi var glædelig. Christian deltager
som foreningens delegeret ved det kommende Pinsestævne,
og blev pålagt at medbringe en gave fra Hørning Naverne,
hermed var det officielle forbi. Rasmus havde bedt om at

blive optaget i vores forening. Rasmus blev budt indenfor i
hulen, hvorefter sandhedens lys blev tændt, og da ingen havde
noget imod at Rasmus blev optaget, gik formanden i gang
med optagelsesproceduren, og sluttede med at udstyrer ham
med et CUK emblem, herefter sang vi ”Velkomstsangen”.

HOLBÆK
Den årlige generalforsamling startede vanen tro, med en
stor omgang biksemad. Ervin blev dirigent og det job,
klarede han godt. Ole vores formand, synes det går så
godt, at han lige vil tage 2 år mere på posten. Arne vores
kasserer, fremlagde et rigtig flot regnskab, så mon ikke der
falder lidt af til den kommende Ø-tur. Til sidst blev der
gættet på indholdet i bødekassen og Torben var den der
kom tættest på.
Da hulemødet i maj, falder sammen med vores Ø-tur til
Als, har vi besluttet at dette hulemøde bliver holdt på
Svendborg vandrehjem i stedet for i vores hule i Holbæk..
Og det er altså d. 19. maj 2017 kl.19.30 i Svendborg.
TL

blem, jo når man ikke kan finde nøglen er det. Det er der-
for det er godt med en Formand der er G smed, 2 sekunder
så var den åbnet. Tak Flemming. Resultat 1772 kr. så nu
har vi til en god tur ud i det blå. Så blev der ro igen. Gule
ærter flæsk-medisterpølse m.m. et himmelsk måltid og
bukserne strammer efter det er kommet indenbords. Tak til
dem der har været med til at vi havde et godt G møde.
Med kno i bord

Peder
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ODENSE
Den 15-3 havde vi generalforsamling. 6 medlemmer var
mødt op. Der var også 3 fra hovedbestyrelsen som obser-
vatør. Vi har længe haft dobbelte roller, så det var glæde-
ligt at Arne Jørgensen ville træde til som kasserer. Kaj
Frydendal blev bilagskontrollant. Vi andre behold vores
roller i bestyrelsen. Efter GRF. var Børge vært med en bid
brød i anledningen af hans 75 års fødselsdag. Conni fra
U.V. havde lavet maden. Vi fik flødesild med brasekartof-
ler til, meget lækkert. Der efter var der lækkert pølse bord.
Der var ingen der gik sultne derfra. Børge gav også drik-
kevarer. Vi siger tusind tak Børge. Derefter havde vi ak-
tion over de pakker vi havde med. (Ole havde glemt sin).
Og et stort tillykke til Inge Pilegård som blev 90 år den 12
maj. Husk vi har blå tur Kristi himmelfartsdag, det er den
27. maj. Vi har prøvet at lægge billet ind hos Kolding.
Men ikke færdigt endnu. Vi venter spændt.
De bedste hilsener pigen fra Fyn.

NÆSTVED
Fredag d. 31. 03 bød formanden velkommen til de 14
medlemmer, der var mødt til den årlige generalforsamling.
Vi havde en god og konstruktiv GF, der var overstået på
45 minutter. Tak til alle for god ro og orden. Efter GF
holdt vi april måneds hulemøde, hvor formanden bød vel-
kommen til de samme 14 medlemmer samt Arne, der var
mødt for 3. gang. Arne blev kaldt op til det runde bord.
Efter at have svaret ja de rigtige steder, fik han støvlen,
som han tømte i fin stil. Derefter fik han slag med skaffer-
stokken. Stort velkommen til Arne. Vi ser frem til dit sel-
skab og arbejdskraft i Hulen. Der er hængt sedler op med
datoer for forårsrengøring/oprydning. Kom og deltag. Vi
hygger med frokost efter arbejdet. Ove fik overrakt tele-
gram med indhold fra foreningen samt telegram, hvor
medlemmerne havde bidraget med en hilsen i anledning af
de 75 år d. 19. marts. Derefter blev Lis, vores trofaste og
pligtopfyldende forhenværende kasserer gennem 20 år,
kaldt op. En overrasket og bevæget Lis blev udnævnt til
lokalt æresmedlem. Så var det tid til hygge og afslapning,
hvor foreningen var vært ved de obligatoriske gule ærter.
Alt i alt en pragtfuld og positiv aften.
Hilsen Marianne

NAKSKOV
8 naver med nv. var mødt op til huleaften. Vi startede med
at synge Når samlet er vor naver. Og gik derefter i gang
med mødet. Bente Nybro ønskede at blive optaget som
naver, og det blev Bente efter at havde fået fortalt om vore
regler, og om hvad vi forventede af hende. Derefter gen-
nemgik vi de forslag der skulle op på delegeretmødet, der
var også arbejde der skulle laves fliser skulle lægges, da vi
har fået mere gårdsplads, og der skal også sættes læhegn
op. Vi blev enige om at lave et halvtag til rygerne, så de
ikke blev våde i knolden når deres trang bliver for stor.

KØBENHAVN
Den 18.3. var det igen tid til den længe ventede
Schweizerdag, der i al beskedenhed må siges igen bare var
tip-top. Som altid kærlig forplejning, ikke mindst af den
utrættelige Peter „Bogholder“. Han var dog træt bagef-
ter.... Tak for besøget til Hillerød, der troligt kommer hver
gang. Årets generalforsamling blev afholdt den 2.4. med
efterfølgende Søndagsmesse. Desværre var fremmødet
yderst beskeden, og det selvom der denne gang virkelig
var noget at tale om. Den 7. maj er det endelig tid til igen
at afholde Søndagsmesse, der er en god tradition og hvor
små øjne skal åbnes. Dagen er en særlig, da vi markerer at
Anni den 1. maj har rundet 30 år som kær Naverven i
København. Måske giver hun en lille én? Nærig har Anni
dog aldrig været. Tirsdag den 23. maj afholdes den
månedlige Svende-Hulemøde. Kom maj du sødemilde,
og kom ned i Hulen en tur, ‘ik? Svende-Hulemødet har
altid været en „vigtig“ dag for navere og senere naver-
venner. Det er i højsæde at man bakker sin forening op,
ikke mindst ved fremmøde.
Godt forår til alle!
Arrangementer:
  7.5.   kl. 10.30  Søndagsmesse
23.5.   kl. 13.00  Svende-Hulemøde
Med kno i bordet

Niels „2 m“

Foreløbig er der sat en dag af til dette, men der skal bru-
ges flere dage til dette. Sommerfest blev også berørt, turen
kommer nok til at gå til middelaldercenter i Sundby ved
Nykøbing Falster, vi undersøger mulighederne. Efter mø-
det fik alle forbenene op i ædetruget, det kolde bord med
3 lune retter, varme deller, kamsteg og mørbradbøf med
bløde løg, og sluttede med en rigtig god stærk ost. Kl.
23.30 sluttede festen, men alle kunne gå lige, om de gik
hjem ved jeg ikke, men det formoder jeg.
Med kno i bord Henning Brogaard

med et flot overskud, og deres regnskab blev også godkendt.
Vi kom derefter til punkt 7 valg, kassereren ønskede ikke
genvalg, og i stedet blev Kalle valgt til ny kasserer, øvrige
valg var genvalg. Der var ikke indkommet nogle forslag til
bestyrelsen, så det punkt var hurtigt overstået, lige som der
heller ikke var noget under eventuel. Vi gik derfor over til
bødemanden, som også i år blev optalt af Bente og Flem-
ming. Den indeholdt i år 1.732,50 kr. og vinderen af kon-
kurrencen blev formanden, han kunne desværre ikke komme
til at give en omgang, da hele aftenen var på hulefædrenes
regning.
Hermed sluttede generalforsamlingen, og det var tid til at
nyde en kop kaffe til den hjemme bagte kage fra Sanne, og
en times tid senere sluttede en hyggelig aften i hulen.
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SLAGELSE
Hulemødet d. 7. april 2017 blev indledt med sang og alle 10
medlemmer sang med på ”Vårsolen”. Møde ang.
pinsestævnet bliver ved hulemødet d. 5. maj. Hvis du har
noget du gerne vil sige eller høre, så er det fra kl. 16:30 i
hulen. Derefter blev forslagene til delegeretmødet samt
udfærdigelse af tilmeldingsblanket (også til pinsestævnet)
gennemgået. Der var stor opbakning til oprydning efter
renovering af hulen og vi møder 5 m/k op tirsdag d. 11.
april om eftermiddagen. Hans Tømrer sætter de sidste
paneler op lørdag og maleren ”klatter” lidt søndag.  Efter
”lange” forhandlinger, blev der enighed om at beholde
Slagelse Naverforenings eget telegram. Hans Vicevært,
Ejner og undertegnede har meldt sig på banen når FOA-
seniorklub d. 19. april gæster hulen og lur mig om ikke
Grethe også vil være til stede. Så var tålmodigheden også

SILKEBORG
Boje bød 14 medlemmer velkommen til
generalforsamlingen d. 25.marts, og udtrykte stor
tilfredshed med medlemmernes opførsel samt bestyrelsens
arbejder. De indkomne forslag til delegeretmødet til
pinsestævnet blev drøftet. Et tillæg til CUK-Silkeborg´s
vedtægter ang. § 5 stk. 2. blev også drøftet og vedtaget.
Indlægget kan afhentes i hulen Silkeborg. Desforuden kan
nævnes at Boje blev valgt som delegeret og Michael som
fanebærer.
D. 1. april (og det er ikke en aprilsnar) var vi hele 17
personer forsamlet til vor årlige bespisning af Gule Ærter
med tilbehør, som med stor energi var blevet lavet af Boje
og Michael allerede dagen i forvejen. Inden middagen
stod Boje som vanlig frem og bød velkommen, som altid
med en god vits. Som vanen tro blev ”Når samlet er vor
Naverflok” afsunget.  Hele dagen var der god stemning og
alle opførte sig pænt. Jørgen Falsten havde jo 66 års
fødselsdag på dagen, og benyttede derved at benytte og
nyde klokkens spæde klang. Endnu et stort tillykke til
Jørgen Falsten. Så som skrevet står, havde ALLE en god
dag/aften og alle kom godt hjem, alt så en GOD DAG.
Med kno i bordet Skipper/Christian

SAMSØ
Hulemøde d 2/4 17. H P rejser sig beslutsomt, skuer ud
over den fremmødte flok af forventningsfulde navere og
venner og ringer mødet ind. Problemet omkring Hulefar
situationen drøftes, det besluttes dog at udsætte punktet,
da spidskandidaten til at erstatte Keld ikke kunne deltage i
dagens møde. Det ofte omtalte spise arrangement kommer
herefter på bordet (he he) og efter nogen drøftelse hen
over bordet, bliver vi enige om at Samsø Naverne indtager
cafe Rose i Koldby 23/4 med det erklærede mål at nyde
hinandens selskab, og ikke mindst en lækker frokost med
dertil hørende. Det er unødvendigt at sige der forventes
stor tilslutning. Her kunne man tro at der ville falde ro på
de ellers besindige navere, men en tidligere aftalt udflugt
bringes op, og vi taler om en tur med Hjejlen, en tur til
Aarhus etc. noget vi kommer til at vende igen.
Mødet trak ud et par timer mere end forventet og
sekretæren havde en underlig ringen for ørene.
Med kno

Mogens

RANDERS
Søndag den 12/3 var vi en fornøjelig flok, der deltog i
bowling med diverse hygsomme forhindringer:
Tidspunktet var flyttet, nogen havde taget fejl af dagene,
og ovnen var i udu, men alt gik op i en højere enhed, og vi
havde en dejlig dag. Elo fik udskrifterne med hjem og har
forhåbentligt hængt dem i glas og ramme, for han blev
dagens store vinder - skarpt forfulgt af KB og Henning.
Tillykke til jer alle tre, og tak til Frank, der fra sin ophøjede
position holdt øje med, at alt gik rigtigt til.
Den 7/4 var vi 9 medlemmer og en gæst til hulemøde. Hans
havde inviteret sin Bente med. Tak for det, Hans. Freddy
forklarede om de forskellige forslag, der var kommet til
delegeretmødet. Bestyrelsen har haft møde, og der var
bred enighed omkring deres beslutninger. Freddy deltager
som delegeret, og Laila er med som referent for HB.
Freddy kom også med den glædelige besked, at Silkeborg
naverne planlægger et besøg hos os i april. Det glæder vi
os til (i skrivende stund). Hans har næsten styr på både
traveturen og grillfesten. Det bliver godt. Tove havde
sendt en omgang i anledning af sin fødselsdag, og KB gav
også en. Tak for skænken, begge to. Begge omgange var
uden klokkeklang, men vi fik alligevel rørt sangstemmerne,
for det var sangaften, og vi tog alle dem, vi var gode til -
og også et par lidt svære. Vi sang om „det lille dyr“, så
glassene dansede, og vi blev ømme i albuerne. :o)
Laila serverede lækker lasagne og havde endda lavet
special-salat til Jan. Vi måtte også beholde salatskålen i
Hulen. Tak for det, Laila.
Vi siger tillykke til Jytte Møller, der fylder 70 den 6/5.
Undertegnede medbringer hveder til næste hulemøde, som
er den 5/5. Der er travetur den 25/5. Pris 75 kr. Tilmelding i
Hulen eller til formanden.
Med kno Helle
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ÅLBORG
Aalborg naverne hulemøde 7. april. Da formanden havde meldt afbud, var det næstformanden som kunne byde
velkommen til 15 svende og en gæst, som gerne vil optages som medlem af vores forening. Det ser ud til der bliver en
håndfuld fra Aalborg, som tager til pinsestævnet i Slagelse. På næste hulemøde, den 5. maj har vi ølsmagning, hvor Niels
Tikøb kommer og præsenterer nogle spændende øl, vi håber på stort fremmøde på denne aften, hvor vi starter kl.18,00.
Husk tilmelding. Vi sang nr. 32, det stod dog hurtigt klart, at dem med de store sangstemmer var fraværende på denne
aften. Så var Kurt K. klar med dagens middag, som bestod af forloren hare med det hele. Brian Lilholt fortalte om sine
rejser gennem mange år til Vest Afrika, hvor hans firma sælger og servicerer mejerier og mejeriprodukter. Brian startede
med at minde om at Afrika består af 54 lande, og dækker et område på størrelse med USA - Kina - Indien - Japan -
Østeuropa og det meste af Vesteuropa. Vi fik et godt indblik i hvad mælkepulver kan forarbejdes til. Endvidere fortalte
Brian om verdens største kirke, som ligger på Elfenbenskysten og kan rumme 18 000 mennesker. Vi sang endnu et par

VEJLE
Møde den 31. marts 2017. Formanden bød velkommen,
også til Chr. Riedel og Anders Baumann, som skulle låne
hytten. Dejligt at se jer. Startet med nr. 22, Langt fra
hjemmet. Kaj fortæller lidt om Sønder Hygum, et dejligt
sted vi har fået der nede. Johnny Lindskjold gav en
omgang, senior. Tak for det. Der var vist også andre der
gav, også tak til dem. Der er jo altid noget at fejre. Så fik vi
optaget en Naverven, som er kommet i Hytten i mange år.
Ketty Lûtzen (Kaldet Strit), tillykke med det. Vi tog også
lige og sang nr. 28, vi var i alt 15, 16 pers. Den 3. april
havde vi rengøring i hytten, vi var 7 pers, så vi faldt da
ikke over hinanden, men fik noget lavet, dejligt efter en
vinter, så der er rent nu. Lørdag den 8. april holdt Neller sin
65 års dag, en dejlig dag med hans familie og venner, og
lækkert pølse bord.  En stor tak fra dem der var der. Tak
Neller. Ang. den 20. maj i hytten, se andet sted i bladet.
Også en tak til Inger der lavede mad til mødet.  HUSK
møde den 28. april. HUSK møde den 26. maj.  I Pinsen
åbner Neller, han er der fra kl. 8. og laver kaffe, så tag jeres
morgenmad med og nyd det. Kaj og lis har hytten den 17.
juni, laver grillmad. Men ring venligst til kaj på 30705576
eller Lis på 29634486, så vi kan få lavet nok og ved hvor
mange der kommer, kedeligt at lave noget, hvis der ikke er
nok, eller ingen kommer, så minimum 10 personer.
Med kno Lis

SØNDERBORG
D.17-03-17. var der G.F. Vi sang nr. 73. Formand bød
velkommen REGNAR. HENNIG PHIL Dirigent. HENNIG
PHIL, formand trak sig REGNAR. så vi måtte have en ny
og det blev BØRGE DANTOFT. VELKOMMEN IGEN som
formand, TILLYKKE, så fik G.F. overstået. Der var brød og
en til. HULEMØDE d. 7-4-17. Børge bød velkommen og vi
sang nr. 20. og så bød Børge en ny-gammelt medlem
velkommen, KURT ROSSE. Så kommer der gæster fra
HOBÆK d. 20-5-17, det glæde vi os til at hilse på dem og
høre ny og gamle historie, så kom der en bid brød på
bordet, så var det hygge.
Med kno i bordet John

ÅRHUS
Vi var 14 samlet til hulemøde med ledsager den 24/3.
Holger Tjerrild ringede på klokken i anledning af hans 80
års fødselsdag den 27/3. Tillykke. Han blev selvfølgelig
ikke snydt for blæren senere på aftenen. Formanden bød
velkommen og gjorde lige opmærksom på
generalforsamling og bad om tilmelding, da han skulle
bestille smørrebrød til spisningen. Richard havde en hilsen
fra Otto og Else. Der blev sunget lidt denne aften. Aftenen
sluttede med kaffe og brød.
Generalforsamling 7/4. Vi startede med spisning kl.19.
med ”højtbelagt smørrebrød”. Man skulle tro det var
formanden selv der havde smurt dem. Generalforsamling
kl.20. Rygerne var lige gået ud for at få en smøg inden
mødet, men de var ikke til at få ind igen. Formanden
overrakte Holger Tjerrild en gave i anledning af hans 80
års fødselsdag. Frank Ibsen blev valgt til dirigent. Ole L.
var kommet til at stave hans navn forkert i dagsorden.
Beklager. Alle regnskaber og beretninger blev godkendt,
alle blev genvalgt. Generalforsamlingen blev overstået på
en times tid. Slut. Hulefar gjorde opmærksom på at der var
skiveskydning om 14 dage. Der er ingen tilmelding, men
kunne godt tænke besked om hvem der kommer, så vi ikke
stiller an forgæves igen til et par deltager. Holger Tj.
ringede med klokken. Han fik blæren. Der blev sunget en
del sange denne aften. Ellers hygge resten af aftenen.
Hulemøde 5/5, Varme Hveder den 11/5. Tillykke til Axel
Thomsen med 80 år den 23/5 og Leif Schmidt med 80 år
den 16/5.
Med kno Chefsekretæren…

sange, og det blev sent før de sidste forlod hulen.
Med kno

Svend-Erik

slut. Nu skulle klemmerne på bordet, men det var måske
fordi både Birgit og Søren (stort TILLYKKE) har haft
fødselsdag og derfor havde ”fløden til kaffen” med.
Derudover spenderede Søren en omgang fordi han har
fået lønforhøjelse – og kan den bruges til noget bedre??
Dette indbragte ham selvfølgelig Blæren. Da Søren blev
som sidste mand, kan jeg ikke sige hvornår hulen blev
forladt, men vi andre ”sivede” af sted efter at have sunget
minderne kl. 21:30.
Med kno i bordet.

Erik
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                     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.: 20646412 – 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, Strandvej 87, 4736 Karrebæksminde
Tlf. 2086 3931 -  E-mail: ovegraae@gmail.com

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 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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