
NR. 9. SEPTEMBER 2017  ÅRG. 115

Afholder generalforsamling
Lørdag 23. sept. 2017 kl. 10.00
                                     (Morgenkaffe kl. 09.00)
I hulen Skolegade 19, 8600 Silkeborg
Dagsorden i henhold til vedtægterne.
Medlemmer af CUK-Silkeborg der ikke pr. sms
eller mail har modtaget indkaldelse til nævnte
generalforsamling inden 6. sept.,
bedes kontakte Skipper på 31 12 30 32
eller maile „Handersen309@gmail.com“

Formandens Spalte.
Vi har vel alle oplevet situationer, hvor det ikke lige er gået, som vi ønskede eller forventede.
Således kan det også ske, når et medlem i en forening, tager ud på sin sidste rejse, og man vil
bekendtgøre det på vores hjemmeside. For at dette kan blive gjort, vil jeg/HB orienterer for-
eningerne om, at det er ikke HB, der skal informeres om det, så det bliver sat på hjemme-
siden. Foreningen henvender sig til webmasteren, der sender beskeden videre til HB-formand
og Hovedkasserer. Grunden til, at jeg på HB’s vegne nævner dette er, at en forening ikke fik
informationen samt mindeord i Svenden, grundet ” fejlagtig ” henvendelse. Ligeledes er det
Redaktøren, der skal have Mindeord for medlemmet tilsendt, for at det kommer i Svenden.
Det er godt nok i god tid, at julen bliver bragt på bane her i Svenden, men i forbindelse med
Sdr. Hygum Hjemstavnsgård har emnet ” Ind under jul” på deres aktivitetskalender lørdag
den 25. nov. Fra kl: 1200 til 1630 og søndag den 26 nov. Fra 1000 til 1630, har de spurgt, om
Naverne vil være dem behjælpelig med, at ” Synge julen ind ” lørdag den 25. Meningen er, at
Naverne sammen med personalet på Hjemstavnsgården og publikum synger sammen.
Hjemstavnsgården skal have vores svar senest onsdag den 08. november, for at det kan blive
annonceret i lokalavisen, som har en deadline på 14 dage.
Tænk over det i foreningerne, og giv besked til Lis Jepsen Tlf: 29634486, eller på mail på flg.
Liskaj-d-j@mail.dk inden den 08.november.
Når I der er medlem af CUK, og har et Årskort til Sdr. Hygum Hjemstavnsgård, har besøgt
Hjemstavnsgården, vil I så venligst afkrydse jer på den liste, der er ophængt ved døren inde i
” bryggerset ”. Samtidig afkrydse jer til jeres næste besøg. Dette er af hensyn til, hvor meget
mad og kaffe, der skal beregnes til os fra CUK. Dette er en anmodning fra personalet på
Hjemstavnsgården.
Med kno

Kaj Jepsen

Formand HB.

Indbydelse!
Har svært ved at forstå, at jeg den 4. september runder 60 år,

men der er ingen vej udenom.

Lige så uforståeligt, passerede jeg 25 år i januar som

formand i én periode. Jeg vil derfor gerne

lørdag den 16. september kl. 13.00

invitere til en bid brød (så længe lager haves),

og en god tår til halsen (rigelig lager).

Det foregår naturligvis i Hulen, Ingerslevsgade 108, kld. tv.

Med kno i bordet

Niels „2 m“



2.

FØDSELSDAGE

JUBILÆUM

Vigtigt: Liste med mærkedage er fra de

 informationer, som foreningerne har afleveret

til CUK-medlemslisten.

Hvis du opdager fejl, så få din forening til at

indsende rettelsen.

TAK - TAK - TAK - TAK

Jeg siger hermed hjertelig tak for al

opmærksomhed ved min 75 års

fødselsdag. Især tak til Vejle og Slagelse.

Kærlig hilsen:

NV. i Slagelse

Inga Jørgensen

Jeg vil hermed sige tak til alle der tænkte på mig i anled-

ning 75 Års fødselsdag. Den 23.3.2017og til vores guld-

bryllup for de telegrammer og tilkendegivelser som jeg\vi

modtog

Med naverhilsen

Gunner Vilhelmsen

CUK-Frederikssund

Jeg vil hermed sige tak til HB – CUK-Vejle og

CUK-Frederikssund og alle der tænkte på mig i anledning

65 Års fødselsdag den 25.7.2017

Med Hilsen

Vibeke Christensen.

CUK-Frederikssund

Tak for telegrammer, blomster, telefonopringninger og hil-

sener på Facebook m.m. til min 80 års fødselsdag.

Med naverhilsen Nancy Zachariassen NV Herning

Tusinde tak for den flotte opmærksomhed ved mit 25 års

jubilæum.

Mvh. Flemming Skødt Jensen. Samsø Naverne.

Hjertelig tak til alle for den store deltagelse, de smukke

buketter, trøstende ord og musikken i kirken og på kroen

ved min mand Frank Ventrup bisættelse.

Venlig hilsen

Anna Ventrup

D. 21-9-2017 Verner Jørgensen (Vejle)

70 år Søndergade 4 B, 2.,

7100 Vejle

D. 28-9-2017 Leif Juliussen (Los Angeles)

75 år 3601 North Sherwood Drive,

NV Coeur d’ Alene, ID 83815

USA

D. 1-10-2017 Hans Jensen (Slagelse)

60 år Lovsøvej 7,

4230 Skælskør

D. 8-10-2017 Lars Withen (Zürich)

50 år Hohrainlistrasse 35,

CH-8302 Kloten

Schweiz

D. 8-10-2017 Ron Finely (Los Angeles)

70 år 1401 Valley View #215,

NV Glendale, CA 91202

USA

D. 12-10-2017 Kaj Block Jensen (Vejle)

65 år Gludsmindevej 58,

7100 Vejle

D. 13-10-2017 Erling Kaiser (Samsø)

70 år Vestergade 34, Ørby

8305 Samsø

D. 9-10-2017 Naverne Silkeborg (Naverforening)

80 år Skolegade 19, 1,

 (Post sendes til sekretæren)

8600 Silkeborg



  3.

Mindeord
Det er med ærgrelse og stor sorg, at jeg må meddele den kedelige besked. At vores trofaste medlemmer af

foreningen Kaare. G. Hansen og Frank Ventrup, desværre har forladt os, for evigt, Kaare gik alt for tidligt,

og pludselig bort for, os alle, Frank kæmpede i længer tid med en sygdom. Vi vil, altid, savne jer 2 dejlige

murersvende.  Ære værre Kaare og Franks minde.

Med kno i bordet

Frederikssund naverforenings vegne.

Formand.

Per. Vejen.

Mindeord
Vi må desværre meddele, at Hillerød Naverforening har mistet en af vore meget farverige medlemmer, Rudolf

Mayer er gået ud på sin sidste rejse den 23. juni 2017 i en alder af 75 år. Rudolf var født i Østrig og uddannet

bankmand. Efter endt uddannelse følte han trang til at prøve noget andet end bankvæsenet, så han drog

nordpå igennem Danmark og resten af Skandinavien og endte i Island, hvor han kom til at arbejde i

fiskeindustrien. Efter nogen tid ville Rudolf selv med ud at fange fisken, det var hårdt arbejde i mange måneder

under barske og trange forhold på en islandsk fisketrawler. Da Rudolf første gang henvendte sig på en trawler

og søgte hyre, afviste skipperen ham, han mente ikke, at Rudolf var manden til det hårde liv. Men her tog han

fejl, Rudolf kom med, og han tog hele turen, hårdt og barskt, Rudolf vandt islændingenes respekt. Fra Island

rejste Rudolf videre til Nordafrika for at prøve lykken her. Efter oplevelser der rejste han videre til Japan, hvor

han skulle være sproglærer. Under opholdet her mødte han en smuk ung japansk kvinde, Kazuko, og det endte,

som den slags ting har det med at gøre, Kazuko blev Rudolfs hustru for resten af livet. Efter en tid i Japan rejste

de til Østrig for at bosætte sig her, men faldt ikke rigtig til og rejste så videre til Danmark, hvor de bosatte sig i

Hillerød, og Rudolf vendte tilbage til sit gamle erhverv som bankmand. Vi lærte Rudolf at kende som en meget

humørfyldt person, altid glad og med en god vits på læben. Han var en meget begavet story teller og behøvede

ikke at overdrive for at fange folks opmærksomhed.

Rudolf, vi vil savne dig.

Æret være Rudolfs minde.

Arne Esbensen, Hillerød Naverforening

Mindeord:
Lørdag den 22. juli drog vort navermedlem igennem 58 år Torstein Loftheim på sin sidste rejse i en alder af 83

år. Torstein kom fra Norge, men understregede at det var fra Bergen. Han var en stolt bergenser, der trods

mange år i Danmark, brugte sit modersmål næsten 100 %. Man skulle i hvert fald holde tungen lige i munden

og ørerne stive når Torstein talte. Og det gjorde han gerne. Næsten ustoppelig - på den gode måde. Og han

havde noget at tale om. Da han kom til Danmark i 1959 som uddannet guldsmed, var det kun meningen at det

skulle være et kort stop på vej til Tyskland. Men det blev til 58 år, da han (naturligvis) faldt pladask for

Danmark. I de mange senere år rejste Torstein mere end jævnligt til bl.a. Spanien og ikke mindst Grækenland

som også stod hans hjerte nær. Torstein var rørig til det sidste, og nåede Spanien inden han blev ramt af kort

tids sygdom. Torstein havde mange jern i ilden og kendt for sin hjælpsomhed, hvorfor hans besøg i Hulen

var knap så ofte som ønsket. Men var der fest, var Torstein på plads. Som H.C. Andersen, var Torsteins

motto: „At rejse er at leve“.

Æret være Torsteins minde

Niels „2 m“, København.



1. Velkomst til Slagelse.

På Hovedbestyrelsens vegne vil jeg gerne byde de tilstedeværende velkommen til dette års Delegeretmøde i Slagelse. Til

foreningen her på Slagelse vil jeg på CUK´s vegne sige tak for, at I vil stå som arrangør af Pinsestævnet. En særlig vel-

komst skal lyde til de af CUK´s æresmedlemmer, der er inviteret til at deltage i Delegeretmødet - frokost samt festmid-

dagen. Endnu en gang velkommen til et forhåbentligt sagligt og konstruktivt delegeretmøde.

2. Overrækkelse af stævnebanner, Stævnesang.

3. Valg af dirigent og Referent. Dirigenter: Finn Pedersen og Hans Emborg. Referenter: Ove Graae og Laila Dideriksen.

4. Godkendelse af Forretningsorden/Dagsorden.

5. Appel. 26 stemmer.

6. Valg af stemmetæller. Erik Hjort og Michael Hyldeborg

7. Formanden oplyser om Jubilarer o.a.

4.

DAGSORDEN FOR DELEGERETMØDET DEN 4. JUNI I SLAGELSE

Navere der er taget på den sidste vandring.
Jess Jensen Næstved

Jørgen Schaffer Sønderborg

Wagner Lærke Calgary

Curt Carlsen Aarhus

Frits Sørensen Aalborg

Henrik Berg Tidligere Næstved

Jonna Burgdorf Herning

Poul Christensen Næstved

Kaj Lindskjold Aarhus

Ib Hovgaard Aalborg

Yrsa Larsen København

Mærkedage.
25 År.
Magrethe Eli Næstved

Per Holmen Hansen Aarhus

Regnar Buhl Sønderborg

Verner Jørgensen Vejle

Mogens V. Hougaard Vejle

Jørgen Falsten Silkeborg

Tom Bristing Los Angeles

Jørgen PedersenCalgary

Alf K. Rasmussen Calgary

Poul Møller Sørensen Aalborg

50 År.
Kristian Andersen Calgary

Harry Skov Calgary

60 År.
Otto Hansen Borås

70 År.
Erland Nielsen Hillerød

Foreningsjubilæum
Sønderborg 50 År

Slagelse 75 År

8. HB-Beretning v/Kaj Jepsen

HB-Beretning ved Formand Kaj Jepsen.
I tiden fra vi mødtes på Samsø i 2016, hvor der blev drøftet

og vedtaget flere tiltag i CUK-regi. Mange af disse tiltag er

blevet en realitet, men der er stadig noget at arbejde videre

med, både for foreningerne men også for HB. Der er efter-

hånden blevet sagt-skrevet meget om CUK’s indmeldelse i

CCEG, hvilket er en realitet i dag. På det sidste delegeret-

møde på Samsø, var en af de valgte delegerede blevet på-

lagt, at stemme imod optagelsen i CCEG. Efterfølgende blev

det fra HB’s side besluttet, at sende HB-formanden samt en

CUK-repræsentant til CUK-foreningen, for at få udredt de

”Misinformationer” som den pågældende forening havde fået

fra en ikke helt up to date kilde ang. CUK’s optagelse som

CCEG-medlem. HB-formanden og CUK-repræsentanten

deltog efterfølgende i foreningens møde, hvor emnet blev

drøftet godt og grundigt igennem, og efterfølgende er det

HB’s opfattelse, at der er fuld forståelse og opbakning fra

foreningens side til medlemskabet. Der er nu sendt officiel

indbydelse/opfordring rundt til alle foreninger til at deltage

i CCEG-kongres fra den 20 til 22. oktober 2017, hvor det i

år er Freien Vogländer Deutschland, der står som arrangø-

rer. Samlingen foregår i Genf. CUK har erfaret, at vi har 3

stemmer ved CCEG-kongressen, så nu er det så opgaven, at

få 2 medlemmer, der sammen med Christian er deltager i

kongressen. Det skal ikke forstås sådan, at så er der ikke

andre CUK-er der kan deltage. Selvfølgelig kan man det.

Det er kun de 3 tilmeldte delegerede, der kan stemme. CUK

har ligeledes modtaget information om, at en Vandergezelle

ved navn Connor Rhode er ekskluderet af foreningen Frem-

den Freheitsbrüder (bærer rød slips) pga. hærværk. Connor

Rhode har givet udtryk for, at han vil fortsætte ” På valsen ”

Igennem Christian Riedel har CUK svaret foreningen, at vi

fuldt ud tilslutter os deres handling, og på ingen måder vil

hjælpe- støtte Connor, hvis hans vej falder forbi Danmark,

og evt. opsøger en Hule/forening her i landet.

I beretningen på Samsø blev det oplyst, at der var rettet hen-

vendelse/forespørgelse til Det kongelige Bibliotek, ang.

scanning af DfS fra år 1902 og frem til, hvor DfS efter 3

måneders forløb, bliver lagt på CUK`s hjemmeside. Der blev

også spurgt om pris-og tidsamt hvilke efffekter der skulle

bruges. Der skal her kort oplyses om, at Det kongelige Bib-

liotek er gået i gang med scanningen. Uddybende spørgs-

mål ang. dette, kan og vil Hovedkasserer samt Web-maste-

ren svare på, når vi når dertil.



Der har på flere pinsestævner været nævnt: Hvorfor har HB ikke en fane? Det blev nævnt på Samsø, og efterfølgende

ansøgte HB Danmarks Samfundet om at få tildelt/bevilliget en fane, hvilket Danmarks Samfundet bevilliget.

Normalt bliver faner-banner og flag overdraget ansøgerne den 15..juni på Valdemarsdag i Den Fynske Landsby i Odense.

HB indledte en dialog med lokalrepræsentanten for Fyn Palle Wognsen om, at få fanen overdraget ”Midlertidigt” så den

kunne blive præsenteret og indviet på pinsestævnet. Dette accepterede Danmarks Samfundet, og CUK blev indkaldt til

deres generalforsamling torsdag den 30..marts i Odense. Det skal for god ordens skyld nævnes, at CUK er medlem af DS,

for 200,- kr.pr.år.

Christian Riedel - Jan Erik Johansen og undertegnede fremmødte til generalforsamlingen behørig klædt i ”Kluft” og under

emnet Evt. fik vi fanen overrakt. Vi har aftalt med DF, at vi møder op i Den Fynske Landsby den 15. juni, for at få fanen

officielt overdraget, sammen med de andre foreninger/spejder, der er blevet bevilliget til at modtage en fane/flag på denne

dato. DS forespurgte, om vi ville møde op så mange som muligt iklædt Kluft og medbringende fanerne fra de foreninger,

som deltager i Odense. Vi vil fra HB’s side opfordre så mange som muligt at deltage. Der vil være 4 til 500 besøgende i

Landsbyen den dag, foruden alle de foreninger og spejdere, der har tidligere fået overdraget en fane. Logoet på fanen er

udført af Aalborg Flagfabrik, der samarbejder med DS. Som I alle kunne observere, blev fanen indviet på behørig vis inden

Stævnefoto. De 2 repræsentanter, der var deltager til indvielsen, kan CUK takke Erik H. Andersen for, dette er hermed

gjort.

Her i foråret har HB gæstet et par foreninger, og overværet deres generalforsamling. Det skal på ingen måde opfattes, som

om HB vil gå ind og blande sig i, hvordan foreningerne afholder deres møder og generalforsamling. Når der bliver rettet

henvendelse til HB fra medlemmerne, hvor de giver udtryk for, at der er nogle ting, som de ikke helt kan overskue, og

anmoder om bistand fra HB. Det skal for god ordens skyld nævnes, at når HB her i beretningen bruger ordet ”medlemmer”

er de indbefattet personer, der er indmeldt som Naverven, og i henhold til lokalvedtægterne for foreningen, hvor personen

er medlem, har samme rettigheder som CUK-naver i interne anliggender, og hvor de evt. er valgt som Bilagskontrollant -

Hulevært og evt. Festudvalg. Selv om HB er til stede ved møder-generalforsasmlinger, har HB ingen kompetence til, at

ændre-stoppe eller på anden måde ændre mødet-generalforsamlingen. HB har kun muligheden for, at give deres mening og

holdning til kende, hvis der på generalforsamlingen bliver spurgt dirigenten samt forsamlingen, om det tillades, at HB får

ordet. Selv om det kan lyde som en gentagelse, så vil HB ikke undlade at slå endnu et slag, for vores tilstedeværelse på Sdr.

Hygum Hjemstavnsgård. Der er efterhånden blevet indrettet en fin lille hule, og når der er åbent for publikum dernede, får

de tilstedeværende CUK’er flere og flere henvendelser fra publikum. De er meget interesseret i, hvem vi er, for de troede

ikke, at der var danske naver. Vi håber selvfølgelig, at flere foreninger vil planlægge deres årlige udflugt, så turen går til

Hjemstavnsgården. Alle oplysninger ang. henvendelse før end et besøg, er på vores hjemmeside.

Der har desværre været nogle kedelige episoder med Post Nord, hvor Svenden ikke er leveret, selv om de er blevet afsendt,

efter Post Nord’s tidligere anvisninger. For at vi kan få overblik over, hvor mange der er tale om, og hvilke postnr. Det især

går ud over, vil HB anmode jer om, at kontakte Hans Emborg, idet det er Hans, der står for forsendelse af Svenden.

Når Hans har overblik over, hvor mange og hvor i landet det er galt, vil der blive taget kontakt til Post Nord. Grunden til,

at det er med i beretningen er, at undertegnede bliver kontaktet ang. manglende forsendelse. Jeg kan ikke gøre andet end at

kontakte Hans, hvor han så følger op på det. Så endnu en gang: Venligst kontakt Hans Emborg.

Nu hvor CUK er medlem af CCEG, blev der mailet en forespørgsel til foreningen i Calgary i anledning af deres 60 års

jubilæum i 2018, om de var interesseret i, at der evt. blev sendt en invitation til den/ de foreninger som er medlem af CCEG,

og har kontaktpersoner ”Altegeselle” i Alberta. Foreningen i Calgary har svaret, at det var en rigtig god ide, og når vi herfra

CUK (Christian Riedel) har fået navn og adresse i Alberta, vil de blive sendt til Calgary. Hermed vil HB endnu en gang sige

velkommen til de delegerede, og forventer, at vi får en god, saglig og konstruktiv debat omkring de emner, der er på

dagsorden.

9. Hovedkassens Regnskab v/Frode Zachariassen

Regnskab blev gennemgået, har været offentlig gjort i svenden. Godkendt.

10. Beretning ”Den farende Svend” v/Richard Schmidt

Ja, så er der gået et år igen. Nu har bladet kørt i farver i snart to år. Det ser rigtig flot ud, godt arbejde af trykkeren.

Udsendelse af bladet kører også godt, det kommer til tiden. Ved ikke lige hvad der skete sidste måned, der er nogen der

ingen blad fik. Generelt synes jeg det går godt, 99% af indlæggene kommer til tiden. Tak for det godt samarbejde og de

spændende indlæg, glæder mig til et år mere.

Chefredaktør Richard Schmidt, H.B.

På Hovedbestyrelsens Vegne

Kaj Jepsen

Formand CUK

5.



6.

11. Beretning om hjemmesiden v/Ole Michael Strange

Beretning om hjemmesiden ved Delegeretmødet i Skælskør, søndag 4/6 2017
Efter at jeg overtog posten som webmaster ved Delegeretmødet i Randers i 2012, viste det sig at CUK’s medlemsliste

havde været en del af den tidligere hjemmeside – og jeg blev dermed også ’CUK-medlemslistebestyrer’.

Jeg kan derfor bekræfte, de svar, der er givet om labels til Den farende Svend: Der laves en label til hver modtager og

derudover sendes to blade ekstra til hver forening til arkiv og til uddeling til interesserede. Hvis nogen opdager fejl vil vi

meget gerne have besked om det med det ’DfS-nr.’, der står på modtagerens label.

Kaj Jepsen nævnte i formandsberetningen, at der nu er aftale med Det kongelige Bibliotek om indscanning af alle numre

af ’Den farende Svend’. Når PDF-filerne er modtaget vil de blive lagt på hjemmesiden og der vil blive orienteret om det

i ’Svenden’.

I den forbindelse vil jeg nævne, at der også kan lægges andre materialer på hjemmesiden og at HB har håndscannere, der

kan lånes eller der kan laves aftale med webmasterne om hjælp til scanning.

Sidst om hjemmesiden vil jeg nævne at der er et rigtig godt samarbejde med Jan-Erik Johansen, som dermed er

webmasterassistent. Jan-Erik står bl.a. for at lægge datoer, der bringes i Svenden ind i den fælles kalender på hjemme-

siden, så foreningerne kan se, hvad der sker i andre foreninger – og f.eks. planlægge besøg i andre foreninger.

Og nu lidt om vedligeholdelse af CUK-medlemslisten:
’En kæde er som bekendt ikke stærkere end det svageste led’, vi har derfor en fælles opgave med at hjælpe hinanden

med at holde oplysningerne vedlige, da f.eks. listerne med mærkedage i Svenden hentes herfra.

Hver forening har de sidste par år fået print over foreningens Navere og Navervenner og det er vigtigt at listerne bliver

kontrolleret og at der gives besked til hovedkasserer Frode Zachariassen, hvis der findes fejl eller andet, der skal rettes.

Endelig har jeg lavet en opgørelse over aldersfordelingen for Navere og Navervenner i CUK. Optællingen viser at vi i

alle Naverforeninger må være opmærksom på, at der skal findes nye medlemmer og Navervenner, der kan være med til

at sikre Naverbevægelsens i fremtiden.

Tak for ordet.

Ole Michael

12. Beretning om Arkivet v/Kaj Jepsen. Formanden aflagde beretning om arkivet.

13. Indkomne Forslag.

A. Det foreslås, at delegerede til pinsestævnerne anmeldes med navn og forening og kun delegerede har taleret.

GODKENDT

B. Vi foreslår at offentliggørelse af fødselsdage og jubilarer i Svenden, fremover bekendtgøres fra den d.15. i udgivelse-

småneden, til den 15. i den efterfølgende måned. GODKENDT.

C. Tillæg til stk. 14. ”Bilagskontrollanterne skal efter henvisning fra HB kontrollerer en forenings regnskaber efter

henvendelse fra de lokale bilagskontrollanterne, med reference fra HB”.

Under behandling af et indkomne forslag, blev der fra talerstolen under spørgsmål til forslaget, brugt et til tider upas-

sende sprogbrug, samt omtale af et medlem i vendinger, der ikke er forenelig med Navernes omtale af hinanden. Der

blev fra flere sider rettet kritik af vedkommendes sprogbrug. Efterfølgende blev forslaget IKKE VEDTAGET. Ikke pga.

af de kommentarer til forslaget, men andre tilkendegivelser, som ikke nævnes i referatet.

14. Næste års Stævneby. Ålborg

15. Valg af Formand (Modtager genvalg). Kaj Jepsen. Genvalgt.

16. Valg af Sekretær (Modtager genvalg). Ove Graee. Genvalgt.

17. Valg af Arkivforvalter. Elo Bjerking (Modtager genvalg). Genvalgt.

18. Valg af HB-Suppleant. Karl Jensen. Genvalgt.

19. Valg af HB-Suppleant. Solweig Weitling. Nyvalg.

20. Valg af Bilagskontrollant, Otto Westergaard (Modtager genvalg). Genvalgt.

21. Valg af Bilagskontrollantsuppleant. Per Hemmingsen. Nyvalg.

22. Valg af Hjælperedaktør. (Hans Emborg). Genvalgt.

      Valg af Hjælpekasserer. (Laila Dideriksen). Genvalgt.

23. Evt.

Mødet slut kl. 14:00 i god ro og orden.

Referenter Laila Dideriksen og Ove Graee.
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FREDERIKSSUND
Juli måned har på ingen måde været god for vores for-

ening, idet at vi har måtte sig farvel til to af vores med-

lemmer som er Frank Ventrup som var æresmedlem og

medstifter af CUK-Frederikssund i 1971.

Og Kaare Gjerløv Hansen der var næstformand og hulefar

i foreningen. De er begge droget ud på deres sidste rejse

og ære være deres minder.

FREDERICIA
Efter sommerferien vil i lige få åbningstiderne her fra

Fredericia. Vi håber alle har haft en dejlig ferie.

Tors.   7 sep. Kl. 19.00  Hulemøde

Lør.   16 sep. Kl. 12.00 Åben

Lør.   30 sep. Kl. 12.00 Åben

Tors.  5 okt.   Kl.  19.00 Hulemøde

Med kno

S.W.

Foreningsmeddelelser

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Fra Byg-Tek Mester & Svend

Avisen for tømrer- og snedkersvende- og deres mestre.

5-7.okt. 2015
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KØBENHAVN
Når disse linjer læses er sommeren gået på hæld. Lad os

håbe at vi får en god eftersommer i september, det er jo

sket før. Især da det er måneden hvor undertegnede er født

:-). September er ligeledes måneden, hvor vi igen kan

komme i Hulen og tage hul på efterårets populære pro-

gram. Har du ikke den nye Københavner Naven, så er det

også en grund til at møde op. Kan selvfølgelig også findes

på nettet. Uden for program - og dog, var vi den 3.8. igen

til Havemesse hos Anne-Lise og O.B., og nej: Der mang-

lede IKKE noget! Vi var i alt 9 der sad tørt indendørs,

imens det pi..... ned udenfor. Det startede da vi kom, og

var slut da vi gik. Stor tak til de 2. Vi kommer gerne igen.

Første arrangement i september er den 16.9., hvor forman-

den i al beskedenhed afholder en kombineret føs’dags- og

jubilæumsmarkering. Er jo ikke den mest udadvendte,

men markeres skal der. Se mere andet sted i bladet. En

uge efter - den 24. september, er det atter tid til Søndags-

messe. Mon ikke der er noget at tale om oplevelserne den

første åbningsdag...? Sidst men absolut ikke mindst, min-

der jeg om Jubilardag, lørdag den 7. oktober kl. 13.00,

hvor vi skal fejre hele 3 gange 25 års NRHF-jubilarer. Det

er Naver-vennerne Hulemor Anny, Hulefar Erling og

Skramleriforvalter Sven Aage. Anny og Erling havde som

bekendt jubilæum i august, mens Sven Aage får glæderne

på forskud, da han officielt først runder milepælen i de-

cember. 3 „fluer“ med ét smæk skal markeres med brask

og bram, det fortjener de! Så mon ikke

der (næsten) bliver rift om pladserne denne eftermiddag,

hvor sidste tilmelding er den 1.10.

Arrangementer:

16.9.     kl. 13.00   Reception

24.9.     kl. 10.30   Søndagsmesse

7.10.     kl. 13.00   Jubilardag

Med kno i bordet

Niels „2 m“

HILLERØD
Intet nyt fra Østfronten. Vi håber, at alle har haft en livfuld

og bekymringsfri sommer. Og at alle glæder sig til næste

sæsons hyggelige samvær, udflugter osv. Her skal genta-

ges, at vi nødtvungne har måttet tage imod Hillerød Kom-

munes tilbud om nye mødelokaler ude i industrikvarteret.

Vor nye adresse bliver, som også skrevet i forrige nummer,

RØNNEVANGS ALLÉ 3, 3400 Hillerød. Faste som gæ-

ster er altid velkomne, første gang til huleaften anden fre-

dag i september kl. 19, og dernæst til messen sidste lørdag

i september. - - - Tilmelding til Hulefar Peder på

48170712 eller 27940134.

Med kno, Bent

HERNING
Så er ferien forbi og vi havde vores første søndagsmøde

med Borgmesterens indkøbte morgenmåltid. Det er bare

helt OK, det hjælper jo også med en HR Nielsen til. Så

blev der snakket om vores årlige bødekasse sommerud-

flugt for naver og navervenner. Dato er lørdag den 16.

september.  HUSK   HUSK.  

Det er med påhæng og afgang fra Herning Banegård med

den flotte Naverbus. KL 14.30 prc.

Tilmelding til denne gratis tur for jer er fredag den 8. sep-
tember 2017 kl.20.00 til Flemming Laugesen tlf.97 22 25

88 eller 23 66 60 80.

Udflugten går til Nygaards Afrika, 6830 Nr. Nebel, hvor

vi vil få en 2- 3 timers underholdning samt alt det man kan

spise (så spring morgenmaden over). Derefter er der besøg

på Nygaards Jagtmuseum og se de udstoppede dyr som

Niels har nedlagt som jæger siden 2000 og se film m.m.

Håber der er mange der møder op, da det ikke bliver den

store udgift for dagen.

Med kno i bord

Peder

Grillaften den 4.august 2017
Som traditionen jo er bød bestyrelsen på flæskestegs-

sandwich og grillpølser. Det blev en hyggelig aften i hu-

len, hvor vi mindes Frank og Kaare med, at holde et mi-

nuts stilhed hvorefter der blev sunget ” I et vinhus”

Vi takker alle ligeledes mange gange til dem, som slog på

klokken i forbindelse med fødselsdage m.m.

INFO: Der indkaldes til en ekstraordinær generalfor-
samling i
CUK-Frederikssund fredag den 6.oktober 2017
kl.19:30
hvor dagsorden er valg af ny næstformand og
hulefar\hulemor.
CUK-Frederikssund ønsker tillykke med fødselsdagen til:

Per Jensen 07-09-2017

Birger Svendsen 16-09-2017

Carl Otto Enevoldsen 29-09-2017

Næste hulemøde er fredag den 1.september 2017

og hulevagten har Poul Berg og Gunner Vilhelmsen

Med kno i bordet.

Gumminaveren
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SLAGELSE
Lørdag d. 29. juli var det tid for grillparty i hulen. Pga.

vejret var vi flyttet indendørs (grillen stod udendørs i pa-

villon), men havde en dejlig eftermiddag alligevel. Vi

havde et par afbud grundet sygdom og ferie, men blev

alligevel 18. Til gengæld var der herligt gensyn med ”Pi-

gen fra Fyn” og vores dejlige Alderspræsident i Slagelse -

Iris Rafn. Vi fik desværre ikke sunget en eneste sang, men

det må jo være fordi der var så meget at snakke om. Alt

var pakket sammen og klargjort ca. kl. 19:00 hvorefter det

var tid for hjemrejse.

Til hulemødet d. 4. august 2017 var vi 8 medlemmer og

vi indledte med sang nr. 73. Eneste punkt på dagsordenen

var CUKs webside som Helle Rygaard fremover vil for-

søge at køre. Derfor var det allerede spisetid kl. 19:00 og

så skal jeg da love for at snakketøjet blev brugt. Hule-

møderne er jo heldigvis noget vi alle glæder os til. Ikke

mindst det sociale samvær. Hulen blev forladt i god ro og

orden ca. kl. 22:00.

Med kno i bordet.

Erik

SILKEBORG
OBS.!!!! Efter en finpudsning af vort program til vort 80-

års jubilæum d. 30. sept. har vi fundet os nødsaget til at

ændre lidt på tiderne, således vi møder op én time før

tidligere nævnt. De nye tider vil være som følger:

 Kl. 14.00 samles i ”LUNDEN, VESTERGADE 74, 8600

SILKEBORG” til et hyggeligt samvær og en sandwich.

Kl. 15.30 er der fælles fotografering, hvor foreningers

faner er velkommen til at deltage.

Kl.16.15 vil formanden byde velkommen i lokalet, hvor

også fanerne kan opstilles. Kl. 16.30 sætter vi os til bords

for at nyde en herlig forret, hvorefter der er buffet fra gril-

len.

Kl. 19.00 serveres desserten. Er man endnu ikke færdig

med grillbuffen, kan man udmærket fortsætte dermed så

den kan blive nydt i fulde drag.

Kl. 21.30 bliver natmaden serveret og

Kl. 23.00 bliver vi nødt til at afslutte da vor nøgle til loka-

lerne skal være afleveret kl. 23.59.

(Programhæfte udleveres ved ankomst til Lunden)

Vor kommende generalforsamling var jo også én af måne-

dens debatemner og den er jo fastsat til den 23. sept. kl.

10.00. (Husk og den traditionelle morgenkaffe kl. 09.00)

Med kno i bordet Skipper

RANDERS
Vi har ikke haft hulemøde i august. I skrivende stund glæ-

der vi os til udflugten til Silkeborg den 13/8.

Næste hulemøde er den 1/9
Der er hulesøndag den 10/9 og 24/9

Husk også generalforsamling den 6/10

Med kno, Helle 

ODENSE
Her er intet nyt under solen i Odense. Ja vi har jo heller

ingen sol.  Vi har haft en del aflysninger. Vi er ikke så

mange medlemmer, så når en, to tre stykker melder fra, på

grund af ferie eller andet.

Ja så er vi får lidt, til et hule møde. September møde den

6-9 kl. 18. Ring hvis du kommer.... Vi må så se om vi kan

få de gule ærter op at stå den 4-10. Den 4-10 hvor der

ellers er gule ærter aflyser Birgit og Kirsten da de er på

ferie. Vil gerne sige tak til Slagelse for et godt stævne. Og

vejret var nogenlunde med os. Det var det ikke da jeg

deltog i Slagelses grill. Det stod ned da vi lavede vores

mad. Men senere kom solen dog frem.

Der er en adr. fejl i vores medlemsliste. Vi er ikke på

Øksnebjergvej længere, men på Ungarsk vinstue i Breds-

tedgade. Fortsat god “sommer”.

De bedste hilsener fra pigen fra FYN

LOS ANGELES
Vi må desværre berette at tre gode navere er taget på deres

sidste rejse her i August måned. Naver Ole Mouritzen

døde August 1, 2017. Naver John Kristensen døde August

4, 2017 og Naver Knud Grosen Andersen døde August 8,

2017.

Ole har været medlem siden 2003. John har været medlem

siden 1982. Knud har været medlem siden 2002. Æret

være deres minder.

John Kristensen var vores kassere for livstid og han blev

udnævnt til kasserer omkring den tid han blev medlem og

senere æresmedlem af Los Angeles Naverklub, og hans

post blev overtaget af Steen Brydum for bare et par måne-

der siden. Vi vil alle savne John, han har gjort et meget

stort arbejde for Los Angeles Naverklub og han gjorde et

godt job med at holde naverdalen i orden med alle de ting

der skulle ordnes. Ukrudt blev fjernet og vandingsan-

lægget hold i orden, avocado træerne blev set efter og nye

egetræer blev plantet. John var udlært gartner så han vid-

ste lige hvordan tingenes skulle være. Han holdt regnska-

bet fint i orden i mange mange år. Det er lidt hård for Los

Angeles Naverklub i disse dage, men vi skal alle videre i

livet.

Vores air konditioner er lige blevet set efter i sømmene og

der måtte fyldes 4 pund kølervæske på, så nu kører den

igen og kan holde os kølige i disse varme tider. Naver

Steen Englyng fik fat i den rette mand til at udfore jobbet.

Tak for det.

Til August mode bliver vi omkring 30 til middag og møde

og der bliver meget at tale om.

Med Kno

Arne O./bo
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ÅRHUS
Hulemøde den 14/7. 7 var kommet i hulen denne

sommerdag. Efter formandens velkomst mindedes vi

Tonny, som vil blive savnet i hulen. Formanden ønskede

næstformanden tillykke med hans 75 års fødselsdag, og

overrakte ham en gave. Dette resulterede i en omgang fra

Holger. Ole Bøjstrup følte ligeledes trang til at ringe med

klokken. Tak til dem begge. De blev selvfølgelig ikke snydt

for blæren. Vi var 11 der havde besøgt Vejle til deres

grillfest. En hyggelig eftermiddag.

Der var kommet indbydelse fra Silkeborg til deres

jubilæum. Viggo kommer alligevel til Danmark, så ham ser

vi nok til vores næste hulemøde. Husk der er

fugleskydning den 19. Husk tilmelding til hulefar. Efter

smørrebrød og kaffe kunne vi sige godnat og farvel.

Hulemøde den 4/8. Der var fint besøg i hulen i dag, som

resulterede i 18 pers. Viggo Reiffenstein og hans søn

Gunner havde lagt vejen forbi hulen. Efter Gunner havde

hilst på alle sammen og fået sig en øl, brød han op igen.

Preben Krølsted var også kommet, selv om han bor i

Skælskør. Han skulle hjem samme aften igen. Hr. og fru

”Hyacint” fra Randers (Frank og Bente Lukassen) havde

også lagt vejen forbi hulen i dagens anledning, rart at se

jer. Kl. 20 bød formanden velkommen. Det var dejligt at se

så mange. Vi har besøg af en afrikaner i dag. Han har lige

haft 80 års fødselsdag og har 50 års jubilæum i dag. I den

anledning overrakte Ole L. ham et par gaver. Samt hans 50

års nål, der voldte Ole lidt problemer med at få sat på, (der

gik den første halve time). Så fandt Viggo klokken. Leif

Schmidt skulle heller ikke snydes for en gave, da han

ligeledes var fyldt 80 år. Også han fandt klokken. Tak til

dem begge. Så fandt vi sangbøgerne frem og sang nr. 28.

Så forsvandt rygeholdet i et kvarters tid. Efter de var

vendt tilbage, fik vi sunget blæren for begge fødselarerne.

Viggo tager først hjem til Tanzania sidst i oktober, så vi ser

ham nok i hulen igen. Richard havde haft et stykke træ

med, for at se om der var nogen der kunne gætte var det

var. Det gik ikke for godt. Det var et stykke fra et gammelt

Buksbom træ. Så måtte vi synge en sang mere, nr. 15. Så

blev der atter serveret kaffe og brød.

Kl. 23 sang vi minderne., og vi kunne sige farvel og tage

hjem. Ses til fugleskydning.

Næste hulemøde fredag 8/9, og hulemøde med ledsager

22/9.

Med kno Chefsekretær.

VEJLE
Mødet den 28. juli var et lille møde, kun 7 personer. Så der

var ikke rigtig noget at berette om, da vi jo havde lukket i

juli mdr. men en lille sang fik vi da. OBS: Så er der jo

Ålegilde den 16. september, og til os der ikke spiser ål,

bliver der flæsk i stedet, som vi plejer. Når i tilmelder jer til

Hans Emborg, så husk at sige hvad i skal have af det.

TILMELDNING TIL HANS EMBORG SENEST DEN 11.

SEPTEMBER PÅ TLF 40 92 97 05 eller 75 83 09 01. Den 18.

november er der gule ærter. Lidt mad fik vi også, lidt rester

fra fryser og lidt frisk, som Lis stod for. Tak for hjælpen til

Hanne og Carsten til opvasken. Kaj og Lis var i Sønder

Hygum et par dage i juli, ja, lærer noget nyt hver gang,

børn hygger sig, om det så er forældre eller

bedsteforældre, så skal stylterne prøves af. Dejligt sted.

Møde den 25. august. Den 21. september ønsker vi Verner

Jørgensen tillykke med 70 år. Møde den 29. september.

Med kno Lis

SØNDERBORG
Sønderborg d. 4-8-2017. Så er sommerferien forbi, vi var 4.

Børge bød velkommen og fortalte at vi har haft besøg fra

Holbæk, de var i campingvogn i nogle dage, det var

hyggeligt at møde dem igen. Så var der hygge og en bid

brød som Børge havde med.

Med kno i bordet.

John

STOCKHOLM
Her i Stockholm har det ikke været særlig varmt i sommer.

Men det har heller ikke været så meget regn, så det har

blevet mindre vand i brønden. I juni fejrede vort medlem

Kenneth Håkansson sin 50års fødselsdag på Torpet. Han

bød på en fin fest, Anton Paulsen blev 85 år den 18 juni,

men havde sin fest først den 15 juli. Mange var med og

hjalp med maden under overseende af Kenneth og Anna.

Det var høj stemning på vores årlige fugleskydningskamp

og sigtet var indstillet på så lidt skud som muligt. Vi blev

klar inden frokost og fuglekonge blev Anton.

Vi har også haft boule-turnering hvor damerne, iblandt

dem Else og Rie, kom højst op på pallen.

Flemming og Vibeke og deres datter har også denne som-

mer besøgt os, hvilket vi er meget glade for. Ligeså har

Vagn ”Gåsemanden” været hos os på Torpet. Det er altid

så herligt at se alle Naver-venner sidde i solen udenfor

Torpet og hygge sig. Vores yngste medlem, Gabriella

Håkansson, har taget ud på en rejse. I et års tid skal hun

være udvekslingsstudent i Seoul, Sydkorea og studere på

universitetet der. Vi ønsker henne lykke till med rejsen!

Kommende arrangementer:
1. september kl. 18:30: Hulemøde

12. september: Lotte Hansen 65 år

29. september kl. 18:00 – 23:30: Sct. Michaels Nat m. åbent

hus i Hulen.

1. oktober: Hans Jensen 60 år.

6. oktober kl. 18:30: Hulemøde

14. oktober kl. 13:00: Frokost/Banko i Hulen.

3. november kl. 18:30: Hulemøde

22. november: Slagelse Naverforening 75 år.

1. december kl. 18:30: Hulemøde

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

31. december kl. 10:00 – 12:00: Nytårstaffel ved

Festkomiteen.



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.: 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-8362 Hørning

E-mail: naverne@gmail.com Tlf. 8692 2901

Mobil. 2160 6792.  Deadline: Den 10 i måneden.

Hjælperedaktør/bladforsendelse til udland.
Ved manglende levering af „Den farende Svend“ kontakt:
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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